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EGZAMIN NIE TAKI 
 STRASZNY, JEŚLI…

MY  O PSIE BASKERVILLE'ÓW  I JEGO 
AUTORZE

 KLUB CZYTELNICZY OTRZYMAŁ
KSIĄŻKI DLA NAJMŁODSZYCH

Za wszystkimi  trzecioklasistami z gimnazjum już po
egzaminach. Trzy dni stresujących testów minęły mi
szybko. Niektórzy z nas się uczyli, inni zaś woleli zdać się
na łaskę losu. Lecz co tak naprawdę możemy zrobić, aby
zmniejszyć  stres przed kartkówkami, testami, 
sprawdzianami ? Każdy pewnie myśli, że najlepsza jest
ciągła nauka, codziennie czytać tyle, ile zdołamy, nic
bardziej mylnego.  Najlepszy jest odpoczynek, o którym
sama, niestety, zapomniałam. Ważne jest, żeby nasz mózg
oprócz przyswajania, przypominania sobie niektórych
rzeczy, mógł odpocząć. Najlepiej wybrać się na spacer,
posłuchać muzyki, a nawet się zdrzemnąć. Wszystko- tylko
nie nauka w nocy lub przez cały dzień. Wtedy stres
wzrośnie, my napiszemy gorzej i wyniki nie będą takie,
jakich oczekiwaliśmy.
Różne formy nauki pozwalają zapamiętać więcej.  Osobiście
lubię sobie wszystko rozpisać, mieć notatki w jednym
zeszycie.  Nie trzeba wtedy przeglądać  zeszytów, książek
ponieważ wszystko mamy pod ręką...str.2 

W bieżącym roku szkolnym
bierzemy udział w
ogólnopolskim programie
PoczytajMy. Dzięki
uprzejmości wydawnictwa
"Zakamarki" otrzymaliśmy
trzy książeczki z serii
"Mądra mysz", które
przekazaliśmy do biblioteki
szkolnej.
Są to publikacje, które
objaśniają świat.
Najmłodsi uczniowie naszej
szkoły będą mogli
przeczytać książeczki pt.
"W mieście", "Budowa
drogi", "W remizie
strażackiej".
Polecamy je czytelnikom.
          Wioletta Rafałowicz

Fot.

Fot.

                              
                     
                     W mojej bibliotece
    Biblioteka mym spokojem,
    w niej me rany zawsze goję.
    Książkę w rękę żwawo biorę,
    ta otwiera mi pokoje.
    Jeden  pełen wyobraźni,
    drugi zaś jest cały z baśni.
    Trzeci, czwarty, piąty, szósty
    Chwila…czemu on jest pusty?
    Biorę książkę, znowu czytam, 
    nową treścią się zachwycam.
    I o dziwo…pokój nowy
    w mojej głowie jest gotowy!
    Z tej opowieści,  morał taki:
    Bez czytania - w pokojach braki.
                                 
                              Julia Rosołowska

  NASZA  TWÓRCZOŚĆ
                         WIERSZE O CZYTANIU
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EGZAMIN NIE TAKI STRASZNY, JEŚLI…

MY  O PSIE BASKERVILLE'ÓW  I JEGO 
AUTORZE

 KLUB CZYTELNICZY
OTRZYMAŁ KSIĄŻKI DLA

NAJMŁODSZYCH

STRAŻNIK GRANICZNY-CO I
JAK?

(...)Również nie zapisujemy każdej rzeczy, którą
przeczytamy, tylko to, czego nie pamiętamy. Ten
sposób bardzo sprawdza się w takich
przedmiotach jak: fizyka, matematyka, chemia.
Gdy pojawia się wiele wzorów, które
niekoniecznie zapadły nam w pamięci, możemy
rozpisać. Nie tylko będziemy mogli w łatwy
sposób się ich uczyć, ale również będzie nam to
przydatne na każdym etapie edukacji. Jeśli
pojawiają się jakieś nowe, nie zapomnijmy ich
dopisać. Podobnie jest z historią i datami- te
najważniejsze zapiszmy w osobnym zeszycie.
Gdy pojawi się jakaś nowa, to dopiszmy ją. To
wszystko pozwala nam na krótszą, sprawniejszą
naukę.
Jednak najważniejsze jest dobre nastawienie.
Jeżeli od początku będziemy sądzić, że coś nam
nie wyjdzie, to na pewno nie napiszemy dobrze.
Pomyślmy, że właśnie ten test pójdzie nam
rewelacyjnie.Nie warto psuć trudu jaki włożyliśmy
w naukę z powodu stresu lub negatywnego
myślenia.

We wszystkim, co robimy, ważne jest
nastawienie. Wielu osobom pomaga nauka na
bieżąco.  Uczymy się z lekcji na lekcje, a
wszystkie materiały utrwalają się. Przed
ostatecznym dniem kartkówki, testu, będziemy
pamiętać większość, co najwyżej będziemy
musieli sobie co nieco przypomnieć.  Największą
zaletą uczenia się na bieżąco  jest to, że nie
będziemy musieli się obawiać, że zapomnimy się
czegoś pouczyć.
Jest bardzo dużo sposobów, żeby każdy test
wydawał się nam łatwiejszy. Jedynie należy
dobrać indywidualny sposób uczenia się. Mam
nadzieję, że z tych rad będzie mógł korzystać
również ostatni rocznik piszący egzamin
gimnazjalny. Musimy pamiętać, że każdego z nas
stać na wiele, a ogranicza nas tylko stres, złe
nastawienie i pesymistyczne myślenie.  Jeśli do
wszystkiego sumiennie się nauczymy, to nic nie
stanie już nam na drodze do osiągnięcia
satysfakcjonujących wyników.

                                                        Julia Muta

Fot.

Fot.

Fot. Fot.

Dzisiaj porozmawiamy z emerytowanym
funkcjonariuszem Straży Granicznej, który przez
dwadzieścia lat zajmował się ochroną granic
naszego państwa.
Witam serdecznie naszego gościa. Czy mógłby
nam Pan się przedstawić?
Chorąży sztabowy SG, Henryk Mazur.
Czym zajmuje się Straż Graniczna i jak Pan do
niej trafił?
Straż Graniczna jest to Formacja Mundurowa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji, której zadaniem jest ochrona granic
lądowych, powietrznych oraz wodnych
Rzeczypospolitej Polskiej. Do formacji tej trafiłem
w 1992r. po ukończeniu szkoły średniej. Zdałem 
odpowiednie egzaminy i wstąpiłem do Centrum
Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie.
Ile lat trwało szkolenie?
Dwa lata. Po tym czasie trafiłem do służby w
ochronie granicy polsko-niemieckiej. Przez 11 lat
pracowałem na trzech strażnicach na rzece
Odrze i Nysie Łużyckiej.
Na czym polegała ochrona granicy polsko-
niemieckiej?...str.3
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STRAŻNIK GRANICZNY-CO I JAK?

SACHEM  W  SZKOLNEJ  KLASIE

(...)W czasie służby zajmowałem się
patrolowaniem granicy, kontrolą osób i pojazdów
przebywających w tym rejonie. Zapobiegałem
przemycaniu  przez granicę państwa uchodźców
z całego świata, niedozwolonych towarów i
czuwałem nad bezpieczeństwem porządku
publicznego.
Czy służba w SG jest ciekawa?
Tak, w trakcie mojej pracy jeździłem
samochodami i motorami terenowymi, pływałem
kutrami patrolowym, a także latałem samolotami i
helikopterami.
Czuł Pan się bezpiecznie w pracy?
Nie, ponieważ niejednokrotnie miałem kontakt z
przestępcami i przemytnikami. Warto dodać, że w
trakcie służby posiadałem także broń.
Czy miał Pan kiedyś okazję strzelać z broni?
Tak, ale tylko i wyłącznie na strzelnicy w czasie
treningu. W trakcie służby na szczęście nie
musiałem  jej używać.
W takim razie co Pan robił przez kolejne lata
pracy w SG?

Pracowałem na Drogowym Przejściu Granicznym
w Kostrzynie nad Odrą jako kontroler.
Zajmowałem się tam kontrolą osób, samochodów
i autokarów przekraczających granicę polsko-
niemiecką.
Jak wygląda mundur strażnika granicznego?
Na strażnicach chodziłem w tak zwanym
mundurze polowy (moro) i  zielonym berecie lub
czapce kepi. Na przejściu granicznym w
mundurze wyjściowym z charakterystyczną
czapką z zielonym otokiem.
I na koniec ostatnie pytanie. Gdyby miał Pan
możliwość ponownego wyboru, czy wybrałby
Pan ten sam zawód?
Tak, bo pomimo tego, że był niebezpieczny,
dawał mi dużo przygód i satysfakcji.
Dziękuję Panu za rozmowę. Jestem
wdzięczna, że poświecił mi Pan swój czas.
Wiele się dowiedziałam o pracy strażnika
granic naszego kraju.

                                                 Hanna Janczura

Fot. Fot.

Fot. Fot.

.Będąc dzieckiem, robimy różne rzeczy, czasami
dziwne, których nie rozumiemy do dziś, a czasem
takie, dzięki którym od małego obieramy swój cel
na dalsze życie.
Dzieciństwo zawsze wspominam z uśmiechem
na twarzy. Jako mała dziewczynka byłam
aktywna i ciężko było mi siedzieć bezczynnie. W
towarzystwie najbliższych stawałam się bardzo
rozgadana i trudnym zadaniem było uciszenie
mnie, gdy coś opowiadałam. Zresztą do dziś,
kiedy o czymś mówię, to z najmniejszymi
szczegółami i czasem przez to zdarza mi się
zapomnieć o sednie sprawy.
W dzieciństwie, jak miałam około 3-4 lat, brałam
materac na środek salonu i od rana do południa
mogłam ciągle robić fikołki. Czułam wtedy wielką
radość i ciężko było mi przestać. Drugim częstym
zajęciem była zabawa pet-shopami, a najbardziej
lubiłam to, kiedy jeszcze moja siostra się do mnie
dołączała. Wymyślałyśmy skomplikowane
historie naszym zabawkom i budowałyśmy im
domy...str.4

WSPOMNIENIA Z DZIECIŃSTWA A MOJA
PRZYSZŁOŚĆ
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CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ!

(...)Do dzisiaj lubię huśtać się na huśtawce i
rozmawiać z kimś. Ostatnim już, chyba
najlepszym wspomnieniem, były wygłupy z
siostrą i moje występy wokalne jak i taneczne.
Często śpiewałyśmy piosenki z bajek.  Co jakiś
czas wymyślałyśmy z siostrą własne układy
taneczne, które później prezentowałyśmy
rodzicom. Jako dziecko byłam prawdziwą
gwiazdą, ponieważ gdy nauczyłam się wierszyka
lub piosenki w przedszkolu, nie było możliwości,
abym wieczorem nie zaprosiła mamy i taty na mój
występ. Kiedy bawiłam się z siostrą, byłam
najszczęśliwszym dzieckiem na świecie.
Recytując wierszyki, czułam lekkie onieśmielenie,
ale jednak sprawiało mi to wielką radość.
To są tylko niektóre wspomnienia i chociaż było
ich znacznie więcej, to te są chyba najlepsze i
najważniejsze. Nawet jakbym miała możliwość, to
nie zamieniłabym mojego dzieciństwa na żadne
inne.
                                           Klaudia Słomińska

Fot. Fot.

Fot. Fot.

Akcja, przygoda, dużo śmiechu i wiele innych
wspaniałych emocji, czyli recenzja filmu pt.
”Jumanji: Przygoda w dżungli”.
”Jumanji: Przygoda w dżungli” to film, który po raz
pierwszy ukazał się na ekranach kinowych
29.12.2017r. Do powstania projekcji przyczynił się
reżyser – Jake Kasdan, reżyser dubbngu PL –
Elżbieta Kopocińska – Bednarek, scenarzysta –
Scott Rosenberg i Chris McKenna. Film jest z
gatunku fantasy i przygodowy. W roli postaci
wystąpili: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack
Black, Karen Gillan. Historia opowiada o czwórce
znajomych, którzy niezbyt za sobą przepadają. W
trakcie kary w szkole za nieodpowiednie
zachowanie, podczas której muszą posprzątać
piwnicę, nastolatkowie odnajdują starą grę. Po
wybraniu postaci, którą będą grać, konsola
wciąga ich do świata Jumnji, dżungli pełnej
tajemnic i niebezpieczeństw. Każda osoba zostaje
wcielona w wybranego wcześniej bohatera, przez
co sprawy się dość zabawnie komplikują,
ponieważ dziewczyna wybrała postać
mężczyzny.

Głównym celem bohaterów jest odniesienie
klejnotu do posągu jaguara, który podtrzymuje
życie i spokój w Jumanji.  Film jest, według mnie,
starannie wykonany. Oczywiście,
najważniejszym elementem projekcji jest grafika.
Sądzę, że wspaniale spisali się w tej dziedzinie
scenografowie: Owen Paterson, Steve Cooper,
Ronald R. Reiss oraz Hugo Santiago, a w roli
kostiumografa Laura Jean Shannon. Bardzo
podobały mi się stroje bohaterów oraz klimat
dżungli, w której się znajdowali. Myślę, że
pochwała należy się także aktorom, którzy wcielili
się w dość skomplikowane postacie, ponieważ
były one bardzo zróżnicowane jak ich
charaktery. Projekcja jest zabawna, ale także
bardzo ciekawa, więc na pewno będziemy
oczekiwali kontynuacji. Uważam, że film jest
warty obejrzenia, ponieważ można z niego także
wyciągnąć naukę, że wszyscy powinniśmy się
wzajemnie szanować i umieć współpracować z
innymi, bo nigdy nie wiadomo, co się zdarzy.

                                            Klaudia Słomińska
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