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Alena Tomaszewska jest
uczennicą 3 klasy
nauczania początkowego.
Śpiew jest jej pasją i coraz
więcej osób, również
profesjonalistów, docenia jej
talent. Alena trenuje pod
okiem doświadczonych
nauczycieli śpiewu. Kiedy
dziewczynka zaczyna
śpiewać, serca słuchaczy
zaczynają drzeć, a po ciele
przemykają ciarki. Młoda
wokalistka wzrusza
słuchaczy. Kiedy śpiewa, w
sali panuje idealna cisza...
Alena bierze udział w
konkursach wokalnych.
Zajęła III miejsce w
Dolnośląskim Festiwalu
Piosenki Dziecięcej
„Dzieciośpiewy”, otrzymała
też wyróżnienie w IX
Dolnośląskim Przeglądzie
Piosenki i pieśni
Patriotycznej „Pieśń
Ojczysta”. Jednak to, co
najciekawsze, jest dopiero
przed Aleną, ponieważ w
tym roku otrzymała

Nominację do 36.
Międzynarodowego
Dziecięcego Festiwalu
Piosenki i Tańca Konin
2015. Trzymamy kciuki za
Alenę i wierzymy, że
usłyszy o niej cały świat.

Miłosz Kaczmarek: Od ilu
lat śpiewasz?
Alena
Tomaszewska: Śpiewam
od trzech, czterech lat. To
jest moja pasja. Od
dzieciństwa zawsze coś
śpiewałam.
MK: Kto Cię wspiera?
AT: Mama, tata i cała moja
rodzina. Jestem im za to
bardzo wdzięczna.
MK: Lubisz występować na
scenie? Czy masz tremę?
AT: Uwielbiam
występować. Czasami
mam tremę, ale to mija. Z
występu na występ jestem
coraz bardziej pewna na
scenie.
MK: Jaki typ muzyki lubisz
śpiewać?

AT: Lubię śpiewać jazz i
blues.
MK: Gdzie uczysz się
śpiewać?
AT: Ćwiczę u Pani Anny,
chodzę też na zajęcia do
Pana Marcina Domonika.
Trenuję w studiu i w domu.
MK: Gdzie odbędzie się
Twój najbliższy konkurs?
AT:  Najbliższy występ
mam w Legnicy.
MK: Co będziesz
śpiewała? Już wiesz?
AT: Będę śpiewała
„Malutkim i tym większym”
oraz „Dziś będzie bal”, a w
drugim konkursie
ekologicznym „Dziękuję
Ziemi”.
MK: Czy wiążesz
przyszłość ze śpiewaniem?
AT: Tak, teraz już na
pewno wiem, że chcę
śpiewać w przyszłości.
MK: Dziękuję.
Wywiad przeprowadził
Miłosz Kaczmarek

Pierwszy raz usłyszeliśmy głos Aleny, kiedy zaśpiewała w czasie zakończenia roku szkolnego znaną ze „Shreka” piosenkę „Hallelujah”. Młoda
gwiazda oczarowała słuchaczy swoim głosem.

 W naszej szkole rośnie gwiazda!

Alena odniosła wiele sukcesów.

Alena czuje się na scenie jak ryba w wodzie. Nominacja Aleny
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Tym razem Miłek
postanowił sprawdzić
się w roli youtubera,
zakładając kanał
"Smaki Świata". Nasz
ulubieniec dodaje tam
filmiki, w których
pokazuje, jak próbuje
specjałów z czterech
stron świata i
dokładnie opisuje ich
smak. Do tej pory
ukazały się trzy filmiki.
W pierwszym

z nich Miłosz opisywał
smak włoskiego
deseru "Profiteroles",
w drugim kosztował
angielskiej herbatki, a
w ostatnim wraz z
gościem specjalnym,
Gracjanem Chaczko –
jego kolegą z klasy,
kosztowali fasolek
Jelly Beans, które miał
y dość osobliwe smaki
(wymiociny, zgniłe
jajko).

Trzeba przyznać, że
kanał Miłosza na
znanym nam portalu
osiągnął dość dużą
oglądalność w bardzo
krótkim czasie. Mamy
nadzieję, że taki obrót
spraw zmotywuje
Miłosza i zachęci go
do rozbudowania
swojej działalności.

Angelika Jesionka

Rozpocznijmy od
kanałów na temat
nauki i ciekawostek, w
czołówce są: SciFun,
który opowiada o
nauce i fizyce.
Następne miejsce to
Topowa dycha, na tym
kanale znajdziesz
wiele ciekawostek na
każdy temat, np. Lego,
Minecraft, cukrze i o
McDonaldzie.
Następny youtuber to
Boxdel, który
opowiada ciekawostki
o  grach

komputerowych i
filmach. Jeśli chodzi o
gry to koniecznie
zajrzyjcie na kanał
Adwkage, opowiada on
o superbohaterach i o
ich tajemnicach, na
tym kanale znajdziecie
ciekawostki o
herosach. Następnym
kanałem, na który
warto zajrzeć  jest 
ReZi, który jest jednym
z najsławniejszych 
youtoberów z Polski.
Gra w najbardziej
popularne gry, ale

oprócz Minecrafta.
Dobrym youtuberem
jest też Sid z kanału
Drollercaster, nagrywa
on serię o Hobbicie i
bajki. Kręci on też
filmy  Minecrafta z
green screanem. 
Nasz kolega Miłosz
prowadzi kanał Smaki
świata. Mamy
nadzieję, że też mu się
powiedzie.

Gracjan Chaczko,
Krzysztof Jurkowski,
Maciek Mika

Youtube to portal  w Internecie, w którym każdy może udostępnić filmiki i obejrzeć je. Jednak czyj kanał  jest warty
obejrzenia?

Czy youtuberzy są warci oglądania?

Miłosz przetestował różne wersje herbatki.

Pierwszy gość na kanale Miłosza - Gracjan.

Tego dnia
omawialiśmy 
dodawanie ułamków
zwykłych, jednak pani
Kasia najpierw
postanowiła podać
wyniki testu. W tym
czasie wszyscy
zaczęli rozmawiać.

Pani powiedziała, że
jest u nas jak w ulu. W
głowie Kuby B. narodzi
ł się nowy i zarazem
śmieszny pomysł.
Uśmiechnięty
powiedział, że
zaczynamy
produkować miodek.

Wszyscy się śmiali,
ale poza Kubą, który
dostał -3 z
zachowania. A morał z
tego taki: jeśli idziesz
na matmę, to umyj
uszy.
Maciek Czuper,
Krzysztof Jurkowski

Dawno, dawno temu, za blokami, za szkołami w Społecznej Szkole
Podstawowej klasa 4 miała lekcję matematyki… lecz co w tym
dziwnego? 

Ul na matmie

Kuba zawsze ma czyste uszy :)

Nasz ulubiony szkolny dziennikarz, Miłosz Kaczmarek, znów
zaskakuje!

Szkolny youtuber

screenshot JZ

screenshot JZ

JZ
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O godzinie 8:15
wyruszyliśmy z
budynku szkoły, a po
godzinie 9 już
pierwsze grupy
rozpoczynały grę. Na
terenie Strzelnicy
rozstawione było 6
stacji, których
musieliśmy szukać z
pomocą mapy, którą
dostaliśmy od
organizatorów. Na tych
stacjach dostawaliśmy
różne zadania z
geografii (musieliśmy
określić współrzędne
geograficzne danych
miast), biologii
(zgadywaliśmy, czyje
ślady zwierząt oraz
liście jakiego drzewa
mamy na obrazkach),
angielskiego
(stopniowaliśmy

przymiotniki i
odmienialiśmy
czasowniki).
Dodatkowo w trakcie
marszu do kolejnej
stacji mieliśmy do
rozwiązania zadania
logiczne i
matematyczne. Gdy
zaliczyło się wszystkie
zadania, albo już nie
chciało się brać udział
u w zabawie, oddawało
się kartę grupy
organizatorom, a ci
następnie podliczali
nasze punkty. W
międzyczasie ogromn
ą atrakcją było
zaćmienie Słońca,
które trwało 1,5
godziny od 10:40.
Grupy zatrzymywały
się w środku biegu i
patrzyły w niebo

na to niesamowite
zjawisko. Po
zakończonym biegu
mogliśmy ogrzać się
przy ognisku, upiec
jabłka, kiełbasy oraz
chleb. Następnie
zostały ogłoszone
wyniki gry, którą – ku
zdziwieniu wszystkich
– wygrali nasi goście,
uczniowie szkoły nr
10. Nagrody zostały
rozdane, miejsce
ogniska uprzątnięte, a
wszyscy albo rozeszli
się do domów, albo
wrócili razem z
nauczycielami na
obiad do szkoły.

Olga Młynarz

20 marca bieżącego roku odbyła się druga przerwa trymestralna. Klasy
gimnazjalne wyszły na Strzelnicę, aby razem z szóstoklasistami ze
szkoły nr 10 wziąć udział w biegu na orientację.

Bieg ku zaćmieniu

Pani Monika wymyśliła
warsztaty, gdzie
tworzone były
ekologiczne zabawki i
moda. Każdy uczeń
mógł zapisać się na
dowolne zajęcia.
Oprócz mody było
Lego i zajęcia
sportowe. Na
zajęciach z klockami
każdy budował świat
czysty i
zanieczyszczony. Z
klasy V największą
uwagę zwracał
"EKOfestival"
stworzony przez
Artura i Maćka. Był to
park, gdzie odbywał
się koncert Disco-
Gandalfa, ale było też
wiele budowli, które
przedstawiały

zanieczyszczony
świat. To były głównie
samochody, statki i
samoloty. Na
zajęciach modowych
był duży gwar. Każdy
robił "śmieciowe"
kreacje z worków do
kosza, gazet i innych
przedmiotów, które
czekały na recykling,
ale zostały ponownie
wykorzystane.
Trudnością było to, że
trzeba było stworzyć
strój tak, aby dało się
go zdjąć i założyć
ponownie. To
wszystkim sprawiło
trudność. Modelki
miały problem, bo nie
mogły się zginać i
siadać! Suknie były
naprawdę udane i

szczegółowo
dopracowane. Na
zajęciach sportowych
graliśmy w siatkówkę i
w zbijaka i mieliśmy
rozgrzewkę. Niektóre
osoby, które nie
chciały ćwiczyć,
siedziały na ławce i
odpoczywały po
poprzednich blokach.
Naszym zdaniem to
był bardzo interesujący
dzień. Nikomu nie
zdążyło się znudzić, a
w dodatku tego dnia
było wyczekiwane
zaćmienie słońca!

Miłosz Kaczmarek,
Maciej Mika

W naszej szkole od zawsze istnieje tradycja przerw trymestralnych,
które są dniem odpoczynku po trzech miesiącach nauki.

Na tropie ekologii

Już tydzień wcześniej
pojawiły się zagadki,
które miały
podpowiedzieć, co
czeka najmłodszych
uczniów naszej
szkoły. Cały dzień był
związany z nauką np.
o Ziemi, stanach

skupienia i magnezie.
Na początku klasy
robiły próby, a potem
opowiadały o swoim
temacie.  Potem
wszyscy wyszli na
dwór, by oglądać
zaćmienie słońca
przez blaszki

lub specjalne okulary.
Później klasy obejrzały
film o powstaniu Ziemi.
Następnie panie z 1m
pokazały z różnych
rzeczy jak powstała
Ziemia. Było bardzo
fajnie!
Milena Kaczmarek

Ekologiczne sukienki - kiedy pojawią się w sklepach?

Ekologia na festiwalu to dobry pomysł.

W klasach 1-3 przerwa trymestralna zapowiadała się bardzo tajemniczo.

Ciekawostki o Ziemi

JZ

JZ
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Nasze nastoletnie
fochy można łatwo
wytłumaczyć
okresem dojrzewania i
wcale to nie będą
bezsensowne
wymówki. Hormony
szaleją, emocje
szaleją, my szalejemy
razem z nimi.
Wystarczy jedno
nieistotne,
niewłaściwe słowo lub
krzywe spojrzenie, a
my już traktujemy to
jako negatywny
komunikat. No i siłą
rzeczy się
denerwujemy i
"strzelamy focha".

Potem wyjątkowo
trudno jest się
pogodzić, ponieważ ta
"fochnięta" osoba jest
urażona tym, co
powiedziała
koleżanka, a ta
koleżanka kompletnie
nie wie, o co znowu
jest zła osoba numer
1. Na szczęście to
mija, a potem można
ponownie normalnie
rozmawiać. U dzieci
foch różni się od focha
nastoletniego tym, że
głównie dotyczy tego,
czy dostanie się to, co
się chce. Dzieci chcą
wszystkiego

- słodyczy, ładnej
gazety z kiosku,
zabawki za 5 zł. A gdy
tego nie dostaną, cóż,
mogą zacząć
histeryzować. Gdy
jednak histeria nie
przekona rodziców do
kupna, obrażają się.
Jednak ten foch mija
jeszcze szybciej, niż
foch nastoletnich
przyjaciółek. Możemy
się także cieszyć z
tego, że takiego focha
łatwo rozpoznać.
Zazwyczaj osoba,
która jest na nas
obrażona, traktuje nas
jak powietrze,

mogą się nawet
pojawić komentarze
typu "Słyszałaś coś?
Bo ja nie". Jeśli już
raczy nam
odpowiedzieć, są to
odpowiedzi wyjątkowo
krótkie. A mina?
Najczęściej obojętne
spojrzenie,
zmarszczone brwi i
brak uśmiechu. Fochy
potem mijają wraz z
dojrzewaniem. Na
szczęście.

Olga Młynarz

Rozmawiasz z koleżanką. Nagle robi naburmuszoną minę i odchodzi. Rozmawiasz z rodzicami.
Ty robisz naburmuszoną minę i odchodzisz. No tak - foszymy się.

Jak to jest z tymi fochami?

Tak wygląda ktoś, kto "strzelił focha"...

Jedni z nas mają talent
do matmy, inni są
nieźli w językach
obcych, ale kim
zostaniemy? Naszym
zdaniem Kuba „Banan”
powinien zostać
klaunem, ponieważ
jego żarty są
niewiarygodnie
śmieszne. Wojciech
powinien zostać
komentatorem,
ponieważ wszystko

potrafi trafnie
skomentować.
Mateusz powinien
zostać snajperem,
ponieważ celnie trafia
żarty. Jak myślicie, kto
zostanie milionerem?
Oczywiście Maciek.
Tomasz powinien
zostać profesjonalnym
graczem, ponieważ na
przerwach tyle gra, że
z każdą następną
przerwą

przechodzi kolejny
poziom. Za kilka lat
będzie mistrzem. Kim
zostanie reszta? Na
pewno kimś dobrym i
osobą z ważnym
zawodem. Każdy
zawód jest ważny,
pamiętajmy o tym.

Maciej Czuper,
Krzysztof Jurkowski

Od kilku miesięcy wszyscy nauczyciele zastanawiają się, co wyrośnie z
czwartej klasy. W tym artykule damy wam na to pytanie odpowiedź. 

Co z nas wyrośnie?

Czy Marta zostanie malarką? A Maciek i Krzyś weterynarzami?

Od kłamania rosną nosy!

Nie zrobiliśmy zadania
domowego. Nie
powiemy
nauczycielowi, że nie
chciało nam się go
zrobić, bo uważaliśmy,
że nie ma co tracić na
takie rzeczy czas.
Ujmiemy to łagodniej -
"zapomniałam",
"miałam dużo nauki i
wyleciało mi to z
głowy", "źle się
czułam". Niby nic,
zwyczajnie próbujemy

obronić się przed
opinią lenia, a przy
okazji nikomu tym nie
szkodzimy. Jednak nie
powiedzieliśmy
prawdy, czyli
kłamiemy. Przejdźmy
do nieco bardziej
drastycznego
przykładu. Zmarł wam
dziadek, a rodzice
ukrywają przed wami
ten fakt. Niby dla
waszego dobra, bo nie
chcą was martwić.

Rzecz w tym, że gdy
dowiemy się o
dziadku, poczujemy
się oszukani. Dlatego
należy rozgraniczać,
kiedy "ukrycie prawdy"
będzie niewinną
zasłoną, a kiedy
spowoduje coś o wiele
gorszego.

Olga Młynarz

Wszyscy chcemy być uczciwi. Aby to osiągnąć, staramy się mówić
przede wszystkim prawdę. Jednak okazuje się, że nawet najbardziej
godna zaufania osoba czasem kłamie.

Kłamstwo, czy ukrycie prawdy?

JZ
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