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W numerze:
- Nasze pasje (karate, harcerstwo,
piłka nożna, książki)
- Jesteśmy artystami…
- O bezdzietnym ojcu wielu dzieci –
Januszu Korczaku
- Nasze przepisy na udane
wakacje

Kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje, czas
zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.
Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom naszej
szkoły życzymy słonecznych, bezpiecznych wakacji.
Niezapomnianych wrażeń, niesamowitych podróży i odkryć!
Do zobaczenia 
w nowym roku szkolnym!
Życzy Redakcja
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Nasze pasje  
   Naszym hobby jest gra w piłkę nożną. Bieganie za piłką sprawia nam wiele przyjemności. Należymy do
lokalnego klubu UKS Sokół Kaszczor, który istnieje od 1922 roku, a więc już 94 lata. To klub piłkarski dla

młodszych i starszych. Oprócz ligi młodych do naszego klubu należą także starsi piłkarze. W naszej
drużynie grają nie tylko chłopcy, ale również dziewczyny. Na murawę wychodzimy w składzie 9

zawodników. Dzieci w wieku od 8 do 13 lat trenują dwa razy w tygodniu, od 17.00 do 18.30.  W sezonie
rozgrywamy dwa mecze tygodniowo. Gramy po 60 minut, raz jako goście, a raz jako gospodarze. Nasze
boisko jest trochę mniejsze od normalnego. Gramy zawsze do końca, bez względu na wyniki zawsze świetnie

się bawimy!
Maksymilian Nowak
 Maciej Poźniak

Prywatne
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  Legendy Footballu
 Największą legendą piłki nożnej jest Brazylijczyk Edson Arantes do Nascimento, znany pod pseudonimem Pele,
O Rei ( król). Pele urodził się w 1940 roku w Brazylii. Od dziecka był związany z piłką nożna, ponieważ jego
ojciec był piłkarzem. Pochodził z biedniejszej rodziny – w dzieciństwie pracował jako pucybut.
  Zadebiutował w wieku 15 lat, a ostatni mecz z jego udziałem odbył się w 1974 roku. Karierę czynnego piłkarza
zakończył mając na koncie 1281 goli i 1363 rozegranych meczów!. Był autorem 92hat-tricków. Pierwszy mecz w
reprezentacji Brazylii rozegrał mając zaledwie 17 lat. W sumie dla swojego kraju strzelił 77 goli! W jednym z
meczów strzelił 8 bramek. Podczas gali w Zurychu w 2014 roku otrzymał honorową "Złotą Piłkę".

Zinedine Zidane – francuski piłkarz, który urodził się w 1972 roku w Marsylii. Występował na pozycji pomocnika.
Po zakończeniu kariery piłkarskiej, w 2006 roku, został trenerem. Obecnie prowadzi hiszpański klub Real Madryt.
Podczas swojej kariery piłkarskiej nosił przydomek ,,Zizou”. Zidane wystąpił w reprezentacji Francji 108 razy. W
1998 roku zdobył mistrzostwo świata , a dwa lata później mistrzostwo Europy. Jest laureatem Złotej Piłki z 2008
roku. Został wybrany najlepszym zawodnikiem Mundialu w 2006 r. , na którym jako kapitan drużyny narodowej
dotarł z nią do finału. Był zawodnikiem AS Cannes, Bordeaux, Juventusu Turyn i Realu Madryt, z którym w 2002
roku zwyciężył w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Trzy razy został wybrany na Piłkarza Roku FIFA, 
a raz najlepszym zawodnikiem w Europie. W 2004 roku Pele umieścił go na liście 100 najlepszych żyjących
piłkarzy na świecie.
Piłkarską karierę Zidane zakończył w 2006 roku po mistrzostwach świat w Niemczech.

Maksymilian Nowak, Maciej Poźniak

Grafika Gogle

https://pl.wikipedia.org/wiki/Hat-trick
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"Sekretne życie pszczół"
1964 rok, nie był dobrym rokiem dla "kolorowych"
zamieszkujących Amerykę. Wprowadzenie ustawy o
prawach obywatelskich dla Czarnoskórych  wręcz
pogorszyło ich sytuację.
„Sekretne życie pszczół” opowiada o czternastoletniej
Lily Melissie Owens. Nie była czarna, była biała i to
wcale nie gwarantowało jej szczęścia. Lily zabiła swoją
matkę. Musiała zmagać się z tym brzemieniem sama,
gdyż ojciec nie wykazywał chęci pomocy. Jego
największą inicjatywą w jej wychowanie było kazanie
jej klęczeć na kaszy. T. Ray (nazywanie go ojcem,
byłoby nieadekwatne do sytuacji. Jedyną osobą, która
zdawała się naprawdę kochać Lily, była gosposia
Rosaleen. Gosposia, która odważyła się napluć
białemu na buty sokiem z tabaki. Nie było to dobrze
posunięcie... I właśnie to wydarzenie jest sprawcą
lawiny pozostałych, ale o tym musicie już przeczytać
sami!
 Książka jest niewątpliwie magiczna i.... słodka. Tak,
słodka. Ilość słodyczy w tej książce przerasta
najśmielsze oczekiwania. Nie, nie mam na myśli
wesołych krasnali ujeżdżający jednorożce, to zupełnie
nie o to chodzi. Bardzo ważnym aspektem tej powieści
są PSZCZOŁY. A skoro pszczoły to również miód,
duuuużo miodu.
  Cała historia jest lekka i przyjemna, a czytanie idzie
szybko, mimo, że jednak nie zawsze opowiada o
prostych rzeczach (segregacja rasowa łatwym
tematem nie jest). Pokazuje też jak drobne błędy mogą
zaważyć na całym dalszym życiu i jak wielką siłą i
motywacją może być Wiara. Obrazuje również
magiczną więź pomiędzy przyjaciółmi i udowadnia, że
z pracy można czerpać radość.
  Cóż więcej mogę powiedzieć/napisać. Ta powieść
jest po prostu tak przyjemna, tak słodka i tak idealna
na gorące letnie wieczory (akcja dzieje się w upalnej
Karolinie Południowej.  Grzechem byłoby przy czytaniu
tej książki nie wypić kubka gorącej herbaty z miodem i
cytryną, albo czterech jak ja... ;)
Aleksandra Kruk

Grafika „Akademia Wampirów”
To seria napisana przez Richelle Mead składająca się 
z sześciu tomów, którą przeczytałam ostatnio.
Niestety popełniłam błąd, gdy z braku książek w
bibliotece zaczęłam czytać serię „Kroniki krwi”, której
wydarzenia dzieją się później. Jednak mimo tego, nie
zdradziła mi ona wszystkich niespodzianek, w które
wszystkie części obfitowały.
 Akcja tak jak w większości książek dzieje się w
Ameryce. Gęste lasy Montany skrywają Akademię
Św. Władimira – szkołę dla morojów i dampirów. Ci
pierwsi to wampiry władające mocami czterech
żywiołów, a ci drudzy to pół-wampiry, pół-ludzie.
Główna bohaterka – Rosemarie Hathaway - jest
dampirem, córką znanej strażniczki. Jest związana
magiczną więzią z arystokratyczną morojką –
Wasylisą Dragomir. Całe życie Rose polega na
ochronie Lissy, która jest jej najlepszą przyjaciółką.
Dziewczyny są ze sobą związane od dzieciństwa, a od
czasu śmierci rodziny Lissy, są dla siebie niemalże
jedyną rodziną. Wampirzyca nie jest jednak taka jak
inni, ponieważ nie włada konkretnie żadnym żywiołem.
Dopiero pod koniec pierwszej części sytuacja się
wyjaśnia, a z każdą częścią wiemy coraz więcej. Nie
będę się zagłębiać w fabułę, ponieważ już pierwsza
książka skrywa mroczne tajemnice; zdradzę jednak,
że Rose pozna przystojnego Rosjanina, któremu serce
oddała połowa czytelniczek.
 Książka wciąga czytelnika z każdym tomem coraz
bardziej, zagłębiamy się w świat wampirów, w którym
panują nierzadko dziwne dla nas ludzi zwyczaje.
Opowieść porusza wiele problemów takich jak
przyjaźń, poczucie obowiązku, zakazana miłość,
etykieta dworska, spiski arystokratów i łamanie zasad.
To ostatnie leży w codzienności naszej bohaterki, która
uwielbia imprezować, jednak w skutek kolejnych
wydarzeń musi dorosnąć. Książka nie jest banalna,
lecz polecam ją także wielbicielkom romansów.
Patrycja Majer

Grafika
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Polecam książkę pod tytułem „Najpiękniejszy dar”.
Jest to dramat, który o siostrach i ich mamie.
 Któregoś ranka siostra głównej bohaterki postanowiła
uciec z domu wraz ze swoim chłopakiem. Po kilku
miesiącach wraca do domu i oznajmia, że jest w ciąży.
Mama dziewczyn uznała, że lepiej będzie oddać
dziecko do adopcji, lecz córka nie zgadza się na to. Po
jakimś czasie ciężarna dziewczyna mdleje. Trafia do
szpitala, gdzie umiera. By podtrzymać dziecko przy
życiu zostaje podpięta do respiratora. W końcu dziecko
przychodzi na świat. Szczęśliwa, a zarazem załamana
śmiercią córki, babcia postanawia zostawić wnuczkę i
nigdzie jej nie oddawać. W tym samym czasie nasza
bohaterka wyznaje miłość swojemu koledze, niestety,
bez wzajemności.
 Jest to jedna z książek Lurlene McDzniel. Polecam tą
książkę!
Dobrawa Skrzypczak

Źródło:

Moja ulubioną powieścią jest książka pt. : "CZTERY-
zanim Tobias poznał Tris". Napisała ją bardzo
uzdolniona autorka, a mianowicie Veronica Roth.
Pierwszy egzemplarz został wydany w 2014 roku. Jest
to początek trylogii "Niezgodna". 
 Książka opowiadana jest z perspektywy głównego
bohatera, którym jest Tobias Eaton. Po bardzo ciężkiej
wojnie ludzie podzielili się na grupy społeczne.Tobias
należał do Altruzimu, czyli grupy, która pomagała
biednym lub wyrzuconym poza sojusze grup ludziom.
Tobias miał niezwykle napięte stosunki z ojcem i
pragnął odejść ze swojej frakcji.
Gdy ktoś osiągał szesnasty rok życia, podchodził do
testu, w którym odkrywano, do której frakcji tak
naprawdę pasuje. Jednak ostateczny wybór należał do
niego. Tobias bardzo chciał odejść, uwolnić się ze
szponów podłego ojca. Ostatecznie wybrał
Nieustraszoność - obronę terytorium i wolność od
wszystkiego. Dalsze strony tej książki opowiadają o
tym, jak chłopak spotyka dawno już zapomnianą
mamę oraz o tym, jak powoli wchodzi na sam szczyt
rządzenia daną frakcją.
 Bardzo podoba mi się pierwszoosobowa narracja tj
książki. Na pewno, gdy ie macie co robić, w
pochmurne, deszczowe dni warto wziąć właśnie tę
książkę, która momentami mrozi krew w żyłach.

Źródło:

lubimyczytac.pl

lubimyczytac.pl
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Przepisy na udane wakacje:

Składniki:
- 2 pełne miesiące wakacji
- tona radości
- garść fajnych chłopaków
- piękna, słoneczna pogoda
- 1 kg wzruszeń
- wysokie kieszonkowe
- sprzęty sportowe (rowery, kajaki, piłka itd.)
Sposób przygotowania:
 Bierzemy 2 pełne miesiące wakacji, energicznie
mieszamy. Po 5 minutach dodajemy 0,5 tony radości
(reszta przyda się później). Garść fajnych,
przystojnych, zabawnych chłopaków przysmażyć na
rondelku z olejem na kolor brązowy. Po 20 minutach,
gdy ostygną wrzucić do masy przygotowanej
wcześniej. W blenderze zblenduj piękną, słoneczną
pogodę z wysokim kieszonkowym i po chwili dodaj 1
kg wzruszeń. Odłóż na bok. Weź masę i wylej ją na
blachę. Po upieczeniu w 180 stopniach Celcjusza,
przełóż ją kremem z pięknej pogody itd. Na koniec
posyp wszystko o,5 kg radości i ozdób sprzętami
sportowymi.

Oliwia Dakleka
Alicja Drajerska

Składniki:
- Duża porcja snu ok. 50 kg,
- 2 tony dobrego humoru,
- garść szaleństwa i wariacji,
- gram bezpieczeństwa
- dowolna ilość chęci do zabawy,
- 257 kg lodów i słodkości,
- tuzin spotkań z rodziną i przyjaciółmi,
- 35 dag spotkań z: wróżkami, elfami, jednorożcami,
krasnoludkami, Smerfami, Minionkami, Gumisiami i
Teletubisiami.
 Sposób przygotowania:
Sen, dobry humor oraz szaleństwo i wariację
mieszamy razem różdżką Harry’ego Potter’a.
Dodajemy bezpieczeństwo i przy okazji zajadamy lody
i słodkości . Spotykamy się z rodziną i przyjaciółmi, a
w czasie wolnym z magicznymi i bajkowymi
stworzeniami.

Dobrawa Skrzypczak
Joanna Szymysł

Składniki:
- wolny czas (im więcej tym lepiej),
- rodzina,
- osoby, z którymi lubię spędzać czas,
- zwierzęta (ilość dowolna),
- relaks,
- woda ( morza, jeziora),
- natura (5kg),
- aparat,
- łądne widoki,
- lody x 2
Przygotowanie:
W wielkiej misce rozmieszać: ładne widoki, wolny
czas, relaks, woda, natura i atrakcje w tym lody
Można użyć miksera.
Ciasto wlać do formy i wsadzić do piekarnika.
Ciasto posyp: rodziną, osobami, zwierzętami i druga
porcją lodów.
Można dodać aparat, słońce i wszystko co chciałbyś
mieć na wakacjach.
Smacznych i udanych wakacji!!!

Dominika Wolniczak

Składniki:
- 2 pudełka słońca
- 5 kg pięknej plaży
- mała grupa ludzi z wielkimi uśmiechami (w promocji
już jutro Żabce)
- worek marzeń (każde marzenie się spełni)
- sproszkowana kawiarnia
- jedna łyżka wody.
Sposób przygotowania:
 Weź 2 pudełka słońca i wsyp do misi. Przedziel 5 kg
pięknej plaży na pół, po czym dodaj 2,5 kg do miski i
zamieszaj. Weź szczyptę grupy ludzi z wielkim
uśmiechem i dodaj do masy. Teraz zrobimy polewę.
Zabierz 1 miskę i do niej wsyp 2,5 kg pięknej plaży.
Połącz z workiem marzeń i zamieszaj. Do tego wsyp
sproszkowaną kawiarnię i zalej 1 łyżką wody. Na sam
koniec wymieszaj wszystkie składniki masy razem i
gotowe.
Dominik Wolniczak
Marta Łakoma
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Lubimy karate…
  Grupa naszych uczniów regularnie uczęszcza na zajęcia karate. Treningi odbywają się 
w naszej sali gimnastycznej dwa razy w tygodniu pod okiem pani Sandry Prałat. Dzieci trenują rzetelnie, więc na
efekty nie trzeba było długo czekać. W maju odbył się Turniej Karate Kyokushin w Kożuchowie. W kategorii
wiekowej od 10-11 lat nasza uczennica 
z klasy IV, Marta Knobel, zajęła II miejsce, przegrała tylko z najlepszą zawodniczką. Dziewczynka trenuje karate
od 6 roku życia. Posiada już niebieski i czerwony pas oraz żółty pagon. Zdobyła już sześć pucharów i osiem
medali. Gratulujemy!  
   Marta Knobel, kl. IV

Prywatne

Harcerstwo
  Naszą pasją jest również harcerstwo. Grupa uczniów naszej szkoły należy do drużyny harcerskiej ,,Matecznik”.
Istnieje ona od września 2015 roku, więc nie mamy jeszcze długiej historii. Po spotkaniach organizacyjnych
nadszedł czas na reprezentowanie naszej szkoły. Piątego stycznia odbył się apel poległych w Wolsztynie.  Wielu
z kaszczorskich harcerzy uczestniczyło w nim.
  W styczniu, w czasie trzydniowego zimowiska, gościliśmy zuchów i harcerzy z innej drużyny. Poznaliśmy wiele
ciekawych osób i świetnie się bawiliśmy. Nasza młoda drużyna harcerska wzięła również udział w Festiwalu
Śpiewania Harcerskiego dla Przyjemności w Starym Widzimiu. Zajęliśmy pierwsze miejsce! To była nasza
pierwsza nagroda;) Przed nami wiele wyzwań i przygód, których już nie możemy się doczekać!
20 maja odbyło się w Lginiu Święto Hufca. Jest to impreza harcerska podczas, której zorganizowano wiele gier
terenowych. Wszyscy świetnie się bawili! Zabawa trwała do następnego dnia -21 maja
  Czuwaj!
Patrycja Sosnowska, Jagoda Ciesielska, kl. V

Zbiory

Zbiory

Prywatne
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O człowieku, który kochał dzieci nad  życie…
 

Obraz przedstawiający Janusza Korczaka z dziećmi
  Janusz Korczak naprawdę nazywał się Henryk Goldszmit. Był żydowskim lekarzem, pisarzem i pedagogiem.
Jego nazwisko zna każdy polski pedagog. Był gorącym zwolennikiem tego, by dziecko miało prawo do: miłości,
szacunku, godności, samostanowienia, zabawy, własności. Dla Korczaka człowiek był tajemnicą, którą trzeba
poznać. Dlatego z pasją naukowca zapisywał każde, nawet najdrobniejsze doświadczenie, mówiące coś na
temat dziecka.  Stworzył on wyprzedzający swoją epokę system, w którym dziecko, po raz pierwszy od wieków,
stało się podmiotem wychowania.
  Korczak napisał między innymi takie książki jak: ,,Kajtuś Czarodziej”, ,,Król Maciuś pierwszy”, ,,Jak kochać
dziecko”.  W swoich utworach wpajał w umysły i serca młodych czytelników ogólnoludzkie wartości.
  Marzeniem jego życia było zostać rzeźbiarzem ludzkich dusz. Swoją ziemską wędrówkę podporządkował
służbie dziecku. Był założycielem Domu Sierot i Naszego Domu. W murach sierocińca był ojcem dla setek
maleństw. Mimo że miał możliwość ucieczki z getta w czasie II wojny światowej, nie opuścił swoich dzieci.
Poszedł z nimi do komory gazowej w 1942 roku w Treblince…
Oto niektóre cytaty Korczaka:
,,Nie ma dzieci - są tylko ludzie”
,,Dziecko jest równo nam wartościowym człowiekiem”.
,,Dzieci, dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze wyniknie”.
,,Dziecko. Motyl nad spienionym potokiem życia (…)”
Źródło: ,,Opowieść o Januszu Korczaku : Człowiek. Który stał się legendą”, Poznań 2013.
Violetta Słodnik

Grafika Google



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 13 06/2016 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Czas na przerwę

Dzień Matki
„Powiedz mamo”
Powiedz nam mamo, powiedz dlaczego tak się
trudzisz?
Spać idziesz, gdy my już śpimy, wczesny ranek Cię
budzi?
A może lepiej Cię nie pytać?
Tak będzie mądrzej i prościej, bez słów się uczyć
Od Ciebie prostej, zwyczajnej miłości.

„Dla Ciebie”
Dla Ciebie słońca złote koło, żebyś była zawsze
wesoła.
Dla Ciebie kwiat – fiołek pierwszy i bajki- srebrne słowa
wierszy.
I kokarda w najpiękniejszym kolorze, błękitna jak nad
ranem  morze.
I butki- te od Kopciuszka z balu- żeby Cię wszyscy
podziwiali.
Dla Ciebie pośród wielu życzeń najsłodsze na świecie
słodycze.

„Dla mamy”
Moja kochana mamusiu, to dla Ciebie ten wierszyk,
Dla Ciebie słońce i chmury, dla Ciebie tęcza i wietrzyk.
Wiosną i latem- kwiaty, jesienią- liście jesienne.
Bądź szczęśliwa mamusiu dziś, jutro, codziennie.

„Laurka” 
Wymaluję na laurce czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote piórko i kwiaty w dzbanuszku.
Żyj mamusiu moja miła sto lat albo dłużej!
Bądź wesoła i szczęśliwa, zdrowie niech Ci służy!

„Małym serduszkiem”
Małym serduszkiem życzę Ci mamo
Zdrowia, uśmiechu najwięcej.
A za twą dobroć i miłość 
Przyjmij ten kwiatek w podzięce.

„Do matki”
Mamo, chciałabym Ci przynieść latający dywan.
I kaczkę, która znosi szczerozłote jajka,
Żebyś żyła beztrosko- wesoła, szczęśliwa.
Lecz takie dziwy można znaleźć tylko w bajkach.
I dlatego zmęczenie widząc na twej twarzy
Myślą w przyszłość wybiegami zaczynam 
Marzyć, że  zastąpię Cię w pracy, gdy tylko dorosnę.
Lecz dzisiaj za twe troski, trudy, poświęcenia,
Za twą miłość matczyną nigdy niezachwianą,
Mogę tylko szyję twą otoczyć ramieniem
I szepnąć Ci do ucha : Dziękuję Ci Mamo!
 

,,Bukiet”
Mama wraca z pracy zmęczona
I zaraz bierze nas w ramiona.

Dzień Ojca jest raz w roku, szczęśliwy i pełen uroku.
W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: zdrowia,
szczęścia i powodzenia.

Wiemy jak ciężko pracujesz tato!
Bardzo Cię wszyscy kochamy za to
a także za Twe szlachetne serce,
w którym rodzina pierwsze ma miejsce!
W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę 
za wiarę, mądrość, ojcowską rękę.
Wysłuchaj życzeń co z serca płyną: 
Niech wichury mroźne Ciebie ominą!

Dziękuję, że znosiłeś to,
czego nie sposób było znieść,
że robiłeś coś z niczego,
że dawałeś, mając puste kieszenie,
że wybaczałeś, choć nie przepraszałam,
że kochałeś, gdy kochać się nie dało,
że mnie wychowałeś
i że to wszystko Ci się udało.

Kochany Tato
właśnie przyszło lato,
skowronek na drzewie zaćwierkał
,z nieba spadła butelka,
a ta butelka pełna słodyczy,
skowronek Ci zdrowia życzy,
wrona głośno krzyczy
-Żyj nam Tatusiu 100 lat
w zdrowiu, szczęściu jak najpiękniejszy kwiat.

Złożę ci, tato, takie życzenia
niech twój samochód zacznie się zmieniać.
Niech się wydłuża co noc niewiele,
niech porastają futrem fotele,
aż dnia pewnego garaż odmykasz,
a tam mercedes zamiast fiacika.

Dziś święto obchodzi najdroższy Tata, niech los mu z
kwiatów życie uplata, 
niech nie da poznać żadnych trosk i rzuci pod nogi
pieniędzy stos.

Tato! tato! Patrz co mam,
moje serce tobie dam,
a w tym sercu duży kwiat.
Tato! tato! Żyj 100 Lat
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Czytamy książki… Nasze recenzje
  Ostatnio przeczytałem książkę Andrzeja Maleszki ,,Magiczne drzewo. Olbrzym”. Głównym bohaterem tej
powieści jest Kuki, w którego mieszkaniu stało Czerwone Krzesło. Miało ono magiczną moc, bo spełniało
życzenia wypowiadane przez osobę, która na nim siedziała. Kuki miał wielkie marzenie – chciał być trochę
silniejszy, bo był najniższy w klasie i nie mógł obronić się przed Bubkiem, który był postrachem całej szkoły i bił
wszystkich. Pomyślicie pewnie, że takie magiczne krzesło to skarb! Dobrze byłoby je mieć w domu, a jeszcze
lepiej w szkole! Nawet nie wiecie, jak bardzo się mylicie! Główny bohater też tego nie wiedział. Nie przewidział, że
spełnianie życzeń może okazać się niebezpieczne, zwłaszcza gdy wypowiada je osoba nieodpowiedzialna i bez
wyobraźni.
  W tej książce przygoda ,,goni” przygodę. Już po przeczytaniu kilku stron nie można się od niej oderwać, bo
ciekawość, co zdarzy się w następnym rozdziale jest silniejsza, nawet od snu. Tę książkę czyta się jednym
tchem. Na stronie 424 będziecie żałować, że już się skończyła. Ale nie martwcie się, bo w bibliotece czekają na
Was dalsze przygody bohaterów w tomach: ,,Magiczne drzewo. Pojedynek”, ,,Magiczne drzewo. Gra”.
  Książka ,,Magiczne drzewo olbrzym” zaciekawi na sto procent wszystkich chłopaków, 
ale także dziewczyny.
Michał Kondek, kl. IV
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     Witajcie! Chciałabym opowiedzieć wam o moim hobby - czytaniu. Uwielbiam książki
 i wszystko, co z nimi związane. 
       Książki są w dzisiejszych czasach dostępne w różnych formach - e-booki, audiobooki 
i oczywiście te tradycyjne, papierowe. Jest więc bardzo dużo możliwości. Można czytać praktycznie wszędzie i
w każdej formie. E-booki są dostępne na czytniku. Można je tam ściągać za darmo lub za pieniądze. Istnieje
darmowa aplikacja, która wspomaga młodych pisarzy. Nazywa się ona Wattpad. Można tam czytać opowiadania
innych użytkowników, pisać własne teksty, komentować oraz głosować. Jeśli o mnie mowa, to obecnie jestem 
w posiadaniu ponad 60 książek, w tym 9 na czytniku. Jedną z moich ulubionych książek jest ,,Harry Potter i
Kamień Filozoficzny” J. K. Rowling. Zachęcam do czytania!

Wiktoria Grabska kl. V
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Premiera nowej gry
  „Overwatch” to gra komputerowa z gatunku first-person shooter tworzona przez Blizzard Entertainment na
platformy PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Gra swoją premierę na polskim rynku miała 24 maja. Opiera się ona
na pokonywaniu przeciwników z wrogiej drużyny, zajmowaniu punktów i przepychaniu wózka. Cała rozgrywka
opiera się w większości na doborze jednej z 21 wyjątkowych postaci. Od 5 do 10 maja można było zgrać za
darmo  tzw. wersję beta w ramach otwartych beta testów. Mieliśmy przyjemność 
w tym uczestniczyć i dostać próbkę tego, co ukaże się już niedługo. Gra jest bardzo łatwa 
w obsłudze, ma proste menu i ciekawe elementy, takie jak historie postaci. 16 maja pojawił się kolejny
animowany film ukazujący historię dwóch braci – Genji’ego i Hanzo – o tytule „Smoki”, a wcześniej mogliśmy
poznać uosobienie Smugi i Trupiej Wdowy w filmie „Zlecenie”. „Overwatch” przyciąga przemyślaną fabułą i
wyjątkowymi postaciami. Nie można się jej oprzeć. A Ty jesteś z nami?
Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Overwatch
„Smoki” - https://www.youtube.com/watch?v=I9tutmTpr-E
„Zlecenie” - https://www.youtube.com/watch?v=tcumFzJ_g8E
Patrycja Majer

Grafika

Podsumowanie święta liczby "pi"
  Dnia 15 kwietnia odbyło się podsumowanie święta liczby "pi", przeprowadzonego 
w naszej szkole. Łącznie rozdano 32 nagrody, w pięciu konkursach. Jedno z zadań polegało na wykonaniu liczby
pi dowolna techniką, inne na wyrecytowaniu wiersza, który dotyczył tej liczby. Chętnych do wzięcia udziału w
konkursach nie brakowało. Najważniejsze miejsca zajęli  między innymi: Katarzyna Bajon, Maria Stachowiak,
Weronika Czarna, Laura Gryca 
i Daria Malcher. Tak jak obiecano, w nagrodę za uczestnictwo wszyscy dostali słodycze, ale  też oceny z
niektórych przedmiotów. Było o co walczyć! Zaskoczenie malujące się na twarzach wywołanych zwycięzców
pozostanie w naszej pamięci na długo. Niesamowite dzieła wykonane na konkurs techniczny nadal można
zobaczyć w sali numer 21. Na koniec dodam, że nie byłoby tego święta gdyby nie nasza pani od matematyki -
Anna Napierała.
Patrycja Majer
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Mój blog…
Rozdział minus pierwszy
http://lloye.blogspot.com/2015/12/chapter-minus-one.html

  Chłodny wiatr hulał pomiędzy uliczkami. Danielle wracała właśnie od fryzjerki. Było już ciemno, ale dziewczyna
nie miała najmniejszej ochoty iść spać. Wsiadła do wagonu metra, mijając żebrzących przed tunelem ludzi.
Udawała dumną i obojętną, jednak w głębi duszy dałaby każdemu z nich pieniądze na chleb. Siedziała smutna w
wagonie blisko Davi'ego. Obok niej dwójka chłopaków żywo o czymś dyskutowała. Byli mniej więcej w jej wieku.
Jeden z nich był niskim blondynem, drugi natomiast wysokim brunetem. Dyskutowali właśnie o jej ulubionej grze.
- Moim zdaniem najtrudniej jest na poziomie dwudziestym trzecim. Chociaż jak czasem włączam na normalny
poziom trudności to wymagająco robi się dopiero po trzydziestym.
- Ty też w to grasz? Myślałem, że nikt jej nie zna. - Brunet odpowiedział na jej wtrącenie.
- Tak, to moja ulubiona. Przechodziłam ją całą już z dziesięć razy.
- Nananiasz. - Chłopak podał jej rękę przedstawiając się.
- Danielle. - Uścisnęła jego dłoń. Davi chrząknął znacząco, lecz go zignorowała.
- A to Horacy.
- Sam umiem się przedstawić - powiedział blondyn. - Od dawna grasz?
- Od ósmego roku życia, czyli od czterech lat.
- My od pięciu, bo jesteśmy od ciebie starsi o rok.
- Jesteście braćmi?
- Nie, ale prawie. - Horacy puścił oko. - Mieszkamy tuż obok siebie, znamy się od zawsze.
- Rany, ale się macie fajnie.
- Danielle musimy wysiadać - oznajmił Davi.
- Już, chwilę. - Wyjęła z torebki notatnik i nagryzmoliła na nim szybko numer swojego hologramu. Podała
chłopakom, katowana ostrym spojrzeniem lokaja.
- To mój hologram. Zadzwońcie kiedyś - rzuciła na odchodnym.
 Wyszli z metra, kierując się w stronę willi Lovelle. Po drodze mężczyzna prawił jej kazanie, że nie powinna
rozmawiać z obcymi, a tym bardziej dawać im swojego numeru.
- Och Davi, nie bądź sztywny. Proszę pozwól mi z nimi rozmawiać, wiesz, że nie mam innych znajomych -
błagała.
- Dam ci dwie stówy jak nie powiesz rodzicom.
- Dobrze - zgodził się krzywiąc.
 Podopieczna natychmiast go przytuliła. Była bardzo szczęśliwa. Lokaj cieszył się z jej szczęścia, tak na prawdę
chciał żeby Danielle miała przyjaciół i mogła się zachowywać jak zwykła dziewczyna, lecz dostał surowe nakazy
od jej rodziców.
 Następnego dnia Lovelle nie mogła wprost wytrzymać. Cały dzień czekała na telefon od chłopców. Guwernantka
skarciła ją za nieuwagę, przez co musiała napisać wypracowanie na temat ustroju planet w całym układzie
Unitowym. Wściekła na siebie dziewczyna zabrała się właśnie do opisywania republiki Flatoinów, gdy zadzwonił
hologram. Dani podskoczyła jak oparzona.
- Czyli to jednak nie była ściema! - Przywitała ją hologramowa twarz Horacego po odebraniu.
- Nie, to serio jest mój numer. Co tam u was?
- Ach nic, Nanuś dokręca właśnie śrubki w naszym robocie.
- Nie nazywaj mnie Nanuś! - Usłyszała krzyk zza pleców swojego rozmówcy.
- Budujecie robota? - zapytała nie mogąc uwierzyć w to co usłyszała.
- Poprawka, zbudowaliśmy. Chodzimy na walki robotów do Hlloween.
- Co to?
- Taki podziemny klub. Walki robotów odbywają się tam co drugi piątek.
- Ale ekstra! Kiedy następne?
- W ten piątek. Przyjdziesz?
- Nie jestem pewna ... Postaram się.
- Fajnie. Nanianiaszu, zechcesz oderwać się od fascynującego zajęcia jakim jest dokręcanie śrub i przywitać się
z naszą nową znajomą?
- Hej. - Twarz chłopaka pojawiła się w hologramie. Gdy uśmiechnął się na chwilę było mu widać aparat na
zębach.
- Hej. Co porabiasz?
- Odrabiam lekcje.
- Do której szkoły chodzisz? U nas nigdy cię nie widziałem.
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Wyrecytował II miejsce w Konkursie Powiatowym
  Maj to miesiąc konkursów. 20 maja w Wolsztynie odbył się finał Konkursu Powiatowego Mali Recytatorzy 2016.
W kategorii klasy IV naszą szkołę reprezentował Amadeusz Cupryś. Konkurencja była silna, w każdej grupie
 wiekowej startowało 8-9 uczniów. Amadeusz zajął II miejsce. Dzień wcześniej wybrane wiersz recytowały dzieci
z klas I-III. Z naszej szkoły wyróżnienie otrzymała Weronika Klecha z klasy II a. Serdecznie gratulujemy!
Dominik Wolniczak

Szkolne

Dzień Dziecka
Lubimy czerwiec, a zwłaszcza pierwszy dzień tego miesiąca, bo wtedy zamiast lekcji jest Dzień Sportu.
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie OgólneOrganizacji
Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w
Karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich
ONZ.W Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.
W Polsce i w innych byłych państwach socjalistycznych Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od
1950 roku. Od 1952 święto to stało się świętem stałym. Jego inicjatorem była organizacja zwana International
Union for Protection of Childhood, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom z całego świata. Od
1994 tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
Z okazji Dnia Dziecka w szkołach często obchodzony jest dzień sportu; np. poprzez organizowanie rozgrywek
międzyklasowych.
Ciekawostki:
Dzień Dziecka we Francji obchodzony jest 6 stycznia, w Japonii 5 maja, a w Turcji 23 kwietnia!
Źródła: Wikipedia, Google grafika
 Małgorzata Lidia Słodnik kl. V
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Zmierzyły się z ortografią…
W maju trójka naszych dziewczyn reprezentowała szkołę w Powiatowym Konkursie Ortograficznym ,,Dyktando
2016”, który odbył się w szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie. Brało w nim udział  prawie 50 uczniów z powiatu
Wolsztyn. Naszym reprezentantkom nie udało się zająć miejsca na podium. Może za rok będzie lepiej ;) Wcześniej
dziewczyny wzięły udział w Szkolnym Konkursie Ortograficznym dla klas IV-VI. Tytuł Mistrza Ortografii 2016 Zespołu Szkół w Kaszczorze otrzymała uczennica
klasy VI  - Dobrawa Skrzypczak. Gratulujemy!

Oliwia Daleka, kl. VI
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