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15. Numer redagują:

I znowu przed nami
nowy rok,  jak by tu
zmotywować się do
starej pracy? Dobre
oceny?
Zadowolenie
rodziców? Spokój 
w domu bez
szlabanów na
komputer? 
A może  przyjąć, 
że to MY jesteśmy
Nowi, więc po
prostu do dzieła!

Nie spoczywamy
na laurach, właśnie
czytacie 15.
kolorowy numer
STOpki, a w sumie
19. po doliczeniu
pierwszych czarno-
białych wydań,
drukowanych i
kserowanych w
szkole z pomocą
pani sekretarki, 
entuzjastki naszego
Pisemka. Na
pewno zostaniemy
przy papierowej

wersji gazetki,
zresztą dwa lata
temu, ku naszej
radości, za taką
właśnie postacią
opowiedzieliście się
(spójrzcie: nr
6/12/2014 ). Cóż,
ale kto stoi w
miejscu, ten się
cofa. Kręcą nas
teraz zdjęcia
interaktywne.
Właśnie się nad tą
techniką
pochylamy. Nie

wszyscy, niektórzy
z nas. Zapraszamy
do współpracy,
główkowanie do
kwadratu
murowane!
Środa,g.14.35 w
s.30. 
    Emilia  Świder

W sprawiedliwej
alfabetycznej
kolejności:

Marysia Bernacka
kl.5
Szymon Błoński (4)
Tomek Kasprzyk
(3b)
Weronika Korbel (5)
Julia Rajnysz (5)
Miłosz Sikora (6)
Emilia Świder (5)
Weronika Sibiga(5)
i
Dorota Boryczko

Na dworze: - 25 stopni, ale nasze
serca jak zwykle gorące.
Witamy Was w 2017 roku!

Studiujemy aplikację Thinglink,

Skok w 2017!

i jeszcze Pix1r...hm !

.
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Rok 2017 
Rokiem Conrada        

W  STOpce2  opowiadanie 
Igora Kubiaka z kl.6.

Krejzolki:

   Rok 2017 został ustanowiony przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Rokiem Josepha Conrada.
Główne szkolne uroczystości rocznicowe przypadną
na grudzień, kiedy to, jak pamiętacie,  organizujemy
Święto Szkoły. Tym razem głównym bohaterem
corocznego Wydarzenia będzie Patron Szkoły:
Joseph Conrad-Korzeniowski. 
 3 grudnia uczcimy 160 roczncę urodzin autora "Lorda
Jima". Już dzisiaj zapraszamy Was do udziału w
Wielkim Konkursie Wiedzy o Dzieciństwie i Podróżach
Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, 
czyli o czasach zanim przybrał przybrał znany całemu
czytającemu książki światu pseudonim Joseph
Conrad.
 W każdym numerze, znajdziecie podpowiedź na jedno
z konkursowych pytań. Dziś jest ono związane z
wywiadem udzielonym przez pisarza redaktorowi
krakowskiego Tygodnika Ilustrowanego w grudniu
1914 roku.
Szukajcie podpowiedzi na tej stronie.
 

"Angielscy krytycy[...] mówiąc o mnie zawsze dodają,
że jest we mnie coś niezrozumiałego, niepoję- tego,
nieuchwytnego. Wy jedni to nieuchwytne uchwycić
możecie, niepojęte pojąć. T o  j e s t  p o l s k o ś ć. "

   Niezrównana i nieprzyzwoicie nieskromna 
klasa szósta na wieść o ogłoszeniu przez Sejm
Rzeczypospolitej roku 2017 Rokiem Josepha Conrada 
[naszego Patrona] w wigilię klasowej Wigilii już przy
pięknie ustrojonej choince założyła Klub Lekkiego
Pióra. Owo lekkie nie oznacza, że nie potrafimy
docenić trudu pracy pisarskiej, przeciwnie, mamy
świadomość, że czeka nas dużo warsztatowych
ćwiczeń, które pozwolą  z lekkością pokonywać
wszelkie opory, jakie często stawia język, czasami
kompozycja, wymyślona fabuła, wbrew naszym
wstępnym założeniom ciągle gdzieś zbaczająca. 
Na inaugurację czytaliśmy własnego autorstwa
opowiadania świąteczne. W styczniu posłuchamy
długiej opowieści Laury Borek.  
  Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich, którzy
lubią pisać i słuchać. W większości opowiadania
drukujemy, są też pisane odręcznie (jak woli np.
Marysia Bernacka z kl.5), a przechowujemy je w
klubowej biblioteczce.                 Miłosz Sikora

1. To oczywiste, że podoba mi się 
tytuł: krejzolki.
Sama byłam współwymyślnikiem
nazwy dla tego Działu.
2. Zaczęła się próba. Szekspir,
czarownik i inni Murzyni spojrzeli
na nas. 
(Z lektury..."Sposób na
Alcybiadesa" E. Niziurskiego)
3. Mam kieszonkę nigdzie!
             Weronika Korbel

Kółko "W kółko o dobrych
manierach" kręci film. 
Obok widzicie jedną(!) ze scen, 
a nakręciliśmy ich ze 20!: 
ćwiczymy klasyczną elegancką
postawę. 
Premiera? Miała już się odbyć, 
ale nie zdążyliśmy. Ciągle coś
dogrywamy, np. Jak
porzrządnie[sic!] umyć ręce? 
Do czysta! Zaprosimy Was 
na film już w lutym! A może ktoś
dołączy do ekipy filmowej...
Warunek? Przestrzeganie tzw.
etykiety. Tomek Kasprzyk
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Kiedy gasną światła 
w szkole...

Profesor Wnuczek! Czyli ja i babcia 
na lekcji informatyki...

Klik i już!

Najpiękniejszym, 
co można odkryć, jest tajemniczość.
 
                                                      Albert Einstein

Przed paru laty któraś z klas wpadła na pomysł, 
by spędzić noc w szkole! Z piątku na sobotę.
Przedsięwzięcie okazało się strzałem w dziesiątkę,
zwłaszcza że dyrekcja i nauczyciele nie stawiali
żadnych przeszkód.  Ręczę, że to niezła frajda mieć
szkolę tylko dla siebie, bawić się w chowanego,
oglądać  ulubione filmy w liczbie kilku z rzędu,
zajadając się ciepłą pizzą. E, tam pizzą. Ostatnio
Weronika Korbel z okazji urodzin poczęstowała nas
tortem orzechowym. Kalorie zrzuciliśmy, biegając
dookoła stołu podczas naprędce zorganizowanego
turnieju tenisowego. 
   Clou programu są zawsze nocne pogaduchy.
Zaczynają się od szeptu, a kończą  na głośnym
wyłuszczaniu racji. W takich momentach nauczyciele
raczej nakłaniają nas do snu, ale jest tyle spraw do
nocnego obgadania, że kto by tam spał!
                                                Weronika Sibiga

  
 15 grudnia, na zajęciach Klubu Młodego Odkrywcy,
uczniowie wykonali lampy lawy. Każdy przyniósł dużą
szklaną butelkę wypełnioną do 3/4 wysokości olejem 
i tabletki musujące. Na początku pani Kasia Majda
zabarwarwiła olej wybranym kolorem barwnika
rozcieńczonego z wodą, potem każdy wrzucił 
po tabletce musującej do butelki... I poszło! 
  Barwnik unosił się, a potem opadał, dzięki czemu
zabarwiony olej wyglądał jak lampa lawa. Stało się tak,
bo woda jest cięższa od oleju, przez co opada na dno.  
Tabletki musujące powodowały, że powstawały
bąbelki, które unosiły się do szczytu butelki. Kiedy
dotarły na samą górę, znów opadały. I tak stawało się,
dopóki tabletki nie przestały działać. Eksperyment
łatwy 
do wykonania, a daje wspaniały efekt.
                                                    Marysia Bernacka

W listopadzie i grudniu odbywały
się w szkole zajęcia komputerowe
dla seniorów pod nazwą “Profesor
wnuczek”. Uczniowie szkoły
przyjęli na siebie rolę nauczycieli, a
seniorzy uczyli się, jak poprawnie
korzystać z komputera, który teraz
w życiu jest prawie niezbędny.
Mogę się pochwalić, że ja i moja
babcia uczestniczyłyśmy w tych
zajęciach.

 Babcia była bardzo zadowolona,
ponieważ dowiedziała się wielu
nowych rzeczy. Prowadzący, pan
Robert Surma, tłumaczył bardzo
przystępnie i miał dużo cierpliwości
dla starszych 
uczniów. 
W razie problemów do pomocy
ruszali wolontariusze-gimnazjaliści.
Zajęcia przyniosły widoczne efekty,
babcia już nie narzeka, że ślęczę
przed komputerem, nie wiadomo po
co.      Marysia Bernacka

Brawo, Babciu! Wnusia
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Awangarda w kl.5.
w Roku Awangardy 

Przepis na nietoksyczną pastę do
zębów (bez fluoru!)

SKS i balet Tosi

WK Dzień dobry, muszę przyznać, że od dawna 
korciło nas, żeby zajrzeć do Pani gabinetu.
Stawałyśmy za rogiem, żeby podsłuchać, z czym
przychodzą do Pani starsi koledzy, a właściwie
koleżanki, gimnazjalistki, zazdrościmy im, że mają
swoje sekrety, które wyjawiają za zamkniętymi
drzwiami. A czy młodsze dzieci też do Pani pukają?
ASz  Młodsze dzieci przychodzą, bo chcą poprawnie
pisać, ćwiczyć pamięć i koncentrację, żeby móc
osiągać lepsze wyniki w nauce, bywają i takie, którym
muszę o potrzebie pracy nad sobą od czasu do czasu
przypominać. A co do pierwszej części Waszego
pytania, odpowiem, że przychodzą wszyscy, którzy
chcą porozmawiać. Coś im akurat "dolega", mają
kłopoty, z którymi sobie nie radzą. Czasami z nauką,
czasami z rówieśnikami, a czasami ze sobą. Zadają
pytania, a ja na nie odpowiadam.
WK  Czy zna Pani odpowiedzi na wszystkie pytania?
ASz  Oczywiście ! :)
WK Mamy nadzieję, że i  my z czasem będziemy
umiały znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania.
Dziękujemy za poświęcony nam czas.
Julka Rajnysz, Weronika Korbel

   Ostatnio jedną z lektur postanowiliśmy opracować
inaczej niż zwykle.  Napiszemy książkę o książce!
Cztery grupy  przygotowały 4 rozdziały: tekst i rysunki.
W sali komputerowej wystarczyło je tylko przełożyć na
fomę elektroniczną. W ferworze zachwytów
zapomnieliśmy o zapisywaniu prac. Nasza kochana
Pani jest wspaniałą polonistką, ale niestety, nie zna się
za bardzo na komputerach,  więc poprosiła o pomoc
naszego kolegę, który też nie wiedział, jak włączyć
komputer nauczyciela i przypadkiem wyłączył
wszystkie. Byliśmy zawiedzeni. 
   Pobiegliśmy do naszej klasy i zabraliśmy się do
kończenia prac. Wyobraźni nie krępował już żaden
komputerowy program, więc wzięliśmy pisaki, ołówki 
i kredki.  Odeszliśmy od ustalonych wcześniej
rozwiązań, by każdy poeksperymentował ze swoją
własną wizją. Może nie wyszło tak, jak wcześniej
uzgodniliśmy, ale dziełko, które własnoręcznie
stworzyliśmy, bardzo nam się spodobało.  
I tak otworzyliśmy Rok Awangardy w Polsce. 
Emilia Świder

Jeśli ścieżki w życiu pogubisz, złe emocje u pani
pedagog ostudzisz, wróci do pracy ochota, bo
otworzysz przed sobą nowe wrota. 
Wywiad z panią Anitą Szubert.

1.Olej kokosowy: 1/4 szklanki
2. Soda oczyszczona: 1/2 szklanki
3. Ksylitol 4-5 łyżek
4. Naturalny olejek miętowy bądź
goździkowy. Myjemy zęby 2
minuty.
Jak zrobić pastę? Pokażemy na
filmiku.
Weronika Korbel, W kółko o
dobrych manierach

Tosia do bramki chce frunąć!

 Nasz SKS to przede wszystkim 
klub "męski", dziewczyny jakoś nas
omijają, chociaż, jak mówi
Tosia, sport to dobry sposób 
na zgrabną sylwetkę, a także, 
gdy się od czasu do czasu bywa na
boisku niepokonanym, dodaje 
pewności siebie. Nie tylko gramy
w nogę, czasami gramy w kosza i
ręczną. Jak widzicie obok, 
Tosia jest baletnicą i szuka solisty 
do pas de deux.
Miłosz Sikora

...


