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Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy uroczystą akademią, która odbyła 29
kwietnia 2016 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Po tym dniu czekał nas „długi weekend”,
więc stąd taki szybki termin. Akademię przygotowały klasy IV a oraz V d pod opieką pani z
historii i wychowawczyni V d – Magdaleny Schmidt, pani z języka polskiego – Magdaleny Dudek,
pani wychowawczyni IV a – Małgorzaty Ślusarczyk. Za przepiękną dekorację należą się wyrazy
uznania pani z plastyki – Zofii Alamie-Cieśli. Pierwszą część akademii stanowiła krótka
inscenizacja – majówka dzieci zostaje przerwana wizytą króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego ( którego zagrał fantastycznie Miłosz Kopeć), przybliżającego wydarzenia
towarzyszące uchwaleniu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Następnie odbył
się quiz – trzy pary uczniów wybranych spośród publiczności odpowiadało na pytania dotyczące
obejrzanej scenki oraz historii. Akademia poprzedzona była wieloma próbami, toteż nic
dziwnego, że wszystko poszło zgodnie z planem. Publiczność podziękowała gorącymi brawami.

Klaudia Mucha, IV a

"Ciągle czekamy na nic" - wojna oczami dziecka

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNO - LITERACKI

Uczestnicy konkursu otrzymali fragment wspomnień małej dziewczynki z jej życia 
z czasów II wojny światowej. Tekst pochodzi z książki Romy Ligockiej „Dziewczynka 
w czerwonym płaszczyku”.
Zadaniem uczestnika było przeczytanie tekstu i wyobrażenie sobie, że przeniósł się do czasów II wojny
światowej i, tak jak bohaterka, musi przetrwać w tej trudnej codzienności. W oparciu o podany fragment
należało napisać kartę z pamiętnika, w której trzeba było opisać swoją codzienność wojenną. Ponadto
należało również ocenić politykę Niemców wobec ludności polskiej.
 W pamiętniku można było uwzględnić:
- jak wygląda codzienność, gdy trwa wojna,
- w co się ubierano,
- co jadani,
- jak wyglądały zabawy,
- czy można było liczyć na czyjąś pomoc.
 W pracy uczniowie powoływali się na informacje zamieszczone w tekście oraz wykorzystywali swoją
wiedzę pozaźródłową.

Organizatorkami konkursu są:
panimgr Magdalena Schmidt- nauczyciel historii
oraz panimgr Magdalena Dudek- nauczyciel języka polskiego.
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Redakcja Gazetki
na 5!: 
Agnieszko, czy to
był Twój
pierwszy konkurs
międzyszkolny,
czy też brałaś
udział już w
innych
konkursach?
Jeśli tak, to w
jakich i z jakim
skutkiem?

Agnieszka: 
Ten konkurs był
moim drugim
konkursem
międzyszkolnym.
Brałam udział w
konkursie „Z
ortografią za pan
brat”. Niestety,
wtedy zabrakło
mi jednego
punktu do
wyróżnienia.

R. Gn5!: Być
Wicemistrzem
Ortografii w
mieście to nie
lada wyróżnienie.
Czujesz się
specjalistką od
ortografii?

A: Nie czuję się
jak specjalista od
ortografii,
chociaż często
dostaję pytania
od moich
kolegów i
koleżanek z
klasy, np.: „Jak
napisać
gżegżółka?”.

R. Gn5!: Na czym
polegało zadanie
konkursowe?

A: W konkursie
były dwa etapy.
Pierwszy to było
dyktando, gdzie z
trzydziestu
uczestników
wybrano sześciu
najlepszych. W
następnym
etapie
odpowiadaliśmy
na wylosowane
pytania
dotyczące zasad
ortografii.

R. Gn5!: W jaki
sposób
przygotowujesz

się do takiego
konkursu? Dużo
czytasz, czy
uczysz się reguł,
a może po prostu
uczysz się na
pamięć słownika
ortograficznego?

A:Najczęściej
przygotowuję się
pisząc. Gdy
piszę, często
sprawdzam, czy
dane słowo
napisałam
dobrze. Dzięki
temu uczę się też
reguł.

R. Gn5!: Co byś
poradziła
osobom, które
mają trudności
ortograficzne?

A: Radzę dużo
pisać, np.
wypracowań,
dyktand.
Następnie
samemu
sprawdzać swoje
błędy i
samodzielnie

je poprawiać. To

Rozmowa 
z Agnieszką Kwiecień

–  zdobywczynią drugiego miejsc 
w Miejskim Konkursie

Ortograficznym

W poprzednim numerze Gazetki na 5! pisaliśmy o sukcesach uczniów
naszej szkoły w konkursach. Przypomnijmy więc, że Agnieszka
Kwiecień z klasy VI b zajęła drugie miejsce w IV Miejskim Konkursie
Ortograficznym klas 4 - 6 o tytuł Mistrza Ortografii, a Sara Kajdas i Filip
Rentfleisz zwyciężyli w Poloniadzie - Międzyszkolnym Konkursie
Polonistycznym. W tym numerze Gazetka na 5! prezentuje wywiady z
tymi uczniami, w których zdradzają odrobinę swój przepis na sukces.    
                             

jj jj



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 3 06/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGazetka na 5!

Redakcja Gazetki
na 5!:
Jak długo
przygotowywaliście
się do konkursu?

Sara: 
Do tego konkursu
przygotowywałam
się przez tydzień.
Codziennie
wykonywałam jeden
ze sprawdzianów z
książki, którą
dostałam od pani
wychowawczyni
oraz ćwiczyłam
gramatykę i różne
zasady pisowni.

Filip: 
Do konkursu
przygotowywałem
się ponad tydzień.
Pani Reichman dała
mi książkę

ze sprawdzianami
oraz książkę o
związkach 
frazeologicznych.

R. Gn5!:
Jakie emocje
towarzyszyły Wam
przed konkursem i
podczas konkursu?

Sara:
Przed konkursem
miałam tremę i lekko
się stresowałam, ale
czułam też radość.

Filip: 
Przed konkursem
byłem spokojny, lecz
kiedy tylko
rozpoczęła się
rywalizacja
poczułem stres.

R. Gn5!:
Który moment był dla

Was najtrudniejszy i
dlaczego?

Sara: 
Najtrudniejszym
momentem był dla
mnie czas, kiedy w
pierwszym etapie
konkursu pisałam
test, ponieważ
pytania były dosyć
trudne i
skomplikowane.

Filip: 
Dla mnie
najtrudniejszym
momentem była
sytuacja, kiedy
pracując w parach
nie potrafiliśmy
odpowiedzieć na
pytanie i musieliśmy
zgadywać.

R. Gn5!:
Łatwiej jest brać

udział samemu, czy
też lepiej w parze lub
drużynie? 
Dlaczego?

Sara: 
Moim zdaniem
łatwiej jest brać
udział w parze lub w
drużynie, ponieważ
jeżeli jedna osoba nie
zna odpowiedzi na
pytania, to druga
może pomóc. Wtedy
jest też mniejszy
stres i lepsza
zabawa.

Filip:
Lepiej jest brać udział
w drużynie,
ponieważ jak jedna
osoba czegoś nie
wie, jest szansa, że
wie to kolega lub
koleżanka.

R. Gn5!:

Jakie macie
wrażenia dotyczące
przebiegu i
organizacji
konkursu?

Sara: 
Konkurs przebiegał
bardzo sprawnie i
ciągle byłam czymś
zajęta, dlatego też
nie nudziło mi się.
Ogólnie było to
ciekawe przeżycie.

Filip: 
Moim zdanie
konkurs odbywał się
w miłej atmosferze.
Na stole obok
wyjścia był
poczęstunek:
ciastka, pączki oraz
napoje.

R. Gn5!:
Jak się czuliście,

gdy dowiedzieliście
się o zwycięstwie?

Sara: 
Gdy dowiedziałam
się 
o zwycięstwie byłam
zaskoczona, ale
bardzo szczęśliwa.
Nie spodziewałam
się, że 
wygramy.

Filip: Gdy
dowiedziałem się o
zwycięstwie byłem
zaskoczony,
ponieważ w części
drużynowej byliśmy
gorsi od
przedstawicieli innej
szkoły. Okazało się
jednak, że my
wypadliśmy dużo
lepiej 
w części
samodzielnej.

R. Gn5!:
Dziękuję za
udzielenie wywiadu.

jj jj

Rozmowa z Sarą Kajdas i Filipem Rentfleiszem 
- zwycięzcami Polniady - Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego
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    Zbiórki harcerskie

W naszej szkole
odbywają się zbiórki
harcerskie w dwóch
kategoriach
wiekowych.
Uczestnicy w wieku

6-10 lat to zuchy, a
prowadząca zbiórki
zuchowe to druhna
Justyna Nowak. 

Ciekawa książka

Moda w naszej szkole
Wśród wybranych
uczennic naszej szkoły
została
przeprowadzona mini
sonda dotycząca mody
w naszej szkole.
Według
odpowiadających
dziewczyn
najmodniejsze są…
mundurki (czyżby
dlatego, że
obowiązkowe?... ;) ).
Do tego uczniowie
najczęściej wkładają
trampki. Trampki są
więc super modne. 

W pozostałej części
stroju dziewczęcego
królują legginsy 
i bluzki, ewentualnie
dżinsy i bluzy.
Zapomnijcie o
sukienkach, chyba że
strój jest galowy. Jak
się czesać? Najlepiej 
w związać w kucyk. 
A więc młodzieżowo 
i wygodnie!

Kornelia Duślak, V b

Propozycją na
deszczowy i zimny
wieczór jest
oczywiście dobra
książka, pełna humoru 
i bardzo zabawna. Te
cechy moim zdaniem
spełnia książka z serii
„Dziennik
Cwaniaczka”, pt.
„Szczyt Wszystkiego”.
Czyta się ją bardzo
szybko, ze względu na
niezbyt wielką ilość
tekstu i dużo
śmiesznych ilustracji.
Głównym bohaterem 
i narratorem

jest jedenastoletni
Gregory, który ma
młodszego brata. W
formie dziennika
prezentuje część
swojego życia od
stycznia do czerwca.
Mnie najbardziej
rozbawiła scena z dnia
walentynek. Zarówno
jednak przygody, jak 
i sposób opowiadania
rozśmieszają
czytelnika 
i wprowadzają go 
w dobry nastrój. 

Poleca
Klaudia Mucha, IV a

        Szkolna moda

Uczestnicy w wieku
10-15 lat to harcerze,
zbiórki harcerskie
prowadzi druhna
Sabina Ludwiczak. Ja
uczęszczam na zbiórki
harcerskie, podczas
których śpiewamy
harcerskie piosenki,
gramy także w różne
gry, rozwiązujemy
rebusy i
zagadki. Bierzemy
udział w wycieczkach,
np.: do Wisły Wielkiej,
do Muzeum

Korony Drzew, Rajd
Fineasza 
i Ferba i wiele
innych. Ponadto 
w wakacje
wyjeżdżamy na obozy
harcerskie, które są
niezapomnianą
przygodą.Zachęcam
do uczestnictwa w
naszych zbiórkach,
gdzie poprzez formę
świetnej zabawy
można się wiele
nauczyć. Spotykamy
się w piątki od 15.30

do 17.30 przed salą 23.
Przyjdź i sam się
przekonaj, że jest

„Koźlątko”

Żyło raz sobie Koźlątko
małe, co rodziny nie
miało wcale.
Pomyślało raz sobie:
„Może pójdę na
wyprawę?
przez lasy, pola

i trawę.”
Gdy tak szło, spotkało
bobra.
Rozmowa z nim nie
była dobra.
„Co robisz?” – koziołek
zapytał.
A bóbr w tym czasie
dziecko swe usypiał.

„Ciiii… nie widzisz, co
robię?
Usypiam dziecko, bo
ściany skrobie”.
Więc koźlątko poszło
dalej,
 nie przejmując się tym
wcale!

Kornelia Duślak, V b

                                                                       
 ...zachęcamy

int

int

internet

internet


	Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
	Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy uroczystą akademią, która odbyła 29 kwietnia 2016 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły. Po tym dniu czekał nas „długi weekend”, więc stąd taki szybki termin. Akademię przygotowały klasy IV a oraz V d pod opieką pani z historii i wychowawczyni V d – Magdaleny Schmidt, pani z języka polskiego – Magdaleny Dudek, pani wychowawczyni IV a – Małgorzaty Ślusarczyk. Za przepiękną dekorację należą się wyrazy uznania pani z plastyki – Zofii Alamie-Cieśli. Pierwszą część akademii stanowiła krótka inscenizacja – majówka dzieci zostaje przerwana wizytą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ( którego zagrał fantastycznie Miłosz Kopeć), przybliżającego wydarzenia towarzyszące uchwaleniu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie konstytucji. Następnie odbył się quiz – trzy pary uczniów wybranych spośród publiczności odpowiadało na pytania dotyczące obejrzanej scenki oraz historii. Akademia poprzedzona była wieloma próbami, toteż nic dziwnego, że wszystko poszło zgodnie z planem. Publiczność podziękowała gorącymi brawami.

	"Ciągle czekamy na nic" - wojna oczami dziecka
	SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNO - LITERACKI

	W poprzednim numerze Gazetki na 5! pisaliśmy o sukcesach uczniów naszej szkoły w konkursach. Przypomnijmy więc, że Agnieszka Kwiecień z klasy VI b zajęła drugie miejsce w IV Miejskim Konkursie Ortograficznym klas 4 - 6 o tytuł Mistrza Ortografii, a Sara Kajdas i Filip Rentfleisz zwyciężyli w Poloniadzie - Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym. W tym numerze Gazetka na 5! prezentuje wywiady z tymi uczniami, w których zdradzają odrobinę swój przepis na sukces.
	Rozmowa
	Redakcja Gazetki na 5!:  Agnieszko, czy to był Twój pierwszy konkurs międzyszkolny, czy też brałaś udział już w innych konkursach? Jeśli tak, to w jakich i z jakim skutkiem?
	się do takiego konkursu? Dużo czytasz, czy uczysz się reguł, a może po prostu uczysz się na pamięć słownika ortograficznego?
	A: Nie czuję się jak specjalista od ortografii, chociaż często dostaję pytania od moich kolegów i koleżanek z klasy, np.: „Jak napisać gżegżółka?”.

	z Agnieszką Kwiecień –  zdobywczynią drugiego miejsc  w Miejskim Konkursie Ortograficznym
	A:Najczęściej przygotowuję się pisząc. Gdy piszę, często sprawdzam, czy dane słowo napisałam dobrze. Dzięki temu uczę się też reguł.
	R. Gn5!: Na czym polegało zadanie konkursowe?
	Agnieszka:  Ten konkurs był moim drugim konkursem międzyszkolnym. Brałam udział w konkursie „Z ortografią za pan brat”. Niestety, wtedy zabrakło mi jednego punktu do wyróżnienia.
	A: W konkursie były dwa etapy. Pierwszy to było dyktando, gdzie z trzydziestu uczestników wybrano sześciu najlepszych. W następnym etapie odpowiadaliśmy na wylosowane pytania dotyczące zasad ortografii.
	R. Gn5!: Co byś poradziła osobom, które mają trudności ortograficzne?
	A: Radzę dużo pisać, np. wypracowań, dyktand. Następnie samemu sprawdzać swoje błędy i samodzielnie
	R. Gn5!: Być Wicemistrzem Ortografii w mieście to nie lada wyróżnienie. Czujesz się specjalistką od ortografii?
	R. Gn5!: W jaki sposób przygotowujesz
	je poprawiać. To pomoże uniknąć tych błędów w przyszłości.

	Rozmowa z Sarą Kajdas i Filipem Rentfleiszem
	- zwycięzcami Polniady - Międzyszkolnego Konkursu Polonistycznego
	...zachęcamy

	Ciekawa książka
	Zbiórki harcerskie


