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Każdy może pomóc
       
W  szkole od 20 września do 20 października trwa akcja
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. 

Polega ona na zbieraniu maskotek dla chorego
Oskara, który jest uczniem naszej szkoły. Pewnie
niektórzy zastanawiają się, po co Oskarowi tyle
maskotek ?
Otóż zostaną one zlicytowane,a uzbierane pieniądze z akcji 
przeznaczymy na leczeni kolegi.

Apeluję do wszystkich czytelników naszej gazety, aby
pomogli naszemu koledze.
     Tymoteusz  Krakowski

Dziś możecie przeczytać:
   Czy warto wybrać się do kina na film pt.
   Dywizjon 303. Historia prawdziwa ?
   Jak obchodziliśmy w naszej szkole Dzień    
Chłopaka
   Mój przyjaciel pies
A przed nami złota polska jesień. korzystajmy
więc jeszcze z pięknej pogody i spędzajmy na
powietrzu każdy słoneczny weekend

JK
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DZIEŃ CHŁOPAKA W
VII C

 30.09 Wybraliśmy się z klasą na boisko
świętować  Dzień Chłopaka. Niestety musieliśmy
iść na pierwszą lekcje, jaka była matematyka z
czego nie byliśmy  zadowoleni
Po tym jak już przebrneliśmy  przez nią,
poszliśmy na pobliskie boisko. Na miejscu były
nasze ‘’ klasowe mamy’’ , które rozpaliły nam
grilla na którym  piekły się pyszne kiełbaski 
Po posiłku wręczyłyśmy chłopcom prezenty
wcześniej przez nas przyszykowane. Cieszyli z
dość dziecinnego  jak  na ich wiek podarunku, a
były to zabawkowe autka
Potem stwierdziliśmy, ze zagramy klasowy mecz
siatkówki dziewczyny vs chłopcy.  Z racji tego, że
był to ich dzień omówiłyśmy się z dziewczynami,
że damy im wygrać. I tak się stało cieszyłyśmy
się, że sprawiłyśmy im radochę bo w końcu
jesteśmy klasą i trzeba się wspierać .
W ramach przegranego meczu  poprosiłyśmy o
rewanż. Chłopcy zaproponowali grę w piłkę nożną
na co się zgodziłyśmy okazało się, że
wygrałyśmy 3:0.
Niestety wszystko co  dobre szybko się kończy i
musieliśmy już wracać do domu bardzo dobrze
się bawiliśmy   
 
Zuzanna Bajek VIIc

OGNISKO
Jak co roku pani Małgosia zabrała naszą klasę VI
c na ognisko do Michowa. Przyjemnie
spędzaliśmy tam czas, grając w siatkówkę,
piekąc pianki i kiełbaski oraz grając w ganianego.
 Następnie poszliśmy na boisko grać w zbijaka,
ćwiczyć na siłowni i robić fikołki. W drodze
powrotnej zmęczenie nam nie przeszkodziło i
biegaliśmy, skakaliśmy i śpiewaliśmy radośnie.
Wróciliśmy do domu z wielkim uśmiechami na
twarzach. Można uznać, że dzień był udany.

Hokus, pokus, czary, mary nie ma szkoły – są
wagary !

  Kaja Krakowska kl. VIc
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ZMARNOWANY POTENCJAŁ
Film "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" w reżyserii Denisa Delica jest
filmem wojennym bazującym na książce Arkadego Fiedlera o takim samym
tytule(bez podtytułu o prawdziwej historii).

Niestety w mojej opinii film jest zamrnowanym potencjałem na film wojenny.
W filmie większość czasu zajmują trzy rzeczy: wsiadanie i wysiadanie z
samolotu, lot , zestrzeliwanie "bandytów" (tak lotnicy nazywali Niemców)
oraz sceny z piciem w barze.

Moim zdaniem, film nie oddaje dobrze wojennych realiów. Lotnicy są ciągle
w perfekcyjnie czystych mundurach, co według mnie, nie jest możliwe w
warunkach wojennych. Niestety widać dużą różnicę pomiędzy samolotami,
do których wsiadają – lekko już podniszczonych, a tymi animowanymi, które
były błyszczące i piękne.

Film niestety nie jest tym, czego oczekiwałem, nie polecam go.

Filip Graban, VIII b

 
           D Y W I Z J O N   3 0 3. H I S T O R I A   P R A W D Z I W A 

                                    nasze refleksje na temat filmu

   P R O D U K C J A    W A R T A   
        O B E J R Z E N I A
"Dywizjon 303" to genialny film w reżyserii Denisa Delicia opowiadający
historię polskich pilotów walczących w Bitwie o Anglię.
Scenariusz napisany przez Jacka Samojłowicza bardzo przypadł mi do
gustu.

Na uwagę zasługuje też obsada, w której świetnie się spisali: Maciej
Zakościelny, który zagrał Jana Zumbacha oraz Piotr Adamczyk, który zagrał
Witolda Urbanowicza. Film skupia się na wojnie, czyli głównie na walkach i
zabawach polskich lotników po udanej bitwie.

W produkcji świetnie odzwierciedlony jest stosunek Anglików do polskich
pilotów, ich brak wiary w umiejętności Polaków.

"Dywizjon 303" to film, w którym efekty specjalne są na bardzo wysokim
poziomie.Również grze aktorów nie mam nic do zarzucenia.

Ta produkcja jest na pewno warta obejrzenia. Jest to najlepszy wojenny film
akcji jaki oglądałem, ponieważ ma swój niepowtarzalny klimat. A samo jego
wykonanie jest na najwyższym możliwym poziomie

Mateusz Kłusek,  VIII b    F I L M   P E Ł E N   E M O C J I 

„Dywizjon 303” to film w reżyserii Denisa Delica inspirowany książką
Arkadego Fiedlera o tym samym tytule. Jest to film wojenny, a jego premiera
w Polsce miała miejsce 31 sierpnia 2018r.

„Dywizjon 303” przedstawia epizod i akcje z okresu II wojny światowej, a
dokładnie bitwę o Anglię, która toczyła się w latach 40.
Polscy lotnicy, w tym Jan Zumbach (Maciej Zakościelny) i Witold
Urbanowicz (Piotr Adamczyk), tworzyli w Wielkiej Brytanii jeden z kilku
dywizjonów lotniczych, które broniły Anglii przed niemieckimi nalotami. W
filmie moją uwagę zwróciły nie tylko akcje, ale i wątki miłosne.

Dużą zaletą filmu jest to, że wzbudza wiele emocji. Podczas oglądania
różnych nalotów, akcji lotników, oglądający czuje niepewność i strach o los
bohaterów. Chce, by bohaterowie cali wrócili do bazy. Kibicuje im. Wątki
miłosne sprawiają, że film nie jest monotonny i nudny.

Film zasługuje na uwagę, ponieważ w ciekawy sposób przedstawia losy
polskiego dywizjonu, dzięki czemu możemy dowiedzieć się nieco więcej o
jednym z epizodów bitwy o Anglię oraz o tym, jak Polacy pomagali swoim
sojusznikom.

Klaudia Śliwiany, VIII d

https://wiadomosci.com/wp-content/uploads/2018/08/Dywizjon-303_-
Historia-prawdziwa_1.jpg
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ZABAWNA SYTUACJA
 MÓJ PRZYJACIEL PIES

Moje psy zazwyczaj są spokojne, lecz jest jedna sytuacja, w której dostają
po prostu ataku radości, a dzieje się to tak… 

Każdego popołudnia przychodzi czas na… SPACER. Biorę smycze i
obroże, wychodzę na dwór. Moje psy (oprócz komend) nie rozumieją
ludzkiego języka i jest to oczywiste, lecz jest jedno wyrażenie, które wiedzą
co oznacza, a mianowicie… „Idziemy na spacer”. Po wypowiedzeniu tego
zdania Fajka zaczyna obracać głowę na zmianę w lewo i w prawo. Wafel
natomiast zaczyna się „dziwnie” wpatrywać. Po wypowiedzeniu po raz drugi,
Fajka zaczyna chaotycznie biegać, a Wafel „zachęcająco” szczekać. Nawet
nie wiecie jak ciężko założyć tak podekscytowanym psom smycze, a co
dopiero obroże.

Ta sytuacja zdarza się dosyć często, ale za każdym razem wywołuje na
mojej twarzy uśmiech. Uważam, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka.

Aleksandra Wolska

DZIEŃ 
KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

Jak co roku 14 października w naszej placówce organizowany jest Dzień
Nauczyciela.  Jak wiadomo każda szkoła obchodzi go inaczej natomiast w
naszej organizowany jest apel, a  główną częścią apelu jest rozdanie
naszych czwórkowych „Oskarów” dla pracowników wytypowanych przez
uczniów w śmiesznych kategoriach. 
A jak by, kto pytał o te „Oskary”, to powiem wam więcej u nas te nagrody
nazywają się JANUSZKI, a nazwa ta wzięła się od imienia naszego patrona
Janusza Korczaka. Najbardziej śmieszne kategorie to – Bateria Roku, czyli
najaktywniejszy nauczyciel,  Gorący Uśmiech, czyli zawsze uśmiechnięty
pedagog. Inne to -Żartowniś Roku czy Bratnia Dusza.

Czekamy na tegoroczne rozdania :-)

Tymoteusz Krakowski, VII c

bw

https://psy-pies.com/cdn/artykuly/nasz-pies/duze/psy-i-ich-sygnaly-
uspokajajace527.jpg
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