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W czasie tegorocznych wakacji uczestniczyłam w warsztatach akrobatyczno-tanecznych we Wrocławiu
organizowanych przez Marysię Krasowską.

Akrobatyczne wakacje

Niezapomniane spotkanie z Marysią Krasowską!

W tym
numerze:

Zalety gimnastyki!
(str. 2.)
Pechowa
koniczynka? (str.
2.)
Los
czwartoklasisty
(str. 3.)
„Johnny Engish:
Nokaut (str. 3.)
Gesty czy słowa?
(str. 4.)

Marysia
Krasowska jest
pisarką, tancerką
oraz prowadzi
kanał na
YouTubie. Jest
moją największą
idolką. Już
kilkukrotnie
próbowałam się z
nią spotkać, na
przykład na
Targach Książki w
Warszawie.
YouTuberka miała
własne stanowisko
pisarskie i można
było przyjść o
określonej
godzinie aby
zrobić sobie
zdjęcia z Marysią i
zdobyć autograf.

Przy stoisku
zjawiło się bardzo
dużo fanów. Ja
również chciałam
się na nim
znaleźć, ale o tej
samej godzinie,
kiedy odbywało się
spotkanie, miałam
galę rozdania
nagród, na której
obowiązkowo
musiałam się
znaleźć. Nie udało
się. Dostałam
kolejną szansę
zobaczenia
Marysi, bo
dowiedziałam się,
że poprowadzi
zajęcia taneczne
w formie
warsztatów.

Zapisy na nie
odbywały się
drogą mailową.
Warsztaty były
organizowane  w
dziewięciu
miastach: we
Wrocławiu, w
Poznaniu, w
Krakowie,
Katowicach,
Gdyni, Ełku,
Gdańsku, Lublinie,
Rzeszowie i w
Warszawie. Nasza
ekipa składała się
z samych
dziewczyn i liczyła
18 osób. Zajęcia
trwały trzy
godziny. Na
początku była
rozgrzewka,

a później
przystąpiłyśmy do
ćwiczeń. Każda z
nas wybierała
sobie ćwiczenie
akrobatyczne,
których chciała się
nauczyć i Marysia
pomagała nam je
opanować. Temu
wszystkiemu
towarzyszyła
luźna i wesoła
atmosfera. Dzięki
odpowiednim
ćwiczeniom
podczas zajęć
nauczyłam się
stać na rękach
przy ścianie oraz
udoskonaliłam
swój mostek.
Później uczyłyśmy

się choreografii
tanecznej
wymyślonej przez
Marysię.
Wszystkie
byłyśmy naprawdę
wymęczone, ale
przede wszystkim
zadowolone z
zajęć. Na sam
koniec można było
zrobić zdjęcia i
zdobyć autografy
Marysi. Był to
jeden z
najlepszych dni w
moim życiu. Być
może za rok to
powtórzę.

Emilia Łagun

EŁ



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 113 09/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLExpress Społeczniaka

Czy wierzyć w przesądy?

Czterolistne
(nie)szczęście

Gimnastyka w naszej szkole.

Wyginam śmiało ciało!

Niektórzy
wierzą w ''moc''
czterolistnych
koniczynek i w
to, że przynoszą
one szczęście.
Inni - wręcz
przeciwnie - nie
chcą o tym w
ogóle słyszeć.
Ja do pewnego
czasu
wierzyłam w to,
że po
znalezieniu
takiej roślinki
szczęście
będzie do mnie
zewsząd
przypływało
strumieniami i
będę miała
szczęście do
końca życia
albo że będzie
go tak dużo, że
rzeczą właściwą

będzie
podzielenie się
nim z kimś
innym, poprzez
ofiarowanie mu
koniczyny. Gdy
zaś ja
znalazłam takie
trzy czterolistne
koniczyny,
trochę
zmieniłam
zdanie. Teraz
stwierdzam, że
powinnam
należeć do tej
drugiej grupy
ludzi. Nie
mówię, że
przesądy nigdy
się nie spełniają.
Mnie może po
prostu się tym
razem nie udało.
A co mi się
dzisiaj
przytrafiło?

Na pierwszej
lekcji nauczyciel
ogłosił, że
nazajutrz
(również na
pierwszej lekcji)
będzie
kartkówka i
powtórzenie do
sprawdzianu,
który będziemy
pisać w
najbliższych
dniach, a na
ostatniej lekcji
była
niezapowiedziana
kartkówka. A
myślałam, że
będę miała
szczęście.

Anna Spalińska

W naszej szkole
jest mnóstwo
zajęć
dodatkowych.
Jednym z nich
jest gimnastyka
prowadzona
przez pana
Jarka. Zajęcia te
zaczynają się
od 7:15 i trwają
do początku
zajęć. Odbywają
się one w
poniedziałki,
środy i co drugie
piątki. Trening
rozpoczyna się
rozgrzewką,
wykonujemy np.
krążenia ramion,
stanie na
rękach,
rozgrzewanie
nadgarstków itd.
Po rozgrzewce
zaczynamy
rozciąganie
mięśni:

nóg, brzucha
oraz
rozciągamy się
do mostka i
szpagatu. Po
wszystkich
ćwiczeniach
zaczynamy
bardziej
zaawansowane
figury, takie jak:
przejście w
przód i w tył,
rundak, salta itd.
Na każdych
zajęciach
korzystamy z
materaców
gimnastycznych
i niekiedy z
ogromnego
materaca, na
którym robimy
różne akrobacje.
Czasami na
porannej
gimnastyce
używamy liny
do ćwiczeń,

na której robimy
różne figury.
Całoroczny
wysiłek nie idzie
na marne.
Tradycyjnie już
na Zakończenie
Roku Szkolnego
występujemy w
Muzie ze swoim
układem
gimnastycznym.
Naszym
zadaniem ten
sport powinno
uprawiać więcej
osób, ponieważ
gimnastyka jest
sportem
rekreacyjnym.

Julia Maćkowiak
i Dominika Paul 

Szczęśliwe koniczynki?

Warto się gimnastykować

AS

Pixabay



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 113 09/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Express Społeczniaka

(artykuł może zawierać spojlery)

Recenzja filmu "Johnny
English: Nokaut"

Jest to film akcji
oraz
przygodowy,
lecz w moim
odczuciu była to
komedia. Ale nie
ja to ustalam.
Film trwał
godzinę i
czterdzieści
minut. Na
początku filmu
okazało się, że
Johnny English
został
nauczycielem
geografii i że
haker wykradł
wszystkie dane
osobowe
tajnych agentów
wywiadu
brytyjskiego.
Tylko nie
czterech osób.
Pana English'a i
trzech agentów,
którzy powinni
przejść już na
emeryturę.
Jednak Johnny
odpalił bombę w
długopisie, która
ich ogłuszyła i
dosłownie
zemdleli.
Bohater miał
więc wyruszyć
na misję.

Lecz nie sam,
tylko ze swoim
pomocnikiem
Bough. Dostali
potrzebny
sprzęt i
wyruszyli do
Francji.
Pierwsza
wpadka
wydarzyła się w
ekskluzywnej
restauracji.
Doszczętnie ją
spalili, razem z
hotelem, który
znajdował się
obok. Uroki
Brytyjskiego
Wywiadu. Druga
wpadka
zdarzyła się na
środku
francuskiej
drogi. Zabrakło
im paliwa, a
akurat gonili
rosyjską
agentkę. Trzecia
wpadka stałą się
pod koniec
filmu, gdy
Johnny English
uratował świat i
stał w samej
zbroi rycerskiej.
W zbroi, w której
skrył się przed
hakerem.

Jednak na jego
nieszczęście nie
miał nic pod
spodem. A
zbroja mu się
odpięła i spadły
mu spodnie.
Film
wyreżyserował
David Kerry,
dystrybucją
zajął się
Universal
Studios
Entertainment.
Moim zdaniem
był to świetny
film. Najbardziej
podobało mi się
to, że był to film
humorystyczny,
a nie podobało
mi się to, że
podczas filmu
pan koło mnie
ciągle kichał i
śmiał się z byle
czego. Uważam
również, że
aktor Rowan
Atkinson
sprawdził się w
tej roli bez
dwóch zdań.
Świetnie go
dopasowali i oby
było więcej
części.
Kinga
Stachowska

Dla nas w
klasach 1-3 było
ciekawie oraz
fantastycznie. W
trzeciej klasie
mieliśmy zajęcia
tylko w jednej
klasie, czyli na
dole w sali nr 3.
Pamiętam, jak w
drugiej klasie
byliśmy w
supermarkecie,
w którym
kupiliśmy
warzywa i
owoce, z
których
zrobiliśmy soki.
Najmniej
smakował mi
sok ze szpinaku
i rukoli,

a najbardziej
smakował mi
sok z truskawek
i malin. W
młodszych
klasach było
wspaniale. A za
to w czwartej
klasie możemy
pisać tę
gazetkę. Jest
też wiele innych
zajęć
dodatkowych,
np. kółko z
matematyki i
języka
niemieckiego
oraz z lego. Ale
nie można się
spóźniać na
lekcję, bo to
obniża ocenę

z zachowania.
Po szkole
możemy
chodzić sami do
sklepiku oraz
możemy
przynosić
telefony. Jest
też więcej prac
domowych niż
w kasach 1-3.
We wszystkich
klasach jest/było
super!

Hanna
Wróblewska,
Lena Wojtyna

Czym się różni bycie czwartoklasistą od bycia
uczniem klas 1-3?

Być czwartoklasistą…

W drodze do szkoły :)

Johnny English

Pixabay

Materiały dystrybutora
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Nigdy się nad
tym nie
zastanawiałam,
ale kilka razy się
przekonałam.
Każdy miewa
gorsze czy
lepsze dni.
Każdy ma
czasami ochotę
przez chwilę
zostać sam,
przez chwilę
poukładać sobie
wszystkie myśli
w głowie. A
może nie
każdy? Kiedy
próbujemy, albo
nam się udaje,
albo nie. To
logiczne.
Zależy, jak dużo
ich jest. Można
to porównać to
nieposprzątanego
pokoju. Dopóki
nie odłożymy
wszystkiego na
miejsce, nie
czujemy się w
nim dobrze, ale
też nie zawsze
mamy czas na
to, żeby zrobić
porządek. A co
gorsza - w
przypadku
myśli, czasami

nie mamy
osoby, której
moglibyśmy
opowiedzieć to
wszystko, o
czym myślimy.
Najtrudniej jest
jednak opróżnić
swój umysł z
tych
najgorszych
doświadczeń
czy przeżyć.
Jeśli nie
robiliśmy tego
od dłuższego
czasu, z
każdym dniem
będzie coraz
gorzej. Zwykle
nie ma jak
zacząć, no bo
od czego? Jeśli
masz kogoś,
komu możesz
ufać, zacznij od
tego, co
najbardziej leży
na twoim sercu.
Nie zastanawiaj
się, czy powiesz
to w dobrej
kolejności.
Gwarantuję, że
zrobi ci się lżej.
Wspaniałe
uczucie. Tak
jakbyś przez
długi czas niósł

pudełko pełne
tego, co
sprawiło ci
przykrość albo
tego, co
przypomina złe
wspomnienia,
ale kiedy
odniesiesz je na
swoje miejsce,
czujesz ulgę.
Może teraz
zastanowię się
bardziej nad
tytułowym
pytaniem, bo
trochę
odbiegłam od
tematu. Jestem
pewna, że
kiedyś, nie
ważne kiedy,
zdarzyło ci się
rozpłakać. Co
robili inni, kiedy
cię widzieli?
Zapewne pytali:
"Coś się stało?".
Ja w takich
sytuacjach
miałam
wrażenie, że
robią to po to,
żeby...
Właściwie sama
nie wiem, po co.
Robili to "żeby
nie było, że ich
to nie
obchodzi"? Po 

Czasami dużo mówimy, ale słowa nie idą w parze z tym, co robimy albo jak się zachowujemy.

Czy gesty znaczą więcej niż słowa? 

prostu po to, by
to sobie
"odhaczyć"? Nie
mówię, że w
każdym
przypadku.
Nigdy się nie
dowiem, czemu
tak robią.
Bywało tak, że
chciałam
odpowiedzieć, a
oni jakby nagle
stracili słuch,
odchodzili...
Jednak
najpiękniejsza
sytuacja, jaka
mnie w życiu
spotkała, może
ciebie też, to
taka, kiedy
chciałam komuś
za coś
podziękować i
powiedziałam
tylko: "Dziękuje
za to, że.." i ta
osoba mnie
przytuliła

i powiedziała, że
nie muszę.
Zrozumienie. To
jest to słowo.
Nie zawsze
trzeba coś
powiedzieć,
żeby kogoś
uszczęśliwić, a
jeśli widzisz, że
kogoś coś trapi i
masz zamiar
podejść, to bez
względu na to,
co powie twoja
koleżanka,
przytul ją albo
obejmij, nawet
jeśli miałoby by
to być sztuczne
i powiedz:
„Będzie dobrze”.
Wystarczy
nawet, że
złapiesz ją za
ramię. Jestem
pewna, że
wtedy zrobi jej
się miło.
Czasami

jest też tak, że
nie potrafimy
poprosić o
pomoc. Czemu?
Ze strachu? Dla
każdego pomoc
może oznaczać
coś innego.
Może to być
zwykła
rozmowa, nawet
taka, w której
nie używa się
słów. Pewnie się
zastanawiasz:
„Przecież tak
się nie da”. Ale
uwierz mi, da
się. Chcesz się
przekonać?
Musisz
spróbować. W
niektórych
sytuacjach gest
znaczy więcej
niż tysiąc słów.

Amelia Spieć

Przytulanie w promocji Pixabay
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