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Wiosna

POWODZENIA!!!

       „WIOSNA”

PANI WIOSNA, PANI WIOSNA
JEST WESOŁA I RADOSNA.

SŁOŃCE CORAZ WYŻEJ ŚWIECI,
BAWIĄ SIĘ NA DWORZE DZIECI.

PĄKI DRZEWA OZDABIAJĄ,
BAZIE GŁOWY POCHYLAJĄ.

PTASZKI RADOŚNIE ŚPIEWAJĄ.
BOĆKI Z DALEKA WRACAJĄ,
PANI WIOSNA, PANI WIOSNA,
KOLOROWA I BEZTROSKA.

Julia Wiśniewska kl.II A

DRODZY SZÓSTOKLASIŚCI I GIMNAZJALIŚCI!

ŻYCZYMY WAM KOCHANI
PODCZAS SPRAWDZIANU I EGZAMINU

OPANOWANIA,
 UPORU W WALCE Z ZADANIAMI,

WIARY W SIEBIE I W SWOJĄ WIEDZĘ!
TRZYMAMY KCIUKI

 I KAŻDEMU Z WAS ŻYCZYMY
WYNIKU 100%! DACIE RADĘ!

Redakcja 

                                   A W NUMERZE:
WYWIAD Z PANIĄ WETERYNARZ
NASZE SZKOLNE TALENTY – KLAUDIA CIEŚLAK
WYWIAD Z OLĄ WOJCIECHOWSKĄ
„POMOCNA BRYGADA” – MAJA GOŁĘBIOWSKA
NASZE PRZEDSTAWIENIA
GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH

.

Weronika Staszek
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Lejla

To jest mój piesek. Wabi się Layla. Jest
rasy York. Bardzo lubi zabawę ze swoimi
pluszakami. Uwielbia też spacery. Layla

ma półtora roku.                    Julka

Dziewczyny: Czy często przeprowadza Pani operacje?
Wet.: Każdy weterynarz operuje i ja także.
Dziewczyny: Co Pani myśli na temat szczepień psów?
Wet.: Najważniejsze jest zdrowie psa a więc i szczepienia.
Dziewczyny: Co się dzieje z bezdomnym psem, który trafia do Kliniki?
Wet.: U nas w mieście jest jeden weterynarz, który ma podpisaną umowę i takie zwierzęta trafiają do
niego.
Dziewczyny: Jak reaguje Pani w przypadku przemocy wobec zwierząt?
Wet.: Dzwonię po policję. Sprawdzany jest wtedy stan zdrowia poszkodowanego zwierzaka a potem trafia
do schroniska.
Dziewczyny: Jakie najbardziej niezwykłe zwierzę Pani leczyła?
Wet.: Leczyłam legwany, agamy czyli zwierzęta egzotyczne.
Dziewczyny: Usypianie zwierząt jest dla Pani pewnie bardzo trudne?
Wet.: Tak, bardzo. Dla mnie i dla rodziny zwierzaka. Mimo, że kota lub psa nie znamy.
Dziewczyny: Jak zwierzaki reagują na zastrzyki i kroplówki?
Wet.: Często jest tak, że przyjmują one postawę właściciela. Jeżeli właściciel jest zestresowany, to 
i zwierzę zachowuje się w podobny sposób. A zazwyczaj jest tak, że właściciel jest bardziej zestresowany
od pupila.
Dziewczyny: Jakie są najczęstsze i najpoważniejsze choroby wśród zwierząt domowych?
Wet.: Starsze, tak jak ludzie, często chorują na stawy i nowotwory. Częste są też choroby zakaźne 
a także odkleszczowe.
Dziewczyny: Jak chronić nasze zwierzęta przed chorobami?
Wet.: Trzeba o nie dbać: odbywać regularne wizyty weterynaryjne i przeprowadzać regularne szczepienia.
                                                                                                Julka i Natalka

WYWIAD Z PANIĄ WETERYNARZ Z
PRZYCHODNI MAXIVET

Wywiad przeprowadziły: Julka Skrzępek
 i Natalia Augustyniak z klasy VB

Dziewczyny: Na czym polega praca
weterynarza?
Wet.: W tej pracy chodzi głównie o opiekę
nad zwierzętami i o ich leczenie.
Dziewczyny: Czy współpracuje Pani z
jakimś schroniskiem?
Wet.: Współpracujemy ze schroniskiem w
Młodzieszynie i Lesznie. Naszym
zadaniem i obowiązkiem jest dbanie o
bezdomne zwierzęta.

Julia Skrzępek
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Wiktor podczas pokazu

                                                                     Szkolne talenty.
Cześć, witam wszystkich, w mojej nowej gazetkowej serii pt: "Szkolne talenty".
Starałam się dotrzeć do jak największej liczby osób i porozmawiać  z nimi na temat ich
zainteresowań. Chciałabym w ten sposób zachęcić wszystkich do odkrywania swoich
zdolności oraz do pokazywania ich. W kolejnych numerach ukażą się rozmowy 
z reprezentantami klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum.
Jako  pierwszy porozmawiał ze mną uzdolniony Wiktor Łażewski.
Mimo wielu pasji (o których wspomnę później) stwierdziłam, że warto zwrócić uwagę
na najbardziej nietypowe hobby naszego młodszego kolegi a mianowicie iluzję. 

   

"Chciałbym w przyszłości kręcić i/lub montować filmy. Myślę już
nad studiami i chciałbym się dostać do Szkoły Filmowej w Łodzi
właśnie na któryś z tych kierunków."

Pasja od pokoleń.
Zacznijmy od początku. Gdy miał 12 lat pierwszą iluzjonistyczną sztuczkę z kartami
pokazał  mu dziadek. I tak od tamtego momentu zaczął sam szkolić się oglądając
filmiki 
w Internecie, czytać tematyczne książki i jeździć na spotkania iluzjonistów  do
Warszawy.
Pomimo krótkiego stażu iluzjonisty, Wiktor może pochwalić się już kameralnymi
 (sam woli mniejsze pokazy, w których bardziej można skupić się na szczegółach)
występami - między innymi w Podkowie Leśnej (występ dla najbliższych) i Krakowie. 
Oprócz kart, Wiktor próbuje swoich sił ze sztuczkami z liną. Mam nadzieję, że niedługo
zaszczyci nas jakimś małym pokazem swoich umiejętności. 

Klaudia Cieślak
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Muzyka towarzyszem od lat.
Gdy miał  5 lat sam poprosił rodziców o zapisanie do szkoły muzycznej, gdzie zaczął grę na fortepianie, potem
doszła perkusja oraz pianino. Ma on również zespół, z którym zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie
muzyki klasycznej.
Wiktor ma za sobą także liczne występy w naszej szkole, dzięki czemu większość pewnie kojarzy jego bardzo
dobry głos! 

Wymarzone plany na przyszłość.
Iluzja, gra na instrumentach, śpiew. To nie koniec zainteresowań naszego młodszego kolegi. Najbardziej wiąże
on przyszłość z ... kręceniem filmów i montażem. Zainteresował się tym już w piątej klasie podstawówki, gdy
przyszło mu nakręcić i zmontować  film na informatykę.
"Pobrałem pierwszy program, zacząłem się nim bawić i bardzo mnie to wkręciło."
Wiktor ma już za sobą kilka nagranych filmów, między innymi konkursowy, który został nagrodzony pierwszym
miejscem przez publiczność. 
Zapytany o plany na przyszłość odpowiedział:
"Chciałbym w przyszłości kręcić i/lub montować filmy. Myślę już nad studiami i chciałbym się dostać do
Szkoły Filmowej w Łodzi właśnie na któryś z tych kierunków." 

Pasje a nauka. 
Może się wydawać, że mając tak wiele czasochłonnych pasji nie znajdzie się miejsce na naukę. 
Wiktor jest świetnym przykładem na to, że jeśli tylko się chce, można to wszystko połączyć. Nauka idzie
mu bardzo dobrze, biało - czerwony pasek na końcowym świadectwie pewny!
Mam nadzieję, że nasz kolega jeszcze nie raz zaszczyci nas swoim pokazem umiejętności. 
Wszystkim przypominam: Nie ma rzeczy niemożliwych!  I jeśli tylko chcemy to  zawsze znajdzie się
sposób, żeby pogodzić swoje pasje z nauką!
Załączam fotkę z małego pokazu naszego kolegi. :) 

Podczas ćwiczeń...

Chyba najbardziej ze
swoimi talentami kryją się
klasy drugie. Udało mi się

jednak dotrzeć do

 Sary
Jaskólskiej,

 uczennicy klasy 2A.

Pasja zapoczątkowana
przez rodziców.

"Gdy miałam 7 lat, to
 rodzice posłali mnie do
szkoły muzycznej, teraz im
 za to dziękuję. Zaczęłam
swoją naukę od klarnetu,
jednak z czasem doszedł    
     fortepian, saksofon 
                 i gitara."

Klaudia Cieślak
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Praca Wiktorii

Kolejną osobą, której nie
mogłam pominąć jest

  Wiktoria Felczak. 
Odziedziczony

talent?

Mimo  wielu  zdolności Wiktoria
najlepiej czuje się w rysowaniu.
Znając ją osobiście  już od około
6 lat, śmiało stwierdzam, że ma

dziewczyna ogromny talent.
Wiktoria jest samoukiem, nie

chodzi na żadne lekcje rysunku.
Z pewnością odziedziczyła (jak

sama twierdzi) zdolności po
mamie. 

Szkoła muzyczna a gimnazjum.
Zastanawiało mnie, jak niektórzy godzą szkołę muzyczną ze swoją szkołą? Podobno
jest ciężko, Sara od razu po szkole jedzie do Szkoły Muzycznej, gdzie do godziny
19.00 ma zajęcia. Oprócz dni w tygodniu, zajęcia odbywają się także w soboty.
Gdzie w tym wszystkim czas na naukę i odpoczynek? Najwidoczniej jest, z egzaminów
w Szkole Muzycznej Sara nigdy nie dostała oceny niższej niż 4+. W gimnazjum też nie
idzie jej źle. Tylko pogratulować organizacji czasu!

Sport jako ważna część życia.
Nie da się ukryć, że Sara ma także talent do sportów. Od lat, w niemal każdych
zawodach sportowych, reprezentuje naszą Szkołę. Jak dla mnie, można tu mówić o
ogromnym talencie.

Dalsze plany i marzenia.
Chyba jak każdemu muzykowi, Sarze marzy się wielka scena.
Myślę, że jest naprawdę blisko. Ma za sobą wiele koncertów z chórem jak i kwartetem.
Wraz z chórem poleci niedługo do Hiszpanii, gdzie mają zaplanowane kilka występów.
Jesteśmy pod wrażeniem i trzymamy kciuki! 

Klaudia Cieślak
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Praca Wiktorii

"Wszystko zaczęło się w trzeciej, czy czwartej klasie podstawówki, gdy mama tak
naprawdę pokazała mi świat rysunku i skutecznie mnie do niego zachęciła. Zaczęłam

się w to wciągać. W 6 klasie rysowałam już codziennie i pod okiem nauczycielki
plastyki. "

Osiągnięcia na skalę krajową.
Warto wspomnieć o osiągnięciach mojej zdolnej przyjaciółki. W wieku 13 lat (6 klasa podstawówki) wykonała
pracę do polsko-litewskiego konkursu pt. "Drapieżne oblicze Ziemi" gdzie podstawówka i  gimnazjum były jedną
kategorią wiekową. Jako jedna z nielicznych z naszego województwa przeszła do ćwierćfinału, w którym
otrzymała wyróżnienie.  Liczne miejsca na podium, jak i wyróżnienia w szkolnych konkursach pozwoliły Wiktorii
uwierzyć w siebie i dalej rozwijać swój talent. Nawet kilka jej rysunków zostało ukazane na internetowych
stronach, gdzie zdobywała uznanie specjalistów. Nie mogę pominąć również tego, co zrobiła dla naszej szkoły.
Już od początku swojej nauki w gimnazjum Wiktoria pomagała przy tworzeniu, czy też sama robiła różne
dekoracje czy plakaty. Narysowała również portrety w podarunku dla odwiedzających naszą szkołę
olimpijczyków.

Rysowanie i co dalej?
A co Wiktoria planuje robić w przyszłości?

"Chciałabym dostać się do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
na kierunek architektoniczny, ale zobaczymy jak się wszystko

potoczy"
Osobiście życzę Wiktorii jeszcze wielu sukcesów i dostania się na wymarzony kierunek.
Dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji nigdy zobaczyć jej prac, zamieszczam próbkę jej
talentu...                                        KLAUDIA CIEŚLAK

Klaudia Cieślak
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Rysunek

                                                           Jak zrobić dobrą notatkę?
Cześć. Mam na imię Weronika. Jestem uczennicą piątej klasy i jak to w piątej klasie
mamy mnóstwo prac domowych. Najtrudniej moim zdaniem jest na polskim i
angielskim. Na tych przedmiotach jest najwięcej do zapamiętania. Czasami
zapominam czego uczyłam się na lekcji. Czy Ty też czasami masz z tym kłopot? Ja
znalazłam na to sposób. Robię notatki. Ktoś mógłby powiedzieć, że to strata czasu ale
to naprawdę działa! Trzeba mieć swój system a wtedy lepsze oceny gwarantowane.
Mój sposób 10 kroków się sprawdza:
Krok 1: Zadbaj o właściwe oświetlenie (gdy piszesz w domu).
Krok 2: Pisz wyraźnie i staraj się zachować sens. Podziel materiał z przedmiotów na
pojedyncze kartkach. Uwaga! Nie przesadź z ilością!
Krok 3: Notuj tylko najważniejsze informacje!
Krok 4: Stosuj kolorowe karteczki, flamastry (i co tam jeszcze masz), podkreślaj, pisz
drukowanymi literami. Choć i z tym można przesadzić.
Krok 5: Zaznaczaj punkty i stosuj nagłówki.
Krok 6: Używaj skrótów. Ważne jest to, żeby dla Ciebie były zrozumiałe.
Krok 7: Stosuj własne słownictwo. Jednak definicje zapisuj dosłownie.
Krok 8: Gdy nie rozumiesz jakiegoś słowa, sprawdź znaczenie w słowniku.
Krok 9: (I najważniejszy!) Trzymaj kartki w porządku. Pomogą Ci w tym segregatory,
teczki i DATY na górze notatki!
Krok 10 (I ostatni…) Wiem, że to dużo czasu zajmuje. Możesz też zacząć rysować.
Może zostaniesz artystą? 
Dla nieprzekonanych dodam, że notowanie poprawia naszą pamięć o nawet
kilkadziesiąt procent. Może się więc zdarzyć, że notatka w ogóle nie będzie potrzebna.
Gdy zmuszamy mózg do analizy tego co słyszymy, lepiej angażujemy się w to co
słyszymy i widzimy na lekcji. A więc do dzieła!                                                                
 WERONIKA RATAJCZYK

Aleksandra Wojciechowska
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Mój wypiek

Recenzja książki „M jak dżem”
autorstwa Agnieszki Tyszki

Nela nie ma łatwego życia: wredne koleżanki z klasy,
tata którego nie widziała od wieków i nieśmiałość ją    
przytłaczają. Pojawia się jednak w jej życiu…
Wiśniowa Staruszka i jej spiżarnia pełna dżemów na
każdą okazję.
Książkę polecam, ponieważ jest bardzo pozytywna 
i lekka. Idealnie nadaje się zarówno na jesienne czy
zimowe wieczory a także na wiosnę do parku.
Agnieszka Tyszka jest autorką wielu obyczajowych
książek dla dzieci i młodzieży, które poruszają
poważne tematy, ale można się również przy nich
uśmiać do łez. Najpopularniejszymi książkami tej
pisarki są także: „Kawa dla kota” i „Zosia z ulicy Kociej”
                                                                  JULKA

Wiśniowa Wróżka

                         PRZEPIS NA  "KRÓWKI TRZY"
Składniki:
mleko – 2 szklanki, mąka pszenna – 1 szklanka,
żółtka – 5, cukier waniliowy – 
1 sztuka, cukier – pół szklanki, herbatniki – 80 sztuk,
śmietanka 30% - 0, 5 litra, śmietana bita w proszku 
– 1 opakowanie, cukier puder – 2 łyżki, margaryna 
- 1 opakowanie
Sposób przygotowania:

1. Masa budyniowa: Zmiksować razem żółtka,
cukier i cukier waniliowy. Dodać mąkę i pół
szklanki mleka. Pozostałe mleko zagotować.
Następnie do gotującego się mleka dodać
wcześniej zmiksowane składniki. Dalej
postępować jak przy gotowaniu budyniu. Do
budyniu dołożyć kostkę margaryny.

2. Wyłożyć herbatniki na blachę i posmarować masą
krówkową. Następnie położyć drugą warstwę
herbatników i posmarować gorącą masą
budyniową. Na to wszystko położyć trzecią
warstwę herbatników i posmarować masą
krówkową. Na wierzch wyłożyć ubitą śmietanę
(ubitą z cukrem i śmietanką w proszku). Dla
dekoracji posypać startą gorzką czekoladą lub
kolorową posypką. Mniam. Smacznego.

                                                   KAMILA KIESZEK
Kamilka Kieszek

Patrycja
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DO NASZEJ GAZETKOWEJ REDAKCJI WRAZ ZE SWOJĄ PANIĄ WYCHOWAWCZYNIĄ PRZYSZŁA
MAJA GOŁĘBIOWSKA Z KLASY 2B. MAJA JEST AUTORKĄ SERII OPOWIADAŃ O DZIELNYM MISIU
KUBUSIU PUCHATKU. CHCIAŁA PODZIELIĆ SIĘ SWYM TALENTEM PISARSKIM Z KOLEGAMI 
I KOLEŻANKAMI. ŻYCZYMY MIŁEJ LEKTURY MŁODSZYM I STARSZYM CZYTELNIKOM.  Red.

"POMOCNA BRYGADA"
Przygoda pierwsza – „Dom dla Kłapouchego”

W Stumilowym Lesie wiał strrraszny wiatr. Był tak ogromny, że aż porwał
Kłapouchemu domek. Kłapouchy bardzo posmutniał.

- Co ja teraz pocznę? – pomyślał - Pójdę do Puchatka i może razem coś wymyślimy…
Zapukał i z wielkim smutkiem rzekł: - Kubusiu, stało się wielkie nieszczęście. Wiatr
porwał mój nowy domek. Zafrasowany przyjaciel podrapał się po łebku i odrzekł: -

Trzeba odbudować twój domek. Pójdziemy po Krzysia, Prosiaczka, Królika i Tygryska.
Oni na pewno nam pomogą. Klapouchy ogromnie się ucieszył – I co rzadko się zdarza

- uśmiechnął się radośnie. Już wkrótce szybko wzięli się do pracy. Rezolutny Krzyś
rozdzielił pracę: - Kubuś i Tygrysek idą po gałęzie, Królik i Kłapouchy po cegiełki a ja 
z Kłapouchym wszystko poukładamy. Niedługo potem powstał nowy, mocny i piękny

domek. Na drzwiach przyjaciele wspólnie zawiesili tabliczkę z napisem: „Zakątek
Kłapouchego”

Przygoda druga – „Królik i jego ogródek”
Pewnego dnia Królik siedział w swoim domku i rozmyślał o ogródku

warzywnym. Widział jeden u swojego kuzyna i ogromnie mu się
spodobał. Pomyślał: - Och, też bym chciał taki mieć. Poszedł więc do

Krzysia i podzielił się z nim swoim kłopotem. – To żaden kłopot Króliku.
Pomogę ci z ogromną ochotą. I znów w Stumilowym lesie słychać było
radosne odgłosy wspólnej pracy. Tym razem to Królik rozdzielał pracę
między przyjaciół: - Ty Kłapouchy razem z Tygryskiem robicie dziurki w

ziemi. Prosiaczek i Krzyś podlewają. Na koniec rozradowany Królik
rzekł: „Bardzo was kocham i bardzo wam dziękuję, że pomogliście mi
spełnić moje marzenie" Nim w ogródku wyrosły smaczne warzywa,

Królik okazał się najlepszym ogrodnikiem w Stumilowym Lesie. 



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 7 04/2016 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Szkoły

Miś Puchatek

Przygoda trzecia –
„Ulewa”

W Stumilowym Lesie lało jak 
z cebra… Kubuś patrzył smutno 
w okno. Ciągle słychać było kap,
kap. Pomyślał, że wyjdzie na
dwór, bo może tam dzieje się
coś ciekawego. Zabrał ze sobą
parasol ale wiatr spłatał mu figla.
Na szczęście był już niedaleko
domu Prosiaczka... 

Podbiegł i zapukał: puk – puk – puk – puk. Prosiaczek otworzył
drzwi i powiedział:
- W – w –w- wejdź Kubusiu. Dlaczego wędrujesz w takiej ulewie i do
tego jeszcze bez parasola?
- Przyszedłem do ciebie specjalnie w sprawie tego deszczu.
Strasznie się nudzę i może masz pomysł ja ciekawie spędzić czas w
taką brzydką pogodę? – powiedział Puchatek
- A może pogramy w szachy albo warcaby – zaproponował
Prosiaczek. – Albo… – Wpadł mu nagle do głowy pomysł – Jest
teraz pora obiadku więc może zjemy małe co – nieco.
- Dobrze – rzekł radośnie Kubuś i z ochotą pochłonęli baryłeczkę
miodu. – Z pełnym brzuszkiem, miło będzie spędzić czas przy
szachach.  A czas płynął i płynął i płynął i już wkrótce zza chmur
wyjrzało radośnie słoneczko. Prosiaczkowi został ostatni ruch a za
oknem nie było już widać ani jednej kropli deszczu.
- Teraz już mamy co robić – powiedział Kubuś. – Możemy poskakać
po kałużach.

Natalka
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Ola Wojciechowska

Rozmowa z Aleksandrą Wojciechowską –
uczennicą klasy VI B

Dziewczyny: Od ilu lat rysujesz?
Ola: Nie jestem pewna. Jedno z moich pierwszych wspomnień, to jak rysuję syrenkę.
Rysunek był wielkości trzech kartek J. Jak na trzylatkę praca była niezła. A tak
poważnie, to rysuję od grudnia 2014 roku. Pamiętam, bo swoje dzieło mam
uwiecznione na komputerze J.

Dziewczyny: Czy rysowanie sprawia Ci przyjemność?
Ola: Tak, owszem. Rysowanie to moje hobby więc naturalnie sprawia mi przyjemność.
Gdy mam wolny czas, przysiadam gdziekolwiek (nawet na przerwach), wyjmuję teczkę
 i rysuję. Ciężko było by mi wytrzymać bez tego choć jeden dzień.

Dziewczyny: Czy uważasz, że posiadasz talent? Czy jesteś z niego dumna?
Ola: Gdy patrzę na prace innych ludzi, na przykład w Internecie, znajduję wiele
lepszych 
i ładniejszych. Nie uważam, żeby to co w tej chwili robię było mistrzostwem, choć
czasami niektórzy chwalą nawet moje gorsze prace J. Zdarza się jednak, że mam
własne ulubione prace i myślę sobie wtedy tak: „No, to mi wyszło nieźle” Zwłaszcza
dotyczy to prac fantastycznych. 

Red.
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Oliwka i Julka - wywiad

Dziewczyny: Jakie techniki stosujesz podczas rysowania?
Ola: Raczej jest to jedna technika. Na przykład rysując czarnym
cienkopisem, nakładam różne rodzaje cieniowania. Lubię bardzie
dokładne rysunki gdzie widać intensywniejsze oświetlenie.
Dziewczyny: Czy wiążesz swoją przyszłość w jakiś sposób 
z malarstwem?
Ola: Moim marzeniem jest tworzenie komiksów. Bardzo to lubię
i myślę, że czuję się w tym coraz lepiej. Jakiś rok temu zaczęłam
swój pierwszy komiks. Byłam jednak bardzo krytyczna wobec
niego, nie spodobał mi się kompletnie i podarłam go na strzępy.
Myślę, że teraz już tak bym nie postąpiła. Staram się mimo
wszystko kończyć swoje prace. Dużo dało mi rysowanie postaci
zgodnie 
z budową anatomiczną. Moje postaci „nabrały życia”.
Olu, życzymy Ci wiele samozaparcia i rozwijania swojej pasji oraz
dalszej pogody ducha.Rozmowę przeprowadziły uczennice klasy VI
B: Oliwia Dobrołęcka, Julka Karbowiak, Julka Pazgrat

Red.
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Przedstawienie - klasa VB

Obsada Maria

Dziękujemy klasie VI C za koleżeńskie odwiedziny i miłe przyjęcie naszego występu.
Przedstawienie stanowiło przybliżenie  biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Oprócz
faktów ważnych z punktu widzenia historycznego (odkrycie dwóch pierwiastków,
Nagroda Nobla), pojawiły się ciekawostki z życia Skłodowskiej. Przedstawienie
 wykorzystało  teatr cienia. Gdy uczniowie grali bezpośrednio przed publicznością,
pozostali pokazywali w tym czasie wydarzenia z życia noblistki za parawanem,
którego jednak nie ustawiliśmy, ponieważ w ciągu tych kilku minut wyszło piękne
słońce a wszystkie cienie zostały rozświetlone pierwszymi promieniami wiosennego
słońca.   Klasa VB

Red.

Red. Julia Rychlewska
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Czy podróże w czasie są możliwe? Przekonali się o tym z pewnością uczniowie klas
szóstych, którzy przybyli na przedstawienie klasy III A Gimnazjum. Spektakl opowiadał

o dwóch uczennicach, które dzięki maszynie przenoszącej w czasie biorą udział w
kilku wydarzeniach historycznych…

Przedstawienie Przedstawienie

Przedstawienie Przedstawienie

. .

. .
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Przedstawienie Przedstawienie

Przedstawienie Przedstawienie
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Przedstawienie

Przedstawienie

.
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Przedstawienie

Przedstawienie
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Dziewczyna

Dziewczyna w kapeluszu Dziewczyna

NATALIA SKORUPA

„Walczyć o marzenia”
Cele, marzenia do spełnienia znikają.

Napada chwila zwątpienia,
gdy przeszkody wiją się okrutnie.

Oddalają pragnienia, marzenia.
Dążyć trzeba do tych marzeń,

do tych snów na jawie.
Coraz bliżej, a jednak daleko.
Trud ogromny dopiąć swego.

Zawsze walczyć, wygrać możesz,
Zawsze oddać, przegrać możesz.

To puenta życia twego
ich, naszego i mojego.

Weronika Staszek

Weronika Staszek Weronika Staszek
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Kuba Bartosiewicz poleca LEAGUE OF LEGENDS!!!

BOHATEROWIE

Każdy gracz kontroluje jednego czempiona (bohatera). W grze dostępnych jest aktualnie 129 bohaterów. Każdy z
nich posiada unikalne zdolności, możliwe do rozwoju w czasie gry. Na początku sesji każdy gracz ma możliwość
wyboru bohatera. Może wybrać spośród wykupionych przez siebie bohaterów lub z dziesięciu darmowych
dostępnych w ramach tzw. rotacji. Rotacja jest zawsze co tydzień we wtorek i wybieranych jest wtedy 10
championów dostępnych za darmo na okres 1 tygodnia. Gracze zdobywają złoto zabijając stwory, innych
bohaterów oraz niszcząc wieże obronne. Niektóre umiejętności i przedmioty generują dodatkowe złoto. Zdobyte
złoto może zostać wykorzystane do kupienia przedmiotów w sklepie znajdującym się przy nexusie. Większość
przedmiotów można łączyć w potężniejsze za pomocą składania tych słabszych

TURNIEJE
Mistrzostwa sezonu I odbyły się w czerwcu 2011, podczas szwedzkiego turnieju DreamHack, gdzie pula nagród
wynosiła 100 tysięcy USD. Turniej został wygrany przez europejską drużynę Fnatic, którzy wygrywając zdobyli
50 tys. USD. Rozgrywki śledziło ponad 1,6 miliona ludzi.
Po zakończeniu sezonu pierwszego Riot Games ogłosił pule nagród sezonu II - wynoszącą 5 mln USD. Z tej puli
2 mln zostały przeznaczone na turnieje partnerskie (w tym IPL). Kolejne 2 mln zarezerwowano na mistrzostwa
świata sezonu II. Ostatni milion został przeznaczony na turnieje organizatorów mniejszej rangi.
Po wielu problemach z Internetem, które powodowały ogromne opóźnienia meczów, Riot Games ogłosiło 
w październiku 2012 wydanie specjalnego klienta LAN, aby zapobiec lagom i innym problemom. Klient LAN
zaczął funkcjonować już podczas ćwierćfinałów mistrzostw świata. Same mistrzostwa zostały wygrane przez
drużynę z Tajwanu – Taipei Assasins, którzy w finale zwyciężyli wynikiem 3:1 z Azubu Frost – potęgą z Korei
Południowej, tym samym zgarniając milion dolarów.
W październiku 2013 odbyły się kolejne mistrzostwa świata, tym razem sezonu III. W finale zmierzyli się SK
Telecom T1 z Korei Płd. oraz chiński Royal Club. Ostatecznie zwyciężyło SK T1 wygrywając milion dolarów, zaś
Royal Club zdobył 250 tys. USD za drugie miejsce.
W lipcu 2013, pracownik Riot Games Nick Allen ogłosił iż urząd do spraw cywilnych oraz imigracyjnych USA
uznał profesjonalnych graczy League of Legends za atletów, dzięki czemu profesjonalni gracze mogą wejść
w posiadanie pięcioletniej wizy do USA.
We wrześniu 2014 odbyły się Mistrzostwa Świata sezonu czwartego w Korei Południowej. Finały mistrzostw
wygrała koreańska drużyna Samsung White wygrywając z chińskim Starhorn Royal Club wynikiem 3:1.
W październiku 2015 roku odbyły się finały piątego sezonu. Miały miejsce w Berlinie, gdzie drużyna SK Telecom
T1 pokonała KOO Tigers, wygrywając w turnieju po raz drugi w historii rozgrywek League of Legends.

Gra Gra
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Komiks

Oliwia

Wpisz poziomo do krzyżówki hasła i odczytaj
rozwiązanie. Dla trzech osób, które pojawią się 
z poprawnym rozwiązaniem w bibliotece – słodki
upominek! 1.Chowasz w nim buty. 2.Kasujesz go
po wejściu do autobusu. 3.Zdrobniale Aleksandra.
4.Zakładasz go na nogę w deszczową
pogodę.5.Światowe ……… Młodzieży.
6.Nosisz ją na głowie zimą.

.

Kamila Kieszek

. .


	„WIOSNA”
	DRODZY SZÓSTOKLASIŚCI I GIMNAZJALIŚCI!
	ŻYCZYMY WAM KOCHANI PODCZAS SPRAWDZIANU I EGZAMINU OPANOWANIA,
	UPORU W WALCE Z ZADANIAMI, WIARY W SIEBIE I W SWOJĄ WIEDZĘ! TRZYMAMY KCIUKI
	I KAŻDEMU Z WAS ŻYCZYMY WYNIKU 100%! DACIE RADĘ! Redakcja
	A W NUMERZE: WYWIAD Z PANIĄ WETERYNARZ NASZE SZKOLNE TALENTY – KLAUDIA CIEŚLAK WYWIAD Z OLĄ WOJCIECHOWSKĄ „POMOCNA BRYGADA” – MAJA GOŁĘBIOWSKA NASZE PRZEDSTAWIENIA GALERIA PRAC PLASTYCZNYCH
	WYWIAD Z PANIĄ WETERYNARZ Z PRZYCHODNI MAXIVET Wywiad przeprowadziły: Julka Skrzępek  i Natalia Augustyniak z klasy VB
	To jest mój piesek. Wabi się Layla. Jest rasy York. Bardzo lubi zabawę ze swoimi pluszakami. Uwielbia też spacery. Layla ma półtora roku.                    Julka
	Dziewczyny: Na czym polega praca weterynarza? Wet.: W tej pracy chodzi głównie o opiekę nad zwierzętami i o ich leczenie.
	Dziewczyny: Czy współpracuje Pani z jakimś schroniskiem? Wet.: Współpracujemy ze schroniskiem w Młodzieszynie i Lesznie. Naszym zadaniem i obowiązkiem jest dbanie o bezdomne zwierzęta.
	Dziewczyny: Czy często przeprowadza Pani operacje? Wet.: Każdy weterynarz operuje i ja także. Dziewczyny: Co Pani myśli na temat szczepień psów? Wet.: Najważniejsze jest zdrowie psa a więc i szczepienia. Dziewczyny: Co się dzieje z bezdomnym psem, który trafia do Kliniki? Wet.: U nas w mieście jest jeden weterynarz, który ma podpisaną umowę i takie zwierzęta trafiają do niego. Dziewczyny: Jak reaguje Pani w przypadku przemocy wobec zwierząt? Wet.: Dzwonię po policję. Sprawdzany jest wtedy stan zdrowia poszkodowanego zwierzaka a potem trafia do schroniska. Dziewczyny: Jakie najbardziej niezwykłe zwierzę Pani leczyła? Wet.: Leczyłam legwany, agamy czyli zwierzęta egzotyczne. Dziewczyny: Usypianie zwierząt jest dla Pani pewnie bardzo trudne? Wet.: Tak, bardzo. Dla mnie i dla rodziny zwierzaka. Mimo, że kota lub psa nie znamy. Dziewczyny: Jak zwierzaki reagują na zastrzyki i kroplówki? Wet.: Często jest tak, że przyjmują one postawę właściciela. Jeżeli właściciel jest zestresowany, to  i zwierzę zachowuje się w podobny sposób. A zazwyczaj jest tak, że właściciel jest bardziej zestresowany od pupila. Dziewczyny: Jakie są najczęstsze i najpoważniejsze choroby wśród zwierząt domowych? Wet.: Starsze, tak jak ludzie, często chorują na stawy i nowotwory. Częste są też choroby zakaźne  a także odkleszczowe. Dziewczyny: Jak chronić nasze zwierzęta przed chorobami? Wet.: Trzeba o nie dbać: odbywać regularne wizyty weterynaryjne i przeprowadzać regularne szczepienia.                                                                                                 Julka i Natalka

	Szkolne talenty. Cześć, witam wszystkich, w mojej nowej gazetkowej serii pt: "Szkolne talenty". Starałam się dotrzeć do jak największej liczby osób i porozmawiać  z nimi na temat ich zainteresowań. Chciałabym w ten sposób zachęcić wszystkich do odkrywania swoich zdolności oraz do pokazywania ich. W kolejnych numerach ukażą się rozmowy  z reprezentantami klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum. Jako  pierwszy porozmawiał ze mną uzdolniony Wiktor Łażewski.
	Mimo wielu pasji (o których wspomnę później) stwierdziłam, że warto zwrócić uwagę na najbardziej nietypowe hobby naszego młodszego kolegi a mianowicie iluzję.
	"Chciałbym w przyszłości kręcić i/lub montować filmy. Myślę już nad studiami i chciałbym się dostać do Szkoły Filmowej w Łodzi właśnie na któryś z tych kierunków."
	Pasja od pokoleń.
	Zacznijmy od początku. Gdy miał 12 lat pierwszą iluzjonistyczną sztuczkę z kartami pokazał  mu dziadek. I tak od tamtego momentu zaczął sam szkolić się oglądając filmiki  w Internecie, czytać tematyczne książki i jeździć na spotkania iluzjonistów  do Warszawy. Pomimo krótkiego stażu iluzjonisty, Wiktor może pochwalić się już kameralnymi  (sam woli mniejsze pokazy, w których bardziej można skupić się na szczegółach) występami - między innymi w Podkowie Leśnej (występ dla najbliższych) i Krakowie.  Oprócz kart, Wiktor próbuje swoich sił ze sztuczkami z liną. Mam nadzieję, że niedługo zaszczyci nas jakimś małym pokazem swoich umiejętności.
	Muzyka towarzyszem od lat.
	Wymarzone plany na przyszłość.
	Pasje a nauka.
	Chyba najbardziej ze swoimi talentami kryją się klasy drugie. Udało mi się jednak dotrzeć do

	Sary Jaskólskiej,  uczennicy klasy 2A.
	Pasja zapoczątkowana przez rodziców. "Gdy miałam 7 lat, to  rodzice posłali mnie do szkoły muzycznej, teraz im  za to dziękuję. Zaczęłam swoją naukę od klarnetu, jednak z czasem doszedł          fortepian, saksofon                   i gitara."

	Szkoła muzyczna a gimnazjum.
	Zastanawiało mnie, jak niektórzy godzą szkołę muzyczną ze swoją szkołą? Podobno jest ciężko, Sara od razu po szkole jedzie do Szkoły Muzycznej, gdzie do godziny 19.00 ma zajęcia. Oprócz dni w tygodniu, zajęcia odbywają się także w soboty. Gdzie w tym wszystkim czas na naukę i odpoczynek? Najwidoczniej jest, z egzaminów w Szkole Muzycznej Sara nigdy nie dostała oceny niższej niż 4+. W gimnazjum też nie idzie jej źle. Tylko pogratulować organizacji czasu!

	Sport jako ważna część życia.
	Nie da się ukryć, że Sara ma także talent do sportów. Od lat, w niemal każdych zawodach sportowych, reprezentuje naszą Szkołę. Jak dla mnie, można tu mówić o ogromnym talencie.

	Dalsze plany i marzenia.
	Chyba jak każdemu muzykowi, Sarze marzy się wielka scena. Myślę, że jest naprawdę blisko. Ma za sobą wiele koncertów z chórem jak i kwartetem. Wraz z chórem poleci niedługo do Hiszpanii, gdzie mają zaplanowane kilka występów. Jesteśmy pod wrażeniem i trzymamy kciuki!
	Kolejną osobą, której nie mogłam pominąć jest
	Mimo  wielu  zdolności Wiktoria najlepiej czuje się w rysowaniu. Znając ją osobiście  już od około 6 lat, śmiało stwierdzam, że ma dziewczyna ogromny talent. Wiktoria jest samoukiem, nie chodzi na żadne lekcje rysunku. Z pewnością odziedziczyła (jak sama twierdzi) zdolności po mamie.

	"Wszystko zaczęło się w trzeciej, czy czwartej klasie podstawówki, gdy mama tak naprawdę pokazała mi świat rysunku i skutecznie mnie do niego zachęciła. Zaczęłam się w to wciągać. W 6 klasie rysowałam już codziennie i pod okiem nauczycielki plastyki. "
	Osiągnięcia na skalę krajową.
	Rysowanie i co dalej?
	Dla tych, którzy nigdy nie mieli okazji nigdy zobaczyć jej prac, zamieszczam próbkę jej talentu...                                        KLAUDIA CIEŚLAK
	Jak zrobić dobrą notatkę? Cześć. Mam na imię Weronika. Jestem uczennicą piątej klasy i jak to w piątej klasie mamy mnóstwo prac domowych. Najtrudniej moim zdaniem jest na polskim i angielskim. Na tych przedmiotach jest najwięcej do zapamiętania. Czasami zapominam czego uczyłam się na lekcji. Czy Ty też czasami masz z tym kłopot? Ja znalazłam na to sposób. Robię notatki. Ktoś mógłby powiedzieć, że to strata czasu ale to naprawdę działa! Trzeba mieć swój system a wtedy lepsze oceny gwarantowane. Mój sposób 10 kroków się sprawdza: Krok 1: Zadbaj o właściwe oświetlenie (gdy piszesz w domu). Krok 2: Pisz wyraźnie i staraj się zachować sens. Podziel materiał z przedmiotów na pojedyncze kartkach. Uwaga! Nie przesadź z ilością! Krok 3: Notuj tylko najważniejsze informacje! Krok 4: Stosuj kolorowe karteczki, flamastry (i co tam jeszcze masz), podkreślaj, pisz drukowanymi literami. Choć i z tym można przesadzić. Krok 5: Zaznaczaj punkty i stosuj nagłówki. Krok 6: Używaj skrótów. Ważne jest to, żeby dla Ciebie były zrozumiałe. Krok 7: Stosuj własne słownictwo. Jednak definicje zapisuj dosłownie. Krok 8: Gdy nie rozumiesz jakiegoś słowa, sprawdź znaczenie w słowniku. Krok 9: (I najważniejszy!) Trzymaj kartki w porządku. Pomogą Ci w tym segregatory, teczki i DATY na górze notatki! Krok 10 (I ostatni…) Wiem, że to dużo czasu zajmuje. Możesz też zacząć rysować. Może zostaniesz artystą?  Dla nieprzekonanych dodam, że notowanie poprawia naszą pamięć o nawet kilkadziesiąt procent. Może się więc zdarzyć, że notatka w ogóle nie będzie potrzebna. Gdy zmuszamy mózg do analizy tego co słyszymy, lepiej angażujemy się w to co słyszymy i widzimy na lekcji. A więc do dzieła!                                                                  WERONIKA RATAJCZYK

	Recenzja książki „M jak dżem” autorstwa Agnieszki Tyszki
	"POMOCNA BRYGADA"
	Przygoda pierwsza – „Dom dla Kłapouchego”
	W Stumilowym Lesie wiał strrraszny wiatr. Był tak ogromny, że aż porwał Kłapouchemu domek. Kłapouchy bardzo posmutniał. - Co ja teraz pocznę? – pomyślał - Pójdę do Puchatka i może razem coś wymyślimy… Zapukał i z wielkim smutkiem rzekł: - Kubusiu, stało się wielkie nieszczęście. Wiatr porwał mój nowy domek. Zafrasowany przyjaciel podrapał się po łebku i odrzekł: - Trzeba odbudować twój domek. Pójdziemy po Krzysia, Prosiaczka, Królika i Tygryska. Oni na pewno nam pomogą. Klapouchy ogromnie się ucieszył – I co rzadko się zdarza - uśmiechnął się radośnie. Już wkrótce szybko wzięli się do pracy. Rezolutny Krzyś rozdzielił pracę: - Kubuś i Tygrysek idą po gałęzie, Królik i Kłapouchy po cegiełki a ja  z Kłapouchym wszystko poukładamy. Niedługo potem powstał nowy, mocny i piękny domek. Na drzwiach przyjaciele wspólnie zawiesili tabliczkę z napisem: „Zakątek Kłapouchego”

	Przygoda druga – „Królik i jego ogródek”
	Przygoda trzecia – „Ulewa”
	W Stumilowym Lesie lało jak  z cebra… Kubuś patrzył smutno  w okno. Ciągle słychać było kap, kap. Pomyślał, że wyjdzie na dwór, bo może tam dzieje się coś ciekawego. Zabrał ze sobą parasol ale wiatr spłatał mu figla. Na szczęście był już niedaleko domu Prosiaczka...
	Podbiegł i zapukał: puk – puk – puk – puk. Prosiaczek otworzył drzwi i powiedział: - W – w –w- wejdź Kubusiu. Dlaczego wędrujesz w takiej ulewie i do tego jeszcze bez parasola? - Przyszedłem do ciebie specjalnie w sprawie tego deszczu. Strasznie się nudzę i może masz pomysł ja ciekawie spędzić czas w taką brzydką pogodę? – powiedział Puchatek - A może pogramy w szachy albo warcaby – zaproponował Prosiaczek. – Albo… – Wpadł mu nagle do głowy pomysł – Jest teraz pora obiadku więc może zjemy małe co – nieco. - Dobrze – rzekł radośnie Kubuś i z ochotą pochłonęli baryłeczkę miodu. – Z pełnym brzuszkiem, miło będzie spędzić czas przy szachach.  A czas płynął i płynął i płynął i już wkrótce zza chmur wyjrzało radośnie słoneczko. Prosiaczkowi został ostatni ruch a za oknem nie było już widać ani jednej kropli deszczu. - Teraz już mamy co robić – powiedział Kubuś. – Możemy poskakać po kałużach.

	Rozmowa z Aleksandrą Wojciechowską – uczennicą klasy VI B
	Dziewczyny: Od ilu lat rysujesz? Ola: Nie jestem pewna. Jedno z moich pierwszych wspomnień, to jak rysuję syrenkę. Rysunek był wielkości trzech kartek J. Jak na trzylatkę praca była niezła. A tak poważnie, to rysuję od grudnia 2014 roku. Pamiętam, bo swoje dzieło mam uwiecznione na komputerze J.
	Dziewczyny: Czy rysowanie sprawia Ci przyjemność? Ola: Tak, owszem. Rysowanie to moje hobby więc naturalnie sprawia mi przyjemność. Gdy mam wolny czas, przysiadam gdziekolwiek (nawet na przerwach), wyjmuję teczkę  i rysuję. Ciężko było by mi wytrzymać bez tego choć jeden dzień.
	Dziewczyny: Czy uważasz, że posiadasz talent? Czy jesteś z niego dumna? Ola: Gdy patrzę na prace innych ludzi, na przykład w Internecie, znajduję wiele lepszych  i ładniejszych. Nie uważam, żeby to co w tej chwili robię było mistrzostwem, choć czasami niektórzy chwalą nawet moje gorsze prace J. Zdarza się jednak, że mam własne ulubione prace i myślę sobie wtedy tak: „No, to mi wyszło nieźle” Zwłaszcza dotyczy to prac fantastycznych.
	Dziewczyny: Jakie techniki stosujesz podczas rysowania? Ola: Raczej jest to jedna technika. Na przykład rysując czarnym cienkopisem, nakładam różne rodzaje cieniowania. Lubię bardzie dokładne rysunki gdzie widać intensywniejsze oświetlenie. Dziewczyny: Czy wiążesz swoją przyszłość w jakiś sposób  z malarstwem? Ola: Moim marzeniem jest tworzenie komiksów. Bardzo to lubię i myślę, że czuję się w tym coraz lepiej. Jakiś rok temu zaczęłam swój pierwszy komiks. Byłam jednak bardzo krytyczna wobec niego, nie spodobał mi się kompletnie i podarłam go na strzępy. Myślę, że teraz już tak bym nie postąpiła. Staram się mimo wszystko kończyć swoje prace. Dużo dało mi rysowanie postaci zgodnie  z budową anatomiczną. Moje postaci „nabrały życia”. Olu, życzymy Ci wiele samozaparcia i rozwijania swojej pasji oraz dalszej pogody ducha.Rozmowę przeprowadziły uczennice klasy VI B: Oliwia Dobrołęcka, Julka Karbowiak, Julka Pazgrat
	Dziękujemy klasie VI C za koleżeńskie odwiedziny i miłe przyjęcie naszego występu. Przedstawienie stanowiło przybliżenie  biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Oprócz faktów ważnych z punktu widzenia historycznego (odkrycie dwóch pierwiastków, Nagroda Nobla), pojawiły się ciekawostki z życia Skłodowskiej. Przedstawienie  wykorzystało  teatr cienia. Gdy uczniowie grali bezpośrednio przed publicznością, pozostali pokazywali w tym czasie wydarzenia z życia noblistki za parawanem, którego jednak nie ustawiliśmy, ponieważ w ciągu tych kilku minut wyszło piękne słońce a wszystkie cienie zostały rozświetlone pierwszymi promieniami wiosennego słońca.   Klasa VB
	Czy podróże w czasie są możliwe? Przekonali się o tym z pewnością uczniowie klas szóstych, którzy przybyli na przedstawienie klasy III A Gimnazjum. Spektakl opowiadał o dwóch uczennicach, które dzięki maszynie przenoszącej w czasie biorą udział w kilku wydarzeniach historycznych…

	NATALIA SKORUPA
	„Walczyć o marzenia”
	Cele, marzenia do spełnienia znikają. Napada chwila zwątpienia, gdy przeszkody wiją się okrutnie. Oddalają pragnienia, marzenia. Dążyć trzeba do tych marzeń, do tych snów na jawie. Coraz bliżej, a jednak daleko. Trud ogromny dopiąć swego. Zawsze walczyć, wygrać możesz, Zawsze oddać, przegrać możesz. To puenta życia twego ich, naszego i mojego.
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