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     Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 29
stycznia m.in. w Lubelskim Centrum Kultury. W tym roku
fundacja zbiera fundusze na specjalistyczne sprzęty do szpitali.
31 finał WOŚPu poprowadził Jerzy Owsiak. W tym roku działa
pod hasłem,, Żyj zdrowo w zdrowym świecie''. Akcja trwała cały
dzień, były występy tancerzy i niesamowite pokazy.  Wszystko to
pod kątem  sepsy, czyli groźnej choroby, z którą fundacja chce
pomóc lekarzom i sobie  poradzić. Udało się zebrać ponad 13 i
pół miliona złotych.   
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Zbieramy na WOŚP

          WOŚP - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Nazwa "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" została po raz
pierwszy użyta przez Jerzego Owsiaka w programie "Róbta co
chceta" w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku. Pierwszy koncert
charytatywny pod szyldem WOŚP odbył się wiosną 1992 r. w
Ciechocinku, gdzie zespół "Zdrowa Woda" zagrał razem z
Jurkiem Owsiakiem. Pierwszy finał "Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy odbył się 03.01.1993 r, zatem funkcjonuje
już od 31 lat. Założycielami fundacji są: Jerzy Owsiak, Lidia
Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński,
Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.

                        Ciekawostki o WOŚP
1.WOŚP przez 30 lat zebrał 1,75 miliardów złotych.
2.WOŚP zna ponad 97% Polaków.    
3.Pierwszy raz WOŚP zorganizowano w 1992 roku w Jarocinie.
Zebrano wtedy około 20 tysięcy złotych.
4.Aby dostać pozwolenie na kolejną zbiórkę, WOŚP musi
rozliczyć w MSWiA każdą złotówkę zebraną podczas ostatniego
finału.
5. Podczas finału 2023 roku WOŚP zebrał rekordową sumę czyli
 154 606 764, 00 zł. To o 18 324 439 zł więcej niż rok temu. 
6.Fundacja prowadzi program ,,Ratujemy i uczymy ratować''.
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Ankieta - psy, koty i inne zwierzęta
Przed feriami przeprowadziliśmy ankietę. Pytaliśmy
uczniów naszej szkoły, czy mają zwierzęta i jakie
dokładnie. Okazało się, że na 143 osób biorących
udział w ankiecie 109 ma jakieś zwierzę. Aż 61 osób
ma psa. Najczęściej były to takie rasy jak kundel (20
osób), Yorkshire terrier (9 osób), owczarek niemiecki
(6 osób). 45 osób ma kota. Najwięcej posiada koty
rasy dachowiec (24 osoby) i kot brytyjski (5 osób).
Oprócz tego 46 osób ma inne zwierzęta niż pies i kot.
12 osób królika, tyle samo ma chomika, a 9 ryby.

            � ŚRODA POPIELCOWA I TŁUSTY CZWARTEK�                 
 Tłusty Czwartek obchodzimy 16 lutego - ostatni czwartek przed wielkim
postem w kalendarzu chrześcijańskim. Tłusty czwartek rozpoczyna
ostatni tydzień karnawału. Więcej informacji na temat karnawału
znajdziecie najnowszym odcinku szkolnej telewizji PRUS TV. 
 Środę Popielcowąobchodzimy 22 lutego. W to święto wierni podczas
liturgii pochylają głowę w pokorze, a kapłan symbolicznie posypuje ją
popiołem, pochodzącym z palm poświęconych w Niedzielę Palmową
poprzedniego roku. Podkreśla w ten sposób związek pomiędzy pokutą
wiernych, a męką i śmiercią Chrystusa.Przed nami Wielki Post!         
  

               Walentynki                       
   14 lutego to Święto
Zakochanych. Zwyczajem jest
wysyłanie listów i kartek
zawierające wyznania miłosne
pisane wierszem. Ten dzień jest
okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami.  Nazwa
pochodzi od św. Walentego,
którego wspomnienie liturgiczne
obchodzone jest również tego
dnia. Zostały ustanowione przez
papieża Galezjusza I. Walenty jest
patronem zakochanych.

.

Walentynki

Kot w Butach

              "KOT W BUTACH - OSTATNIE ŻYCZENIE"
  02. 02. 2023 klasy : 7a, 7b i 6b oglądały w kinie
"Bajka" emocjonującą  animację  "Kot w butach -
ostatnie życzenie". W filmie została ukazana walka
dobra ze złem, sceny prawdziwej przyjaźni oraz 
rywalizacji. Bohaterowie walczyli o gwiazdkę, która
spełni życzenie tego, kto pierwszy ją znajdzie.   
Reżyserem tej bajki jest Joel Crawford, a scenarzystą
jest Paul Fisher.  Film ten jest sensacją dla dzieci,
nastolatków, a nawet dorosłych.
 Zachęcamy do jego obejrzenia!
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     Ciekawostki o kotach 
1. Koty mają 230 kości.
2. Kotom należy dawać do picia 
wodę zamiast mleka.
3. Większość kotów nie ma rzęs.
4. Koty pocą się  przez łapy.
5. Koty wydają 100 różnych
dźwięków.
6. Koty umieją obracać swoje uszy
o 180 stopni.
7. W 1963 roku pierwszy kot
poleciał w kosmos.
8.  Są koty, które przetrwały
upadek z ponad 32 pięter (320
metrów) na beton.
9. Koty przesypiają 70% swojego
życia.
10. Ashera to największa rasa kota
domowego.(masa -15 kg, długość -
do  120 cm).

Norweski Leśny

Munchkin

Syberyjski

Perski

      Koty- nasi przyjaciele
Od dawna kot to najlepszy
przyjaciel człowieka. Zgodnie z
aktualną wiedzą naukowców,
historia udomowienia kotów
rozpoczęła się około 9500 lat temu.
Dotychczas na świecie
wyodrębniono niemal 50 ich ras.
 Najwyższą populację kotów na
świecie mają Stany Zjednoczone, a
następnie Chiny i Rosja.
Z okazji Dnia Kota, który przypada
17 lutego, chcieliśmy przybliżyć
niektóre rasy oraz przekazać
przeróżne ciekawostki o naszych
futrzanych przyjaciołach.        
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       POGROMCA SMOKÓW
Dawno, dawno temu za wielkimi i
wysokimi górami żył sobie książę
Bolesław zwany Szkarłatnym,
którego jedynym celem było
zabicie czarnego smoka. Bestia ta
zniszczyła wiele narodów.
Gdziekolwiek by się nie pojawiła,
sprowadzała ze sobą głód i zarazę.
Kiedy nadchodziła, zamki
rozpadały się, a rycerze, którzy z
nią walczyli, ginęli. Smok ten nosił
nazwę Pożeracz, a jego
panowanie miało nie mieć końca.

Fernando nowym trenerem
reprezentacji Polski w piłce
nożnej!
24 stycznia 2023 r. Fernando
Santos został ogłoszony nowym
selekcjonerem reprezentacji
Polski. Przed objęciem naszej
kadry trenował on takie drużyny
jak: Estoril, Estrela Amadora, FC
Porto, AEK Ateny, Panathinaikos
AO, Sporting CP, SL Benfica,
PAOK FC, reprezentacja Grecji,
reprezentacja Portugalii. W Polsce
za rok dostanie ponad 10 mln.

 Nadszedł jednak moment, w którym Bolesław (jedyny
ocalały z rodu) wyruszył wraz z piętnastoma
poszukiwaczami przygód na wyprawę, aby zgładzić
smoka raz na zawsze.
Przeprawili się przez nieprzebyte góry, przeszli
pustynie śmierci, aby dojść do wieży, gdzie miał się
znajdować smok. Wieża ta nie była zbudowana z
kamienia, lecz ze szkieletów innych monstrów.
-Uciekajmy stąd, póki jeszcze możemy!
-Nie, prędzej sczeznę niż się poddam - krzyknął
Bolesław Szkarłatny. - Chodź tu potworze, zabiję cię,
tu i teraz!
Wtedy nadszedł Pożeracz. Była to olbrzymia bestia
mogąca zabić wszystko swoją przerażającą paszczą o
niezliczonej ilości kłów. Jej serce było przepełnione
nienawiścią. Podniosła się i zionęła ogniem w rycerzy,
którzy natychmiast spłonęli.
- Do walki, hurra! -  krzyknął jedyny ocalały rycerz i
strzelił prosto w łeb smoka.
Wtedy bestia runęła wprost na tego odważnego
wojownika. Bolesław Szkarłatny walczył już jako
jedyny na polu bitwy. W tym momencie trafił do
paszczy monstrum. Przed śmiercią Bolesław zdążył
jeszcze cisnąć miecz w gardziel Pożeracza.
-Zginiesz razem ze mną bestio!- krzyknął.

To go uratowało. Gdy natrafiła się okazja, wyskoczył z
paszczy bestii na nagi kamień. Wiedział, że tylko
ostateczny cios zabije smoka.
-Auuurrhhh- zawarczał smok i ruszył na Bolesława.
Kiedy miał go już pożreć, Bolesław Szkarłatny,
urodzony poskramiacz smoków, rzucił toporem w
monstrum prosto między jej ślepia. Wtedy Bolesław
zgładził bestię!
Od tego czasu Bolesław Szkarłatny stał się królem
całego świata. W ten sposób pozbawił władzy
Maluma, pierworodnego syna Poniata- władcy złego i
okrutnego.
Malum, oślepiony żądzą zemsty i chciwością  władzy 
wraz z siłami  potworów  odbył walkę z Bolesławem
na śmierć i życie. Dzielny Bolesław skonał na polu
chwały, zabity przez strasznego białego smoka.
Wtedy ów smok rozprzestrzenił  wszelkie zło we
wszechświecie  i przysłał ogromną hydrę, niosącą ze
sobą wojny i strach.
Legenda  głosi, że za tysiąc lat przyjedzie wybraniec
na swoim złotym rumaku z mieczem w dłoni i zbawi
świat. 
Wszyscy na niego czekają...

Fernando Santos

                      Wisława Szymborska
Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w
Wielkopolsce, w 2023 roku będziemy świętować  100. rocznicę jej
urodzin. Ustanowienie przez Senat RP roku 2023 rokiem Wisławy
Szymborskiej to wspaniała okazja do upamiętnienia osiągnięć wybitnej
poetki. Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką
literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym
odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego.  Jej wiersze
przetłumaczono na ponad czterdzieści języków. Nasza szkoła
przystępuje do ogólnopolskiej akcji Mistrzyni Szymborska. 

Internet



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 74 02/2023 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Naszym okiem

W styczniu szkolna grupa teatralna zaprezentowała
"Jasełka u Hrabiny". Wystąpiła przed szkolną
społecznością oraz przedszkolakami z Przedszkola nr
57. Zaś 3 lutego wystawiła je w Domu Kultury, a
widzami były przedszkolaki oraz seniorzy. 

jasełka

jasełka

SP22

SP22


