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Dzień Niepodległości

Dzień Niepodległości

W roku 1795 Polska zniknęła z mapy Europy, by
pojawić się na niej ponownie po 123 latach w
roku 1918. W roku 1937 dzień 11 listopada jako
święto narodowe został ustanowiony uchwałą,
niestety tylko 8 lat obchodzono go uroczyście. 22
lipca  1945 r. kolejna uchwała zniosła to
narodowe święto, by w roku 1989 sejm na nowo
uchwalił i uczynił Dniem Niepodległości  11
listopada.

Co roku w naszej szkole bardzo uroczyście
obchodzimy ten dzień.
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Idziemy do kina
Strażnicy Galaktyki 2

Strażnicy Galaktyki 2 to film reżysera Jamesa Gunna z gatunku sciene –
fiction, został wyprodukowany 5 maja 2017 w Stanach Zjednoczonych.

  Głównym bohaterem jest Peter Quill (Chris Pratt), który przemierza
kosmos  w towarzystwie swojej drużyny. Jest to zbieranina dziwolągów.
Jednym z jego towarzyszy jest gadający szop – wielki złośliwiec, innym –
małomówna postać „drzewopodobna”. Podczas jednej z podróży Peter
poznaje swojego ojca.

  Mogłoby się wydawać, że druga część będzie nieciekawa, dlatego że jak
zwykle bywa, kontynuacje są słabsze. Według mnie, druga część
Strażników jest dużo lepsza niż pierwsza. Zawiera sporą ilość zabawnych
momentów, świetne efekty specjalne i szybką akcję. Myślę, że opisanie
jednego z fragmentów filmu nie będzie „ciężkim” spojlerem - na samym
początku filmu podczas potyczki z wielkim potworem mały Grood tańczy do
piosenki i cudem wychodzi z tego cało. Na mnie film zrobił duże wrażenie.
Nie ma szans na nudę. Obejrzyjcie go! Polecam. Najlepiej z grupą kumpli.J

HK

KaroLina i biały wąż
Pod koniec października Szkolne Koło Teatralne Czwórka wystąpiło na
deskach Miejskiego Domu Kultury z przedstawieniem pt. KaroLina i biały
wąż. Przedstawienie było efektem wspólnego projektu naszej szkoły z
Miejską Biblioteką Od bajki do bajki. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w spotkaniach, które miały miejsce w bibliotece. Tam pisali różne teksty pod
czujnym okiem różnych twórców tekstów dla dzieci.Na podstawie
twórczości dzieci i naszej opiekunki koła teatralnego powstała opowieść o
Karolinie, którą koledzy nazywali Liną.
Ta sztuka opowiada o marzeniach, o tym że należy je mieć i nigdy
nie rezygnować. KaroLina to dziewczyna, która lubi czytać książki.
Niespecjalnie ją interesują najmodniejsze gadżety, za którymi
przepadają jej koleżanki, dlatego dziewczynie trudno znaleźć
bratnią duszę. Niestety sercami jej przyjaciół zawładnął Pan, który
uosabia zło, skazuje młodych na nudę i brak celu. KaroLina staje
przed wyzwaniem, musi  pomóc kolegom i koleżankom, z którymi
wcześniej niewiele ją łączyło. Jedynym ratunkiem jest powiedzenie
przez dzieci prawdziwego marzenia. Niby łatwe, ale okazuje się,
że większość marzy o posiadaniu czegoś, brak zwykłych marzeń,
takich jak - zdrowie bliskiej osoby, znalezienie przyjaciół czy
stworzenie zespołu chętnych do gry w piłkę.
Jak to w każdej sztuce bywa, wszystko kończy się dobrze. KaroLina
znajduje przyjaciół i pomaga im wyjść z zaczarowanego kręgu nudy.
Mamy nadzieję, że szkolne koło pokaże nam  jeszcze niejedno
przedstawienie.
/red/

Wąż stracił barwę, bo zabrano mu marzenia

11 listopada w naszej szkole
Jak co roku Dzień Niepodległości uczciliśmy w naszej szkole uroczystym
apelem.
  
W tym roku przybrał on formę inscenizacji.  Przed społecznością szkoły
pojawili się strzelcy, którzy szli na wojnę, a potem wracali.  Dziewczyny
zaprosiły zmęczonych wojaków na poczęstunek. Cała inscenizacja
przybliżyła braci uczniowskiej wydarzenia – nie tylko te wielkie i doniosłe, ale
i zwykłe, które zawsze przeplatają się z wielkimi czynami.

A wszystko to przeplatało się z pieśniami Legionów Piłsudskiego. Pięknie
zabrzmiała również piosenka „Biały krzyż” Czerwonych Gitar, która jest
związana z zupełnie innymi czasami, ale też mówi o walce o niepodległość. 
 /red/

http://pl.ign.com/straznicy-galaktyki-2/11050/video/straznicy-galaktyki-
2-aktorzy-i-tworcy-o-filmie
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Daj złociaka na zwierzaka -finał
Nasza szkoła od wielu lat wspomaga organizacje ratujące życie
zwierzakom. O przebiegu akcji Daj złociaka na zwierzaka
pisaliśmy w poprzedniej gazecie. 
Dnia 16 listopada odwiedziła nas pani Aleksandra Czechowska - prezeska
Fundacji non profit Stacyjka Maltusia. W tym dniu mogliśmy uroczyście
przekazać pani Oli zebrane pieniądze oraz różne dary rzeczowe. Pani Ola
otrzymała dla sowich podopiecznych  mokrą karmę, koce,
siedziska i zabawki dla zwierzaków.Cieszymy się, że  cała
społeczność szkolna ma swój udział w tej pięknej akcji. 
Wiosną planujemy złożyć kolejną wizytę w Mierczycach i pomóc nie tylko
wygłaskać koty i wyprowadzić psy, ale uprzątnąć pomieszczenia dla
zwierząt oraz wykonać inne potrzebne prace.
W tym roku do pomocy włączyło się Szkolne Koło Przyrodnicze, które
przekazało pieniądze zarobione podczas sprzedaży zdrowej żywności.
Dziękujemy naszym szkolnym wolontariuszom za doskonale
przeprowadzoną akcję. Pamiętajmy, że bezdomność zwierząt bierze się z
nieodpowiedzialności ludzi.   /red/Koło Przyrodnicze przekazuje dar

Wolontariuszki i pani Ola Zasłuchani piątoklasiści

Halloweenowy test
1. Czy wierzysz w duchy?
a) tak                 b) trochę          c) nie
2. Gdybyś był/a halloweenowym stworkiem, to był/abyś:
a) wampirem      b) zombie         c) trolem
3. Co wolisz dostawać w Halloween:
a) słodycze        b) pieniądze      c) owoce
4. Jakie jest główne powiedzenie w Halloween":
a) cukierek albo psikus
b) cukierek albo w łeb
c) ser albo psikus
5. W jakie miejsca chodzi się w Halloween:
a) domy i mieszkania
b) cmentarze
c) siedzi się w domu 

Odpowiedzi szukaj na stronach gazety.

przygotowała : Julia Krakowska

Odpowiedzi do testu:
Jeśli zdobyłeś najwięcej odpowiedzi A - Bardzo lubisz Halloween
Jeśli zdobyłeś najwięcej odpowiedzi B - Jeszcze ci trochę brakuje wiedzy
Jeśli zdobyłeś najwięcej odpowiedzi C - Na następny rok lepiej przygotuj się
do święta  /jk/

Halloweenowy kiermasz słodkości

Nasza klasa  VI c wraz z wychowawczynią panią Anetą Czapską
postanowiła zorganizować Halloweenowy kiermasz słodkości. Jako że
nasza pani jest anglistką, często mówimy o świętach i zwyczajach krajów
anglojęzycznych, stąd nasz pomysł na organizację kiermaszu.

Przebraliśmy się w  bardziej śmieszne niż przerażające stroje, by po prostu
nie odstraszać klientów. Na straganie królowały  słodkości ozdobione w
horrorystyczne elementy, np. muffinki miały wampirze zęby, jabłuszka
unosiły na skrzydłach nietoperze, ale największe powodzenie miały „ludzkie”
palce …
Cukierek albo psikus – do zobaczenia w przyszłym roku.
jk
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Jak bawiliśmy się na Halloween?
Halloweenowy jarmark słodkości

Tak witały nas kramiki słodkości sprzedawczynie raczej nie straszyły wyglądem

galaretki

nietoperzowe jabłkapaluu...chymiłośnicy horrorystycznych wypieków

Redakcja gazetki "Zlepek": Aleksandra Wolska, Zuzanna Bajek, Debora Luberda, Oliwia Sypień, Ada Urbańska, Hubert Kupczyński, Kamil Grochowski, Julia
Kasprzak, Julia Krakowska
opiekun: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska
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