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           Kolejny, majowy numer naszej gazetki powstał z myślą o naszym szkolnym święcie-
"Majówce z 13", która w tym roku odbywa się pod hasłem- "Tanecznie i z uśmiechem do
lata". Czeka nas z pewnością wiele emocji i atrakcji, które jak co roku, przyciągają do naszej
szkoły tłumy gości.

           Nie możemy jednak zapomnieć, że maj to miesiąc szczególny dla Polski.
Obchodzimy wówczas rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jak również Święto Flagi.
Uczniowie przygotowali z tej okazji apel, o którym bliżej można poczytać na stronie 5.

           W numerze znajduje się również wywiad z paniami bibliotekarkami ( str. 2 i 3),
można również poczytać opowiadania uczniów z klasy 6 c ( str. 6 i 7). Na najmłodszych jak
zwykle na ostatnie stronie czekają kolorowanki.

           Życzymy wspaniałej "Majówki z 13", która na długo pozostanie w pamięci!

                                                                                                                   Redakcja
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ciekaweostki o wiosnre Wywiad
W tym numerze prezentujemy wywiad przeprowadzony z
naszymi paniami ze szkolnej biblioteki- panią Katarzyną
Moczydłowską i panią Renatą Słonowską.

1.Czy zawsze Panie chciały pracować w bibliotece ?
 P. RenataSłonowska:
Jeśli o mnie chodzi na pewno nie chciałam zawsze pracować w bibliotece.Przy okazji się to
tak przydarzyło,że pracuje w bibliotece, ale tego wcale nie żałuję.Także jestem
polonistką,ale mam skończoną slawistykę czyli język słowiański.

P.Katarzyna Moczydłowska:
Ja też nie myślałam o tym,żeby zostać bibliotekarzem.Też moje wykształcenie jest inne.

2.Czy trzeba  jakieś dodatkowe kursy skończyć czy to są osobne
studia?
P.Słonowska :
To różnie bywa.Są osobne studia,które się nazywają bibliotekoznawstwo. Można skończyć
dzienne studia lub zaoczne.Ja mam studia podyplomowe.

 P.Moczydłowska :
Są to kursy kwalifikacyjne nie wiem czy one dalej są, ale one dawały kwalifikacje do pracy w
bibliotece.

3.Co Panie lubią w swoim zawodzie ?
P.Słonowska
Ja przede wszystkim lubię kontakt z dziećmi.

P.Moczydłowska
Ja także to,jest chyba najważniejsze.I mamy ochotę  was zachęcić, aby czytelnicy lubili
czytać książki
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4.A jakby miały panie  wskazać ulubioną książkę lub autora ?
P.Słonowska 
Oj to będzie ciężko, wielu autorów czytam i polskich i z obcej literatury i poezję, więc trudno
wskazać tego ulubionego.

P.Moczydłowska 
Dla mnie tak samo.

5.Czy myślą panie, że w dobie komputerów, czytanie zanika, zwłaszcza
u młodzieży?Czy coraz mniej przychodzi czytelników?

P.Słonowska
Młodzi bardzo lubią czytać. Z wiekiem ten zapał słabnie często w tych klasach 7 i gimnazjum
widać, że tylko lektury.Jak rozmawiamy z uczniami okazuje się, że mają w domu ciekawe
książki.

P.Moczydłowska
Czasem  bywa tak,że w okolicy matury uczeń odkrywa, że książka jest bardzo przyjazna i
ciekawa.Wtedy zaczyna się etap fascynacji książką.

Dziękujemy za udzielony wywiad!

. .
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Co w 13 piszczy..?

Prace uczniów

27 kwietnia i 11 maja 2018r. pani pedagog
Katarzyna Jakóbiec - Wieteska oraz nauczycielka
matematyki Daria Radeberg zorganizowały dla
uczniów klas IV-VII warsztaty plastyczne w ramach
projektu "Artystyczna zakrętka". Na pierwszym
spotkaniu młodzi artyści wykonali obrazy metodą
sccrapbookingu, na drugim obrazki z
wykorzystaniem techniki decoupage. Powstały
piękne prace. Efekt końcowy zaskoczył nawet
uczniów. Oprócz rozwijania wyobraźni i
kreatywności dzieci, spędziliśmy piątkowe
popołudnie w miłej, twórczej atmosferze.
Warsztaty, co roku, cieszą się dużym
zainteresowaniem uczniów.
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Święto Konstytucji 3 Maja

Dnia 27 kwietnia 2018 roku uczniowie  klas IVf, VIa i VIc pod opieką pań: Aleksandry
Marcelińskiej, Eweliny Biegun i Darii Radeberg wystawili uroczystą akademię upamiętniającą
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaśpiewali też hymn państwowy oraz patriotyczne
pieśni, nad których wykonaniem czuwała pani Marzena Grzybowska. Natomiast o oprawę
techniczną i odpowiednie oświetlenie zadbał pan Olaf Pękala. Uczniowie ładnie recytowali
wiersze i śpiewali z powagą pieśni. Widowni szczególnie podobało się przejmujące
wykonanie pieśni pt. „Ojczyzna" przez uczennicę kl. VI a - Kasię Lisak. Tego dnia uczniowie
naszej szkoły byli ubrani na galowo, a osoby występujące miały przypięte własnoręcznie
wykonane kotyliony. Ta cenna lekcja historii uświadomiła uczniom rangę Konstytucji 3 Maja.

. .
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Z przyjemnością prezentujemy w naszej gazetce
opowiadania uczniów klasy 6 c. 

Pewnego dnia, popołudniowa pora otrzymałem od mamy misję. Otóż miałem dowiedzieć się, kiedy babcia z
dziadkiem, którzy wybrali się na spacer wrócą do domu. Było to bardzo ważne zadanie, bo od niego zależało,
kiedy będziemy jeść obiad, mama chciała, aby wszystko było już przygotowane i gotowe do podania.
  Ale jak często się zdarza, zadanie okazało się nie być takie proste, jak mogłoby się wydawać. Nie zrażałem się,
tylko zapytałem, wykrzykując
z pokoju:
 - Mamo! Nie wiesz może, gdzie jest mój telefon?
 - To twój telefon, więc chyba powinieneś wiedzieć gdzie go masz -  odpowiedziała moja mama nieco
filozoficznie.
 - No właśnie nie wiem – odpowiedziałem krótko, nieco zmartwionym głosem.
 - Poszukaj w pokoju  - padła podpowiedź mamy.
 - Dobra myśl, ale to nie będzie proste zadanie, bo wiesz jak dużo mam tam różnych rzeczy  - odparłem.
 - Zamiast marudzić, weź się w garść i posprzątaj pokój, a zguba na pewno się odnajdzie  - poradziła mama.
Nie miałem innego wyjścia  - poszedłem do pokoju uprzątnąć bałagan i poszukać telefonu. Szukałem, szukałem i
nic. Zamiast porządku zrobił się nieco większy bałagan, a telefonu ciągle nie było ani widać ani słychać. Nagle
zadzwonił dzwonek. Okazało się, że wrócili ze spaceru moi dziadkowie. Odetchnąłem z ulgą i pomyślałem, że
niedługo już będzie obiad, że nie muszę szukać telefonu i mam czas na ulubione zdjęcia - usiadłem tylko na
chwilkę przy komputerze i za chwilę usłyszałem głos mamy:
 - Obiad!
Umyłem ręce i pędem poszedłem do jadalni. Obiad był pyszny i wszystkim bardzo smakował. 
  Po obiedzie zapytałem:
 - Czy mogę zagrać przy komputerze?
 - A porządek zrobiłeś? Znalazłeś zgubę?
 - Tak, tylko za chwilę poszukam jeszcze zguby.
Po pewnym czasie, myślę. że po około godzince, mama otworzyła nagle drzwi do mojego pokoju, rozejrzała się i
nie była zadowolona.
 - Już kończę  -  powiedziałem, a mama pokręciła głową i powiedziała: 
- Pomogę Ci. 
Za chwilkę to, co miałem na półkach wylądowało na ziemi. Mama nazwała to ,,samolotem”. Byłem zły, ale
mogłem się tego spodziewać...
Po pół godzinie mój pokój był ładny i co najważniejsze znalazłem zgubę.
  Nauczyłem się, że lepiej trzymać rzeczy w porządku  - wtedy mama nie zrobi mi ,,samolotu” i nie będę tracił
czasu na sprzątanie. 

   Wiktor Matuszek kl. 6c
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Tego dnia Dawid był bardzo napuszony, ponieważ kupił nowe okulary, w których było mu bardzo do twarzy. Nie
mógł się doczekać, aż pokaże je kolegom. Nawet nie wiedział, że przez to zostanie w pamięci całej klasy do
końca roku szkolnego.
  Gdy szedł w stronę szkoły, zauważył swoich przyjaciół wchodzących do sklepu. Jednak nie podszedł do nich,
ponieważ zostało tylko kilka minut do początku lekcji, a on nie chciał się spóźnić. Pod salą znalazł się równo z
dzwonkiem. Gdy się wypakowywał, zauważył, że jego przyjaciele się spóźniają i nauczyciel też, więc mieli
jeszcze szansę. Chwilę potem Adam, Maciek i Grzegorz wpadli do klasy zziajani i ucieszyli się, gdy nie
zobaczyli nauczyciela. Dawid, który czyścił swoje okulary, szybko je odłożył i odwrócił się w kierunku chłopców.
Adam szybko pobiegł do ławki Dawida, z którym zazwyczaj siedział. Wypakował się i pośpiesznie wyjął coś z
reklamówki i rzucił ją na ławkę.
- Widzisz to? -  zapytał uradowany.
 - Nie widzę -  powiedział zmieszany Dawid, bo widział tylko coś na kształt książki, ale wszystkie napisy były
rozmazane.
 - Jak to? -  Adam nie wierzył mu tylko myślał, że Dawid stroi sobie żarty.
W tym momencie do ławki podszedł Maciek, który słyszał ich rozmowę.
 - A gdzie są twoje okulary? -  zapytał i razem z Adamem zaczął się śmiać.
Dawid spojrzał w miejsce, gdzie odłożył okulary i nagle pobladł.
 - Nie ma ich! -  krzyknął i zaczął się rozglądać po ławce.
Rozpoczęły się poszukiwania. Zaglądali pod ławki i krzesła, a Dawid kilka razy sprawdził plecak. Wtedy do ławki
podszedł Grzegorz. Dwa razy przejechał wzrokiem po ławce i czymś rozbawiony ściągnął z niej reklamówkę.
Pod reklamówką znajdowały się, a jakże, okulary! Na początku twarz Dawida zalała się czerwienią, ale chwilę
potem dołączył do grupy duszącej się ze śmiechu. Gdy nauczyciel wszedł do klasy kazał się uspokoić. Mimo to
na lekcji od czasu do czasu ktoś zaczynał chichotać.
  Następnego dnia prawie połowa szkoły o tym wiedziała. Na szczęście nikomu chyba nie chciało wymyślać dla
Dawida przezwiska. Jednak w klasie komentarze nawiązujące do tej sytuacji trwały do końca roku.

  Magda Maślanka kl.6c         

. .
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Tym razem specjalnie dla najmłodszych (i nie tylko)
kolorowanki związane z Polską! 
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