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Nowy rok szkolny 2022/23
Z okazji nowego roku szkolnego
Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i radości z możliwości
odkrywania nowej wiedzy.
Wspaniałych przyjaźni na długie lata i bardzo dużo dobrych chwil
w szkole.
A nauczycielom życzymy siły i wytrwałości w kształceniu
uczniów.
Redakcja Naszym Okiem

W tym roku szkolnym czeka uczniów 186 dni nauki i 179 dni
wolnego (licząc: ferie, wakacje, weekendy i przerwy świąteczne).
Czekają też zmiany dotyczące większej ilości nauczycieli
specjalnych, czyli: pedagogów, pedagogów specjalnych,
psychologów, terapeutów pedagogicznych, logopedów. Od
ubiegłego roku szkolnego egzamin ośmioklasisty odbywa się
w maju, zamiast w kwietniu. Powoli zbliża się już przerwa
świąteczna i ferie zimowe, które w naszym województwie będą w
tym samym czasie co w łódzkim, podkarpackim, śląskim i
pomorskim, czyli za niecałe 4 miesiące, czyli 16 tygodni.
KEN

Internet

Komisja Edukacji Narodowej

.

.

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela
Drodzy nauczyciele! Życzymy Wam dużo
zdrowia, cierpliwości, motywacji i przede
wszystkim- żebyście byli zawsze
uśmiechnięci na dobre i na złe! Chcemy,
abyście zdobywali wiele sukcesów
zawodowych, mieli zawsze wspaniałą
pogodę ducha, dużo wytrwałości, a co
najważniejsze, żebyście się nigdy nie
zmieniali, bo i tak jesteście najlepsi!

Komisja Edukacji Narodowej (KEN),
pierwsza na ziemiach polskich i w Europie centralnej świecka
władza oświatowa, powołana 1773 po rozwiązaniu zakonu
Jezuitów. Sejm powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej w
składzie czterech senatorów i czterech członków izby poselskiej.
Przed tą całkowicie nową instytucją postawiono zadanie
odbudowy systemu oświaty w Rzeczypospolitej. W pierwszej
kolejności zadbano o finansowe podstawy funkcjonowania szkół.
Przeznaczono na ten cel dobra pozostałe po kasacie Jezuitów i
chociaż przy okazji ich nadawania nowym właścicielom
popełniono mnóstwo nadużyć, przyjęte rozwiązanie okazało się
skuteczne. Obdarowani dobrami pojezuickimi byli zobowiązani
do odprowadzania pewnej części dochodów z tych dóbr na
fundusz komisji. KEN udało się stworzyć jednolity system
szkolnictwa, zreformować uniwersytety i opracować zbiór
przepisów. Komisja zajęła się domowym kształceniem
dziewcząt, a także zainicjowała powstanie sieci szkół
parafialnych dla chłopów.
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Lubelski Festiwal Nauki jest wydarzeniem o
charakterze naukowo-kulturalnym, które promuje i
popularyzuje najnowsze osiągnięcia naukowe i
techniczne.
1. Twórcze myślenie jest w cenie. kl. 7a
2.Testy Wiedeńskie. kl. 8a
3. Odporność w dobie pandemii - immunologia
doświadczalna. kl.8c
4. Jak się bronić przed hejtem w internecie.
Kopciuszek idzie do sądu. kl. 4b, 5a, 5b, 6b
5. Jak wygląda DNA? kl.8b
6. Rośliny w szkle. kl. 8a
7. Kryminalne zagadki-warsztaty z chemii. kl. 4b

8. O tym jak bakterie i grzyby pomagają chronić
środowisko, czyli mikroorganizmy do zadań
specjalnych. kl.6b
9. Ze street artem na Ty. kl.7b
10. Power zioło. kl. 8c
11. Kosmetyczne laboratorium-jak wyczarować
kosmetyk dla dużych i małych. kl. 7b
12. Co można złowić w powietrzu. kl.7b
13. Pokaż zęby a powiem ci co jesz. kl. 8c
14. Lepkość. kl.7b
15. wody aromatyczne-otrzymywanie, działanie i
zastosowanie. kl.8c
16. Podglądamy mikroby. kl. 6b
I wiele, wiele innych...
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Elżbieta II- królowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz
Irlandii Północnej z dynastii Windsorów
-Królowa Elżbieta II była najdłużej żyjącym i najdłużej panującym
brytyjskim monarchą w historii.
-Królowa Elżbieta II była 40-tym monarchą od koronacji Wilhelma
Zdobywcy w 1066 roku.
-Królowa Elżbieta II, będąc królową, była prawnym właścicielem 1/6
wszystkich lądów na Ziemi.
KAMPANIE II ŚWIATOWEJ
1. KAMPANIA W POLSCE, WRZESIEŃ 1939 (od 1 września do 6 października 1939r)
WYGRANA - III RZESZY, poniżej stosunek sił
III Rzesza
ZSRR
Polska
1 500 000 piechota + 50 000 oddziały słowackie 446 000- piechota
1 300 000
piechota
3 600- oddziały zmechanizowane
1000- oddziały zmechanizowane
750- oddziały
zmechanizowane
1929- lotnictwo
1000- lotnictwo
900- lotnictwo
Generałowie
Taktyka- III Rzesza
Polska-Marszałek Edward Śmigły-Rydz
Atak miał wyjść z północy,
zachodu oraz południa
III Rzesza Generał Fedor von Bock
Był to blitzkrieg- wojna
błyskawiczna
ZSRR Komandar Frontu Ukraińskiego Siemon Timoszenko
Atak ze wschodu przez ZSRR
ostatecznie
.....................................................................................................................przesądził
LasyoJanowskie
Dowiedzcie się, gdzie uczniowie
wyniku wojny.
W dn. 3-4.10
naszej szkoły spędzili wakacje!
uczniowie klas
W tym roku po raz kolejny
szóstych i 7b
przeprowadziliśmy ankietę
wzięli udział w
dotyczącą wyjazdów
dwudniowej
wakacyjnych. Oto jej
wycieczce
wyniki: Miasta- 31 odwiedzonych
pełnej zajęć
miast, najczęściej odwiedzane to
integracyjnych,
Warszawa, Zakopane i Gdańsk.
poznawania
Wsie - najczęściej odwiedzane
przyrody,
były wsie Garbów i Zemborzyce.
historii i
Za granicę najczęściej wyjeżdżano
wspólnej
do Grecji. Wiele osób było też w
zabawy.
górach oraz nad morzem.
Porytowe Wzgórze
NO

W stadninie

NO

Zabawy integracyjne

NO
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John Hugh Lofting - był brytyjskim pisarzem . Żył na
przełomie XIX i XX w. Znany jest głównie z cyklu
książek o doktorze Dolittle, ale napisał też utwór "Pani
Owsianka". W tym roku obchodzimy jego 75. rocznicę
śmierci.
Józef Wybicki - polski pisarz i polityk. Żył na
przełomie XVIII i XIX w. Oprócz napisania słów do
polskiego hymnu był szambelanem ostatniego króla
Polski i wolnomularzem. W tym roku obchodziliśmy
jego 275. rocznicę urodzin.

Czy jesteś zainteresowany przeczytaniem książki,
której nie masz?
Jeżeli tak, serdecznie polecam udać się do
''Wędrującego Księgozbioru'' przy sekretariacie. Tam
możesz pożyczyć, a nawet wziąć książkę do domu.
Jeżeli w Twoim domu znajduje się książka, którą już
kilkakrotnie przeczytałeś i jest w dobrym stanie,
możesz wykonać wymianę.
Dlaczego warto czytać książki?
Książki to ciekawy pomysł na nudę i wykorzystanie
czasu wolnego. Czytając książki, wzbogacamy swój
zasób słownictwa. Nie oceniaj książki po okładce- w
środku może być lepsza niż Ci się wydaje!
Pamiętajmy również o tym, że są też inne książki niż
lektury. Przekonaj się sam, wypożyczając je, na
pewno przypadnie Ci jakaś do gustu.
Wanda Halina Rutkiewicz-Błaszkiewicz (ur.4 lutego 1943 Płungianach,
zaginęła 13 maja 1992 r. na stokach Kaczendzongi w Himalajach) –
polska alpinistka i himalaistka z zawodu elektronik , jedna z
najwybitniejszych światowych himalaistek. Jako trzecia kobieta na
świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, najwyższym
szczycie Ziemi. 23 czerwca 1986 Wanda Rutkiewicz stanęła na szczycie
K2 jako pierwsza kobieta.
Wanda Rutkiewicz

Internet

Patroni roku 2022- Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria
Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef
Wybicki oraz Romantyzm Polski
Maria Konopnicka
-wybitna pisarka pozytywizmu, poetka oraz patriotka
Cytaty„Każde szczęście jest pragnieniem nieszczęścia.“
„A ja wam mówię, że Bóg też ma noce Bezsenne…“
"Ja lubię słyszeć mądre słowo! Mądre słowo to jest jak ojciec i jak matka
człowiekowi. Nu, ja za mądre słowo to bym milę drogi szedł".
Swoje życie poświęciła na rozwój własny oraz pisarstwo.

