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KONKURS PIOSENKI
ANGLOJĘZYCZNEJ

6 kwietnia odbył się konkurs piosenki anglojęzycznej.
Do konkursu przystąpiło dziesięcioro dzieci. Każdy
uczestnik wybrał swoją ulubioną piosenkę w języku

angielskim. W repertuarze znalazły się m. In. piosenki
Margaret, mogliśmy usłyszeć ,,Easy love”, ,,Stand be

me” i wiele innych. 
W komisji zasiadły nauczycielki języka angielskiego:

pani Oliwia Mantej, pani Joanna Czasnąć, pani Justyna
Polańska oraz pani Katarzyna Mackiewicz. 

W konkursie zwyciężył Kuba Baranowski z klasy 5a, II
miejsce zajęła Wiktoria Podroużek z klasy 5a, a III
miejsce - Julia Młynarska z klasy 4b. Zwycięzcy

zostali nagrodzeni dyplomami oraz książkami do nauki
języka angielskiego, natomiast pozostali uczestnicy

otrzymali dyplomy uznania.
                                                    Oliwia Ostrowska

Kwiecień-plecień, bo przeplata,
trochę zimy, trochę lata.

W prima aprilis się omylisz, 
gdzie postąpisz, gdzie się schylisz.

Jeżeli w kwietniu posuszy, 
nic się w polu nie ruszy.

W kwietniu po brzegach wody 
niosą jęczmienia urody.

Choć już w kwietniu słonko grzeje, 
nieraz pole śnieg zawieje.

Kwiecień czasem kwieciem ściele, 
albo śniegiem przyjaciele.

Grzmot w kwietniu dobra nowina,
już szron roślin nie pościna.

Gdy w kwietniu ciepłe deszcze padają, 
pogodną jesień zapowiadają.

Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, 
to jeszcze długie chłody się zapowiadają.

Gdy w kwietniu słonko na dworze, 
nie będzie pustek w komorze.

Kwiecień wilgotny obiecuje rok stokrotny.

                         zebrała Zofia Kwiatek
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22 kwietnia
Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi to międzynarodowe święto obchodzone w
równonoc wiosenną na półkuli północnej, a w równonoc

jesienną na półkuli południowej.

  Jako pierwszy z ideą obchodzonego na całym
świecie Dnia Ziemi wystąpił urodzony w 1915 roku
John McConnell. Pierwszy raz Dzień Ziemi został
ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San
Francisco, Josepha Alioto. John McConnell ogłosił

Manifest Dnia Ziemi, pod którym podpisali się
Sekretarze Generalni ONZ, m.in. Kurt Waldheim,

Margarte Mead, U Thant, John Gardner.
Święto to ma na celu promowanie postaw

ekologicznych w społeczeństwie. W Ameryce
obchodzi się to święto z 20 na 21 marca, lecz 
w Polsce powszechnie znana data 22 marca. 

W naszym kraju pierwszy raz Dzień Ziemi
obchodzono dopiero w 1990 roku. Obecnie w

organizacji Dnia Ziemi w Polsce biorą udział między
innymi: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej,
Społeczny Instytut Ekologiczny, Ośrodek Kultury

Ochoty (OKO). Patronat nad świętem sprawują m.in.:
Prezes Rady Ministrów, Minister Środowiska, Dyrektor

Lasów Państwowych, burmistrzowie i władze miast.
Na całym świecie organizowane są spotkanie,

sympozja, konferencje, wystawy, festyny, konkursy
poświęcone działaniom ekologicznym, krzewieniu

kultury ekologicznej oraz mające na celu
uświadomienia zagrożeń związanych z

zanieczyszczeniem środowiska.

Obchody
Światowego Dnia Ziemi

w SP10

Zaopatrzeni w worki i rękawiczki
wysprzątaliśmy pięknie okolice nie tylko

szkoły, ale i całego osiedla !!!

Zrobiliśmy to nie tylko dla siebie, ale 
i wszystkich mieszkańców – aby nam

wszystkim było piękniej i (przede
wszystkim) zdrowiej.

Tego dnia dzieci przygotowywały również
zabawki z surowców wtórnych.

Sadziliśmy drzewka, odbywały się lekcje
poświęcone ochronie środowiska. 
Nie zabrakło konkursów i quizów

związanych z Dniem Ziemi.

                                                 Jakub Marciniak
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.
 Konkurs zorganizowany został przy

współudziale Ligii Ochrony Przyrody w
Jelenie Górze. 

W konkursie wzięło udział 40 uczniów z
różnych szkół, a do etapu rejonowego

zakwalifikowało się 8 osób, w tym Julia
Nalepa i Igor Kusztal z 3d.

22 kwietnia 2016 r. Julia i Igor
uczestniczyli w ostatnim etapie konkursu.

W ty celu wzięli udział w dwudniowej
wycieczce krajoznawczej, podczas której
odwiedzili wiele ciekawych miejsc, m.in.
Kopalnię Węgla Brunatnego TURÓW w

Bogatyni, Trójstyk, czyli punkt spotkania
się granic trzech państw: Polski, Czech i

Niemiec, znajdujący się pomiędzy
miejscowościami: Porajów, Hradek nad
Nysą i Zittau oraz ogród zoologiczny w

Libercu. 

8 kwietnia 2016 w naszej szkole odbyły
się eliminacje rejonowe XII Regionalnego
Konkursu Przyrodniczo- Krajoznawczego

Edukacji Wczesnoszkolnej kl. II-III pt. 
„ Bądźmy przyjaciółmi przyrody”.

Kopalnia TURÓW

XII REGIONALNY KONKURS
PRZYRODNICZO-KRAJOZNAWCZY

"BĄDŹMY PRZYJACIÓŁMI PRZYRODY"

fot. DKR
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FILM
"Gierka"

reż. Evana Oppenheimera

   GRA KOMPUTEROWA
             MINECRAFT

Film, jaki chciałem Wam zarekomendować to „Gierka”
w reżyserii Evana Oppenheimera.       Przedstawia on
historię dziesięcioletniej Max, dziewczynki o
wyjątkowych zdolnościach. Ponieważ wyróżnia się
ona na tle swoich rówieśników, rodzice postanawiają
przenieść ją do lepszej szkoły. Muszą nie tylko
przeprowadzić się do Nowego Jorku, ale też pracować
ponad swoje siły, żeby zapłacić czesne.

W nowej szkole Max różni się od swoich bogatych
koleżanek, nie ma przyjaciół. Jej głównym marzeniem
jest nauka gry w szachy. Niestety w szkolnym klubie
nie ma dla niej miejsca. Pewnego dnia dziewczynka,
wracając ze szkoły trafia do parku, gdzie rozgrywają

się prawdziwe pojedynki szachowe. Spotyka tam
starszego mężczyznę, który wprowadzi ją w świat

szachów. Będzie to nietypowa nauka, a szachownicą
staną się ulice Nowego Jorku…

Polecam ten film nie tylko miłośnikom szachów, choć
na pewno nauczy Was inaczej patrzeć na tę grę, ale

również młodzieży i dorosłym. Wspaniale pokazuje, jak
dzięki pasji, chęci nauki i determinacji można odmienić
swój los i przeistoczyć się w prawdziwego bohatera. 

                                                     Antoni Dzida

  
Pierwszą wersję gry wydano 17 maja 2009 roku.
Natomiast oficjalna data premiery to 18 listopada 2011
roku. Gra istnieje na platformach: Xbox 360, PC,
PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation 4.
  Gra „Minecraft” przypomina cyfrową wersję
oryginalnych klocków LEGO. Uważam, że w
dzisiejszych czasach większość młodych ludzi miała
już styczność z tą fantastyczną grą. Polega przede
wszystkim na kreatywności i budowaniu. Ludzie
spotykają się na serwerach i budują całe społeczności,
światy, różne konstrukcje, budowle, miasta i krainy z
sześciennych bloków w otwartym trójwymiarowym
świecie. Wszystkie budowle, światy i konstrukcje są w
pewnym sensie ich własnymi dziełami sztuki,
„nowoczesnymi rzeźbami pixel artu”. Gracz jest
również architektem. Tworzy wnętrza swoich domów,
bloków, ogrodów i innych. Powstają tu niesamowite
krajobrazy, podziemia i korytarze. Możemy hodować
różne zwierzęta, opiekujemy się nimi, dbamy o nie i
karmimy.
Gra może być zarówno jedno -, jak i wieloosobowa.
Wersja płatna zawiera pięć trybów gry: 1. Creative –
skupia się wyłącznie na budowaniu; 2. Survival – tu
gracz samodzielnie zdobywa materiały, wytwarza
narzędzia, broń i inne przedmioty, walczy z potworami,
handluje z mieszkańcami wiosek; 3. Hardcore – tutaj
stopień trudności ustawiony jest na najwyższym
poziomie; 4. Adventure – tu gracz ma ograniczoną
możliwość niszczenia i ustawiania bloków, ale może
używać dźwigni, przycisków i innych urządzeń; 5.
Spectator – to jest natomiast tryb przeznaczony do
obserwacji świata gry.
Gra zyskała już ogromne rzesze fanów i przyniosła
twórcy duże dochody. Zdobyła również wiele nagród.
Polecam grę wszystkim dzieciakom, którzy chcą coś
tworzyć, budować, rozwijać swoją wyobraźnię i po
prostu kochają kreatywność oraz lubią bawić się
klockami. „To, co sprawia, że Minecraft jest
wyjątkowy, to jego konstrukcja, zbiór leżących u
samych podstaw założeń.”
Moim zdaniem gra jest bardzo ciekawa i warto w nią
zagrać. Każdy może spróbować swoich sił w
kreowaniu świata. Lubię tworzyć, budować i poznawać
nowe możliwości „Minecrafta”. Gra pozwala nam na
chwilę relaksu i daje możliwość stworzenia czegoś
własnego. POLECAM!!!

                                       Szymon Blomberg
„Minecraft” jest niezależną grą komputerową z
otwartym światem. Tworzona w języku Java, najpierw
przez Markusa Perssona, a później przez firmę, którą
założył – Mojang AB. Inspiracją do stworzenia przez
Markusa tej wspaniałej gry były: Infiniminier, Dwarf
Fortress i Dungeon Keeper. Od 1 grudnia 2011 roku
głównym projektantem gry jest Jens Bergensten.

www.juniormedia.pl

filmweb.pl

plus.google.com
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GRA PLANSZOWA
"TABOO"

   Bardzo chciałabym wszystkim polecić do
przeczytania książkę pt. ''Biedna mała Luna''. Mnie
osobiście do przeczytania tej książki zachęciło to, że
bardzo lubię zwierzęta oraz spodobał mi się piesek na
jej okładce.  Autorką tej książki jest Holly Webb,
brytyjska pisarka, która napisała ponad sto książek dla
dzieci. W swoich opowiadaniach opisuje głównie
przygody zwierząt. 
        Główną bohaterką książki jest mała suczka rasy
beagle o imieniu Luna. Luna jest bardzo słaba nie
wiadomo czy przeżyje. Laura to dziewczynka, która
ma bardzo dobre serce, opiekuje się suczką i robi
wszystko co może, żeby ją uratować. Karmi ją
mlekiem z butelki, pilnuje jej w nocy i w dzień, czule ją
głaszcze. Kiedy już udało się odratować Lunę z
najgorszego, to o mało jej nie traci. Laura podejmuje
wiele działań aby jej ukochana suczka została przy
niej.
  Moim zdaniem książka jest bardzo wzruszająca i
pełna różnych ciekawych przygód. Uczy jak kochać i
opiekować się pieskiem od samych narodzin.
                                                   Oliwia Lewoń

Niedawno zauważyłam w sklepie grę „Taboo", która od
razu przykuła moją uwagę. Polega na opisywaniu
wylosowanych haseł, bez użycia kluczowych słów. W
momencie kiedy użyjemy naszego tabu, gracz z
przeciwnej drużyny siedzący obok korzysta z
piszczałki i trąbi z całych sił.  W zestawie znajduje się
aż 1000 kart z hasłami. W pudełku znajdziemy także
klepsydrę, kostkę z symbolami, piszczałkę oraz 
pudełko do trzymania kart z hasłami. Rozgrywka to
trochę przeciwieństwo kalambury – nie gestykulujemy,
nie naśladujemy głosów. Używamy tylko wszystkich
dozwolonych słów. Taboo jest bardzo wesoła,
intuicyjna, sprawia wiele przyjemności i niesie ze sobą
wartości edukacyjne. Chcą w nią grać dorośli i dzieci.
Idealnie sprawdzi się podczas każdej imprezy.
                                                       Oliwia Ostrowska

GRA
"POU"

KSIĄŻKA
"MAŁA BIEDNA LUNA"

Holly Webb

"Pou" to gra, która bardzo szybko osiągnęła ogromny
sukces. Stworzyła ją  firma Zakeh i wydała na rynek 26
listopada 2012 roku.
Pou to ufoludek, jednak większość jego fanów uważa,
że jest to ziemniak. Na dzień dzisiejszy „Pou” został
pobrany przez ponad 100 milionów ludzi na całym
świecie. Gra polega na tym, że trzeba opiekować się
pupilkiem Pou. Na początku jest on mały, z upływem
czasu staje się coraz większy i kiedy osiągnie 20
poziom, staje się dorosły. Maksymalny poziom jaki
można uzyskać w tej grze to 270. W sieci krąży mit,
że gdy Pou osiągnie poziom 1000 to się rozmnoży,
niestety jest to niemożliwe. Aby nasz wirtualny
podopieczny rósł należy się nim opiekować. Musimy
go karmić, myć, w razie choroby leczyć. Aby Pou był
szczęśliwy i rósł potrzebuje zabawy, pieszczot i dużo
zainteresowania z naszej strony. Ufoludkowi można
zmienić ubrania, fryzury, buty, i różne przedmioty,
takie jak posłanie, auto i wiele innych rzeczy. Twórcy w
dalszym ciągu starają się polepszyć grę. 
Moim zdaniem ta gra jest bardzo ciekawa, uczy
odpowiedzialności, sumienności poprzez opiekę nad
czymś, co jest co prawda wirtualne, mimo to szybko
staje się pupilkiem. Polecam tę grę i dużym i małym.
Gra jest alternatywą dla osób, które nie mają
domowego zwierzątka.
                                                               Oliwia Lewoń
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