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JAK WIEŚĆ NIESIE...

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca to dzień, na który czekają wszystkie dzieci. W naszej szkole
świętowaliśmy go aktywnie i radośnie, w atmosferze piknikowej.
Były rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy sportowe, szaleństwo na
trampolinach, brokatowe makijaże, magiczne bańki mydlane, malowanie na
folii, śpiewy, tańce i leniuchowanie na kocykach. Nadwątlone siły można
było wzmocnić pieczoną kiełbaską, a na deser poczęstować się pysznym
lodem.wszystkie te smakowitości zawdzięczamy naszej nieocenionej
Radzie Rodziców - serdecznie dziękujemy!
Taki dzień był bardzo potrzebny, aby bardziej się zintegrować, zacieśnić
relacje, porozmawiać sobie i odpocząć po trudach codziennej nauki.

Szkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych " USA is OK"

30 maja 2022r. osiemnaścioro uczniów z klas V - VIII wzięło udział w
pisemnym konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Zagadnienia konkursowe dotyczyły znajomości tradycji, kultury, geografii,
historii, ciekawostek o USA. Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Oliwier Jachewicz kl. VI
II miejsce - Oliwia Niedbalska kl. VIII B
III miejsce - Oliwia Wójcik kl. VI

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI, CZYLI PRZEDSZKOLE Z WIZYTĄ W
SZKOLE

 14 czerwca naszą szkołę odwiedziła grupa przesympatycznych
przedszkolaków, którzy od września staną się pierwszoklasistami.
Przedstawiciele samorządu szkolnego znakomicie odnaleźli się w roli
prezenterów i przewodników po wszystkich zakamarkach szkoły, a maluchy
z uwagą obserwowały ich poczynania. Wiele radości i emocji dostarczyły
zabawy w sali gimnastycznej oraz na orliku.dzięki tej inicjatywie samorządu
maluchy mogły poznać miejsce, w którym od września będą spędzać
bardzo wiele czasu :)

OSTATNI RAZ Z MOJĄ KLASĄ, CZYLI POŻEGNALNA DYSKOTEKA
ÓSMOKLASISTÓW

We wtorek 21.06. klasy ósme urządziły pożegnalną dyskotekę. Wszystko
zorganizowali uczniowie - począwszy od doboru muzyki aż po poczęstunek
w postaci smakowitej pizzy dostarczonej prosto z pizzerii.
Zabawa była świetna i sprzyjała integracji. Brakowało tego w ostatnich
latach z uwagi na pandemię.
Był "pociąg" przejeżdżający przez pokój nauczycielski, belgijka i inne
wspólne tańce. Aż żal było się rozstawać..

NAGRODY BURMISTRZA  DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW
22 czerwca 2022 r. w Centrum Kultury odbyło się uroczyste rozdanie
Nagród Rady Miejskiej i Burmistrza Ostrowa Lubelskiego. Nagrody
przypadły w udziale uczniom o wzorowym zachowaniu, osiągającym
wysokie wyniki w nauce, reprezentującym szkołę podczas konkursów i
aktywnie działającym na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Wśród nagrodzonych znalazła się liczna grupa uczniów z naszej szkoły.
Ponadto mieliśmy przyjemność zaprezentować na scenie krótki program
artystyczny.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
NIC NIE MOŻE WIECZNIE TRWAĆ I NIC DWA RAZY SIĘ NIE ZDARZA

24 czerwca uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2021/2022. W pięknie
odremontowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie, rodzice i
nauczyciele oraz zaproszeni goście.Zgodnie z tradycją, nowo powołane
władze samorządu uczniowskiego złożyły ślubowanie, rozdano nagrody i
listy gratulacyjne dla rodziców. Ósmoklasiści zaprezentowali pożegnalno-
wakacyjną część artystyczną  i można było rozejść się do klas. Potem już
tylko upragnione WAKACJE!
 Wszystkim życzymy dużo słońca, ciekawych i bezpiecznych przygód, a
absolwentom - dostania się do wymarzonych szkół!
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REPORTAŻ
Piknik Rodzinny Bogdanka
  W dniu 04.06.2022 r.(sobota) na placu w Łęcznej odbył się piknik rodzinny
pracowników i ich rodzin firmy Lubelski Węgiel Bogdanka. Łącznie w
imprezie wzięło udział 7000 osób. Impreza była masowa, dlatego
zaangażowano odpowiednie służby, policję oraz pomoc medyczną. Piknik
rozpoczął się o godzinie 14:00. Uczestnicy pikniku byli wpuszczani do
środka przez bramki za okazaniem dowodu osobistego oraz po 
sprawdzeniu listy i składu członków rodziny. Każdemu z uczestników
założono opaski o określonym kolorze celem identyfikacji i ewentualnego
ponownego wejścia. 
   Na pikniku przygotowano dużą scenę oraz wiele atrakcji dla małych
dzieci, między innymi dmuchańce, zjeżdżalnie, watę cukrową, lody,
popcorn i różne inne smakołyki. Dodatkowo do jedzenia przygotowano
kiełbaski z grilla, karkówkę, sałatki i napoje różnego rodzaju. Na placu
znajdowały się duże namioty, pod którymi ułożono stoliki i ławki. Imprezę
prowadzili znani artyści tacy jak Anna Lucińska i Rafał Patyra. Dodatkowo
na scenie wystąpili Piękni i Młodzi, Oddział Zamknięty, Danzel, Drenchill, a
także można było zobaczyć pokazowy turniej piłki nożnej. Dla
najmłodszych uczestników pikniku przedstawiono widowisko "Zaczarowany
Świat Disneya". Gwiazdą wieczoru był Danzel, który wystąpił o godzinie
22:00. Po koncercie odbyło się widowisko multimedialne z ekranem
wodnym, laserami i wybuchami pirotechnicznymi. Festyn zakończył się o
godzinie 23:00. 
   Pomimo tak wielu atrakcji piknik rodzinny z bieżącego roku wszyscy
zapewne zapamiętają jako pechowy, a wszystko za przyczyną bardzo
deszczowej pogody, która sprawiła, że wszyscy uczestnicy, niestety,
musieli brodzić w błocie. Sama doświadczyłam tego, że na skutek pęknięcia
mojego buta błoto przelewało mi się między palcami i można by rzec, że
było to połączenie pikniku z zabiegiem kosmetycznym-maseczkę błotną. 
   Jednakże pogoda nie przeszkodziła nam w świetnej zabawie. Po
powrocie do domu wszystkie nasze ubrania łącznie z butami nadawały się
tylko i wyłącznie do pralki. Żeby tego było mało, niestety, pralka się popsuła
i przestała działać, a wszystko na skutek zapchanego filtra z powodu błota.
Cała niedziela została spędzona na naprawie pralki i wycieraniu zalanej
łazienki. Na szczęście pralka została naprawiona, ubrania są czyste, a buty
wyschły. Z niecierpliwością czekam na kolejny piknik rodzinny, który
odbędzie się w następnym roku.
                                                                     Julia Wołowicz
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Choć jedne drzwi się dziś zamykają,
nowe przed Wami otworem stają.
Niech prowadzą, niech Was wiodą,
Do sukcesów prostą drogą.

WSPOMINAJCIE NAS MILE!
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