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59-300, Lubin
Numer 57 09/17

Niektórzy jeszcze
przed
rozpoczęciem
roku szkolnego
mówią, że będą
się więcej uczyć,
obiecują rodzicom,
że będą mniej
siedzieć przy
komputerze,
telefonie, czy
przed telewizorem.
Inni starają się,
żeby jak najwięcej
czasu spędzać

na powtarzaniu
tematu z danego
przedmiotu, ale im
nie wychodzi,
ponieważ po kilku
dniach i tak
wracają do
telefonu lub
komputera. Ja na
przykład
postanowiłam
ostatnio, że będę
się bardziej starać
jak najszybciej
wracać do domu i
bardziej słuchać

na lekcjach. Są
jednak
postanowienia,
które powinien na
pewno podjąć
każdy uczeń
podstawówki, a
nawet student:
będę się więcej i
dokładniej uczyć,
będę sumiennie
odrabiać prace
domowe długo i
krótkoterminowe,
nie będę

zostawiać
ważnych
obowiązków na
ostatnią chwilę.
Warto jest mieć
postanowienia,
nawet jeśli nie są
one na Nowy Rok,
ponieważ można
dzięki nim
utrzymać
dyscyplinę i mieć
jakieś zasady.
Postanowień nie
trzeba realizować
tylko w domu.

Równie dużo
można zdziałać na
szkolnym
korytarzu, na
przerwie, lub jak
się komuś uda - to
na lekcji.
Serdecznie i z
całego serca
życzę wszystkim
powodzenia w
realizacji
szkolnych planów!

Anna Spalińska

Wiele osób robi wrześniowe postanowienia na nowy rok szkolny. Planują zmienić swoje nawyki. Czy to
łatwe zadanie?

Noworoczne, szkolne postanowienia

Czwarta klasa gotowa do pracy!

W tym
numerze
polecamy:

Kilka słów o
Samorządzie
Klasowym (str. 2)

Sposoby na nudne
przerwy (str. 3)

Recenzja znanego
serialu (str. 4)
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Niedawno nietypowo, bo 4. września, wróciliśmy
do szkoły.

Witaj szkoło! 

Wraz z
początkiem
szkoły zmienia
się Samorząd
Klasowy, a ja w
tym artykule
podam kilka
cech, które
powinien mieć
każdy dobry
przewodniczący
i skarbnik.
Każdy dobry
przywódca
klasy powinien
być szczery,
ponieważ klasa
jest jak rodzina,
w której nikt nie
ma sekretów.
Kolejna cecha -
wierny, aby
można było mu

powierzać
tajemnice.
Powinien być
prawdomówny,
bo w rodzinie
takiej jak klasa
nikt nie powinien
się oszukiwać.
Warto, żeby był
miły, gdyż jest
to osoba, z którą
możesz
porozmawiać o
swoich
problemach.
Teraz powiem
trochę o
skarbniku i jego
cechach. Są
bardzo podobne,
ale jest kilka
takich, które
powinien

mieć każdy
skarbnik.
Pierwszą jest
mądrość
(przewodniczący
również
powinien mieć tę
cechę)
albowiem musi
umieć liczyć.
Musi być też
punktualny, czyli
oddawać
pieniądze w
terminie.

Mikołaj Szajna

Ostatnio rozpoczął się nowy rok szkolny. Ciężkie
tornistry i zadania domowe to zmora każdego
ucznia.

Idealny Samorząd Klasowy

Koniec wakacji,
początek pracy,
niektórzy
przyjęli to ze
smutkiem na
ustach, inni z
otwartymi
ramionami. Ja
należę do tej
drugiej grupy :-).
Tornistry
zabieramy z
rogu pokoju i
idziemy
kupować
zeszyty
szkolne. Powoli
dostajemy
pierwsze oceny
i pochwały na
zmianę z
uwagami. Od
początku roku
szkolnego

mamy coraz
mniej czasu
wolnego przez
zadania
domowe i naukę
do klasówek
czy kartkówek,
ewentualnie
testów
kompetencji.
Zamiast konsoli
popołudniu
książka w ręce,
znowu
dostajemy
drugie śniadanie
do szkoły, a na
przerwach
znowu
rozmawiamy lub
bawimy się z
przyjaciółmi. Po
zajęciach
wracamy

wykończeni ze
szkoły
wyczekując
weekendu. Po
raz kolejny
widzimy
nauczycieli i
zaczynamy
czekać na ferie
zimowe, znowu
kolejny raz
wybierzemy
samorząd
uczniowski i
jeszcze raz
wydamy trochę
pieniędzy na
ćwiczenia do
szkoły. Każdy
czeka na
następne
wakacje!

Łukasz Zabłotny

Ola, Ola i Amelka - Trójka Klasowa 7B

Samorząd IIA - Julia, Wiktor i Paula

Ania, Ola i Ryszard - Trójka Klasowa 6B

Wybrańcy klasy 6A - Wojtek, Natalia i Maciej
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Książki,
zeszyty, całe
dnie poza
domem,
wstawanie
wcześnie rano...
Ogólnie nic
ciekawego. Są
jednak dzieci,
które czekają
wręcz na koniec
wakacji. W
końcu ile można
siedzieć w
domu? Każdy
spogląda na
początek szkoły
z innej
perspektywy.
Jednak 1
września to nie
tylko nauka. Ta
data może też
kojarzyć się na
przykład z
zimniejszymi
dniami. Nie
wszystkim
przyjdzie to od
razu na myśl,
ale po chwili
zastanawiania
się to
skojarzenie na
pewno przejdzie
przez nasz
umysł. II Wojna
Światowa.
Przecież 1
września 1939
roku nad Polską
przeleciały duże
ilości
bombowców,
spuszczając na
ziemię setki
bomb. Tego dnia
rozpoczęła

się bitwa
pomiędzy
dziesiątkami
państw. Było to
wydarzenie,
które dotknęło
chyba
wszystkich
Polaków
żyjących w
tamtych
czasach. Wielu
ludzi straciło
wtedy nie tylko
rzeczy
materialne, ale
również rodzinę,
dom czy pupila.
Tysiące
żołnierzy oddało
życie za
Ojczyznę.
Powstawały i
powstają do dziś
pieśni i wiersze
o ich odwadze i
bohaterstwie.
''Kiedy się
wypełniły dni i
przyszło zginąć
latem, prosto do
nieba
czwórkami szli
żołnierze z
Westerplatte''.
Jest to fragment
''Pieśni o
żołnierzach z
Westerplatte''
autorstwa
Konstantego
Ildefonsa
Gałczyńskiego.
Żołnierze z
Westerplatte to
obrońcy
wybrzeża,
którzy dzielnie

bronili półwyspu
w dniach 1-7
września. Co
prawda było ich
zaledwie 182,
ale przez cały
tydzień dzielnie
odpierali ataki
wroga.
Atakowani byli
przez niemiecki
pancernik
Schleswig-
Holstein, który
dotarł do
Trójmiasta…
Każdemu z nas
1 września
kojarzy się z
czym innym. I
pomimo iż tego
dnia straciło
życie wielu
niewinnych
ludzi, to
pamiętajmy, że
zrobili to dla
Ojczyzny. Nie
chodźmy
przygnębieni.
Wręcz
przeciwnie.
Bądźmy dumni,
że mamy tak
wiernych i
odważnych
rodaków.

Wiktoria Janiel

Większości ludzi hasło ''1 września'' kojarzy się z
jednym. Ze szkołą. 

 1 września – nie tylko szkoła

Jeśli jest ciepło i
mamy
możliwość
wyjścia na dwór,
to spędzajmy
tam jak
najwięcej czasu.
Na dworze
możemy grać w
piłkę,
chowanego, w
berka albo w
wiele innych
zabaw. A co z
przerwami kiedy
na dworze
plucha?

Ja najczęściej
rozmawiam z
przyjaciółmi lub
piszę kronikę
klasową. Można
grać w gry
karciane lub
planszowe albo
iść do biblioteki
poczytać
książkę. Jeśli
nauczyciel
pozwoli, to
możemy
odrobić zadanie
domowe z
poprzednich

lekcji. Możemy
powtarzać
materiał na
następny
przedmiot.
Bardzo lubię
przerwy,
ponieważ
można się na
nich
odstresować i
pobawić.

Amelia Spieć

Co robić na przerwach? Macie jakieś
pomysły? Niektórym przerwa kojarzy się z nudą.
To nie jest prawda! 

Przerwij nudę!

Trzecia klasa uwielbia przerwy!

Patryk, Grzegorz i Bartek - Samorząd 5B
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Leniuchowo
jest serialem
produkowanym
w latach 2004-
2014. Został
stworzony
przez
islandzkiego
gimnastyka
Magnusa
Schevinga,
który gra
również
jednego z
głównych
bohaterów -
Sportacusa. 
Fabuła serialu
jest prosta:
Sportacus
mieszka w
wielkim statku
unoszącym się
nad tytułowym
Leniuchowem.
Zostaje
przysłany do
miasta przez
Stephanie
(Julianna Rose
Mauriello/Chloe
Lang) która
przyjechała do
swojego wuja
Milforda
Dobrowolskiego
(David
Matthew
Feldman),

który jest
burmistrzem
miasta.
Poznaje tam
też czwórkę
dzieci:
Ziggy'ego
(Gudmundur
Thor Karason),
Pixela (Ronald
Binion),
Stingy'ego
(Jodi
Eichelberger) i
Trixie (Sarah
Burgess).
Burmistrz ma
także
kochankę -
Bessie
Pracusińską
(Julie
Westwood).
Ich rywalem
jest Robbie
Zgniłek (Stefan
Karl
Stefansson),
który budując
przeróżne
wynalazki i
przebierając
się za
przeróżne
osoby próbuje
sprawić, aby
miasto
pozostało
leniwe.

Stephanie,
Sportacus i
Robbie są
jedynymi
głównymi
postaciami
granymi przez
aktorów.
Reszta
bohaterów jest
grana przez
plastikowe
lalki.
Na Islandii były
kręcone
również inne
seriale o
Leniuchowie:
Afram Latibær!
(Naprzód
Leniuchowo!,
1997) i Glanni
Glaæpur i
Latabæ
(Robbie
Zgniłek w
Leniuchowie,
1999).
Ale przejdźmy
do tematu
memów:
Pierwszym
memem, który
zyskał
większe
znaczenie,
była piosenka
Cooking By
The

Book (2004),
następnie były
to: The Mine
Song (2005),
Gizmo Guy
(2005), We Will
Be Friends
(2007), The
World Goes
Round (2013), i
wreszcie We
Are Number
One (2014).
Piosenka
została
wyemitowana
w odcinku
Robbie's
Dream Team
(polski tytuł:
Drużyna
Robbiego), w
którym
"zamówił"
swoich klonów:
Bobby'ego
(Bjorn Thors),
Tobby'ego
(Snorri
Engilbertsson)
i Flobby'ego
(Bergur Thor
Ingolfsson).
Postanowił, że
aby objaśnić
im jak być
łotrem,
zaśpiewa im
piosenkę.

Jednak
sednem całego
tematu jest
post
Stefanssona
opublikowany
w grudniu 2016
roku, w którym
pisze, że
zachorował na
raka trzustki.
Kilka dni
później na FB
odbyła się
transmisja na
żywo, podczas
której
Stefansson
rozmawia z
kompozytorem
piosenek do
Leniuchowa,
Manim
Svavarssonem.
Następnie
wraz z
aktorami
grającymi jego
klony
zaśpiewał
piosenkę We
Are Number
One.
Przez niemal
10 miesięcy
Stefansson
walczył z
rakiem,
pomagali

mu także
darczyńcy z
GoFundMe.
Nawet swoje
42. urodziny
(10 lipca)
spędził chory.
Aż wreszcie
nastał ten
moment… Nie,
nie umarł.
Został
uleczony z
raka. Oficjalnie
potwierdził to w
wywiadzie z
islandzką
stacją
telewizyjno-
radiową RUV.
Warto jeszcze
dodać, że w
2016 roku
Reddit ogłosił
We Are
Number One
Memem Roku.

Ryszard Sieja

Leniuchowo (Latibær) to islandzko-amerykański serial fabularny dla dzieci. Niby nic nadzwyczajnego.
Jednakże...

Serial-mem, czyli Leniuchowo 
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