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Nasz sukces: I miejsce w kategorii filmowej w
Wojewódzkim Konkursie Regionalistycznym "Moja Mała
Ojczyzna"

Dnia 9 stycznia 2016 roku w Lublinie na Zamku w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX
wieku obyło się uroczyste odebranie nagród Wojewódzkiego Konkursu Regionalistycznego
"Moja Mała Ojczyzna". Konkurs skierowany był do uczniów klas podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Został on zorganizowany przez Wojewódzką Radę
Towarzystw Regionalnych oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Na salę przybyli
laureaci konkursu, rodzice, opiekunowie i zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej, czyli przywitaniem najważniejszych
gości. Po tym prowadzący poprosił na salę „Lubelskie Słowiki”, które śpiewały nam kolędy.
Następnie zostały przedstawione jasełka przez uczniów klas 4-6 (dzieci wygrały

w przeglądzie kolędniczym). Po części artystycznej nastąpiło dzielenie się opłatkiem przy
akompaniamencie kwartetu smyczkowego „Ladys”.
Dopiero po tym odbyło się odebranie nagród konkursu „Moja Mała Ojczyzna”.
Na początku wręczono nagrody w kategorii plastycznej klas 0-3, później - kategorii literackiej
klas 4-6. Na samym końcu - kategoria filmowa, po której został wyemitowany film
laureatów, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce.
Pierwsze miejsce w kategorii filmowej zdobyli uczniowie z naszej szkoły pod opieką
M. Kamińskiej: Magdalena Denis, Anna Pytka oraz Marek Prokopiuk, którzy są uczniami
1 klasy gimnazjum. Otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe – aparaty fotograficzne.

Gimnazjaliści jako wolontariusze!
To właśnie 10 stycznia 2016r.odbył się XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. 70-ściu uczniów naszej szkoły wzięło udział jako wolontariusze. Już od
7 rano można było spotkać cudownych ludzi na ulicach Terespola.
W rozmowach z wolontariuszami dowiedzieliśmy się, że w naszej miejscowości
mieszkają bardzo hojni ludzie i z chęcią wspierają nas
przy Wielkiej Orkiestrze.

O godzinie 14:00 odbył się po raz
pierwszy bieg uliczny i nordic walking
„Policz się z cukrzycą” w którym
brali udział nawet nasi nauczyciele
m.in. p. Dorota Poleszczuk, p. Edyta Krzemińska i p. Eliza Lańska oraz
nauczyciele wychowania fizycznego.
W Miejskim Ośrodku Kultury pojawiło się
wesołe miasteczko dla naszych
najmłodszych pomocników.

O godzinie 17:00 rozpoczęły się przedstawienia uczniów naszej szkoły.
Wspaniale zaśpiewał nam chór CORDA VOX pod batutą p. Tomasza Jezuita. A

nawet pojawiło się przedstawienie „O biednym
wilku i przebiegłym Zielonym Kapturku” w
wykonaniu gimnazjalistek z 1A i 2A naszej szkoły.
Łącznie nazbierano 15 tyś 808 zł, a naszymi
bohaterkami były Julia Szefer (1110,20zł) i
Dominika Miareczka (1033,98zł).
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom i zachęcamy do kolejnych akcji
charytatywnych.

Recenzja filmu

Harry Potter i kamień filozoficzny
Mogę się założyć, że każdy czytający teraz tę recenzję, słyszał kiedyś o filmie reżyerii Chrisa
Columbusa. Adaptacja filmowa filmu ,,Harry Potter” składa się z siedmiu części, tak samo jak
książka napisana przez J.K Rowling. Jednak dzisiaj poruszę temat części pierwszej tej
magicznej historii.
Film opowiada o Harrym Potterze (Daniel Radcliffe), który mieszkał wraz z ciocią (Fiona
Shaw), wujkiem (richard Griffiths) i ich wrednym synem (Harry Melling) na Privet Drive. Harry
w rodzinie traktowany był jak służacy, prał, gotował i sptrzątał po reszcie członków rodziny, a
w zamian dostawał resztki jedzenia i pokój pod schodami. Pewnego dnia chłopiec dostaje
tajemniczy list z nieznanego dla niego miejsca, Hogwartu. Wujek jednak nie dopuszczał
Harryego do przeczytania go. Jednak w jego 11-urodziny przybywa do niego dziwny,
ogromnego wzrostu mężczyzna, który oznajmia mu, że został on przejęty do szkoły magii i
czarodziejstwa.
Sceneria filmu została przygotowana bardzo dobrze, wszystkie detale zostały idealnie
dopracowane.
Aktorzy zostali świetnie dopasowani do ról i odegrali je znakomicie, a muzyka została bardzo
dobrze dopasowana do rozgrywających się sytuacji.
Uważam, że film ,,Harry Potter i kamień filozoficzny” jest filmem godnym polecenia,
ponieważ ogląda się go bardzo przyjemnie. Sama obejrzałam go wiele razy. Chcę też dodać,
że to właśnie ten film skłonił mnie do czytania książek. Jeszcze raz serdecznie polecam.
Patrycja Masiuk

Muffinki z płatków owsianych
Potrzebne będą:
-papilotki do rozłożenia masy
Składniki:
-1 szklanka mąki
-jedna szklanka płatków owsianych
- jedna łyżeczka proszku do pieczenia
-cukier 2 łyżeczki

http://4.bp.blogspot.com/-dFRUwCIwU0M/
UHLNYweWngI/AAAAAAAANhI/PibZARe_ek/s1600/IMG_0069+4.JPG

-szklanka bakalii (polecam brzoskwinie i śliwki)
Te wszystkie suche składniki wymieszać
w jednej misce
W drugiej misce :
-2 jaja
-pół szklanki kefiru
Również wymieszać składniki w drugiej misce i połączyć je z miska suchych
składników do masy można wsypać cukier. Rozłożyć muffinki w papilotki do
babeczek (polecam silikonowe)

Piec 20 minut w tem.180o
Polecam muffinki wykonane w tak prosty sposób . Smacznego!

Nowości technologiczne XXI wieku.

IPhone 6
Szósta generacja smartfona Apple, która od wszystkich poprzednich wersji odróżnia się
przede wszystkim wielkością ekranu. Podążając za rynkowymi trendami producent
zdecydował się tutaj na dużo większą przekątną – 4,7”. Smartfon wyposażony został także w
bardzo wydajny, 64-bitowy procesor Apple A8 oraz nową wersję systemu iOS. IPhone 6 jest
wyposażony w bardzo wydajny procesor, czytnik linii papilarnych, łączność zbliżeniowa NFC,
imponująca jakość zdjęć panoramicznych (43 Mpix), lepszy niż w przypadku poprzednika czas
pracy na baterii. Jego minusem jest to że nie posiada slotu na kartę pamięci.
Opracowano na podstawie strony http://www.benchmark.pl/produkt/apple-iphone-6.

Ferrari 488 GTB
Ten nowy model znacznie odskakuje jakością od poprzedniego modelu 458 italia. Właściwie
Ferrari 488 GTB jest ewolucją Italii. Zmiany są jednak poważne zarówno na nadwoziu, jak i w
komorze silnika. O ile modyfikacja stylistyki nie szokuje, prawdziwą rewolucją jest to, co stało
się z jednostką napędową. Nowe Ferrari rozwija prędkość o 1000 rpm wcześniej niż 458
Italia. Ferrari zapewnia, że mimo to nowe auto będzie świetnie brzmiało i z pewnością nie
rozczaruje miłośników marki.

Opracowano na podstawie stron: http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=pl&a=http%3A%2F%2Fauto.ferrari.com%2Fen_EN%2Fnewsevents%2Fnews%2Fferrari-488-gtb-extreme-power-extreme-driving-pleasure%2F.

Opracowano na podstawie strony http://www.domowladni.pl/trend/230-iq-odkurzacza

Odkurzacz RoboKing
LG stworzył RoboKinga, który jest prawdopodobnie najsilniejszym odkurzaczem na rynku.
Jest zaopatrzony w silnik, który nie spocznie, póki prawdziwe sprzątanie nie zakończy się
sukcesem. Co równie ważne, RoboKing ma doskonałą, wyjątkowo trwałą baterię, dzięki
czemu przez wiele lat nie będziemy musieli dzwonić do serwisu.

Dlaczego
czapkę?

warto

nosić

Czapka - dla wielu to zło konieczne, ale czy tak naprawdę jest? Już od podstawówki myślimy,
że noszenie czapki to obciach. Nawet argumentów by nie nosić czapki jest więcej od tych,
które przekonują do tego, by nie wychodzić z domu bez czapki. I niestety często ulegamy - bo
np. czapka niszczy fryzurę, włosy przez czapkę się elektryzują i przetłuszczają. Czapka
sprawia, ze wyglądamy w niej mało twarzowo. Postaram się jednak przekonać Was, że jest
inaczej.

Warto wiedzieć, że przez nieokrytą głowę ucieka aż 70 procent ciepła, na nic więc ciepłe
buty, kurtka. Kolejnym argumentem za noszeniem czapki jest to, że wychłodzenie organizmu
kończy się: bólami głowy, infekcjami, chorymi zatokami, wizytą u lekarza… Dodatkowo
czapka nie dopuszcza do uszkodzenia włosów. Ponieważ mróz sprawia, że włos się kurczy i
pojawiają się mikropęknięcia, włosy stają się matowe. Również mróz jest szkodliwy dla
cebulek włosowych, więc włosy wypadają. A przecież włosy których nie chronimy przed
zimnem, wiatrem
czy
wahaniami temperatury
tracą
blask,
elastyczność
i ładny wygląd. Natomiast wahania temperatury takie, jak: zimno i wilgoć na zewnątrz
a ciepło i sucho wewnątrz powodują, że praca gruczołów łojowych na głowie zostaje
zaburzona. Receptą, by temu zapobiec jest czapka na głowie!
Jest jeszcze jeden ważny powód, by nosić czapkę: moim zdaniem czapka może być modnym
i stylowym dodatkiem do naszego zimowego ubrania! Zachęcam też by wybrać taką czapkę,
która jest uszyta z bawełny lub wełny. Czapki z syntetycznych materiałów, np.
z akrylu sprawiają, że skóra głowy nie oddycha i szybko się poci, ale też włosy są oklapnięte,
przetłuszczone.

Ala Chwesiuk

http://ulubionykolor.pl/obrazek/4180

