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A już wkrótce ... WAKACJE !!!

Życzymy wam aby były udane, a przede wszystkim
bezpieczne  :)
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Pierwszoklasista wykłada w gimnazjum !!!
W kwietniu gimnazjalistów odwiedził na lekcji geografii mały ekspert w
dziedzinie mineralologii-uczeń kl.1b z Akademii Żaków- Kuba Bacia! Z pasją
i znawstwem opowiadał o swojej imponującej kolekcji skał i minerałów, a
starsi koledzy mogli obejrzeć, dotknąć a  nawet... skosztować (!) próbki
skal, o których właśnie się uczą. Gimnazjaliści obiecali, że w niedalekiej
przyszłości zrewanżują się Żakom ciekawym pokazem naukowym.

Rewanż musi być !!!
Uczniowie klasy 1 gimnazjum nie rzucają słów na wiatr. I długo nie kazali na
siebie czekać. Tym razem małe Żaki z klasy 1b miały przyjemność zobaczyć
pokaz doświadczeń fizycznych w wykonaniu swoich starszych kolegów.
Eksperymenty okazały się bardzo ciekawe i interesujące. Maluszki z wielkim
zainteresowaniem oglądały kolorowe płyny i to, co się z nimi działo podczas
doświadczenia.
Brawa dla gimnazjalistów za ciekawą lekcję i dotrzymanie słowa!

Z wizytą w Straży Pożarnej ...
We wtorek, 10 maja, nasze pierwszaki odwiedziły pobliski oddział Straży
Pożarnej. Podczas wizyty dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji
dotyczących pracy strażaka oraz miały okazję zwiedzić całą jednostkę,
dzięki czemu dowiedziały się, jak wygląda praca strażaka "od kuchni".
Na koniec spotkania dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z muzealnym
eksponatem wozu strażackiego, niektóre z nich nawet zadeklarowały chęć
zostania strażakiem w przyszłości.
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Warsztaty Teatralne

Warsztaty Teatralne

Warsztaty Teatralne

Spotkanie warsztatowe z Rafałem Sawickim, aktorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
       
          We wtorek 12 kwietnia mieliśmy ogromną przyjemność wziąć udział w
spotkaniu z panem Rafałem Sawickim, aktorem Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej. Spotkanie było wyjątkowe pod wieloma względami. 
          Zaskoczenie i ciekawość towarzyszyły nam od samego początku. W
sali nastała totalna ciemność. Po długich sekundach usłyszeliśmy odgłosy.
Aktor zeskoczył do nas z sufitu – dosłownie – na linie. Ubrany był w
mundur, miał ciężkie, wojskowe buty i trzymał karabin. Przy okazji
opowiedział nam, w jaki sposób przygotowywał się do sztuki, z której ten
strój pochodzi. Jak wyglądały jego spotkania z prawdziwymi żołnierzami,
którzy byli na misjach w Afganistanie czy Kosowie i uczyli go, jak się
poruszać, jak trzymać karabin, jak założyć cały ten żołnierski ekwipunek na
siebie i bezszelestnie się poruszać. A wszystko po to, aby jak najlepiej
wcielić się w rolę.  Aktor w ten sposób rozpoczął opowieść o swojej pracy.
Pracy bardzo ciekawej, dającej mnóstwo satysfakcji i radości, ale
jednocześnie  ciężkiej i bardzo stresującej.  W opowieści pana Sawickiego
nie zabrakło śmiesznych anegdot i ciekawostek. Aktor przedstawił nam
osoby odpowiedzialne za stroje i wygląd aktora, opowiedział, co dzieje się
za kulisami podczas trwania seansu, jak ważna jest rozgrzewka aparatu
mowy, ćwiczenia oddechowe, poprawność dykcji. Co ciekawe – opowieść
pana Sawickiego nie ograniczyła się do spokojnej opowieści wygłaszanej z
fotela. Aktor cały czas był w ruchu, przebierał się, oddawał się w ręce
charakteryzatorki, śpiewał, tańczył, rapował, recytował. Nie było tu miejsca
na nudę. 
          Dwie godziny spędzone na małej scenie Teatru Polskiego minęły nam
bardzo szybko. Samo zaś spotkanie z Rafałem Sawickim zostanie w naszej
pamięci na baaardzo długo.
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PAŃSTWA I STOLICE

10 maja klasa 2b po raz pierwszy brała udział w zajęciach
lekcyjnych metodą projektu. Uczniowie wcześniej zostali
dobrani losowo w pary i wspólnie opracowywali temat,
który następnie zaprezentowali całej klasie. Metoda ta
bardzo spodobała się dzieciom i chętnie przystąpili do jej
realizacji. Tym oto sposobem łatwo i bardzo
przyjemnie poznaliśmy 8 państw wraz z ich stolicami,
usłyszeliśmy mnóstwo interesujących ciekawostek, do
których nie zawsze sami zdołalibyśmy dotrzeć. Uczniowie
jednogłośnie zadecydowali, że ten sposób przekazywania
wiedzy bardzo im odpowiada. 

Rosja Włochy

Bułgaria
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Święto Unii Europejskiej

Jako młodzi Europejczycy świętowaliśmy  Dzień  Unii
Europejskiej . Wysłuchaliśmy wykładu pani od historii,

obejrzeliśmy prezentację multimedialną. Na koniec
sprawdziliśmy swoją wiedzę o Unii i układaliśmy puzzle.

Majowe Święta
Jak zwykle radośnie uczciliśmy majowe święta. Samorząd Uczniowski
oraz koło teatralne ze swoimi opiekunkami przygotowali dla nas super
program. Najpierw obejrzeliśmy film "Animowana historia Polski"
z barwnym komentarzem naszej pani od historii. A potem wzięliśmy
udział w  majowym pikniku  pod wielkim dębem – symbolem siły,
wytrwałości i długowieczności. Na pikniku pojawili się też Mieszko I,
Stanisław August Poniatowski, historia. Było dużo śmiechu,
przekomarzań ale też konkretnej wiedzy przekazanej w interesujący
sposób.

Święto Unii Europejskiej
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JAK DAWNIEJ PISANO
We wtorek 19 kwietnia pierwszaki odwiedziły jeden z
piękniejszych zabytków naszego miasta-Zamek książąt
Sułkowskich. Nasze najmłodsze żaki miały okazję
uczestniczyć w niezwykle ciekawych warsztatach
dotyczących pisma. Podczas prezentacji dzieci nie tylko
dowiedziały się wielu informacji o pochodzeniu pisma, ale
również  miały możliwość samodzielnie przekonać się, jak
pisano dawniej przy użyciu gęsiego pióra. Wykonane przez
uczniów dyplomy zostały zapieczętowane i zabrane na
pamiątkę.

JAK DAWNIEJ PISANO

We wtorek, 19 kwietnia, pierwszaki odwiedziły jeden z
piękniejszych zabytków naszego miasta-Zamek Książąt
Sułkowskich. Nasze najmłodsze żaki miały okazję
uczestniczyć w niezwykle ciekawych warsztatach
dotyczących pisma. Podczas prezentacji dzieci nie tylko
dowiedziały się wielu informacji o pochodzeniu pisma, ale
również  miały możliwość samodzielnie przekonać się, jak
pisano dawniej przy użyciu gęsiego pióra. Wykonane przez
uczniów dyplomy zostały zapieczętowane i zabrane na
pamiątkę.
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Super wycieczka klasy 6 i 1G

Zbiórka o 7:00 przed szkołą. Wyjazd o 7:15, kierunek Dolny Śląsk. Pierwszy
przystanek: Paczków, czyli polski Carcassonne. Tak zaczęła się nasza
dwudniowa wycieczka w towarzystwie klasy szóstej. Co jeszcze
widzieliśmy? Po Paczkowie, bardzo urokliwym miasteczku, udaliśmy się w
kierunku Złotego Stoku. Tam, w towarzystwie sympatycznej przewodniczki,
zwiedziliśmy kopalnię złota oraz spotkaliśmy alchemika, który z
wyjątkowym poczuciem humoru opowiedział nam ciekawostki o arszeniku.
Spotkaliśmy również gnoma, widzieliśmy podziemny wodospad w „Sztolni
Czarnej”, zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni i jechaliśmy podziemnym
tramwajem. Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu naszej
wycieczki był Kłodzk. Pogoda sprzyjała i spacer po tym pięknym mieście był
wielką przyjemnością. Dodatkową atrakcją była podziemna trasa ukazująca
scenki o życiu w średniowiecznym mieście. Na koniec zobaczyliśmy
ogromną twierdzę, zjedliśmy pizzę i udaliśmy się na nocleg do
Wrocławia. Drugi dzień rozpoczęliśmy od Afrykarium we wrocławskim Zoo.
Rekiny, płaszczki, hipopotamy, krokodyle i cała otoczka afrykarium bardzo
się nam podobały. Potem udaliśmy się do Parku Szczytnickiego na pokaz
fontann, spacerowaliśmy po pięknym Ogrodzie Japońskim i udaliśmy się na
wrocławski Rynek – ostatni punkt naszej wycieczki. Dwa dni na Dolnym
Śląsku minęły nam bardzo szybko. Wycieczka była bardzo udana – sprzyjała
nam pogoda i dobre humory. TO BYŁY BARDZO FAJNE DWA DNI…..

kl 6
kl 6 kl 6
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DZIEŃ ZIEMI z KLASĄ 3B
W piątek 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi klasa 3b wraz z wychowawcą
panią Moniką Lewińską sadziła kwiaty doniczkowe. Ten mały gest
ma inspirować dzieci do troski o środowisko naturalne, jak również
najbliższe otoczenie, jakim jest szkoła.  Pomysł sadzenia kwiatów niezwykle
spodobał się dzieciom, które z uśmiechem na twarzach oraz dużym
zaangażowaniem wykonywały pracę według instruktażu wychowawcy.

KLASOWY WARZYWNIK
Klasa IIa postanowiła założyć klasowy ogródek.Uczniowie przygotowali skrzynki, ziemię,
ustalili jakie warzywa będą siać, a które sadzić. Dzieci bardzo uważnie przeczytały
wskazówki na opakowaniach z nasionami i ochoczo zabrały się do pracy. Poszły w ruch
łopatki i grabki. Mali ogrodnicy pracowali z wielkim zapałem. Posiali koperek, pietruszkę,
rzodkiewkę, posadziły cebulkę, a krzaczki pomidorów ofiarowane przez jedną z mam
podzieliły i opatrzyły maleńkimi wizytówkami ze swoimi imionami. Teraz zostało dzieciakom
systematyczne podlewanie roślin i czekanie na obfite zbiory. 

Dzień Ziemi
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ZDROWE ODŻYWIANIE W AKADEMII ŻAKÓW !!!

SOKI Z WARZYW I OWOCÓW

W miniony piątek mali odkrywcy na kółku
eksperymentowali z warzywami i owocami.Wspólnie
wyciskali soki, sprawdzając, które z warzyw i owoców
nadają się do tego najbardziej. Koniec był
najpyszniejszy... wszyscy wypili świeże soki między
innymi z: cytryny, marchewki, pomarańczy, 
buraka i grejpfruta.  :)

Zdrowe Przekąski
Uczniowie klasy IIa w dalszym ciągu bogacą swoją
wiedzę na temat właściwego odżywiania się, a także
umiejętności projektowania i organizacji pracy. 
Ostatnie zajęcia "Kuchcikowa" przebiegało pod hasłem
"Zdrowa i piękna przekąska dla mojej Mamy". Mali
kucharze i tym razem stanęli na wysokości
zadania,efekty pracy były imponujące.

Zdrowe Przekąski Zdrowe Przekąski Zdrowe Przekąski

Zdrowe Soki Zdrowe Soki Zdrowe Soki
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Co modne w tym sezonie !

Dla chłopców:

Dla dziewcząt:

Moda na lato

Moda na lato

- NAWIĄZANIE DO UBIORU DOROSŁYCH, CZYLI
ELEGANCKIE UBRANKA
- UBRANIA O BARWACH PIASKU, ZIEMI I NIEBA
- NEUTRALNE BARWY
- ,,SLOW LIFE", CZYLI PIĘKNO W PROSTYCH
ROZWIĄZANIACH
- CZERŃ Z BIELĄ
- PONAD CZASOWY JEANS

-UBRANIA JAK OD MAMY

-GORĄCY FOLKLOR, CZYLI ETNICZNE WZORY I HAFTY PROSTO Z AFRYKI

-MOTYW KAWY

-SANDAŁKI GLADIATORKI

-EMOTIKONKI NA BIAŁO CZARNYCH RZECZACH

-MODA W RYTMIE DISCO, MIANOWICIE UBRANIA W STYLU DAVIDA
BOWIE, CZYLI RÓŻ, ŻÓŁTY I BRZOSKWINIOWY 

-

-
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Wiosna i lato naszymi oczyma...

Moskwa

Sopot Gdańsk

Wapiennica

Hiszpania

Gdańsk

Sopot

   NASZA REDAKCJA
        Niniejszy numer Żak and GO!
   w całości i samodzielnie stworzyła

 

            WIKTORIA JASKUŁA

      uczennica I klasy Europejskiego                
           Gimnazjum Akademii Żaków
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	We wtorek, 19 kwietnia, pierwszaki odwiedziły jeden z piękniejszych zabytków naszego miasta-Zamek Książąt Sułkowskich. Nasze najmłodsze żaki miały okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawych warsztatach dotyczących pisma. Podczas prezentacji dzieci nie tylko dowiedziały się wielu informacji o pochodzeniu pisma, ale również  miały możliwość samodzielnie przekonać się, jak pisano dawniej przy użyciu gęsiego pióra. Wykonane przez uczniów dyplomy zostały zapieczętowane i zabrane na pamiątkę.
	We wtorek 19 kwietnia pierwszaki odwiedziły jeden z piękniejszych zabytków naszego miasta-Zamek książąt Sułkowskich. Nasze najmłodsze żaki miały okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawych warsztatach dotyczących pisma. Podczas prezentacji dzieci nie tylko dowiedziały się wielu informacji o pochodzeniu pisma, ale również  miały możliwość samodzielnie przekonać się, jak pisano dawniej przy użyciu gęsiego pióra. Wykonane przez uczniów dyplomy zostały zapieczętowane i zabrane na pamiątkę.

	Super wycieczka klasy 6 i 1G
	Zbiórka o 7:00 przed szkołą. Wyjazd o 7:15, kierunek Dolny Śląsk. Pierwszy przystanek: Paczków, czyli polski Carcassonne. Tak zaczęła się nasza dwudniowa wycieczka w towarzystwie klasy szóstej. Co jeszcze widzieliśmy? Po Paczkowie, bardzo urokliwym miasteczku, udaliśmy się w kierunku Złotego Stoku. Tam, w towarzystwie sympatycznej przewodniczki, zwiedziliśmy kopalnię złota oraz spotkaliśmy alchemika, który z wyjątkowym poczuciem humoru opowiedział nam ciekawostki o arszeniku. Spotkaliśmy również gnoma, widzieliśmy podziemny wodospad w „Sztolni Czarnej”, zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni i jechaliśmy podziemnym tramwajem. Ostatnim punktem programu w pierwszym dniu naszej wycieczki był Kłodzk. Pogoda sprzyjała i spacer po tym pięknym mieście był wielką przyjemnością. Dodatkową atrakcją była podziemna trasa ukazująca scenki o życiu w średniowiecznym mieście. Na koniec zobaczyliśmy ogromną twierdzę, zjedliśmy pizzę i udaliśmy się na nocleg do Wrocławia. Drugi dzień rozpoczęliśmy od Afrykarium we wrocławskim Zoo. Rekiny, płaszczki, hipopotamy, krokodyle i cała otoczka afrykarium bardzo się nam podobały. Potem udaliśmy się do Parku Szczytnickiego na pokaz fontann, spacerowaliśmy po pięknym Ogrodzie Japońskim i udaliśmy się na wrocławski Rynek – ostatni punkt naszej wycieczki. Dwa dni na Dolnym Śląsku minęły nam bardzo szybko. Wycieczka była bardzo udana – sprzyjała nam pogoda i dobre humory. TO BYŁY BARDZO FAJNE DWA DNI…..

	DZIEŃ ZIEMI z KLASĄ 3B
	W piątek 22 kwietnia z okazji Dnia Ziemi klasa 3b wraz z wychowawcą panią Moniką Lewińską sadziła kwiaty doniczkowe. Ten mały gest ma inspirować dzieci do troski o środowisko naturalne, jak również najbliższe otoczenie, jakim jest szkoła.  Pomysł sadzenia kwiatów niezwykle spodobał się dzieciom, które z uśmiechem na twarzach oraz dużym zaangażowaniem wykonywały pracę według instruktażu wychowawcy.

	KLASOWY WARZYWNIK
	Klasa IIa postanowiła założyć klasowy ogródek.Uczniowie przygotowali skrzynki, ziemię, ustalili jakie warzywa będą siać, a które sadzić. Dzieci bardzo uważnie przeczytały wskazówki na opakowaniach z nasionami i ochoczo zabrały się do pracy. Poszły w ruch łopatki i grabki. Mali ogrodnicy pracowali z wielkim zapałem. Posiali koperek, pietruszkę, rzodkiewkę, posadziły cebulkę, a krzaczki pomidorów ofiarowane przez jedną z mam podzieliły i opatrzyły maleńkimi wizytówkami ze swoimi imionami. Teraz zostało dzieciakom systematyczne podlewanie roślin i czekanie na obfite zbiory.
	ZDROWE ODŻYWIANIE W AKADEMII ŻAKÓW !!!

	SOKI Z WARZYW I OWOCÓW
	Zdrowe Przekąski
	Uczniowie klasy IIa w dalszym ciągu bogacą swoją wiedzę na temat właściwego odżywiania się, a także umiejętności projektowania i organizacji pracy.  Ostatnie zajęcia "Kuchcikowa" przebiegało pod hasłem "Zdrowa i piękna przekąska dla mojej Mamy". Mali kucharze i tym razem stanęli na wysokości zadania,efekty pracy były imponujące.
	W miniony piątek mali odkrywcy na kółku eksperymentowali z warzywami i owocami.Wspólnie wyciskali soki, sprawdzając, które z warzyw i owoców nadają się do tego najbardziej. Koniec był najpyszniejszy... wszyscy wypili świeże soki między innymi z: cytryny, marchewki, pomarańczy,
	buraka i grejpfruta.  :)

	Co modne w tym sezonie !
	Dla dziewcząt:
	-UBRANIA JAK OD MAMY
	-GORĄCY FOLKLOR, CZYLI ETNICZNE WZORY I HAFTY PROSTO Z AFRYKI
	-MOTYW KAWY
	-SANDAŁKI GLADIATORKI
	-EMOTIKONKI NA BIAŁO CZARNYCH RZECZACH
	-MODA W RYTMIE DISCO, MIANOWICIE UBRANIA W STYLU DAVIDA BOWIE, CZYLI RÓŻ, ŻÓŁTY I BRZOSKWINIOWY

	Dla chłopców:
	Wiosna i lato naszymi oczyma...
	NASZA REDAKCJA
	Niniejszy numer Żak and GO!    w całości i samodzielnie stworzyła
	WIKTORIA JASKUŁA


