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              Niedawno zostały ogłoszone wyniki
na najlepszy reportaż prasowy. Zakończyły
się kolejnym sukcesem dla naszej redakcji.
Tak samo jak w poprzedniej konkurencji
stawiliśmy czoła zadaniu i zajęliśmy II
miejsce. Było to dla nas wielką
niespodzianką, bo konkurencja wydawała się
ogromna. W końcu to projekt na skalę kraju.
Wszyscy się cieszymy i jesteśmy z siebie
bardzo dumni.
            Debora Luberda, VI c

ZWYCIĘZCY - II MIEJSCE W WYZWANIU

PLAKAT MALWINY BOJCZUK
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                Nietypowy sposób na nudę :) 
         Często w czasie wolnym jeżdżę rowerem za miasto. Wczoraj
przejeżdżałem wzdłuż naszej Skory i zastanawiałem się jakiej jest
szerokości.  Poszukałem w Internecie  sposobu pomiaru bez przechodzenia
na drugą stronę rzeki.  Wydał mi się odrobinę ;) niezrozumiały, więc 
zapytałem  o niego rodziców. Zaopatrzony w wiedzę, miarkę i metalowe
paliki pojechałem nad Skorę.  Wybrałem bród w Jadwisinie.  Po drugiej
stronie rzeki znalazłem charakterystyczny punkt – korzeń.  Wbiłem dwa
paliki tak, aby te trzy punkty tworzyły linię prostopadłą do linii brzegowej
rzeki. Potem umieściłem jeszcze dwa paliki  tak, aby również znajdowały się
w jednej linii z korzeniem.  Zmierzyłem odpowiednie odległości i obliczyłem
szerokość rzeki . Sposób przedstawiony jest na zdjęciu. Miałem z tego dużo
frajdy. Nuda może popchnąć do ciekawych działań :)
HK

HK            Najciekawsze miejsce na wycieczce
        Niedawno wróciłem z wycieczki klasowej. Byliśmy w kilku miejscach,
ale mi najbardziej podobał się zamek w Malborku. Jest to największy gotycki
zespół zamkowy na świecie. Zamek robi duże wrażenie. Składa się z trzech
części – Zamku Wysokiego, Średniego i Niskiego. Zwiedzaliśmy dużą część
zespołu zamkowego, najbardziej podobała mi się zbrojownia. Zawiera ona
kilkaset eksponatów z różnych okresów, np.:  miecze dwuręczne, topory,
buzdygany, młoty, kusze, broń palna i inne. Były tam też zbroje, np. husarii.
W zbrojowni  znajduje się broń europejska i wschodnia, np. turecka.
Najbardziej podobały mi się buzdygany i broń palna. Buzdygan to broń ze
wschodu, na trzonku osadza się różnego rodzaju kule. Dowiedziałem się też
do czego służy zakończenie rękojeści starych pistoletów – duża, ciężka kula
stanowi przeciwwagę do lufy oraz może służyć jako broń obuchowa.
Niestety nie robiłem tam zdjęć, więc pozostał mi Internet :)       HK

hk

zamek w Malborku

Hubert Kupczyński

podroze.onet.pl
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S L I M E  -   N O W Y    T R E N D

 
Slime jest to trend ,który przyszedł do nas za Stanów Zjednoczonych w 2017 roku.  Jest

to zabawka anty-stresowa, która jest bardzo fajna do różnych zabaw
samodzielnych. Każdy z nas może wykonać w domu z prostych składników takich jak
: klej pva, płyn do soczewek (żel do prania lub borax), soda oczyszczona, pianka do

golenia lub żel do golenia i ewentualnie barwnik i różne dodatki (brokat, kuleczki
styropianu itp.)
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     Z A B A W Y   Z   B R Z E C H W Ą

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

W związku z corocznie obchodzonym w naszej szkole Światowym Dniem
Książki koło teatralne Czwórka przygotowało w nietypowej wersji
inscenizację kilku wierszy Jana Brzechwy. Przed spektaklem uczniowie
zobaczyli przygotowaną przez starszą koleżankę z klasy VII – Adę
Urbańską, prezentację dotyczącą autora Akademii pana Kleksa. Poznaliśmy
kilka ciekawostek z życia poety, dowiedzieliśmy się, m.in. że Brzechwa
mówił, że ładny charakter pisma pozwolił mu zostać pisarzem oraz to, że
niezbyt lubił małe dzieci, za to z trochę starszymi dogadywał się doskonale.

Potem przed naszymi oczami zobaczyliśmy izbę przyjęć ze szpitala, która
okazała się straganem, na którym omdlewały z wycieczenia warzywa.
Poznaliśmy też Katarzynę, która zaraziła całe miasto katarem, a także
Toma, budującego dom. Do gustu przypadła nam też inscenizacja Pomidora.

Przekonaliśmy się jak co roku, że nasz szkolny zespół teatralny zawsze
potrafi nas rozbawić i nie można się na jego występach nudzić.

ZB

NA STRAGANIE
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