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          DOSIEGO ROKU 2018

1 STYCZNIA rozpoczął się nowy rok 2018. W wielu miastach
świata niebo rozświetlały sztuczne ognie fajerwerki.
Najpiękniejsze można było podziwiać w największych
miastach Europy i świata. W Polsce zorganizowano kilka
koncertów sylwestrowych m.in. w Warszawie, Zakopanem czy
w Katowicach. W Wiedniu, 1 stycznia, zorganizowano
wspaniały koncert noworoczny muzyki klasycznej. Redakcja
gazetki szkolnej życzy wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz pracownikom szkoły dobrego i zdrowego nowego roku
2018!

            

Od 14 grudnia w kinach możemy oglądać
najnowszy film z sagi Gwiezdnych Wojen-Star
Wars the Last Jedi. Co ciekawe napis Star Wars w
epizodzie VIII został zmieniony z żółtego na
czerwony. Film jest kontynuacją wątków
zapoczątkowanych w części VII. Rey poznaje
tajniki mocy i chce namówić Luke'a Skywalkera,
by pomógł zdesperowanym rebeliantom w walce z
Najwyższym Porządkiem. Rebelianci są ścigani
przez statki bojowe Najwyższego Porządku.
Zaczyna brakować im paliwa a nadzieja gaśnie. 
Koniecznie wybierz się do kina!
UWAGA KONKURS GAZETKI SZKOLNEJ!!!
Zainteresowany/a musi zrobić (technika dowolna)
krajobraz wiosenny na kartce max A3. Prace
prosimy przynosić do sali 204 do 26.03.18r.
Serdecznie zapraszamy! Do wygrania atrakcyjne
nagrody.

google

filmweb.pl
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 WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest jedną z najpiękniejszych
akcji pomagającym potrzebującym. W tym roku Wielka Orkiestra
grała już po raz 26. Koncerty odbywały się w całej Polsce jednak
ten główny był na placu Defilad w Warszawie (koło Pałacu Kultury i
Nauki). O godzinie 20 zostały puszczone cudowne fajerwerki 
oglądane przez tłum ludzi zgromadzonych na koncercie. Było to
wspaniałe wydarzenie. WOŚP jest akcją charytatywną której celem
jest pomoc potrzebującym dzieciom oraz osobą starszym. Za
zgromadzone pieniądze kupuje się sprzęt szpitalny oraz wiele
innych rzeczy potrzebnych do leczenia i terapii. Na ilustracjach u
góry widzimy czerwone serce-symbol WOŚP-u oraz Jerzego
Owsiaka który od lat jest główną twarzą WOŚP.
Wolontariusze WOŚP na dzień dzisiejszy zebrali na całym świecie

126 373 806 zł.

- jest to absolutny rekord!



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 4 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ósemka pod lupą

Sprawozdanie z Konkursu Recytatorskiego

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie corocznych konkursów recytatorskich. W tym roku konkurs odbył się
22 lutego w sali 204 o godzinie 1200. Rywalizacja odbyła się w dwóch grupach wiekowych: klasy 1-3 oraz 4-7. W
konkursie wzięło udział ponad trzydziestu uczestników.
Przed konkursem przemawiał Dyrektor naszej szkoły - Pan Marek Planta, który powitał wszystkich uczestników
imprezy. W  jury zasiadły: Pani Katarzyna Repetowska , Pani Katarzyna Żurawka oraz Pani Mirosława
Krawczyk. 
Wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani i z wielkim zapałem prezentowali swoje umiejętności
recytatorskie. W tym roku po raz pierwszy, oprócz recytowania, mieliśmy pokaz poezji śpiewanej. Jedna 
uczestniczka  (Magda Bobowska z klasy VIIa) spróbowała swoich sił i wybrała właśnie tę metodę. Wypadła
naprawdę bardzo dobrze. Moją klasę VIIa reprezentowało czworo uczestników: Magda Bobowska, Kornelia
Woźniczka, Marta Ręczmin i Nicola Turewicz. Jury miało bardzo trudne zadanie, ponieważ występy były na
naprawdę wysokim poziomie. Ogłoszenie wyników nastąpiło 23 lutego br.
Po trudnej analizie wszystkich występów, jury ogłosiło następujący werdykt:

w klasach I-III:
1 miejsce – Anna Wolny kl. IIIb,
2 miejsce – Nicola Łaskarzewska kl. IIIb,
3 miejsce – Jagoda Michalak kl. IIIb.

w klasach IV-VII:
1 miejsce – Mateusz Staniów kl. VIa,
2 miejsce – Filip Klepczarek kl. IVa,
3 miejsce – Kornelia Woźniczka kl. VIIa,
3 miejsce – Błażej Kochlik kl. VIa.

Jury przyznało również kilka wyróżnień. Szczegółowe wyniki są zamieszczone na stronie internetowej naszej
szkoły. Wszystkim zwycięzcom, wyróżnionym oraz uczestnikom należą się wielkie brawa za pracę, którą
włożyli w przygotowanie się do naszego konkursu.
 
                                                                                                                                Autor: Marcin Bigewski VIIa

Konkurs konkursK.R K.R
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 GRECJA                               

W związku z konkursem o mitach w
naszej szkole, warto poznać Grecję

Ateny są stolicą
Grecji od wieków.

Pałac w
Knossos w
Grecji
wzniesiono
około 4 tysiące
lat temu dla
królów, którzy
rządzili Kretą.
Jest to ogromny
budynek
mieszkał tam
niegdyś król i
jego rodzina
wraz z dworem.
Na dziedzińcu
pałacu odbywał

się religijny
rytułał
Kreteńczyków-
skok przez
byka. Pałac
posiadał
kanalizację i
łazienki. Jego
ruiny można
zwiedzać
(częściowo
został on
zrekonstruowa-
ny).       

Akropol w
Atenach powstał
jako wzgórze o
charakterze
warownym i
świątynnym.
Najważniejsze
budowle na
Akropolu to
m.in. Propyleje,
czyli brama na
Akropol,
Panteon,
świątynia Nike i
pinakoteka.
Panteon

to główna,
majestatyczna
budowla na tym
wzgórzu.
Powstała za
czasów
Peryklesa,
wybitnego
polityka. W jej
wnętrzach
znajdowały się
rzeźby Fidiasza 

podroze.onet.pl

pl.wikipedia.org
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Zbiórka w komendzie policji w sprawie wycieczki. Komendant
mówi:
- Mamy do dyspozycji autobus z przyczepą. Drużyna pierwsza
wsiada do autobusu, drużyna druga do przyczepy. Autobus
odjeżdża o godz. 8.00. Są pytania?
Na to jeden z policjantów:
- O której odjeżdża przyczepa?

\

Policjant zatrzymuje samochód:
- O co chodzi? - dziwi się kierowca. - Przecież nie jechałem za
szybko.
- Może mi pan to udowodnić? - pyta funkcjonariusz.
- Tak, jadę po teściową na dworzec.
- Może pan jechać, to wystarczający dowód...

Czym się różni ksiądz od policjanta?
-Ksiądz mówi pan z wami, a policjant pan z nami
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Kuchnia świata w Twoim domu!
NACHOS
SKŁADNIKI: Mąka kukurydziana-200g, Mąka pszenna-100g, Sól- 1 łyżeczka, Olej
roślinny- 2 łyżki, Ciepła woda, Mielona ostra papryka. Do smażenia przyda się dużo
oleju

WYKONANIE
KROK 1: WYRABIAMY CIASTO 
Olej wlewamy do garnka i rozgrzewamy. Oba rodzaje mąki przesiewamy do miski.
Dodajemy sól i olej. Dodajemy odrobinę ciepłej wody i wyrabiamy ciasto aż do
połączenia składników. Wodę dodajemy partiami, dopóki ciasto nie uzyska jednolitej i
elastycznej konsystencji.
KROK 2: WYKRAWAMY TRÓJKĄTY Z CIASTA
Ciasto przekładamy na blat oprószony mąką. Dzielimy na części i cienko
rozwałkowujemy. Ciasto nakłuwamy widelcem, a następnie wykrawamy trójkąty
nożem do pizzy.
KROK 3: SMAŻYMY NACHOS
Nachos wrzucamy partiami do gorącego oleju. Gdy nabiorą złotego koloru,
wyciągamy je łyżką cedzakową lub sitkiem. Usmażone nachos wykładamy na ręcznik
papierowy i osączamy z nadmiaru tłuszczu. Posypujemy ostrą papryką.

Polecam polać sosem serowym i obsypać papryczkami jalapeno

Efekt końcowy - świetna przekąska do oglądania filmu lub na
imprezę.

Nachos Google google
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Obraz zostanie
odnowiony

,,ZIMA W MAŁYM
MIASTECZKU"

W
SUKIENNICACH

Policjanci którzy
przyczynili się
do odnalezienia
dzieła zostali
nagrodzeni
odznaką
honorową
,,Zasłużony dla
Kultury
Polskiej" 

Zima w małym miasteczku w muzeum

SENSACJA !
OBRAZ ,,ZIMA W MAŁYM
MIASTECZKU" ODNALEZIONY! 

Obraz ,,Zima w małym miasteczku" został namalowany w 1872 roku
przez malarza Maksymiliana Gierymskiego. Jest to dzieło
przedstawiające przedmieścia Warszawy zasypane śniegiem. Rok przed
rozpoczęciem II wojny światowej obraz stał się częścią kolekcji Muzeum
Narodowego  w Krakowie. Podczas II wojny światowej obraz rzekomo
zaginął i do niedawna był na liście zaginionych dzieł sztuki (strat
wojennych). Jednak policjanci i detektywi znaleźli go...  

Podczas
uroczystego
oglądania
obrazu w
Muzeum Sztuki
Polskiej w
budynku
Sukiennic w
Krakowie
minister Kultury i
dziedzictwa

narodowego
Piotr Gliński
podzielił się
optymistyczną
opinią na temat
poszukiwania
innych dzieł
sztuki.

Podczas II
wojny światowej
zaginęło wiele
mebli, dzieł
sztuki,
porcelany a
nawet biżuterii. 
Nadal na liście
poszukiwanych
obiektów jest 61

tysięcy dzieł
sztuki.Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawa w muzeum w Krakowie

krakow.tvn.pl

mnk.pl

org.wikipedia.pl

culture.pl

mnk.pl
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ZDJĘCIA:
WIKIPEDIA

KONKURS
MITOLOGICZNY

A W SZKOLE TAKIE SIĘ
RZECZY DZIAŁY...

 Pani Gabriela Stokłosa znalazła sposób, aby uczniowie mogli ciekawie
spędzić przerwę. Jest nim kura! To drewniana zabawka w kształcie kury,
na której grzbiecie układa się jajka również z drewna. Problem jest taki, że
kura przechyla się pod wpływem ciężaru jaj - to w prawo to w lewo i nie
daje się ułożyć. Życzymy powodzenia w zmaganiach z kurą.

W naszej szkole
odbył się
szkolny konkurs
mitologiczny.
Brało w nim
udział 12 ucz -
niów z klas VI-
VII. Test był
bardzo trudny.
Zwyciężyli
Jakub Sroka

VIb, Szymon
Łazaj VIIa.
Chłopcy będą
reprezentowali
szkołę w Regio -
nalnym
Konkursie
Mitologicznym,
który odbędzie
się w kwietniu. 

Dnia 11.01.18r. w naszej szkole
odbył się konkurs kolęd i pasto -
rałek. Zwycięzcy kl. I-III:
I m. N. Łaskarzewska
II m. M. Staniów
III m. J. Ochmann
Zwycięzcy kl. IV-VI:
I m. A. Porębska, B. Kochlik
II m. M. Machaczka,M. Staniów
III m. M. Grzondziel

mitologia youtube
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W Chorzowie otwarto pierwszy w Polsce całoroczny
ośrodek narciarski. Chorzów FreeStyle Park Apres-
Ski na ulicy Stalowej to taśmy symulujące zjazd po
stoku narciarskim. Wstęp na 10 minut z
instruktorem, nartami/snowboardem i kaskiem
kosztuje dla dzieci poniżej 15 roku życia 20zł, a dla
osób starszych 25zł.  Jazda po tym "stoku" to
świetne przeżycie! Wszystko znajduje się na terenie
znanego wam FreeStyle Parku. Wstęp  kosztuje 60zł
lub 80zł w zależności od wieku, oczywiście na
godzinę. 
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                                          WENECJA 

Wenecja

Wenecja jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Obecnie jest to miasto położone we Włoszech, kiedyś
było to oddzielne państwo republiki Weneckiej rządzone przez dożów. Z dożami związany jest jeden z
najwspanialszych budynków w Wenecji-pałac Dożów. Koło tego renesansowego pałacu stoi bazylika św. Marka,
cudowny przykład sztuki bizantyńskiej. Jej wnętrza są bardzo bogate i posiadają wiele zabytków sztuki i relikwii.
W bazylice podziwiać można również potężne rumaki, starożytne rzeźby przywiezione do Wenecji z Bizancjum.

Wenecja Wenecja Wenecja

podróże.onet

mastertur.eu mastertur.eu mastertur.eu
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