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Google grafika

Jesteśmy poetami…

,,Gniazdo kolibrów”
ECIE-PECIE, TIBRU-BIBRU, Widzę w gnieździe pięć
kolibrów.
Piąty otwiera oczy – jak ten świat się pięknie toczy.
Czwartemu tylko w głowie głupoty, ponieważ zgubił
coś ze swej gabloty.
Trzeci mówi: PUCI-BUDZI, oj… skrzydełko mi się
brudzi.
Drugi bardzo zmartwiony, że nie znajdzie nigdy żony.
I zostaje nam ten pierwszy, ale za to jest najcięższy.
Wszystko dobrze się skończyło i wspaniale potoczyło.

Marlena Zdanowicz kl. IV

Google grafika

Felieton
"Wojna"

Wojna. Wojna jest zła. Wojna jest krwawa. Wojna jest
straszna. Jednak "pokój” to nie tylko brak wojny.

Schowanie pistoletu do szuflady czy wprowadzenie
czołgu do garażu nie czyni świata dobrym. Za tym

wszystkim stoi człowiek. I to właśnie istota ludzka ma
największy wpływ na to, jak wygląda świat. Nie tylko
hipisi są strażnikami pokoju i nie tylko żołnierze są

dziećmi wojny. Każdy z nas, każdy jeden, ma w tym
swój udział. Zwykła pomoc - zaniesienie sąsiadce

zakupów, uśmiech dla kogoś na ulicy czy tak z pozoru
prozaiczne "dzień dobry"to wszystko czyni świat

lepszym. Ludzie są jak domino, wystarczy jeden, by
popchnąć całą resztę. Te małe z pozoru rzeczy,

wydawałoby się, że nieważne, są wielką siłą, ogromną
bronią bez naboi, symbolem człowieczeństwa.

Czasem nawet ostatnią deską ratunku. Jeden dobry
uczynek jest tylko kroplą w morzu, ale z drugiej strony
aż kroplą w szklance. Nieśmy więc pokój."Wojna nie

umiera nigdy. Tylko zmienia mundury. Ma sesje
wyjazdowe do innych krajów. Ma dni, kiedy odsypia

wielki morderczy wysiłek, a wtedy pracują jej cisi
pielęgniarze. Obmyślają taki pokój, jaki byłby dla niej

najlepszy i polerują narzędzia". 
Aleksandra Kruk kl. II gimnazjum
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Kaszczorskie dziewczyny

Początek semestru obfitował w sukcesy sportowe
naszych gimnazjalistek. Wygrane dziewczyn stały się
inspiracją do napisania wiersza, który znajduje się
niżej. Nasze dziewczyny pokonały zespoły z Bucza i
Przemętu i zakwalifikowały się do turnieju
powiatowego, gdzie zajęły II miejsce! 

Jej! Krzyczą tłumy.
Pełne są trybuny!
Piłka do kosza trafiła,
Tak, moja miła!

Hałas ze sceny,
Wszyscy ślą do siebie
śmieszne memy.

Jej! Krzyczą, trafione!
Wszyscy piją colę.

Kaszczorskie dziewczyny wygrały!
Bucz i Przemęt pokonały!

Julia Karkut

Nasze

Z dedykacją dla gimnazjalistek

Google grafika zwyciężczynie

Rysunek: E. Nowak kl. IV
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Mój bloga

 Podłoga zadrżała. Szklanki z sokiem zastukały o siebie z cichym brzękiem, a po sali poniosło się echo.
Wszyscy ucichli. Kobiety i mężczyźni rzucili się do drzwi sprawdzić przyczynę wstrząsu. Królowa jednak jako
pierwsza wybiegła na zewnątrz. Dopiero, gdy zobaczyła budynek zamku zapadający się pod wpływem trzęsień
zrozumiała w pełni, co się stało. Z całych sił zawołała, by wszyscy zaczęli uciekać. Hala, z której przed chwilą
wybiegła, zaczynała się rozpadać. Wszystko się waliło, podłoże trzęsło, ulica pękała. Jane już po chwili znalazła
się u boku jej królewskiej mości. - Zabierz je, uciekajcie. Szybko! - Ale wasza wysokość, co z tobą? - Muszę
chronić mój lud - odrzekła, a przebijała od niej taka pewność, że Jane wiedziała, iż nie zdoła jej nakłonić do
zmiany zdania. - Nie zatrzymujcie się! - to były ostatnie słowa królowej zanim huk walonego budynku jak dźwięk
grzmotu przerwał ciszę. Kobiety rozstały się. Służąca zrobiła to, co jej kazano. Musiała chronić dziedziców.
Dopiero na obrzeżach miasta dowiedziała się, że jej się nie uda. Ivonne Lloye popędziła do budynku straży. Z
zawalonego wnętrza zaczęli wydobywać się strażnicy. Nie zdążyła do nich dobiec, gdyż po prawej upadł bank.
Król umarł jako pierwszy pod zawalonym pałacem, lecz żona nie miała czasu go opłakiwać, gdyż sama zmarła
zaledwie dziesięć minut po nim… 
 Planeta Lloye. Król Benjamin jest u szczytu władzy. Królestwo jest w świetnej formie. Nic nie wskazywało na
tragiczne wydarzenia, które nastąpiły. Ogromne trzęsienie wstrząsnęło stolicą planety, zadrżały domy i w jednym
momencie wszystko się rozpadło. Całe miasto legło w gruzach, grzebiąc tysiące osób, razem z rodziną
królewską. Na zniszczonej planecie wybuchł chaos. To trudne czasy, by się w nich wychowywać. Jednym z
dorastających w anarchii jest Danielle - młoda dziewczyna pochodząca z zamożnej rodziny pragnącej obalić
króla oraz Keith - ulicznica skazana na trudne życie w podziemnej społeczności bandytów protestujących
przeciw monarchii. Co zrobią te dziewczyny? Czy będzie to warte mojego pisania? Jak potoczą się losy
zniszczonego królestwa? Jakie sekrety skrywają bandyci 5 i bogacze? Czy trzeba będzie walczyć o swój świat?

 Patrycja Majer
 http://lloye.blogspot.com/

 

lloye.blogspot.com/2015/11/prolog.html

Źródło:
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kl. VI
Laura Gryca
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Przyjdź i zostań MISTRZEM ORTOGRAFII!
5 maja 2016 r. (czwartek) odbędą się szkolne
eliminacje do XI Powiatowego Konkursu
Ortograficznego ,,DYKTANDO” dla klas IV-VI. Najlepsi
uczniowie z każdego oddziału otrzymają tytuł
Szkolnego Mistrza Ortografii i będą reprezentować
naszą szkołę w powiatowym finale w Wolsztynie 24
maja. Nie bądź na bakier z ortografią! Powtórz
najważniejsze zasady ortograficzne i przyjdź!
Początek eliminacji o godz. 13.10 w sali nr 18.
Serdecznie zapraszamy!!

 Klasa VI 

                         

,,Tajemnicza kraina"
 Dzisiaj wieczorem w Kaszczorze, a dokładniej w

kanalizie, naukowcy znaleźli przejście do tajemniczej
krainy! Kiedy weszli do tego świata zobaczyli bramę z
napisem ,, Draco Teribilis” (z łac. Smocze pianki). Na
samym środku krainy stał zamek z petitków i żelek.

Droga była zrobiona z ciastek, auta były z czekolady a
alkohol był żelkowy. Jadowite węże z lukrecji,
jednorożce z pianek. Były tu też smoki, wulkan

tryskający kisielem, rzeka z galaretki i więzienie z
gorzkiej czekolady. Żołnierze z babeczek, kamienie z
cukierków, drzewa z waty cukrowej i lodów. Kraina ta
była bardzo piękna i smakowita. Żeby wejść do niej
trzeba było trzy razy klasnąć. Bardzo serdecznie

zapraszamy wszystkich do Draco Teribilis! 

Patrycja Sosnowska, Laura Gryca, Dominik
Lewkowicz, Adam Rękoś kl. VI

Google grafika

Google grafika
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"Poezja jest światem przeżyć i refleksji. Jest po trochu jak mówienie ludzkim językiem w dobie maszyn i komputerów (…)" - Jan Twardowski

Etap gminny Konkursu Recytatorskiego już za nami…
 27 kwietnia 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie odbyły się gminne eliminacje do
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,Mali Recytatorzy – Wolsztyn 2016”. W etapie gminnym Konkursu
Recytatorskiego naszą szkołę reprezentowali: Amadeusz Cupryś (klasa IV), Weronika Walkowiak (klasa V) i
Dominik Wolniczak (klasa VI). Zanim wymienienie uczniowie pojechali do Przemętu musieli wziąć udział w
szkolnych eliminacjach, które odbyły się 14 kwietnia. Dzieci były oceniane przez wszystkich nauczycieli
polonistów naszej szkoły. Amadeusz, Weronika i Dominik okazali się najlepsi, pokonali swoich rówieśników.
 W Przemęcie dzieci odniosły sukces, bo wszyscy troje zakwalifikowali się do etapu powiatowego i 20 maja będą reprezentować naszą szkołę w Wolsztynie.
Amadeusz i Dominik zajęli pierwsze miejsce w swoich kategoriach, a Weronika trzecie miejsce.
 Uczeń klasy IV zachwycił trzyosobowe jury recytacją wiersza L. J. Kerna ,,Nosorożce w dorożce”, a szóstoklasista zaprezentował utwór C. K. Norwida ,,Moja
piosnka”. Weronika natomiast przygotowała znany utwór J. Tuwima ,,Dwa wiatry”. Gratulujemy i życzymy powodzenia w Wolsztynie!

Dominik Wolniczak 

Nasi uczniowie
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Pani Wiosna

Wiosna, wiosna, ach, to ty!

Paulina Bilawa kl.V
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Bociany 
Nareszcie jest! Wiosna! Jednym z jej pierwszych zwiastunów jest bocian – ważny element polskiego krajobrazu.
Wiosną do naszego kraju docierają dwa gatunki bocianów – biały i czarny. Ten pierwszy jest zdecydowanie
częściej spotykany.
 Bocian biały ma upierzenie białe z czarnymi piórami na skrzydłach i duży czerwony dziób. Mierzy od 100-115
cm i jest mięsożercą. Żywi się owadami, rybami, płazami, małymi ssakami i ptakami. Młode białych bocianów
wylęgają się po 33-34 dniach. Opuszczają one rodziców po 58-64 dniach od wylęgu, lecz nadal są karmione
przez kolejne 7-20 dni. Wylatują do ciepłych krajów na zimę. Między innymi do południowo-zachodniej Azji,
północno-zachodniej Afryki i południowej części Czarnego Lądu.
 Bocian czarny zamieszkuje Euroazję, środkową Francję, Europę Środkową. To jednak rzadki ptak lęgowy,
żyjący w lasach liściastych i mieszanych, na podmokłych łąkach, stawach i trzęsawiskach. Tu zakłada gniazdo
w koronach drzew liściastych lub iglastych, także w górach na skałach. W Polsce spotkać go można na całym
obszarze kraju, również w górach. Jest nielicznym ptakiem lęgowym – polską populację szacuje się na ok. 1500-
2300 par. Jego obecności sprzyjają bobry, dzięki którym na terenach leśnych powstają płytkie rozlewiska. Jego
upierzenie jest koloru czarnego, ma długi dziób koloru czerwonego jak i długie nogi, również koloru czerwonego.
Długość ciała wynosi 87 cm, a jego rozpiętość skrzydeł 190 cm. Bocian czarny waży 3 kg. Wielkość
porównywalna z bocianem białym, a jego upierzenie jest negatywem bociana białego. Jest on większy od czapli,
a mniejszy od żurawia.
 W przeciwieństwie do bociana białego unika sąsiedztwa siedzib ludzkich, jest ptakiem bardzo płochliwym i
rzadziej klekoce. 

  Źródło: Wikipedia, grafika
 Jagoda Ciesielska i Maria Woch 

Google grafika Google grafikaŹródło: Źródło:
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Zdrowe i niezdrowe jedzenie
Zdrowe i niezdrowe jedzenie

 Wiosna to doskonały moment, by zmienić swoje złe nawyki żywieniowe. Jedzenie fast foodów (dosłownie: szybka żywność) i słodyczy może doprowadzić do
wielu chorób, np. cukrzycy, chorób serca, raka oraz nadwagi. Słodycze i cukier nie dostarczają witamin, są źródłem węglowodanów. Zamień słodycze na słodkie
owoce! Są one źródłem wielu witamin, składników mineralnych, a także błonnika. Jedz warzywa, kasze, płatki pełnoziarniste i pieczywo, mięso, ryby, dobrej
jakości tłuszcze (olej lniany na zimno, oliwa z oliwek). Do swojego menu warto wprowadzić: 

 warzywa strączkowe – groch, fasola, fasola szparagowa, cieciorka, soczewica 

 kasze – jaglana, krakowska, gryczana niepalona, pęczak jęczmienny, kukurydziana 
 więcej przypraw – czosnek, bazylia, rozmaryn, oregano, 
 zioła prowansalskie, kardamon, goździki, cynamon, świeży imbir, cebula, koperek, natka, kozieradka,
tymianek, anyż itd. 
 herbatki zawierające – koper włoski, rumianek, imbir, kardamon, tymianek, goździki. Pij też herbatki ziołowe,
takie jak koper włoski, rumianek, melisa czy mięta.

 Pamiętaj o czterech zasadach zdrowego odżywiania się (4 x U): 
 Umiarkowanie 
 Uregulowanie 
 Urozmaicenie 
 Utrzymanie w cieple (tak jak samochód jeździ sprawniej na ciepłym silniku, tak nasz organizm lepiej
funkcjonuje z ciepłym żołądkiem).

J. Ciesielska i M. Słodnik, Źródło: Google grafika,
WWW.sztukodzywiania.pl, WWW.zsmwadowice.pl/index

Google grafika Google grafikaŹródło: Źródło:
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(Nie)zwyczajni nasi rówieśnicy…
 Ty też możesz być bohaterem!
 Jak pewnie wiesz, jest, było i będzie na świecie dużo wybitnych i godnych naśladowania osób. Jedną z takich
wyjątkowych postaci był nasz rówieśnik - Iqbal Masih.
 Chłopiec urodził się w 1983 roku w Pakistanie. Wkrótce po narodzinach jego ojciec - Saif Masihopuścił rodzinę.
Matka (Inayat) pracowała jako sprzątaczka i nie była w stanie utrzymać dzieci z niskiego dochodu. Iqbal w
czwartym roku życia został sprzedany do niewolniczej pracy przy produkcji dywanów za … 12 dolarów. Z
powodu trwającej latami 12-godzinnej pracy i niedożywienia, mając 12 lat, wyglądał jak 6-letnie dziecko...
 Chłopcu udało się uciec z miejsca przymusowej pracy. Będąc na wolności zaangażował się w działalność
pakistańskiego Frontu Wyzwolenia Pracujących Dzieci (miał wtedy 10 lat!). Mały Pakistańczyk przyczynił się do
uwolnienia 3 tysięcy pracujących niewolniczo dzieci ! Zyskawszy sławę, przemawiał w innych krajach, np.
Szwecji i USA (przy okazji odebrania nagrody Reebok Human Rights Award). W swoich przemówieniach
przybliżał problem niewolniczej pracy dzieci. Zamordowano go w 1995 roku w Wielkanoc, w rodzinnej wiosce, w
której jako chrześcijanin obchodził święto Zmartwychwstania Jezusa. Odpowiedzialnymi za tę śmierć czyni się
tzw. mafię dywanową, zarabiająca na niewolniczej pracy dzieci..
. Życie tego niezwykłego chłopca zostało opisano w książce włoskiego pisarza Francesco D'Adamo pt. ,,Iqbal”
(2003).
 Obrońca praw dzieci – Iqbal
 źródło: Wikipedia, Google grafika

Google grafika Źródło:
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Czy wiesz, że…?
 - W XXI wieku niewolnictwo nadal jest bardzo poważnym problemem? Współcześnie na wszystkich
kontynentach – w tym w krajach rozwiniętej Północy – kilkadziesiąt milionów ludzi żyje i pracuje w stanie
zniewolenia!
 - W niektórych krajach niewolnictwo nadal - lub na powrót - jest legalne. Dotyczy to zwłaszcza krajów
afrykańskich i azjatyckich, w których dzieci i dorosłych do ciężkich, darmowych robót poszukuje się nawet przez
agencje pośrednictwa pracy!
 - Ponad 60 % niewolników żyje w pięciu krajach: Indiach (14,3 mln), Chinach (3,2 mln), Pakistanie (2 mln),
Uzbekistanie (1,2 mln) i Rosji (1 mln). Niestety, wiele z nich to dzieci…

Joanna Szymysł kl. VI 
 http://csr.forbes.pl/niewolnictwo-na-miare-xxi-wieku-globalny-problem 

Norweski mistrz kryminału we Wrocławiu

Jo Nesbo, znany norweski pisarz kryminałów, zawitał
w naszym kraju. Dokładnie 23 kwietnia stolica Dolnego
Śląska stała się Światową Stolicą Książki UNESCO. 

Oprócz spotkania z czytelnikami Nesbo miał w
planach wspinaczkę w polskich górach, dla
upamiętnienia swojego przyjaciela, który zginął
podczas akcji ratunkowej w słowackich Tatrach.
Również 23 kwietnie 2016 roku obchodziliśmy okrągłą
rocznicę śmierci Szekspira (400 lat). Właśnie na ten
dzień ustalono tegoroczną Europejską Noc Literatury.
Do współpracy w akcji zaproszono bestsellerowych
pisarzy. Ich zadaniem było opowiedzenie na nowo
słynnych dzieł wielkiego dramaturga. Sam Jo Nesbo
podjął się wyzwania. Nowego ,,Makbeta" w wydaniu
Norwega możemy się spodziewać na polskim rynku
książki już w 2017 roku. Jak na razie polecam wydane
już książki Norwega - ,,Pierwszy śnieg” czy ,, Policja”.
Zachęcam do lektury! 

Google grafika

Z kogo brać przykład? Malala Yousafzai zdecydowanie na to zasługuje!

 Na lekcjach historii pewnie już dowiedzieliście się, że
nie wszędzie kobiety na świecie są traktowane na
równi z mężczyznami... Malala nie godziła się na takie
traktowanie i uporczywie pomagała dziewczętom.... To
młoda pakistańska dziewczyna, działaczka na rzecz
praw kobiet, zwłaszcza na rzecz ich prawa do nauki.
Za swoją działalność została nominowana do wielu
nagród i zdobyła pierwszą nagrodę Pakistan's First
National Peace Prize, a w 2014 roku otrzymała
Pokojową Nagrodę Nobla. Na początku 2009 roku
zaczęła pisać na blogu pod pseudonimem Gul Makai o
swoich doświadczeniach jako uczennica w Wadi-e
Swat, jak talibowie zmuszają do zamykania szkół
prywatnych po wprowadzeniu zakazu edukacji
dziewcząt. W dniu 9 października 2012 roku została
postrzelona w głowę i szyję przez talibów. Oprócz niej
w ataku ucierpiały jeszcze dwie dziewczyny. Malala to
wspaniała odważna dziewczyna. Powinniśmy być
wdzięczni, że są na świecie tacy ludzie, jak ona.
Historia Malali skłania do refleksji, że warto
zdecydowanie bardziej doceniać to, co mamy. W
Polsce nikt nie zabrania nam uczyć się, poszerzać
swoich horyzontów…

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
Joanna Szymysł 

Źródło:
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 Nasze hobby - mażoretki
 Moje hobby to taniec. Należę do mażoretek VENA. To grupa tancerek, która jeździ na różnorodne występy.
 Mażoretki funkcjonują już od 3 lat. Zostały założone przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przemęcie. Obecnie
mamy 3 grupy tancerek. Oto one: kadetki (najmłodsze), juniorki (średnie) i seniorki (najstarsze). Do naszej
szkoły w Kaszczorze uczęszczają 3 mażoretki. Są to: Katarzyna Bajon z kl. II gimnazjum, Daria Malcher z klasy
V, Elżbieta Bernacka z klasy V.
 Swoje umiejętności rozwijamy pod bacznym okiem trenerek: Małgorzaty i Karoliny Stanisławskich.
 Nasza grupa ma bardzo pochwalić się już kilkoma sukcesami. Bardzo lubię jeździć na treningi mażoretek. Uczestnicząc w nich odrywam się od rzeczywistości;)
Trochę historii…
 Historia mażoretek liczy ponad 200 lat. Ich ojczyzną jest Francja. Nazwa pochodzi z francuskiego majorette i znaczy mniej więcej majorki. Oznacza młode
dziewczyny, które są ubrane w paradne stroje. Mażoretki występują na pokazach ulicznych i estradowych, prezentując układy taneczno-marszowe do muzyki
orkiestr dętych. Żąglują i podrzucają pałeczki mażoretkowe (tak zwane Batony). W Polsce najwięcej zespołów mażoretkowych związanych jest z orkiestrami
Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Fluffy Cat (Daria Malcher)

Logo mażoretek
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