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    Wielki Maraton Czytelniczy na półmetku        Zbiórka elektrośmieci

W tym roku szkolnym
nasza szkoła przystąpiła do
Wielkiego Maratonu
Czytelniczego „Czytanie
rozwija, czytanie
wzbogaca”
organizowanego od 2009
roku przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w
Gdańsku. Konkurs, którego
głównym celem jest
propagowanie czytelnictwa
jak doskonałej formy
samorozwoju, cieszy się
dużą popularnością wśród
uczniów i nauczycieli
województwa pomorskiego.
Jak podają organizatorzy
do tej pory wzięło w nim
udział 6675 osób. Sześć
edycji konkursu odbyło się
poda patronatem
Pomorskiego Kuratorium
Oświaty, cztery pod
patronatem Prezydenta
Miasta Gdańsk.
Maratony to długofalowa
działalność z
wykorzystaniem

tradycyjnych,
sprawdzonych metod.
Sześcioletnia już praktyka
dowodzi, że dają one
młodym ludziom solidne
podstawy do dalszego,
twórczego uczestnictwa w
kulturze, rozwijają wiedzę i
zainteresowanie literaturą.
Przede wszystkim – uczą
systematycznego sięgania
po książki.
Zadaniem uczniów w
maratonach jest
przeczytanie co miesiąc
kolejnej, wskazanej przez
organizatorów książki i
napisanie testu ze
znajomości lektury. Punkty
zdobyte w kolejnych
testach są sumowane. Za
każdy test można
otrzymać maksymalnie 20
punktów. Suma punktów do
uzyskania w maratonie to
160. 

Na półmetku Maratonu
Czytelniczego punktacja
przedstawia

się następująco: w grupie
najmłodszej (klasy 2-3
szkół podstawowych)
najwięcej punktów uzyskali
Kajetan Tatara - 57, Iwo
Krośnicki - 54, Olga Grygo
- 52; w klasach 4-6 Karolina
Stefaniak zdobyła 70
punktów, Łucja Borkowska
- 68, Martyn Ruszel - 64.

Poniżej przedstawiamy
lektury na marzec:
Klasy 2-3 szkół
podstawowych: Wojciech
Kołyszko, Bawian,
Cudanna i pułapki
zazdrości (tytuł drugiego
wydania Zazdrość i
wyścigi żółwi ).
Klasy 4-6 szkół
podstawowych: Łukasz
Wierzbicki, Afryka Kazika.

.

Ostatnio w naszej szkole
miała miejsce zbiórka
elektrośmieci. Były
zbierane, ponieważ szkoła
bierze udział w projekcie 
„Lider Lokalnej Ekologii”.
Całe przedsięwzięcie
rozpoczęło się od
przygotowania ulotek, które
trafiły do mieszkańców
Rumi Janowa. Nasza akcja
spotkała się z szerokim
odzewem, gdyż zebraliśmy
bardzo dużo elektrośmieci.

Z pewnością przyczyni się
to do ochrony środowiska.
Teraz zostaną one poddane
recyklingowi.

Łukasz Zych, kl. V a

.. Klasa V a
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Komiks to sztuka

Lubicie czytać
komiksy? Ja
uwielbiam -
szczególnie te
Japońskie, czyli
„MANGI”. Jednak
zanim opowiem wam
o mangach, przybliżę
Wam historię
komiksu.
Komiks jest to
historia obrazkowa,
która często, choć
wcale nie zawsze,
ma dodane teksty,
znajdujące się w tak
zwanych
„chmurkach”. Nazwa
„Komiks” pochodzi
od angielskiego
zwrotu „comic strip”,
który w liczbie
mnogiej używany
jest w skróconej
formie „comics”.
Określenie to
oznacza „długi,
wąski pasek; seria
obrazków
umieszczonych w
linii”. Początkowo
komiksy były
publikowane w prasie

lub w formie
osobnych zeszytów.
Komiksy zaczęto
drukować już na
przełomie XIX i XX
wieku, jednak
największą
popularność zyskały
w latach 30-tych w
USA. W Europie
komiksy stały się
popularne i modne po
II Wojnie Światowej.
Pewnie wiele
zeszytów trafiło
podczas wojny do
Europy razem z
amerykańskimi
żołnierzami. To
właśnie z Ameryką i
amerykańską pop-
kulturą komiksy są
najbardziej
kojarzone. Kto z nas
nie zana
Superman’a,
Batman’a, Capitan’a
America, Popeye’a,
Wolverina i reszty X-
Men’ów… No i
oczywiście wszyscy
najsłynniejsi
bohaterowie Disney’a

też przecież
występowali w
komiksach. Mimo to
europejscy
bohaterowie
komiksów wcale nie
są gorsi! Asteriks i
Obelix razem z
przyjaciółmi z wioski
dokuczają
Rzymianom i dają
nam wiele powodów
do śmiechu.
U nas w Polsce też
powstało wiele
słynnych komiksów.
Do najsłynniejszych
polskich bohaterów
komiksowych
należą: Tytus,
Romek i Atomek,
Kajko i Kokosz,
przedwojenny
Koziołek Matołek, i
bardzo popularny
polsko-belgijski
Thorgal.
W Japonii wykształcił
się odrębny gatunek
komiksu – jest to
MANGA. Japońskie
słowo – MANGA –
pochodzi

od japońskiego stylu
rysowania. Manga
jest drukowana na
czerno-biało, nie
licząc okładek i kilku
pierwszych stron.
Popularne mangi są
przerabiane na filmy
animowane i seriale
anime. W Japonii
manga jest
traktowana jak rodzaj
sztuki. Tradycyjnie
manga jest zapisana
od prawej do lewej
strony, tak jak
tradycyjne pismo
japońskie.
Manga dzieli się na
wiele gatunków.
Niektóre z nich
przeznaczone są dla
dzieci, inne tylko dla
dorosłych. W Polsce
wydawane są nie
tylko Mangi i Anime,
ale i specjalne
czasopisma im
poświęcone.
Przykładem, bardzo
fajnej mangi
przeznaczonej dla
nas jest – HETALIA.
Seria ta, sk

łada się na razie z 6
tomów komiksu,
kilkudziesięciu
krótkich filmików i
wielu krótkich
historyjek
publikowanych w
internecie.
Bohaterami serii są
poszczególne kraje
świata,
przedstawione jako
młodzi ludzie. Każda
postać ma swoją
osobowość, na którą
składają się
pozytywne i
negatywne
stereotypy o
poszczególnych
krajach i
narodowościach.
Głównymi
bohaterami są
Włochy (w
szczególności
Włochy północne),
Niemcy, Japonia,
Ameryka, Anglia,
Francja, Rosja,
Kanada i Chiny.
Wśród bohaterów
serii jest

również Polska.
Akcja komiksów
toczy się podczas
wydarzeń
historycznych,
politycznych, ale
także podczas świąt,
wakacji albo w
czasie bliżej
nieokreślonym.

Wielbiciele
Komiksów w Polsce i
na świecie spotykają
się często na
różnych imprezach –
tak zwanych
„konwentach”
poświęconych swojej
ulubionej sztuce. Bo
KOMIKS to
SZTUKA.

Karolina Szymańska
kl. IV a

. .Sposób czytania Mangi Asteix i Obeliks
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Zapewne wielu z was
czyta komiksy. To
świetny sposób na
zapełnienie wolnego
czasu i oderwanie sie
od komputera. A jacy
rodzice są szczęśliwi,
gdy na pytanie: "Co
robisz?", odpowiadam:
"Czytam!". 
   Tych, którzy jeszcze
nie sięgnęli po
komiksy, zachęcam,
bo naprawdę warto! 
   Ja  najbardziej lubię
serię Henryka
Chmielewskiego
"Tytus, Romek i
A'Tomek". Są to
śmieszne, a zarazem
mądre opowieści o
dwójce przyjaciół -
Romku i A'Tomku.
Chłopaki za wszelką
cenę starają się
uczłowieczyć małpę -
Tytusa de Zoo. Tak

naprawdę nie wiem,
czy to uczłowieczenie
jest potrzebne, bo
wydaje mi się, że
Tytus posiada więcej
cech ludzkich niż
małpich. 
   Bohaterowie
przeżywają wiele
zabawnych przygód.
Podróżują w różne
ciekawe miejsca,
przemieszczając się w
dziwnych pojazdach,
skonstruowanych
przez profesora
T.Alenta lub A'Tomka.
Często wpadają w
poważne tarapaty, ale
na szczęście zawsze
umieją z nich wybrnąć.
   Jeśli chcecie
polecieć 
wannolotem,
mielolotem albo
prasolotem, sięgnijcie
po przygody "Tytusa,

Romka i A'Tomka". 
Jestem pewien, że nie
skończycie na jednej
księdze. 
   Poza tym parę razy
spotkałem się ze
śmieszną sytuacją.
Gdy czytałem akurat
przygody
wspomnianych
bohaterów, dorośli
zerkając na okładkę
mówili "klasyka". A 
jeśli to "klasyka", to
wypada przeczytać!

Staś Kołowrocki
kl. IV a

J. H. Chmielewski

Mój przyjaciel TrufelKomiksy to wielka przygoda,                       
szczególnie "Tytus, Romek i A'Tomek"

Moim ulubionym
zwierzęciem jest pies,
a dokładnie labrador
Trufel. Bardzo go
kocham i jest moim
prawdziwym
przyjacielem. Trzy lata
temu przygarnęliśmy
go z Ciapkowa. Miał
wówczas bardzo
smutne oczy i
wszystkiego się bał.
Od tamtego czasu
zacząłem interesować
się tą rasą.
Wyczytałem, że
labradory  są
wyjątkowo mądre i
oddane człowiekowi.    
   Mój Trufel jest
biszkoptowej maści,
ma brązowe oczy i
śmieszny, lekko
różowy nos w ciemne
plamki. Uwielbia jeść i
to jest jego prawdziwy
problem, ponieważ

szybko przybiera na
wadze. Moja mama
musi ciągle
kontrolować jego
posiłki, dlatego
zazwyczaj jada tylko
specjalną suchą
karmę i świeże mięso. 
   Wszyscy nasi
domownicy czule
opiekują się Truflem.
Chodzimy z nim na
spacery, pilnujemy,
aby zawsze w misce
była woda i dużo go
przytulamy. Nasz
czworonogi przyjaciel
ma swoje
przyzwyczajenia.
Kiedy wychodzimy z
domu, kładzie się w
takim miejscu, aby
koniecznie się z nim
pożegnać. W nocy
natomiast okropnie
głośno chrapie. 
   Każdy kto chciałby

mieć psa, musi
pamiętać, że jest to
obowiązek na długie
lata. Radzę jednak
wszystkim, aby
decydując się na
takiego czworonoga,
wybrali go właśnie ze
schroniska. Taka
sierota odwdzięczy się
wielkim sercem i
oddaniem. Bardzo
lubię bawić się z
Truflem i czuję, że  jest
z nami szczęśliwy!

Staś Kołowrocki
kl. IV a

.Tytus, Romek i A'Tomek .


