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Józef Piłsudski

Stanisław August Poniatowski

21 LISTOPADA ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
JANUSZA KORCZAKA

21 listopada  obchodziliśmy Święto Patrona Naszej Szkoły Janusza
Korczaka, które przypada w dzień jego imienin.
W nawiązaniu do tradycji szkoły  klasy od II do VI brały udział  w  Szkolnym
Przeglądzie Małych Form Teatralnych, które w tym roku przebiegały  pod
hasłem:
 „Teatralnie, filmowo i bajkowo w Święto Patrona Naszej Szkoły".
To słowa naszego patrona Janusza Korczaka:
„Nie ważne w co się bawić, a jak i co się przy tym myśli i czuje".
Założeniem tegorocznego Przeglądu była zabawa w teatr, mądra i
wartościowa, a przy tym radosna i pełna humoru. Zabawa w teatr, podczas
której uczniowie swobodnie wyrażali uczucia i emocje. Było pełno śmiechu i
radosnych przeżyć
J ury oceniające w obu kategoriach miało naprawdę trudne zadanie, bo
uczniowie ze swoimi wychowawczyniami fantastycznie się przygotowali.
Każda klasa została nagrodzona w kategorii, w której była najlepsza , były
pamiątkowe dyplomy i słodycze. 
Z klas IV :
Klasa VI a, w sztuce  "O Marlence, która lubiła słodycze".
Klasa VI b,  przedstawiła historyjkę o „Kopciuszku XXI wieku". 
K las a VI c, w przedstawieniu własnego autorstwa pt.: „Nowoczesne
Królestwo".
Wszyscy świetnie bawiliśmy się i mam nadzieję, że przyszłym roku
powtórzymy tą świetną zabawę.

Amelia Mastalerz

     DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
   W naszej szkole co roku tradycyjnie obchodzimy  uroczyście Dzień
Niepodległości. Co roku pani do historii wymyśla coraz to inne zadania, by
święto było wesołe i atrakcyjne,

W tym roku uczniowie klas IV - VI musieli  przebrać się za jedną z
historycznych postaci. To było naprawdę trudne zadanie. Okazało się, że
najlepiej wypadli czwartoklasiści, bo to oni zdobyli nagrodę za prezentację
postaci ostatniego króla Polski - Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Jury oceniało nie tylko  przebrania, ale i wiersze, piosenki i
przedstawienia. Jurorki telewizyjne z reporterem prezentowali
klasy. Każdy uczeń miał przyczepiony na ubraniu własnoręcznie
zrobiony  świąteczny kotylion. 
Kolorowej paradzie towarzyszyły niepodległościowe piosenki, które
wykonywał szkolny chór.

To było naprawdę kolorowe i wesołe święto.

Eliza Rokita, kl, VI b

Ada Urbańska

Aad Urbańska

Zasłuchana publiczność
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Oliwia - Co lubimy oglądać w telewizji

Co lubimy oglądać w telewizji?

Ostatnio w naszej klasie przeprowadzono ankietę dotyczącą telewizji. Brało
w niej udział 24 uczniów. Wyglądało to tak, że pani podzieliła nas na
czteroosobowe grupy. Następnie wymyślaliśmy pytania dla przeciwnych
drużyn. Później przekazywaliśmy kartki z pytaniami do wszystkich
zespołów. Gdy wszyscy zaznaczyli wybraną przez siebie odpowiedź,
zliczaliśmy punkty i podawaliśmy je w procentach. Wybrałam 7 najlepszych
pytań, zobaczcie wyniki.

Na pytanie „ Jakie typy programów najbardziej lubisz?” - odpowiedzieliście,
że:
- rozrywkowe - 45%,
- muzyczne – 21%,
- przyrodnicze – 17%,
- informacyjne – 8%.

Kolejne pytanie, które zostało zadane to „Czy kłócisz się z rodziną o pilot?”
Większość klasy odpowiedziała, że: 
- NIE”– 52%, 
- CZASAMI – 42%, „
- TAK” – 4%.
 Następne pytanie brzmiało „Ile czasu spędzasz przed telewizorem?”
Najwięcej odpowiedzi padło, że:
- od 1 do 3 godzin – 92%,
- od 6 do 9 godzin – 4%,
- 24 godziny na dobę - 4%.

Ta ostatnia odpowiedź mnie rozśmieszyła, bo przecież niemożliwe jest,
żebyśmy oglądali telewizję przez 24 godziny, skoro mamy jeszcze wiele
różnych zajęć do wykonania w ciągu dnia.
 Czwartym z wybranych pytań było „Czy oglądasz filmy z rodziną?”;
- TAK - 92%
- NIE - 8% 

 Najbardziej oglądane filmy to:
 -  komedie – 72%,
 - filmy przyrodnicze 16%, 
 - filmy  historyczne 8%
 - filmy romantyczne 4%. 

Cała klasa jednogłośnie stwierdziła, że lubi oglądać program rozrywkowy
„Mam talent”. 
Dużą oglądalność wśród nas mają  seriale:
 - Szkoła - 46%
 - Azja Express - 36%
 - Top model - 25%
 - Master Chef - 25%

 Z przeprowadzonej ankiety wynika, że zróżnicowana jest oglądalność poszczególnych programów telewizyjnych.
Wśród nastolatków największą popularnością cieszą się programy rozrywkowe, natomiast te, które dotyczą aktualnych
wiadomości z kraju i ze świata, mają słabą oglądalność.

Tak podsumowując rozdział o telewizji poznaliśmy nasze ulubione programy.
Teraz czekają nas wnioski, które z tych programów uczą nas czegoś?
Czasem i rozrywka może dostarczyć jakiejś wiedzy, ale to już temat na inny
artykuł. Trzeba poszukać argumentów na obronę niektórych programów.

Oliwia Sypień, kl. VI b

Sposób na lekturę
Nikt z nas nie lubi czytać lektur. Dlaczego? Wszystko, co musimy robić, co
nam się każe, wydaje się nudne i nieciekawe.
Tym razem klasa V c przygotowała omawianie powieści "W pustyni i w
puszczy" samodzielnie. Uczniowie podzielili się na grupy i prezentowali
swoja pracę innym kolegom i koleżankom. Jedni wprowadzili zespół w fikcję
i prawdę historyczną powieści, drudzy pokazali afrykańską roślinność i świat
zwierząt, z którym zetknęli się bohaterowie powieści. Poznaliśmy też
zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla Czarnego Lądu czy
zwyczaje i wierzenia afrykańskich plemion. Każda z grup przygotowała
oprócz wiadomości różnego rodzaju quizy, krzyżówki oraz zabawy na
lerarningapps.
Inaczej nad lekturą pracowała V b. Na zdjęciu poniżej widzimy
efekt pracy Jessiki Kulik, która przygotowała żywy obraz z
"Tajemniczego ogrodu" - okładkę książki do tego tekstu. Naprawdę
efekt jest niesamowity.
Życzymy naszym czytelnikom ciekawych pomysłów do pracy nad
nieciekawymi lekturami.                                         zb kl. V

aa
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       Dlaczego lubimy zwierzęta domowe?
Zwierzęta domowe to nasi ulubieńcy z wielu
powodów:
są miłe, przyjazne, urocze... 
Można by tak wymieniać bardzo długo, ale
jednym z głównych powodów jest to, że są
nam bardzo wierne i są naszymi najlepszymi
przyjaciółmi.
                                       Klaudesss Śliwiany
      

               Ulubieńcy - żółw
           Moim ulubionym zwierzęciem domowym jest żółw Franklin. Bardzo
długo zastanawiałam się nad odpowiednim imieniem, dopasowanym do jego
charakteru i wyglądu, ale zdecydowałam się na imię znanego bohatera
kreskówek.
           Ciało Franklina jest koloru ciemnozielonego, skorupę ma żółto-zieloną.
Jego oczy są małe, tak jak mordka.
           Według mnie żółwie to najbardziej urocze zwierzęta, chociaż
posiadam jeszcze psa i rybki. 

                                                                  Klaudesss Śliwiany

            Nasi ulubieńcy- rudy lis
Zdecydowałam, że naszym ulubieńcem tym razem zostanie grubiutki rudy
lisek.

Ostatnio zaobserwowałam go, gdy przechadzał się koło mojej posesji.
Podchodził pod bramę i chodził blisko ogrodzenia, gdzie nawet wydeptał
sobie ścieżkę. Swoją obecnością denerwował moje psy, które na odległość
wyczuwały zbliżającego się gościa. Lis szczególnie podchodził do nas
późnym wieczorem, bo wtedy najbardziej szczekają psy. W dzień jest w
ogóle niewidoczny –chyba śpi I tylko o zmierzchu można go spotkać.

Pewnego wieczoru, wracając ze spaceru z rodzicami, zauważyłam, że lisek
przemknął nam, przechodząc przez drogę, a że było to blisko lampy
widzieliśmy jego w pełnej okazałości. Puszyste futerko i piękna lisia kita
zrobiła na nas ogromne wrażenie. 

Na koniec, nim znikł nam w zaroślach, zatrzymał się i wtedy zauważyliśmy,
jak wspaniale błysnęły jego ślepia. Widok niesamowity, z jednej strony jak z
horroru, natomiast druga myśl -  jaki on wspaniały i puszysty,chciałoby się
go pogłaskać. 

Spacer, na którym niedawno byłam, zapamiętam na długo i na pewno będę
wychodzić częściej z rodzicami na takie wieczorne przechadzki, może go
jeszcze spotkam.

  Adriana Urbańska

Klaudesss Śłiwiany Klaudesss
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