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Świąteczny czas… Dwójkowy Kiermasz Świąteczny

Ania Urbańska

   Święta zbliżają się wielkimi krokami. Nasi uczniowie i ich rodzice  mogli poczuć magię prawdziwych świąt
uczestnicząc w tegorocznym Dwójkowym Kiermaszu Świątecznym 10 grudnia 2016 r.
   Kiermasz świąteczny organizowany w naszej szkole po raz drugi stał się już lokalną tradycją. Jest to okazja do
zatrzymania się w przedświątecznej krzątaninie i spędzenia kilku miłych chwil w towarzystwie
przyjaciół, pięknym otoczeniu, przy muzyce. Społeczność szkolna z przyjemnością gościła tego dnia
mieszkańców miasta i okolicy – i nie tylko. A wszystko zaczęło się od uroczystego powitania gości przez
dyrektora szkoły Krzysztofa Bielińskiego.
   Swoją obecnością zaszczycili nas: pani Mariola Szczęsna Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pani Ewa
Róża Płucińska-Dąbrowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, pani  Justyna Wrzesińska
doradca ds. oświaty Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski, pani Elżbieta Zienowicz Dyrektor Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim.
   Oprócz stoisk z świątecznymi ozdobami można było nabyć i pokosztować  kuchenne, świąteczne specjały:
barszcz czerwony z uszkami, pierogi z kapustą i grzybkami oraz ruskie, krokiety, a także kawę lub herbatę oraz
słodkich wypieków przygotowanych przez rodziców.W czasie  kiermaszu uczniowie mieli okazję zaprezentować
swoje zdolności rękodzielnicze na specjalnie przygotowanych stanowiskach przygotowując ozdoby świąteczne 
pod okiem nauczycieli.
   Stowarzyszenie Nasz Dworek na specjalnie przygotowanym stanowisku prowadziło odrębną sprzedaż
wyrobów cukierniczych i ozdób świątecznych oraz loterię fantową. Całkowity dochód ze sprzedaży został
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Amelki Samborskiej.
   Był to dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli dzień szczególny. Właśnie wtedy po raz pierwszy rozbrzmiały
kolędy, pastorałki  w wykonaniu dzieci – a szkoła szczyci się tym, że jest tu wielu utalentowanych wokalnie
uczniów przygotowanych przez wychowawców klas. Na scenie, gościnnie wystąpiła grupa tańca nowoczesnego
z Lwóweckiego Ośrodka Kultury w Lwówku Śląskim pod opieką pani Joanny Jobdy – Olechowskiej.
   W czasie  uroczystości p. dyrektor Krzysztof Bieliński i zaproszeni goście wręczali nagrody i dyplomy
zwycięzcom III Powiatowego Konkursu Twórczości Plastycznej uczniów klas I-VI „Drzewko
Świąteczne” przygotowanego przez p. Małgorzatę Zubel.
   Sobotnie przedpołudnie było zatem prawdziwą ucztą dla ucha i ciała. Kiermasz upłynął w przedświątecznej i
miłej atmosferze.

Tekst: Małgorzata Kłosowska
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20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, dlatego z tej okazji przeprowadziliśmy szereg
działań związanych z uzmysłowieniem dzieciom, że chociaż są jeszcze małe, również posiadają swoje prawa. W
działania włączyli się wszyscy nauczyciele, którzy w różnorodny sposób zapoznawali uczniów z Konwencją o
Prawach Dziecka, działalnością Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz pracą Rzecznika Praw Dziecka.
Uczniowie z zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej „Pod Lupą” wraz z opiekunami przygotowali apel pt. „Prawa
dziecka”, który skierowany był do wszystkich uczniów i nauczycieli naszej placówki. W montażu słowno-
muzycznym mówili o najważniejszych prawach, jakie przysługują dzieciom, przypominali do kogo mogą zwrócić
się z pomocą, jeżeli zauważą, że są one łamane. Podawali numery telefonów, na które mogą dzwonić dzieci,
jeżeli poczują, że ich prawa zostały naruszone. Niezwykle emocjonującym punktem pył moment, w którym
wszyscy razem zaśpiewali piosenkę oraz zostali zapoznani z wierszem Marcina Brykczyńskiego pt. „Krzyknij
NIE!”
Na zakończenie przedstawienia przewodniczący klas musieli odpowiedzieć na pytania, które ściśle związane
były z tematyką apelu. Na zwycięzców czekały upominki- piękne plany lekcji z najważniejszymi prawami dzieci
oraz słodki poczęstunek.
Apel był tylko jednym z wielu działań, które przeprowadziliśmy w naszej szkole. Na godzinach wychowawczych
nauczyciele prowadzili rozmowy i zajęcia  warsztatowe z dziećmi, w trakcie których wykonywali plakaty, tworzyli
mapy mentalne, zadawali pytania na nurtujące je tematy i otrzymywali szczere odpowiedzi. Uczniowie zapoznani
zostali z postacią Janusza Korczaka i dowiedzieli się, że był to człowiek, który walczył o poszanowanie praw
dzieci. Szczególny nacisk położono na rozmowy dotyczące prawa do odmowy i prawa do odpoczynku.  Wielu z
naszych podopiecznych przyznało, że  ich prawa nie zawsze są przestrzegane.
Nauczyciele języków obcych stworzyli wystawę prac. Oprócz pomysłowych rysunków można było zapoznać się
także ze spisem wszystkich Praw Dziecka w trzech językach – polskim, niemieckim i angielskim.
Uczniowie starszych klas na zajęciach języka polskiego pisali listy do rodziców, w których wyznawali, że jest im
przykro, że ich decyzje nie są akceptowane. Prosili, aby spróbować im zaufać, zwracali uwagę, że chcieliby sami
decydować o wyborze przyjaciół, zainteresowań.  Najczęściej pojawiającymi się wypowiedziami były: „Przykro
mi Mamo, że nie pozwalasz mi rozwijać moich pasji…”, „Nie chcę grać na gitarze, nie lubię tego…”, „Dlaczego
nie lubisz moich przyjaciół?”, „Nie podoba mi się, że czytasz mój pamiętnik…”. Po wnikliwych analizach
napisanych tekstów, uczniowie otrzymali poradę, aby szczerze porozmawiali z rodzicami i przeczytali im swoje
listy. Dzieci same doszły do wniosku, że rodzice powinni ich wysłuchać, ale nie muszą spełniać wszystkich
zachcianek.
Finałem rozmów oraz zajęć prowadzonych przez wychowawców było przeprowadzenie warsztatów
integracyjnych, które odbyły się w pracowni plastycznej Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas we Lwówku Śl.
Prace wykonane podczas zajęć zdobią korytarze i sale lekcyjne, a  na tablicach zawisły okolicznościowe gazetki.
Dbając o dobro naszych wychowanków, mamy nadzieję, że obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka na
stałe zapiszą się w kalendarzu uroczystości szkolnych.

Alicja Skrzydłowska

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
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WYWIAD Z MIESZKANKĄ LWÓWKA ŚLĄSKIEGO
PORUSZAJĄCĄ SIĘ NA WÓZKU INWALIDZKIM.

A.S.

A.S.

Często narzekamy na swój los, nie potrafimy cieszyć się z małych rzeczy. Ciągle gdzieś biegniemy, spieszymy
się, nie przystaniemy na chwilę i nie zastanowimy się, co by się stało, gdyby nagle…no właśnie.  Choroba,
wypadek, nieszczęście. Nie mamy czasu pomyśleć, co mogą czuć ludzie, którzy  nie mogą tak jak my pójść do
sklepu, na spacer, spotkanie ze znajomymi.  Teoretycznie mogą, tylko potrzebują pomocy innych. Uczniowie
naszej szkoły dostrzegają problemy, na które napotykają na swojej drodze osoby niepełnosprawne.  Czy wózek
inwalidzki jest utrudnieniem w codziennym życiu?  Czy w naszym mieście potrzeba udogodnień dla osób
poruszających się na wózku? Na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła im pani Alicja Michalska, która w wyniku
choroby – stwardnienie rozsiane, z dnia na dzień musiała zmienić całe swoje życie.
U: Serdecznie witamy i dziękujemy, że zgodziła się Pani udzielić nam krótkiego wywiadu.
A.M.: Dziękuję za zaproszenie.
U: Kiedy dowiedziała się Pani o swojej chorobie?
A.M.: O swojej chorobie dowiedziałam się 13 lat temu. Wtedy też pierwszy raz poczułam , że coś dzieje się z
moim zdrowiem.
U:  Jak objawiała się Pani choroba?
A.M.: Wszystko zaczęło się od trudności z chodzeniem. Czułam, że coś niedobrego dzieje się z moją lewą nogą.
Zaczęła po prostu „uciekać”.
U: Czy przed chorobą słyszała Pani o SM (stwardnienie rozsiane)?
A.M.:  Nie, dopóki nie zachorowałam, nie słyszałam o takiej chorobie.
U: Czy to jest choroba układu ruchu, czy też są jej inne objawy?
A.M.:  Stwardnienie rozsiane jest chorobą układu nerwowego, więc największe trudności mam z poruszaniem
się.
U: Czy jest szansa, że zostanie Pani  wyleczona?
A.M.:  Niestety, nie ma szansy na całkowite wyleczenie, można jedynie spowodować, że choroba będzie się
rozwijała wolniej.
U: Czy przeszła Pani operację?
A.M.: Nie, ponieważ  jest to choroba, której nie możną zniszczyć operacyjnie.
U: Czy ośrodki w naszym mieście (np. PFRON) w pełni pomagają osobom niepełnosprawnym?
A.M.: Wszystko zależy od tego, jakiej pomocy potrzebuję. Dużo życzliwości otrzymałam od pracownika sklepu
medycznego w naszym mieście.

Alicja

Alicja
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U: Czy udało się Pani osiągnąć w życiu  jakiś sukces , o którym chciałaby Pani opowiedzieć/pochwalić
się?
A.M.:  Nie jestem pewna. Myślę, że sukcesem jest to, że jeszcze mogę chodzić. Sprawia mi to ogromny
problem, ale kiedy tylko mogę i czuję się na siłach, próbuję stanąć na nogi. Cieszę się, że jeszcze całkowicie nie
jestem skazana na wózek inwalidzki. Kiedy tylko czuję się na siłach, poruszam się przy pomocy kul inwalidzkich.
U: Jak się Pani czuje, poruszając się ulicami naszego miasta?
A.M.: Muszę przyznać, że jest mi bardzo ciężko.
U: Czy nie ma Pani problemu z dostaniem się do wszelkiego rodzaju urzędów położonych na terenie
miasta np. Urząd Gminy, Starostwa?
A.M.: To jest właśnie największy problem. Po  schodach jest mi bardzo ciężko wejść.  Przy niektórych
budynkach są podjazdy i jest to  plusem, ale niestety, przy niektórych nie ma. Teraz, gdy jeszcze mogę
skorzystać z kul i podeprzeć się przy wchodzeniu do urzędów, nie jest to dużym problemem. Obawiam się
jednak, że z biegiem lat, dostanie się do urzędów, będzie dla mnie niemożliwe.
U: Co jest dla Pani najgorsze w poruszaniu się na wózku i co by Pani usprawniła w mieście?
A.M.: Tak jak wspomniałam, droga. Krawężniki są wysokie i nierówne. Uważam, że obniżenie ich znacznie
ułatwiłoby poruszanie się osobom, które tak jak ja, są skazane na wózek. Mam problem wjechać na chodnik lub
z niego zjechać.
U: Czy inni ludzie są wobec Pani uprzejmi/pomocni?
A.M.:  Nie wszyscy.  To zależy jakie ludzie mają podejście do osób niepełnosprawnych. Pamiętam, że na
początku choroby słyszałam różne opinie na swój temat. Jak już wspomniałam, jest to choroba, która objawia się
trudnościami z poruszaniem. Ludzie, którzy nie wiedzieli o mojej chorobie,  wyrażali różne opinie na mój temat.
Było mi bardzo przykro, kiedy ktoś twierdził, że jestem pijana, bo nie idę prosto.
U:  Czy  ma Pani wielu znajomych mających podobne problemy ze zdrowiem jak Pani?
A.M.: Niestety nie.
U: Czy  Pani gdzieś pracuje, czy trudno osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę?
A.M.:  Ze względu na zaawansowaną chorobę teraz nigdzie nie pracuję. Zauważyłam jednak, że pracodawcy
boją się przyjąć do pracy osoby z taką chorobą jak moja.
U:  Czym lubi się Pani zajmować najbardziej i czy ma Pani jakiś talent, z którego jest Pani dumna?
A.M.:  Nie wiem, czy mogę mówić o talencie, ale bardzo lubię wszelkiego rodzaju działania plastyczne. Podoba
mi się robienie witraży.
U:  Czy otrzymuje Pani wsparcie od  kogoś z rodziny?
A.M.:  Cała moja rodzina jest dla mnie wsparciem. Bez nich nie byłoby mi łatwo.
U: Co należałoby zrobić,  aby pomóc ludziom niepełnosprawnym?
A.M.: Z całą pewnością stwierdzam, że najgorsza jest obojętność. Po prostu nie być obojętnym.
U: W naszej rozmowie wiele razy padło słowo „niepełnosprawna”. Czy nie boli Pani takie określenie?
A.M.: Na początku było z tym różnie. Czułam się nieswojo i było mi przykro. Teraz już nie mam z tym problemu.
U: Jakby  się Pani poczuła, gdyby Pani problem zniknął?
A.M.: Poczułabym się wspaniale.
U: Każdego z nas może spotkać problem niepełnosprawności. Co by Pani doradziła osobie, która
niedawno straciła pełnosprawność?
A.M.:  Powiedziałabym, że najważniejsze to się nie załamywać. Trzeba zawsze wierzyć, że będzie dobrze.
Zdenerwowanie i żal tylko pogorszają sprawę.
U: Jakie są pozytywne strony Pani życia?
A.M.:  Przez wiele lat, na ile mogę i na ile potrafię, staram się uczestniczyć w życiu Waszej szkoły. Cieszę się,
że jestem przez Was  doceniana.
U: A my jesteśmy bardzo wdzięczni, że zechciała  Pani się z nami spotkać. Wierzymy, że nasza rozmowa
pozwoli zrozumieć innym problemy, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne. Bardzo dziękujemy za
rozmowę i życzymy wszystkiego dobrego.
Rozmowę przeprowadzili uczniowie: Pola Sabada, Anna Sawicka, Patrycja Karpowicz, Wojciech Kłosowski, Sara
Kopeć, Adam Zabawa, Martyna Czepiel, Klaudia Delinowska, Monika Przybyła.
Nauczyciele sprawujący nadzór nad przebiegiem spotkania: Alicja Skrzydłowska, Nina Suska, Karolina Kalus-
Mazurek.

Tekst: zespół uczniów i opiekunów
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Suchary zbożowe :)  :)  :)  :)

N.S.

1. Jak Staś żegna się z Nel?
- Panel

2. Jak nazywa się impreza u Wery?
- Discovery

3. Ulubiony baton informatyka?
- 3 bit

4. Co robi piłkarz na ulicy?
- Stoi w korkach

5. Jak nazywa się włączone radio?
- Radioaktywne

6. Dlaczego łąka jest mokra?
- Bo polana

7. Na salę sądową wbiega dwóch
mężczyzn.
Sędzia pyta:
- Panowie biegli?
- Nie, świadkowie.

8. Co robi Bin Laden na scenie?
- Porywa publiczność.

9. Co robi zaatakowany kucharz?
- Wzywa posiłki.

10. Jak nazywa się facet, który
mierzy łódź od środka?
- Włodzimierz

11.  Dlaczego wulkan dostał piątkę
na lekcji?
- Bo był aktywny.

Wojciech Kłosowski VIb

Humor świąteczny:)

Boże Narodzenie. 
Blondynka wraz z rodziną spędza je w domu. 
Nagle jedno z dzieci (w ręce trzymając zimny ogień) pyta się blondynki: 
- Zapalisz? 
- Nie, dziękuję nie palę.

Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi
obok chłopak i jej mówi: 
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta. 
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny...

Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę
. - Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.

N.S.

Humor świąteczny:)
Boże Narodzenie. Blondynka wraz z rodziną spędza je w domu. 
Nagle jedno z dzieci (w ręce trzymając zimny ogień) pyta się blondynki: 
- Zapalisz? 
- Nie, dziękuję nie palę.
***
Blondynka już dłuższy czas stoi na przystanku autobusowym. Przechodzi
obok chłopak i jej mówi: 
- Ślicznotko, ten autobus kursuje tylko w święta. 
- No, to mam wielkie szczęście, bo dzisiaj są moje imieniny...
***
Jasio mówi do mamy:
- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę
. - Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw
swoją jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.
***
Przyjaciel pyta Fąfarę:
- Jak minęły święta?
 - Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
 - Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycel po
wiedeńsku z kapustą włoską.
***
- Puk, puk!
- Kto tam?
 - Merry.
- Jaka Merry?
 - Merry Christmas!

Nina

Nina

http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wigilia-facet-gotowy-zwarty-i-czeka-na
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Sport

Guardiola nakazuje: Szlaban na Internet!

Trener Josep Guardiola* pokazuje, kto rządzi w Manchesterze City. Hiszpan zakazał swoim zawodnikom
korzystania z Internetu w klubowej bazie i zarządził wyłączenie WI-FI w centrum treningowym The Citizens**. W
ich bazie również nie działa mobilny Internet. Pomysłowy Guardiola walczy, aby zawodnicy normalnie
komunikowali się ze sobą podczas wspólnych zajęć, a nie siedzieli nosami w smartfonach.
-Pep chce, żebyśmy byli od śniadania do obiadu w bazie. Internet jes wyłączony, mamy się integrować. Nawet
nie słuchamy mp3- pożalił się mediom argentyński obrońca Pablo Zabaleta.
*Josep Guardiola - trener Manchesteru City
**The Citizens - przydomek klubu Manchester City
Źródło: Dwutygodnik Bravo Sport nr 21. Tekst: Dominik Suski 5d

Łączy nas sport
W naszej szkole często jeździmy na zawody i bierzemy udział w zajęciach sportowych. Wśród nas jest wiele
utalentowanych osób, które odnoszą sukcesy i zdobywają miejsca na podium. Jest to wielki prestiż dla naszej
szkoły.
Startujemy w wielu dyscyplinach sportowych, np. bieg na:60m.,200m.,600m.,800m.,rzut dyskiem, skok w dal. 
Tekst: Maja Gudowicz 6b

Poniżej zagadka: czy rozpoznasz uczniów z naszej szkoły?

Źródło:
Źródło:

Akademia Piłkarska

internet
internet

KGHM Zagłębie
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Uczniowie piszą ...

Zwykły, spokojny poranek. Słonko jeszcze nie wstało, a ja już na nogach. Od razu poszłam do łazienki, ubrałam
ciepły, wełniany sweter, lekko przetarte dżinsy, i ciepłe skarpety pod wysokie oficerki. Na siebie założyłam
jeszcze szalik w barwach flagi Islandii. Szybko zjadłam rogalika , wypiłam słodka herbatę, i zabrałam się do
pracy. Gdy tylko wyszłam z mojej małej chatki, okulary zaparowały mi całkowicie.  W moim domku, jest ciepło,
natomiast w Reykjaviku pogoda ma różne nastroje. Zabrałam się do pracy, nie chciałam specjalnie zwlekać,
chociaż najchętniej zamknęłabym się w domu i nie wychodziła. To dziś. Dziś ma przyjechać do mnie mój koń,
mój nowy, własny, jedyny koń, na którego tak długo czekałam, ale szczerze, teraz się boję. Chcę tego i to
bardzo. Ostatnim razem widziałam ją trzy miesiące temu, może być całkiem inna, mogła nabrać lęku przed
czymś, mogła się zmienić, ale nikt mi o tym nie powie, bo nie chcą tracić forsy, która dostali, bo pewnie jej już nie
mają, standard. Obawiam się jej, Lou, duża, wysportowana, jasna klacz o średnim wzroście, stworzona do
szybkiej i długiej jazdy, klacz islandzka. Kochałam jazdę na niej, zawsze modliłam się, aby to ją dostawać na
teren, i tak się stawało. Po dłuższym czasie, w końcu postanowiłam ją kupić, nie było to trudne, bo jeździłam w
zaprzyjaźnionej stajni. Ale nasłuchałam się wystarczająco dużo historii o koniach stamtąd, ale olałam to i wzięłam
ją. Nie żałuję swojej decyzji, ale mam na uwadze dużo rzeczy. Planuję o wszystko wypytać kobietę, która tu
przyjedzie, nie chcę mieć potem problemów.
Czekałam tak i czekałam, spóźnili się trochę, ale to nie szkodzi, pomijając to, że zamarzły mi ręce.
-Witam, nazywam się Camilla Stewart, szukam Panny Hawthorne.
-Zgadza się, to ja, miło mi, Inga.
-Przywiozłam klacz, ustalamy wszystko, czy pozwoli mi pani się urwać z pracy, bo śpieszy mi się do domu,
proszę, tu ma pani wszystkie papiery dotyczące konia.
Byłam oburzona. Jak ona mogła, brak słów.
-Skoro tak zależy Pani na czasie, dobrze proszę dać, mi te dokumenty, ja przejrzę, przeczytam wszystko, a jeśli
będę miała pytania, zadzwonię do Pana Łukasza.
-Dziękuję piękne, Sam, zaprowadź tą szkapę do Pani Hawthorne i wracaj szybko. - krzyknęła kobieta.
Zachowanie tej starej baby było karygodne, nie chciałam jej dłużej słuchać.
-Hej, masz konia, tu jest pudło gdzie jest jej osprzęt, derka, czapraki, siodło i reszta. Ja lecę! Do zoba! - rzekł
chłopak
-Dziękuję Sam, do widzenia!
Po czym podał mi uwiąz, i pobiegł do samochodu. Usłyszałam jeszcze na koniec - Powodzenia 
z nowym koniem! -ale podarowałam sobie już odpowiedź.
Poczułam spaliny, starego wozu, z trzęsąca się przyczepą w tyle, zostałam sama.
Z Lou.

Inga RYBA

A.S. Alicja
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Kącik smakosza
Korespondencja 

z Żórawiną

Źródło:

A.S.

Pisanie listów to w obecnych czasach zanikająca, ale
jakże ważna forma.

Uczniowie klasy VIb biorą udział w projekcie
korespondencji między szkołami, którego celem jest
popularyzacja pisania listów oraz nawiązanie nowych
znajomości.

6 grudnia otrzymaliśmy pierwsze listy od koleżanek i
kolegów ze Szkoły Podstawowej w Żórawinie. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejne i mamy
nadzieję, że już niedługo się zobaczymy. To był
wspaniały prezent mikołajkowy, który sprawił nam
wiele radości.

A.Skrzydłowska

Źródło:

Przepis na przepyszny sernik Danusi:
CIASTO:
1/2 kostki margaryny
3/4 szkl. cukru
garść wiórek kokosowych
1,5 szkl. mąki
1 łyżeczka proszku do pieczenia
Mieszamy i wyrabiamy jak na kruszonkę
MASA SEROWA:
8 jajek
1 szkl. cukru
1 kilogram sera (2 wiaderka)
1,5 opakowania budyniu waniliowego lub
śmietankowego
WYKONANIE:
Oddzielamy żółtka od białek. 8 żółtek
ucieramy z 1 szklanką cukru, 1 kilogramem
sera (2 wiaderka) i 1,5 opakowania budyniu
waniliowego lub śmietankowego. Białka
ubijamy i delikatnie łączymy z masą serową.
Na wysmarowaną i wysypaną bułka tartą
blaszkę, wysypujemy 3/4 ciasta ( kruszonki).
Następnie wylewamy masę serową i
posypujemy resztą kruszonki.
PIECZEMY 40-50min. w 180° C
Smacznego! 
Weronika Patulska

internet

Alicja

internet
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Kino na temat

Samorząd Uczniowski zorganizował wyjazd na film „Nerve”, który poruszył bardzo ważny temat cyberprzemocy.
Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów (informacje zebrane na spotkaniach Samorządu Szkolnego),
rozpoczęliśmy cykl wyjazdów do Kina Helios w Jeleniej Górze. Za nami pierwszy  wyjazd (25 listopada
2016r.) na film „Nerve” w ramach projektu Kino na Temat.
W temat zagrożeń w sieci, ale też i zabezpieczania się przed nimi oraz ochrony informacji wprowadzał nas p.
Grzegorz Lasecki - specjalista ds. ochrony informacji i bezpieczeństwa w internecie. Dzięki prezentacji
zawierającej materiały projektu Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu - autorstwa Fundacji dla Kultury.pl oraz
materiałów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę poznaliśmy m.in. pojęcia: Cyberbullingu, Hejtingu, Trolowania,
Cyberstalkingu, Sekstingu…
 Taki sposób spędzania czasu w piątkowe popołudnie bardzo spodobał się uczniom. Film wywarł na nich
ogromne wrażenie, a udział w spotkaniu po seansie uświadomił im, że wszystko co robią w internecie zostawia
ślad i nigdy nie są anonimowi. 
Kolejny wyjazd już w styczniu.

Samorząd Uczniowski

Źródło:

A.U.

A.U.
internet

Anna Urbańska

Anna Urbańska
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Kino na temat

W krainie dziecięcej wyobraźni
W ramach edukacji filmowej w dniu 02.12.2016 uczniowie klas IVa, Va oraz VIc, wraz z wychowawcami: Karina
Trzaska – Pawłusiów, Małgorzata Kłosowska, Krystyna Gasińska – Szawłowska wzięli udział w projekcji
filmu „Za niebieskimi drzwiami” w jeleniogórskim kinie Helios.
Wielki zachwyt i utwierdzenie w przekonaniu, że świetna książka w rękach zdolnych filmowców, nawet
bez hollywoodzkich budżetów, może przeistoczyć się w fascynujący, piękny, mądry i bardzo dobrze
zrobiony film, który porwie i młodszych, i starszych widzów. Tak jednym zdaniem można podsumować
pierwsze zetknięcie z filmem „Za niebieskimi drzwiami”, nakręconym na podstawie książki Marcina
Szczygielskiego. Pierwsze, bo jestem pewna, że będzie ich więcej.
Film "Za niebieskimi drzwiami" w reżyserii Mariusza Paleja, zabiera widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim
wszystko, co kochają dzieci - ciekawi bohaterowie, tajemnicze potwory, magiczne stworzenia... Tytułowe
niebieskie drzwi prowadzą do świata "we śnie" – ekscytującego i tajemniczego.
Nastoletni Łukasz, wakacyjne plany, tragiczny wypadek, w wyniku którego mama chłopca zapada w śpiączkę…
Potem sąsiadka, nieznajoma ciotka, rozklekotany bus i dom na klifie. A w tym domu pokój, w którym przed laty
mieszkała mama Łukasza.
Wartka akcja szybko prowadzi bohatera i widzów przed niebieskie drzwi, za którymi znajduje się całkiem inny
świat. Samotność, trudności w kontakcie z ciotką, brak zrozumienia i akceptacji, zagubienie sprawiają, że
chłopiec postanawia wybrać się w nieznane.
Świat za niebieskimi drzwiami urzeka blaskiem, jednak skrywa mroczną tajemnicę. Poznając ją, Łukasz ściąga
niebezpieczeństwo do świata realnego. I tu baśniowa kraina przenika się z rzeczywistością, a zdarzenia
nabierają tempa
Twórcy filmu zafundowali widzom emocjonalny roller coaster. Emocje kryją się nie tylko w treści, ale też w
obrazach , np. przepiękne widoki Kotliny Jeleniogórskiej i malowniczej kamienicy, która znajduje się w
samej Jeleniej Górze oraz dźwiękach. Twórcy każdego z tych elementów zasługują na wielkie brawa.
Scenarzyści spisali się świetnie, przekładając niezwykłą książkę Szczygielskiego na język filmu. Scenograf
wyczarował fascynujący świat – piękny i przyprawiający o dreszcze zarazem, magicznie sportretowany przez
operatora, a twórca muzyki spiął wszystko elektryzującą klamrą. Nie sposób nie wspomnieć zaangażowania
aktorów, spośród których bezsprzecznie prym wiedzie Ewa Błaszczyk oraz Magdalena Nieć, Michał Żebrowski,
Teresa Lipowska, Adam Ferency.
W ramach edukacji filmowej uczniowie wzięli udział w prezentacji na temat:” Potęga wyobraźni, czyli do czego
zdolny jest ludzki umysł”, dzięki czemu przybliżyli sobie pojęcia związane z filmem.
Wszystkich zachęcamy do obejrzenia filmu.                                                                                          Małgorzata Kłosowska



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 01/2017 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPOD LUPĄ

Wierszyki ortograficzne

Skład redakcji i
ogłoszenia:Tam gdzie słyszysz ,,-ów” wyraźnie

,,o z kreseczką” pisz odważnie.
Również ,,-ówna” no i ,,-ówka”
Nie przeszkodzą ci w klasówkach.
Tak ci rzecze opiekunka:
,,Kiedy rzeczownik kończy się na
,,-unka”, ,,-un”, ,,-unek”, ,,-ulec”
tak jak ,,szpikulec”,
mimo wymiany ,,u” na ,,o”
,,u” zwykłe pisz śmiało!”
Na końcu wyrazu ,,u” pisz od razu!
Jeszcze: ,,imię”, ,,źrebię”, ,,zwierzę”
oraz ,,kurczę” - na papierze
pisz bez lęku przez ,,ę” dziecię –
dobrze będzie ci na świecie!
Wiele błędów stąd się bierze,
Że – uważaj! – mówię szczerze;
nie wiesz jak napisać to:
wzięła, usunął, cofnął, zdjął.
Słyszysz ,,o” więc piszesz ,,o”.
Słyszysz ,,e” więc piszesz ,,e”.
A to jest, niestety źle.
w czasownikach – mój kolego –
na tym cała rzecz polega,
że przed ,,ł” piszemy ,,ą”, ,,ę”
przed ,,l” - ,,ę” – i nie myl tego!

Wyrażenia przyimkowe piszemy oddzielnie!
Przede wszystkim zapamiętaj
to na co dzień, nie od święta:
Pisz oddzielnie bez wyjątku:
,,Siedź po cichu, pracuj w kątku,
Mów po polsku przed południem,
po południu czytaj cudnie”.
I w ogóle mój kolego
Nie bądź wreszcie ,,do niczego”.
Gdy z powrotem taty z pracy
Ojciec z książką cię zobaczy
To na pewno się ucieszy,
Z drobnych grzeszków cię rozgrzeszy.
Wtedy z wolna, od początku
Zacznij uczyć się wyjątków!

Przez ,,h” piszemy też wyrazy, które się…
,,huśtają”. A oto one:
Hamak
Huśtawka
Huśtać się
Wahadło
Wahać się
Małgorzata Strzałkowska
Wlazł wół na stół
Wlazł wół na stół-
Nie chodź, wole, po stole
Idą krety krętą dróżką,
żuk po prostej drodze łazi.
tutaj stoją łodzie Bodzia,
a tam płynie łódka Kazi.
Kózki mają małe bródki,
kozy mają duże brody,
taczki maja jedno kółko,
cztery koła – samochody.
Sowa uczy latać sówki,
do mrowiska idą mrówki,
hen, wśród pól hasają krowy,
a Staś w polu żuje krówki.
Sól nas soli, ból nas boli,
mróz nas mrozi, a wóz wozi,
chłód nam chłodzi, smród nam smrodzi,
a o z kreską nam nie szkodzi!
PAMIĘTAJMY ZAWSZE TO –
,,Ó” WYMIENIA SIĘ NA ,,O„
Mózg pisząc, myśl o głowie:
Jej kształt wszystko ci powie.
Przez ó piszcie jaskółka
Wszak w locie robi kółka
Ogórek - spójrz, gdy rwiesz go:
To spłaszczone "o" z kreską.
Żółw? No, jasne jak słońce:
To "o" z kreską chodzące.
A góra? Widzę w górze
Kiełkujące "o" duże.
Róża? Przypatrz się różom:
Płatków jak "o" w nich dużo.
Wiewiórka? No cóż, może
Wiesz, jak wygląda orzech?
Zwój płótna z boków zobacz:
Jak "o" ma końce oba.

Materiał zebrała i przygotowała Karolina Majdan kl. VIa
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