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,,Chętnie wracam do Kubusia Puchatka"
czyli wywiad z panią Urszulą Skęczek

Zastanawialiście się kiedyś, na czym tak naprawdę polega praca bibliotekarza? Jeśli tak, w
tym wywiadzie trochę się o tym dowiecie!
  Osoba, która tak często podaje wam ksiązki i je proponuje, ma wiele do opowiedzenia o
swojej pracy! Przeprowadziłyśmy wywiad z panią Urszulą Skęczek, naszą szkolną
bibliotekarką, a równocześnie nauczycielką techniki i panią Wicedyrektor. Dowiedziałyśmy
się wiele ciekawych rzeczy, między innymi- ile jest książek w szkolnej bibliotece.
  Pani Ula z uśmiechem na twarzy odpowiadała na nasze pytania, a także rozdała nam
cytaty z Kubusia Puchatka… Pani Bibliotekarka z wieloletnim doświadczeniem wie, jak
ciekawie opowiadać i mówić do dzieci.  Dialog przeprowadziłyśmy z okazji Dnia
Bibliotekarza, który odbędzie się 8 maja. A teraz czas na przytoczenie rozmowy:
Natalka i Maja- Dlaczego została pani szkolną bibliotekarką?
Pani Urszula Skęczek- Dlatego, że zawsze chciałam nią być. Gdy byłam mała układałam
sobie książki i bawiłam się w bibliotekarkę. Zawsze chciałam być też nauczycielem. I udało
mi się to połączyć.
N.M.- Co najbardziej podoba sie pani w tym zawodzie?
p.U.S.- Bezpośredni kontakt z dziećmi, rozmowy o książkach i ich samodzielne
poszukiwania.
N.M.- Jaką bajkę ze szkolnej biblioteki lubi pani najbardziej?
p.U.S- Chętnie wracam do Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Najbardziej cenię sobie tam
sentencje i  cytaty. Mam tu nawet wydrukowane, możecie sobie wybrać.
N.M.- Czego nie lubi pani w swojej pracy?
p.U.S- Jak nie mam książki, którą chciałoby dziecko, zwłaszcza jeśli nie mam jej z
powodów finansowych.
N.M.- Czy w młodym wieku spodziewała się pani, że będzie pani szkolną bibliotekarką?
p.U.S- Nie, że szkolną, ale domyślałam się, że uda mi się spełnić marzenie.
N.M.- Kiedy dzieci wypożyczają najwięcej książek?
p.U.S- Na początku roku szkolnego jest takie “Bum”, bo wszyscy przychodzą do biblioteki.
Na wakacje, czyli pod koniec roku szkolnego, dzieci też wypożyczają sporo książeczek.
N.M.- Ile lat pracuje pani w tym zawodzie?
p.U.S- W bibliotece pracuję już 26 lat, a wcześniej pracowałam w szkole numer 10, która
wtedy przekształcała się w gimnazjum.
N.M.- Czy wie pani, ile książek jest w szkolnej bibliotece?
p.U.S- Około 7-8 tysięcy książeczek.
N.M.- Czy trzeba skończyć jakieś studia lub kursy, aby zostać bibliotekarzem?
p.U.S- Ja skończyłam Bibliotekoznstwo i Informacje Naukową ze specjalizacją bibliotek
szkolnych.
N.M.- Od czego pochodzi nazwa biblioteka?
p.U.S -Od greckiego “biblion”, czyli “książka”, lub “zbiór książek”.
  Jak widać, z powyższego wywiadu można dowiedzieć się swielu ciekawych rzeczy, o
których już wspomnieliśmy. Mamy nadzieję, że ten artykuł przypadł wam do gustu. Pani
Skęczek zaś serdecznie dziękujemy za rozmowę!

wywiad przeprowadziły: Maja Lewandowska i Natalia Pietrzyk Vb

Święto Konstytucji
Trzeciego maja obchodzić będziemy Święto Konstytucji.
Zostało ono wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez
Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Była ona jedną z
najważniejszych ustaw w Polsce. Co ciekawe, od 1946 roku
aż do roku 1990 świętowanie tego dnia było zakazane przez
władze. Drugiego maja wszyscy obywatele musieli
zdejmować flagi, tak aby trzeciego maja nie było ich
widać.Zmieniło się to dopiero w 1990 roku, kiedy
prezydentem Polski został Wojciech Jaruzelski. I tutaj
kolejna ciekawostka,  nasza Konstytucja była drugą
konstytucją na świecie po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych z 1787 r.

2 maja- Dzień Flagi
  Święto to  zostało ustanowione w 2004 roku. 
  Tego dnia- każdy Polak ma za zadanie przywiesić flagę na
swój dom.
  Barwy na fladze również nie są przypadkowe. Biała barwa
ma oddawać czystość i łagodność Polaków, a czerwona
krew, którą nasi rodacy wylali podczas wojen.  Uważano
też, że barwy wzięły się od herbu. Biel ma symbolizować
białego orła, a czerwony kolor tło.  Flaga  Polski została
ustanowiona oficjalnie w 1919 roku,  jednak podczas wielu
lat zmieniała swoją barwę. Początkowo miała odcień
karmazynu (ciemnej  czerwieni), później jednak jego miejsce
zajął cynober(czerwień  podobny do jasnego różu). 
   Stała barwa została sprecyzowana dopiero w 1980r.  
  

. .
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Offline- recenzja filmu Książka na weekend

Lekcja muzyki na żywo

   Tradycją naszej szkoły są przeprowadzane raz na półrocze przez panią
Dorotę Pollak, zajęcia umuzykalniające.
   Tym razem miały one formę koncertu, który odbył się na prawdziwej scenie
MDK w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 26 marca przy dogodnej pogodzie,
starsze klasy naszej szkoły udały się spacerem, do Miejskiego Domu Kultury.
Wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu instrumentalistów ze Szkoły
Muzycznej w Bielsku-Białej i przyjrzeć się przeróżnym instrumentom np.:
puzonom, klarnetowi, saksofonom itp.
Zebrani przysłuchiwali się w skupieniu przeróżnym grupom muzycznym.
Potem radośnie wrócili do szkoły.
  Miejmy nadzieję, że to wydarzenie zachęciło kolejne osoby do sięgnięcia po
swój ulubiony instrument, do zgłębienia jego tajników i poszukiwania
nieodkrytych melodii.

Bazyli Nizio IV b

    Głównym bohaterem filmu „Offline” jest Jan, który ma
masę przygód jako Fenris, dzielny wojownik , bohater gry
komputerowej.
    Całe jego życie kręci się tylko wokół życia w sieci.
Zapomina o normalnym życiu. Kiedy przygotowuje się do
wielkiego turnieju w sieci, 70 godzin przed Ragnarökiem,
ktoś hakuje jego konto i nie może się zalogować do gry.
By odzyskać konto Jan musi stawić czoło różnym
wyzwaniom w realnym świecie.  I tak Jan jak wyrusza na
swoją pierwszą wyprawę, podczas której spotyka Karo... 
    Okazuje się, że Karo, podobnie jak Jan, również straciła
dostęp do swojego konta. Decydują się na wspólną
wyprawę w świecie offline. Przed nimi niesamowite
przygody, ale czy uda się Janowi i Karo odzyskać swoje
konta? Czy dojdą do celu ? Czy wygrają Ragnaröka ? Jeśli
nie widzieliście filmu- to zobaczcie sami!

Wojciech Dudzik VI a

Niedługo będą wakacje, chyba każdy już odlicza dni do wolności. Ja już
się nie mogę doczekać, a Wy? Każdy ma jakieś plany co będzie robić i
jak je spędzi. Ale wiadomo jak jest, my sobie możemy planować…No
właśnie. 

Tak samo miał główny bohater książki „Dziennik cwaniaczka. Ubaw po
pachy” Greg Heffley  Też czekał na wakacje, miał swoje plany. Chciał je
spędzić po swojemu,  czyli całe wakacje
grać w ulubione gry na swoim kochanym komputerze  i nie wychodzić z
domu. Granie i tylko granie, żadnego wychodzenia z domu, żadnego
sportu, tylko granie. Taki miał plan, ale wiadomo…rodzice decydują i
lubią planować nasze życie. 

Jeśli chcecie się dowiedzieć jak to wszystko się skończyło i czy
zrealizował swoje wakacyjne marzenie, przeczytajcie koniecznie
„Dziennik cwaniaczka. Ubaw po pachy”.

Wojtek Dudzik VI a
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Gwiezdne Wojny

MROCZNE WIDMO- recenzja filmu

Imperium Kontratakuje- recenzja filmu

     Anakin Skywalker, Darth Vader, Yoda, każdy z nas wie o kogo chodzi, bo chyba wszyscy
oglądaliśmy kiedyś jakąś część Gwiezdnych Wojen. Ja chciałbym Wam przypomnieć o
,,Mrocznym widmie”. Jest to czwarty film z tej serii, ale tak naprawdę,  to pierwsza część
Gwiezdnych Wojen. To od niej wszystko się zaczyna. Opowiada o samym początku.
    W całej galaktyce pokoju pilnuje Wielki Zakon Jedi. Niestety pojawiają się problemy, ponieważ
Federacja Handlowa niespodziewanie atakuje pewną planetę Naboo. Senat postanawia wysłać
kogoś, komu uda się załagodzić konflikt, pada na mistrza Qui-Gon Jinna, który w podróż zabiera
młodego rycerza Obi-Wana-Kenobi. Po drodze, zatrzymują się na pewnej pustynnej planecie,
gdzie spotykają chłopca o imieniu Anakin Skywalker. Mistrz stwierdza, że chłopiec mógłby 
zostać rycerzem Jedi. Oczywiście wśród bohaterów jest również czarny charakter –Lord Sithów,
który knuje intrygę, dzięki której zakon Jedi ma przestać istnieć.
    Tak poznajemy same początki Gwiezdnych Wojen. Jeśli znajdziecie czas, to zachęcam do
oglądniecie, właśnie tej części. Niech moc będzie z wami!

Wojtek Dudzik

    ,,Imperium Kontratakuje’’ to 5 część ,, Gwiezdnych Wojen’’. Powstała ona w
21 maja 1980 roku.
Luke Skywalker przebywa na planecie Hoth. Porywa go Wampa do jego
śnieżnej jamy. Luke walcząc z bestią ucieka. W zimowych warunkach Luke ma
małe szanse na przeżycie. Ratuje go Han Solo.
    Imperium odnalazło bazę Rebeliantów na Hoth i atakują Rebelię.  Luke leci
na planetę Dagobah i rozpoczyna szkolenie u mistrza Yody. Han Solo,
księżniczka Leia i C3-PO lecą do przyjaciela Hana – Lando. Imperium więzi
przybyłych i zamraża Hana w karbonicie. Luke przyjeżdża do swoich
przyjaciół. Spotyka Lorda Vadera, który wyjawia Luk’owi, że … Obejrzyjcie i
sami dowiedzcie się, co takiego wyjawia głównemu bohaterowi najczarniejszy
z wszystkich bohaterów.
    Jest to jedna z moich ulubionych części Gwiezdnych Wojen. Polecam
obejrzeć ,,Imperium Kontratakuje’’ i niech moc będzie z wami!

Maja Trzop



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 9 11/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSpod szkolnej ławki...

Gwiezdne Wojny

Gwiezdne Wojny- Ostatni Jedi

Gwiezdne Wojny - początek...

   Seria filmów Gwiezdne Wojny została zapoczątkowana w 1977 roku  premierą pierwszego z nich,
który uzyskał potem podtytuł „Nowa Nadzieja”. Produkcja ta stała się popkulturowym fenomenem na
całym świecie. Film został stworzony przez George’a Lucasa i sprawił, że stał się on popularny dla
szerokiej rzeszy widzów filmowych. 
  Kolejne dwie części: „Imperium Kontratakuje” i „Powrót Jedi” należały do oryginalnej trylogii sequeli.
Następny film pt. „Mroczne Widmo” zapoczątkował serię prequeli, które przedstawiały wydarzenia
sprzed „Nowej Nadziei”. Filmy te jednak były gorzej oceniane, aniżeli oryginalna trylogia.
  W 2012 r. wytwórnia Walt Disney Pictures kupiła studio LucasFilm, które wytworzyło poprzednie
części Gwiezdnych Wojen i powróciła do realizowania kontynuacji. Pierwszym filmem od Walt Disneya
było „Przebudzenie Mocy”, które spodobało się widowni. Kolejnym filmem tego studia był „Ostatni Jedi”.
Film ten jednak bardzo podzielił fanów. Niektórym widzom się podobał, a inni oceniali go źle.
  Walt Disney w 2016 r. wyprodukowało spin-off pt. „Łotr Jeden”.
Najnowszym filmem o Gwiezdnych Wojnach będzie „Han Solo”, który również jest spin-offem. Będzie
on opowiadał (jak sama nazwa wskazuje) o Hanie Solo.
  Obecnie Gwiezdne Wojny są znane i oglądane przez widzów w różnym wieku i na całym świecie. Są
również jednym z najbardziej dochodowych filmów.
  Warto też wspomnieć, że w Grabowie istnieje ulica Obi-Wana Kenobiego, której nazwa pochodzi od
imienia jednego z bohaterów Gwiezdnych Wojen.

  Grzegorz Grabka

  Film ,,Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" miał polską premierę 14 grudnia 2017 roku. Jest to 8 epizod
Gwiezdnych Wojen, a zarazem kontynuacja ,,Przebudzenia Mocy". Produkcją zajęła się wytwórnia
Walt Disney. Film jest podzielony na 3 części – pierwsza z nich opowiada o Rey, która uczy się pod
okiem Luke’a Skywalkera jak zostać Jedi. Druga część opowiada o Finnie, który chce znaleźć Rey.
Trzecia część pokazuje co się dzieje na statku Ruchu Oporu.
  Film jest moim zdaniem nie należy do najlepszych. Występują tu ciekawe momenty, ale końcówka
jest dość nudna. Poza tym poprzednia część zadała nam wiele pytań, na które w filmie nie dostajemy
odpowiedzi.   Możemy w produkcji zauważyć czasem ciekawe elementy. Tak jak we wszystkich
częściach Gwiezdnych Wojen na plus można zaliczyć bardzo interesująco wyglądające walki w
kosmosie. Plusem również jest to, że w przeciwieństwie do poprzedniej części jest tu kilka walk na
miecze świetlne. Jednak widzimy w filmie scenę, w której w bardzo prosty sposób ginie jeden z
najważniejszych czarnych charakterów.
  Podsumowując film ,,Gwiezdne Wojny: Ostatni Jedi" ma swoje dobre i złe strony. Moim zdaniem
warto  go obejrzeć, chociażby tylko dla  ciekawych scen walki.

Grzegorz Grabka
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Inwazja klonów – recenzja Przebudzenie Mocy- recenzja filmu

  Film ..Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy" miał premierę 18 grudnia 2015
roku. Został on stworzony przez J. J. Abramsa i należy do gatunku space
opera. Jest to 7 część Gwiezdnych Wojen. Fabuła opowiada o tym jak
zbieraczka złomu Rey znajduje droida BB-8, który posiada mapę z miejscem
pobytu Luka Skywalkera. Rey spotyka również byłego szturmowca Finn'a,
który przeszedł na stronę dobra.
  Film mi się podobał. Tak jak w innych częściach Gwiezdnych Wojen były
bardzo ciekawe walki w kosmosie. Fabuła też jest bardzo ciekawa. Podoba mi
się również to, że wydarzenia są mało związane z poprzednimi częściami,
dlatego ktoś, kto pierwszy raz ogląda Gwiezdne Wojny powinien wiedzieć w
większości o co chodzi. Jednak widz taki może nie znać niektórych postaci.
  Bardzo mi się podoba postać Rey. Jest to osoba ciekawa, głównie dlatego, że
jest niezwykle tajemnicza. Nie znamy jej przeszłości. Wiemy tylko, że została w
dzieciństwie pozostawiona przez rodziców.
  Jest jednak w filmie element, który mi się nie podoba. Moim zdaniem
największym błędem reżysera jest to, że zbyt mało jest walk na miecze
świetlne. Dokładnie tylko jedna walka, w której uczestnicy władają tym orężem.
To zbyt mało jak na film z serii Gwiezdne Wojny.
  Jednak w podsumowaniu film należy ocenić jako dobrą produkcję.
Zapewniam wszystkich, że oglądając to dzieło  J.J. Abramsa nie będziecie się
nim nudzić!

Grzegorz Grabka

Film ,, Inwazja klonów’’ powstał w 2002 r przez
Georgana Lucasa. Moim zdaniem „Gwiezdne
wojny” nie są jakimś szczególnie świetnym
filmem. Papierowe postacie, które możemy
zauważyć po ubiorze, banalna fabuła,
powtarzające się bardzo podobne momenty oraz
efekty specjalne, które oszałamiają i zadziwiają…
naszych dziadków, sprawiają, że film jest nudny.
Wielu specjalistów zachodziło w głowę jak taki film
jak „Gwiezdne Wojny” mógł podbić serca wielu
ludziom. Film zdobył aż 6 Oscarów. Po latach film
stawał się coraz sławniejszy i podbijał kolejne
serca pokoleniom, dając twórcom ogromne
pieniądze.
Następnie powstała poprawiona wersja, a w tym
,,inwazja klonów’’.  Zostały użyte lepsze efekty
specjalne. Część 2 , o której robię recenzję
nazywa się ,, Atak klonów’’.  Opowiada ona o  tym
jak jedi zniszczyli gwiazdę śmierci ( siedzibę
imperatora), mimo to źli się nie poddają. Chcą
dopaść i zabić wszystkich jedi. Film jest pełen
ciekawych i podnoszących ciśnienie scen.
Niestety są również jak już mówiłam podobne i
nudne Momoty np. walki.  Mimo to zachęcam do
obejrzenia tego filmu wytrwałym  i cierpliwym
osobą, ponieważ na akcję długo trzeba czekać.

Aleksandra Bukowska
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Czy wiesz, że...?
                                                                                       Bazyli Nizio

..

..
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Nie tylko uczniowie i nauczyciele w szkole

Czy zastanawialiście się kiedyś jak przebiega praca woźnego? Właśnie w tym artykule możecie
się tego dowiedzieć.

Wywiad z Panią  Dorotą Klimczak –woźną w naszej szkole

Aleksandra Bukowska-Na czym polega głównie Pani praca?  
Pani Dorota Klimczak- Praca woźnej nie jest taka łatwa. Oprócz sprzątania,
mycia okien, wycierania podłóg (itp.)  ,mam też wiele innych trudniejszych
zajęć. Na przykład czasem muszę wcześniej wstać, aby otworzyć szkołę,
odprowadzać młodszych uczniów do drugiego budynku, odszukuję czyjeś
zgubione mundurki i odnajduje im właścicieli. Często pomagam przy
przygotowaniach do przedstawień. Np. prasuje małym aktorom stroje. Zawsze
gdy coś się rozleje lub rozbije, służę też pomocą. Na przerwach często gdy
dyżurujący nauczyciel nie  zobaczy czegoś lub coś mu umknie, to właśnie ja
mogę pomóc np. smutnej osobie. Podaje też na stołówce różne smakowite
dania. 
A.B- Jaka jest Pani najtrudniejsza praca?
 p.D.K - Odśnieżanie zimową porą. 
A.B- Co Pani robi gdy nas uczniów nie ma w szkole? 
 p.D.K- Myje okna, pastuje podłogi, porządkuje klasy, a rano, gdy nie ma was
jeszcze w szkole, daje papier toaletowy. Oprócz klas sprzątam też łazienki,
sekretariat czy np. wycieram podłogę w Sali gimnastycznej.
 A.B- Czy lubi Pani swoją pracę i dlaczego?
 P.D.K- Tak lubię, ponieważ daje mi ona bardzo dużą satysfakcję. Gdy w parę
godzin posprzątam prawie całą szkołę, to po tej pracy można poczuć  się z
siebie bardzo zadowolonym.
 A.B- Co Pani się najbardziej podoba w tej pracy? 
 p.D.K- utrzymywanie porządku, a kontakt z dziećmi daje mi dużo radości.
 A.B- Od jak dawna pracuje Pani w naszej szkole?  
p.D.K- W szkole pracuje 20 lat. 
A.B- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
 p.D.K- Uwielbiam wraz ze swoim mężem jeździć na różne ciekawe wycieczki.
 A.B- A wracając do tematu szkolnych, czy często dzieci gubią swoje rzeczy? 
P.D.K- Tak, bardzo często gubią piórniki, plecaki, mundurki, ale bardzo
chętnie  gdy ktoś zgubi swój mundurek próbuje mu pomóc.
 A.B- Dlaczego Pani wybrała akurat tą pracę?  
p.D.K- Ponieważ daje mi dużo satysfakcji, jest ciekawa i mieści się blisko
mojego domu.  
A.B- Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
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Higiena rąk Nie tylko uczniowie i nauczyciele w szkole
   

Czy zastanawialiście się kiedyś jak przebiega praca woźnego? Właśnie w tym artykule możecie
się tego dowiedzieć.

Wywiad z Panią  Dorotą Klimczak –woźną w naszej szkole

Aleksandra Bukowska-Na czym polega głównie Pani praca? 
Pani Dorota Klimczak- Praca woźnej nie jest taka łatwa. Oprócz sprzątania,
mycia okien, wycierania podłóg (itp.)  ,mam też wiele innych trudniejszych
zajęć. Na przykład czasem muszę wcześniej wstać, aby otworzyć szkołę,
odprowadzać młodszych uczniów do drugiego budynku, odszukuję czyjeś
zgubione mundurki i odnajduje im właścicieli. Często pomagam przy
przygotowaniach do przedstawień. Np. prasuje małym aktorom stroje. Zawsze
gdy coś się rozleje lub rozbije, służę też pomocą. Na przerwach często gdy
dyżurujący nauczyciel nie  zobaczy czegoś lub coś mu umknie, to właśnie ja
mogę pomóc np. smutnej osobie. Podaje też na stołówce różne smakowite
dania. 
A.B- Jaka jest Pani najtrudniejsza praca?
 p.D.K - Odśnieżanie zimową porą. 
A.B- Co Pani robi gdy nas uczniów nie ma w szkole?
 p.D.K- Myje okna, pastuje podłogi, porządkuje klasy, a rano, gdy nie ma was
jeszcze w szkole, daje papier toaletowy. Oprócz klas sprzątam też łazienki,
sekretariat czy np. wycieram podłogę w Sali gimnastycznej.
 A.B- Czy lubi Pani swoją pracę i dlaczego?
 P.D.K- Tak lubię, ponieważ daje mi ona bardzo dużą satysfakcję. Gdy w parę
godzin posprzątam prawie całą szkołę, to po tej pracy można poczuć  się z
siebie bardzo zadowolonym.
 A.B- Co Pani się najbardziej podoba w tej pracy?
 p.D.K- utrzymywanie porządku, a kontakt z dziećmi daje mi dużo radości.
 A.B- Od jak dawna pracuje Pani w naszej szkole? 
p.D.K- W szkole pracuje 20 lat. 
A.B- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
 p.D.K- Uwielbiam wraz ze swoim mężem jeździć na różne ciekawe wycieczki.
 A.B- A wracając do tematu szkolnych, czy często dzieci gubią swoje rzeczy? 
P.D.K- Tak, bardzo często gubią piórniki, plecaki, mundurki, ale bardzo
chętnie  gdy ktoś zgubi swój mundurek próbuje mu pomóc.
 A.B- Dlaczego Pani wybrała akurat tą pracę? 
p.D.K- Ponieważ daje mi dużo satysfakcji, jest ciekawa i mieści się blisko
mojego domu. 
A.B- Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.

Na rękach zbiera się ponad 1000 000 bakterii.
Ręce są główną drogą przenoszenia zarazków i
bakterii. Prawidłowa higiena rąk nie polega na tym,
żeby tylko przemyć ręce wodą, ale żeby je
porządnie wyszorować mydłem przed każdym
posiłkiem i po pobyciu w toalecie.  Myć ręce
powinno się zaraz po przybyciu z jakiegoś
miejsca publicznego. Wiele osób nie wie, ale
alergicy, uczuleni na pyłki powinni myć ręce po
przybyciu z podwórka. Myć ręce powinno się 30
s, a najlepiej minutę. Wiem, że nikomu pewnie nie
chcę się siedzieć w toalecie i liczyć równo minuty,
ale jest na to krótszy sposób. Wystarczy że
zaśpiewasz sobie 3 razy wlazł kotek na płotek… i
przy tym będziesz myć ręce. Po zaśpiewaniu 3
razy  możesz być pewny, że ręce będą czyste.
Nie mycie rąk jest najczęstszym powodem
choroby , a mimo to najbardziej ignorowanym. 
Ponad 90% ludzi nie myje rąk. Na naszych
dłoniach jest czasem więcej bakterii niż na muszli
klozetowej. To nie jest temat do śmiechu jeżeli
chcemy temu zapobiec to wystarczy że każdy z
nas będzie przestrzegał tych reguł:
Myj ręce:
- po wejściu i przed wyjściem z miejsca pracy, 
- po wyjściu z toalety, 
- po wykonaniu prac porządkowych i
czystościowych, 
- przed spożywaniem posiłku, 
- przed przystąpieniem do pielęgnacji dzieci i
chorych, 
- po zakończeniu czynności pielęgnacyjnych
(higienicznych), 
- przed dotykaniem żywności, 
- przed karmieniem dzieci i chorych, 
- po każdorazowym kontakcie z ziemią.
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	,,Chętnie wracam do Kubusia Puchatka"
	Święto Konstytucji
	2 maja- Dzień Flagi
	Lekcja muzyki na żywo
	Tradycją naszej szkoły są przeprowadzane raz na półrocze przez panią Dorotę Pollak, zajęcia umuzykalniające.
	Tym razem miały one formę koncertu, który odbył się na prawdziwej scenie MDK w Czechowicach-Dziedzicach. W dniu 26 marca przy dogodnej pogodzie, starsze klasy naszej szkoły udały się spacerem, do Miejskiego Domu Kultury. Wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu instrumentalistów ze Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej i przyjrzeć się przeróżnym instrumentom np.: puzonom, klarnetowi, saksofonom itp.
	Zebrani przysłuchiwali się w skupieniu przeróżnym grupom muzycznym. Potem radośnie wrócili do szkoły.
	Miejmy nadzieję, że to wydarzenie zachęciło kolejne osoby do sięgnięcia po swój ulubiony instrument, do zgłębienia jego tajników i poszukiwania nieodkrytych melodii.
	Bazyli Nizio IV b

	Offline- recenzja filmu
	Książka na weekend
	Niedługo będą wakacje, chyba każdy już odlicza dni do wolności. Ja już się nie mogę doczekać, a Wy? Każdy ma jakieś plany co będzie robić i jak je spędzi. Ale wiadomo jak jest, my sobie możemy planować…No właśnie.
	Głównym bohaterem filmu „Offline” jest Jan, który ma masę przygód jako Fenris, dzielny wojownik , bohater gry komputerowej.
	Całe jego życie kręci się tylko wokół życia w sieci. Zapomina o normalnym życiu. Kiedy przygotowuje się do wielkiego turnieju w sieci, 70 godzin przed Ragnarökiem, ktoś hakuje jego konto i nie może się zalogować do gry. By odzyskać konto Jan musi stawić czoło różnym wyzwaniom w realnym świecie.  I tak Jan jak wyrusza na swoją pierwszą wyprawę, podczas której spotyka Karo...
	Tak samo miał główny bohater książki „Dziennik cwaniaczka. Ubaw po pachy” Greg Heffley  Też czekał na wakacje, miał swoje plany. Chciał je spędzić po swojemu,  czyli całe wakacje
	grać w ulubione gry na swoim kochanym komputerze  i nie wychodzić z domu. Granie i tylko granie, żadnego wychodzenia z domu, żadnego sportu, tylko granie. Taki miał plan, ale wiadomo…rodzice decydują i lubią planować nasze życie.
	Jeśli chcecie się dowiedzieć jak to wszystko się skończyło i czy zrealizował swoje wakacyjne marzenie, przeczytajcie koniecznie „Dziennik cwaniaczka. Ubaw po pachy”.

	Okazuje się, że Karo, podobnie jak Jan, również straciła dostęp do swojego konta. Decydują się na wspólną wyprawę w świecie offline. Przed nimi niesamowite przygody, ale czy uda się Janowi i Karo odzyskać swoje konta? Czy dojdą do celu ? Czy wygrają Ragnaröka ? Jeśli nie widzieliście filmu- to zobaczcie sami!

	Gwiezdne Wojny
	MROCZNE WIDMO- recenzja filmu
	Anakin Skywalker, Darth Vader, Yoda, każdy z nas wie o kogo chodzi, bo chyba wszyscy oglądaliśmy kiedyś jakąś część Gwiezdnych Wojen. Ja chciałbym Wam przypomnieć o ,,Mrocznym widmie”. Jest to czwarty film z tej serii, ale tak naprawdę,  to pierwsza część Gwiezdnych Wojen. To od niej wszystko się zaczyna. Opowiada o samym początku.
	W całej galaktyce pokoju pilnuje Wielki Zakon Jedi. Niestety pojawiają się problemy, ponieważ Federacja Handlowa niespodziewanie atakuje pewną planetę Naboo. Senat postanawia wysłać kogoś, komu uda się załagodzić konflikt, pada na mistrza Qui-Gon Jinna, który w podróż zabiera młodego rycerza Obi-Wana-Kenobi. Po drodze, zatrzymują się na pewnej pustynnej planecie, gdzie spotykają chłopca o imieniu Anakin Skywalker. Mistrz stwierdza, że chłopiec mógłby  zostać rycerzem Jedi. Oczywiście wśród bohaterów jest również czarny charakter –Lord Sithów, który knuje intrygę, dzięki której zakon Jedi ma przestać istnieć.
	Tak poznajemy same początki Gwiezdnych Wojen. Jeśli znajdziecie czas, to zachęcam do oglądniecie, właśnie tej części. Niech moc będzie z wami!
	Wojtek Dudzik

	Imperium Kontratakuje- recenzja filmu
	,,Imperium Kontratakuje’’ to 5 część ,, Gwiezdnych Wojen’’. Powstała ona w 21 maja 1980 roku.
	Luke Skywalker przebywa na planecie Hoth. Porywa go Wampa do jego śnieżnej jamy. Luke walcząc z bestią ucieka. W zimowych warunkach Luke ma małe szanse na przeżycie. Ratuje go Han Solo.
	Imperium odnalazło bazę Rebeliantów na Hoth i atakują Rebelię.  Luke leci na planetę Dagobah i rozpoczyna szkolenie u mistrza Yody. Han Solo, księżniczka Leia i C3-PO lecą do przyjaciela Hana – Lando. Imperium więzi przybyłych i zamraża Hana w karbonicie. Luke przyjeżdża do swoich przyjaciół. Spotyka Lorda Vadera, który wyjawia Luk’owi, że … Obejrzyjcie i sami dowiedzcie się, co takiego wyjawia głównemu bohaterowi najczarniejszy z wszystkich bohaterów.
	Jest to jedna z moich ulubionych części Gwiezdnych Wojen. Polecam obejrzeć ,,Imperium Kontratakuje’’ i niech moc będzie z wami!
	Maja Trzop

	Gwiezdne Wojny
	Gwiezdne Wojny - początek...
	Gwiezdne Wojny- Ostatni Jedi
	Inwazja klonów – recenzja

	Przebudzenie Mocy- recenzja filmu
	Film ..Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy" miał premierę 18 grudnia 2015 roku. Został on stworzony przez J. J. Abramsa i należy do gatunku space opera. Jest to 7 część Gwiezdnych Wojen. Fabuła opowiada o tym jak zbieraczka złomu Rey znajduje droida BB-8, który posiada mapę z miejscem pobytu Luka Skywalkera. Rey spotyka również byłego szturmowca Finn'a, który przeszedł na stronę dobra.
	Film mi się podobał. Tak jak w innych częściach Gwiezdnych Wojen były bardzo ciekawe walki w kosmosie. Fabuła też jest bardzo ciekawa. Podoba mi się również to, że wydarzenia są mało związane z poprzednimi częściami, dlatego ktoś, kto pierwszy raz ogląda Gwiezdne Wojny powinien wiedzieć w większości o co chodzi. Jednak widz taki może nie znać niektórych postaci.
	Bardzo mi się podoba postać Rey. Jest to osoba ciekawa, głównie dlatego, że jest niezwykle tajemnicza. Nie znamy jej przeszłości. Wiemy tylko, że została w dzieciństwie pozostawiona przez rodziców.
	Jest jednak w filmie element, który mi się nie podoba. Moim zdaniem największym błędem reżysera jest to, że zbyt mało jest walk na miecze świetlne. Dokładnie tylko jedna walka, w której uczestnicy władają tym orężem. To zbyt mało jak na film z serii Gwiezdne Wojny.
	Jednak w podsumowaniu film należy ocenić jako dobrą produkcję. Zapewniam wszystkich, że oglądając to dzieło  J.J. Abramsa nie będziecie się nim nudzić!

	Czy wiesz, że...?
	Nie tylko uczniowie i nauczyciele w szkole
	Czy zastanawialiście się kiedyś jak przebiega praca woźnego? Właśnie w tym artykule możecie się tego dowiedzieć.
	Wywiad z Panią  Dorotą Klimczak –woźną w naszej szkole
	Aleksandra Bukowska-Na czym polega głównie Pani praca?
	Pani Dorota Klimczak- Praca woźnej nie jest taka łatwa. Oprócz sprzątania, mycia okien, wycierania podłóg (itp.)  ,mam też wiele innych trudniejszych zajęć. Na przykład czasem muszę wcześniej wstać, aby otworzyć szkołę, odprowadzać młodszych uczniów do drugiego budynku, odszukuję czyjeś zgubione mundurki i odnajduje im właścicieli. Często pomagam przy przygotowaniach do przedstawień. Np. prasuje małym aktorom stroje. Zawsze gdy coś się rozleje lub rozbije, służę też pomocą. Na przerwach często gdy dyżurujący nauczyciel nie  zobaczy czegoś lub coś mu umknie, to właśnie ja mogę pomóc np. smutnej osobie. Podaje też na stołówce różne smakowite dania.
	A.B- Jaka jest Pani najtrudniejsza praca?
	p.D.K - Odśnieżanie zimową porą.
	A.B- Co Pani robi gdy nas uczniów nie ma w szkole?
	p.D.K- Myje okna, pastuje podłogi, porządkuje klasy, a rano, gdy nie ma was jeszcze w szkole, daje papier toaletowy. Oprócz klas sprzątam też łazienki, sekretariat czy np. wycieram podłogę w Sali gimnastycznej.
	A.B- Czy lubi Pani swoją pracę i dlaczego?
	P.D.K- Tak lubię, ponieważ daje mi ona bardzo dużą satysfakcję. Gdy w parę godzin posprzątam prawie całą szkołę, to po tej pracy można poczuć  się z siebie bardzo zadowolonym.
	A.B- Co Pani się najbardziej podoba w tej pracy?
	p.D.K- utrzymywanie porządku, a kontakt z dziećmi daje mi dużo radości.
	A.B- Od jak dawna pracuje Pani w naszej szkole?
	p.D.K- W szkole pracuje 20 lat.
	A.B- Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
	p.D.K- Uwielbiam wraz ze swoim mężem jeździć na różne ciekawe wycieczki.
	A.B- A wracając do tematu szkolnych, czy często dzieci gubią swoje rzeczy?  P.D.K- Tak, bardzo często gubią piórniki, plecaki, mundurki, ale bardzo chętnie  gdy ktoś zgubi swój mundurek próbuje mu pomóc.
	A.B- Dlaczego Pani wybrała akurat tą pracę?
	p.D.K- Ponieważ daje mi dużo satysfakcji, jest ciekawa i mieści się blisko mojego domu.
	A.B- Bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu.
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	A.B- Czy lubi Pani swoją pracę i dlaczego?
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