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Wiosna

...

Bocian chodzi już po łące,

a po lesie kicają zające.

Kwiatki rosną, drzewa kwitną,

a ptaki śpiewają pod barwą błękitną.

Jeszcze trochę...

Przyjdzie lato,

bo wszyscy ludzie czekają 

w końcu na to.

Daria Malcher kl. VII

W numerze:

- sportowe
powitanie
wiosny,
- wieści z
biblioteki
szkolnej,
-,,kaszczorskie
potworki",
- książka na
wiosnę.

Patrycja Flieger kl. 4

Wiosna, wiosna
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kl. II gimnazjum

Recenzja na wiosnę
    Książka ,,13 powodów'' autorstwa J. Asher  opowiada historię dziewczyny, która popełniła samobójstwo.
Główny bohater, Clay Jensen, dostaje dziwną paczkę, w której znajduje sie siedem kaset. Kiedy je odsłuchuje
okazuje się, że nagrała je Hannah tuż przed śmiercią. Na nagraniach opowiada o trzynastu powodach, przez
które odebrała sobie życie. Dziewczyna mówi o samotności, smutku, bólu, rzeczach, przez które musiała
przejść. Clay jest jednym z powodów, lecz aby się dowiedzieć, co zrobił powinien poznać jej historię od
początku. Książka ta jest niesamowita. Porusza ważny problem w bardzo ciekawy sposób. Nie można się od
niej oderwać. Cały czas chce się wiedzieć, co będzie dalej. Na jej podstawie został  nagrany także serial o tym
samym tytule, który jest tak samo wciągający jak powieść. 
                                                                                                                                     Michalina Rolla kl. Vll 

Laura Gryca
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Co dręczy uczniów klasy IV?

     Okazało się, że nasi czwartoklasiści są dręczeni
przez potwory. Po krótkim śledztwie znaleźliśmy
grupę winnych potworków. Oto oni:

Głupiomóżdżek - potwór odpowiedzialny za głupie pomysły, które się
rodzą w głowach uczniów,
Gierkomaniak Ekranowy - potwór, który sprawia, że nie możemy
przestać grać w gry komputerowe,
Leniwus Namolny - sprawia, że chce nam się spać, gdy czas zacząć
odrabiać lekcje. Szepcze nam:,,Odpocznij sobie!", ,,Zostaw to na
później!",
Jęczydusza Całodobowa - sprawia, że jesteśmy nerwowi i ,,jęczymy" na
lekcjach,
Szał Pospolity - gdy atakuje nic nie jest w stanie nas uspokoić. Gdy nas
dopadnie to wszystko nas denerwuje,
Nierobuz Lekcjonus - potwór, który sprawia, że nie chce się odrabiać
lekcji,
Tabletacz - sprawia, że uczniowie mnóstwo czasu spędzają ,,na tablecie",
Odpychacz książkowy - powoduje, że nie chce się czytać lektur,
Pan Potworek Nie, Nie - pojawia się, gdy nauczyciele zadają nam prace
do domu.

Czy wiesz, że...

3.05. to Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii,

8.05. - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek,

12.05. - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 
i Położnych, 

14.05. - Dzień Farmaceuty,

18.05. - Międzynarodowy Dzień Muzeów,

21.05. - Światowy Dzień Kosmosu,

23.05. - Światowy Dzień Żółwia,

25.05. - Dzień Mleka,

31.05. - Światowy Dzień bez Papierosa

kl. IV

Potworek

wyk. L. Skrzypczak

wyk. J. Piędel
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Powitanie wiosny na sportowo

        21 marca uczniowie klasy VII oraz III
gimnazjum wybrali się na wycieczkę do Jump
Areny do Poznania. Kaszczorska młodzież, po
solidnej rozgrzewce z trenerem, na sportowo
przywitała wiosnę 2018. 

O Sporcie, tyś jest Radością! 
Na zew twój ciało rozkwita weselem,
oczy się śmieją i krew szybciej krąży.
Myśli się stają czystsze i jaśniejsze.

Pierzchają troski udręczonych smutkiem, 
a pełni życia kosztują szczęśliwi.

,,Oda do sportu" (fragm.) 

Pierre de Coubertin

21.03.2018

Poznań21.03.2018

Poznań

Poznań

Poznań

Jump ArenaPoznań

Jump Arena

Arena
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Wieści z biblioteki szkolnej

google grafika

źródło: google grafika

Rok 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej i Zbigniewa Herberta

,,Każdemu, kto tonie, należy podać rękę"
                                                                                            Irena Sendler

       Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Ireny Sendler, ponieważ w tym roku przypada 10. rocznica śmierci tej wybitnej Polki.  W ten sposób postanowiono
oddać hołd tej, która z największym poświęceniem działała na rzecz ratowania innych w czasie II wojny światowej. 
         Irena Sendler urodziła się w 1910 roku w Warszawie. W nieludzkim czasie II wojny zaangażowała się w konspirację. Pracując w wydziale opieki
społecznej w Warszawie mogła wchodzić do warszawskiego getta. Niemcy zezwolili na udzielanie pomocy medycznej Żydom i Sendlerowa, przebrana za
pielęgniarkę, wnosiła do getta leki, jedzenie i pieniądze. Zorganizowała akcję przemycania dzieci żydowskich z getta.  Ocaliła, wraz ze współpracownikami,
około 2,5 tysiąca żydowskiech dzieci...
   Wyprowadzane dzieci były umieszczane w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Ich zaszyfrowane nazwiska Irena Sendler zapisywała na

paskach bibułki, które wkładała do słoików i zakopywała. Po zakończeniu wojny rozszyfrowany spis trafił do szefa Centralnego Komitetu Żydów w Polsce.

Prowadzony przez Sendlerową rejestr uratowanych dzieci pozwolił po zakończeniu wojny na poznanie przez nie własnej tożsamości i odnalezienie bliskich.

      W 1943 r. została aresztowana przez Niemców. Przesłuchiwano ją i torturowano. Więziona na Pawiaku, została skazana na śmierć. Uratowała ją Rada

Pomocy Żydom "Żegota", przekupując niemieckich strażników. Do końca wojny ukrywała się pod fałszywym nazwiskiem. Podczas powstania warszawskiego

była sanitariuszką.

       W 1965 roku została uhonorowana medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, natomiast w 1991 otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela.W roku

2003 została odznaczona Orderem Orła Białego. W 2006 prezydent RP - Lech Kaczyński- wystąpił z inicjatywą przyznania Sendlerowej Pokojowej Nagrody

Nobla. ,,Bohaterka" II wojny światowej zmarła 12 maja 2008 roku w wieku 98 lat. Do końca życia twierdziła, że mogła zrobić więcej...

źródło: dzieje.pl

(…) ludzi dzieli się na dobrych i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem…

źródło:

Rok Sendlerowej
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Godne polecenia - ,,Łowcy potworów. Amulet" Karolina Cielas

     Od pewnego czasu z przyjemnością sięgam po debiutanckie powieści. Mogę się jedynie domyślać, jak ciężko
jest się przebić wśród tylu tytułów - szczególnie młodemu pisarzowi, bo tak jak to jest w przypadku Karoliny
Cielas, która w wieku 7 lat napisała swoją pierwszą książkę!
     Tego samego dnia, w którym Rose zgubiła się w lesie i skręciła kostkę, spotkała przystojnego i niezwykle
sympatycznego Ryana. Od tej chwili chłopak jest niezwykle zainteresowany główną bohaterką, a szczególnie
tym, czy nic dziwnego nie dzieje się wokół niej. A  dzieje się - i to wiele, Choć sama Rose nie do końca zdaje
sobie z tego sprawę. Otóż na jej życzenie woda staje się gorąca, a innym razem zimna. Raz wrze, innym razem
jest zimna jak lód. Dziewczyna zastanawia się, czy powiedzieć o tym rodzicom , lecz - jak się okazało - było to
zbędne zmartwienie... Niedługo potem przez przypadek tajemnica sama się ujawnia, a odpowiedź jest niezwykle
prosta i jedynie dziwi główną bohaterkę. Rose jest czarownicą. Przed nią nowe wyzwania, jakim jest chociażby
udanie się wraz z początkiem nowego roku szkolnego do Akademii Magii w Velrisie.
    I tak oto rozpoczyna się nowa (choć dla wielu podejrzanie znana) powieść młodzieżowa o nastoletniej
czarownicy, która pewnego dnia odkrywa w sobie magiczną moc. Najpierw nie dowierza, by po chwili pokochać
całym sercem wymiar magii. Kolejno przenosi się do Akademii Magii i tam uczy się czarować. Dodatkiem do
tego wszystkiego jest tytułowy amulet, pamiątka po babci, który z jakiegoś powodu jest celem demonów...
     Autorka napisała tę książkę w wieku zaledwie 13 lat, a wydała rok później. Ta informacja mnie naprawdę
zamurowała. Byłam pod wielkim wrażeniem determinacji Karoliny i dlatego postanowiłam dać szansę temu
debiutowi. Czytałam ją z wyrazami szacunku oraz z malutkim przymrużeniem oka na niedoskonałości
spowodowane młodym wiekiem pisarki.
       Powiem jedno, a nawet to podkreślę: "Łowcy potworów" czyta się naprawdę dobrze, lekko i z uśmiechem. I
za to naprawdę należą się ogromne brawa! Pod względem stylu autorka wyróżnia się na tle nie tylko
gimnazjalistów, ale nawet licealistów (a ma przecież dopiero 18 lat)! Jej język jest plastyczny, opisy ciekawe i bez
niepotrzebnych dłużyzn. Mam jedynie drobne uwagi dotyczące dialogów, które raz były żywe, by innym razem
okazać się całkowicie - na mój gust - zbędnymi. Ale ten mały szczegół nie zepsuł mi ogólnej przyjemności z
lektury, którą przeczytałam od początku do końca!
       Dlatego też nie zamierzam tutaj wytykać zbyt wielu wad spowodowanych na pewno niedoświadczeniem oraz
młodym wiekiem autorki. Akcja pędzi jak szalona, przez co trudno poczuć wszystkie emocje, jakie przeżywa
główna bohaterka (narratorka opowieści), która jest niesamowicie piękna i utalentowana.  Wyróżniając się na tle
koleżanek i kolegów zarówno w szkole, jak i prywatnie. 
,, Amulet. Łowcy potworów" to zaledwie pierwsza część przygód Rose i jej przyjaciół, dlatego też naprawdę
trzymam kciuki za Karolinę, by nie przestawała pisać, kreować światów i marzyć, bo niezaprzeczalnie ma talent i
wyrobiony styl (a to już dużo!). Będę czekała na ciąg dalszy, po który sięgnę z ciekawości.

    Debiut tak młodej autorki powinien przypaść do gustu młodszym czytelnikom, którzy chcieliby raz jeszcze
powrócić do magicznego świata po lekturze ,,Harry'ego Pottera". Uważam, że "Łowcy potworów" powinny być
pozycją obowiązkową dla wszystkich tych, którzy potrzebują pewności, że wyrasta nam nowe, dobre pokolenie
pisarzy!                                                                                                                       

 Daria Malcher kl. VII

wiosna... nareszcie
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