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J A N U S Z K I     R O Z D A N E
                                            Powrót do tradycji 

Dzień Komisji Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników
szkoły, to również czas, kiedy uczniowie mają okazję podziękować im za
trud i starania.
W naszej szkole wręczamy nauczycielom Januszki, czyli szkolne Oskary.
Stworzyliśmy aż 12 kategorii dla wyróżniających się pedagogów. I tak
nauczyciel, który mówi najdonośniej otrzymuje MIKROFON ROKU.
Pedagogowi, który dostrzeże najmniejszą ściągawkę wręczamy statuetkę
SOKOLE OKO, zaś najlepiej pilnującemu nas na przerwach – STRAŻNIKA
MIĘDZYLEKCYJNEGO.  Są nauczyciele, którzy bez przerwy żartują, wtedy
społeczność uczniowska obdarowuje go tytułem ŻARTOWNISIA ROKU,
zaś GORĄCY UŚMIECH otrzymuje ten zawsze uśmiechnięty. STALOWE
NERWY są przyznawane temu, kto wydaje się być pozbawiony systemu
nerwowego i nic nie jest w stanie wyprowadzić go z równowagi. ZŁOTY
PAZUREK otrzymują najczęściej poloniści, gdyż chyba nikt nie jest w stanie
pisać na tablicy tak dużo. Nauczycieli, którzy znają odpowiedź na każde
pytanie, obdarowujemy Januszkiem o nazwie CHODZĄCA
ENCYKLOPEDIA. Są też tacy, którzy cały czas odznaczają się niespożytą
energią i aktywnością, wtedy otrzymują tytuł BATERII ROKU. BRATNIA
DUSZA to ten, komu możemy się zwierzyć, zaś panie ze świetlicy często
otrzymują tytuł PRZYTULANKI ROKU. Naszą listę zamyka MÓL
KSIĄŻKOWY, o którym wiemy, że przeczytał mnóstwo książek.
Wszystkim tegorocznym laureatom gratulujemy i życzymy wszystkiego
najlepszego!

Tymoteusz Krakowski, VII c

Aleksandra Wolska
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SPOSÓB NA NIENUDNE
POPOŁUDNIE

Większość ludzi lubi spędzać popołudnie i wieczór przed ekranem telefonu
lub przed telewizorem.  W tym artykule postaram się przedstawić ciekawe
pomysły na spędzenie wolnego czasu. 

W czasie wolnym, po odrobieniu lekcji lub po powrocie ze szkoły można
zawsze sięgnąć po książkę. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Można
również zawsze wyjść na spacer do pobliskiego parku lub wybrać się do
lasu na grzyby. W ten sposób spędzamy więcej czasu z bliskimi osobami
oraz z przyjaciółmi. Czas spędzony z bliskimi czy znajomymi umożliwiają
nam oczywiście gry planszowe. Nie wszystkie polegają na przesuwaniu
pionków po polach i szczęśliwym rzutom kostki. Są gry, które wymagają od
nas myślenia, sprawdzają wiedzę lub ją poszerzają. Miło jest, gdy podczas
zabawy możemy się czegoś dowiedzieć.

Również dobrym rozwiązaniem na spędzenie wolnego czasu są robótki
ręczne, które świetnie rozwijają manualnie oraz są odskocznią od grania na
telefonie. Kiedy mamy wenę twórczą można sięgnąć po farby, pędzle, kredki
orz ołówki i zacząć malować. 

Jest również wiele ciekawych pomysłów na spędzenie czasu ale wszystkich
nie da rady zmieścić w tym artykule bo by zabrakło miejsca.☺

  Martyna Merunowicz kl. VII c

Mass Effect Andromeda
W tym roku miałem okazję zagrania w grę Mass Effect Andromeda w wersji
na ps4. Akcja gry zaczyna się w XXII wieku. W 2185 roku w kosmos
wyruszają 4 arki oraz stacja kosmiczna nazywana Nexus z misją
skolonizowania galaktyki Andromeda. Moja przygoda zaczęła się już po
przylocie ekipy do nieznanej galaktyki, gdzie okazuje się, że nowy świat nie
jest tak kolorowy jaki się wydawał. 
Największymi plusami gry są z pewnością klimat podróży w nieznane, gdzie
nikt nie wie, co będzie dalej i czy misja się powiedzie. Wielowątkowa i
interesująca fabuła, podczas której możemy zarówno odkrywać kosmos
albo poznawać historię głównego bohatera oraz wdawać się w często pełne
humoru interakcje z towarzyszami. Kosmos podczas latania statkiem
kosmicznym jest po prostu przepiękny. Niestety jak wszystko, gra ma też
wady największymi i najbardziej uciążliwymi są nie za dobrze zrobione
animacje oraz udawana inteligencja podróżujących z bohaterem towarzyszy,
na przykład chaotyczne, bezsensowne zachowania podczas walki. W wersji
na ps4 czasami można zaobserwować dosyć duże spadki klatek.

Moje wrażenia po ukończeniu gry były  dobre. Jednak byłem zawiedziony,
że główna fabuła gry skończyła się tak szybko. Mimo wszystko, nawet po jej
skończeniu, zostaje bardzo dużo do zrobienia. Przepiękna grafika oraz
wciągająca fabuła pochłonęła wiele godzin mojego czasu, ale najbardziej
podobała mi się ilość, różnorodność i wygląd ras żyjących w galaktyce.
Polecam grę fanom klimatów sci-fi z podróżami kosmicznymi.

hk,7a

pixabay.com

www.masseffect.com
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      M A R Z E N I A    U C Z N I A
Mój ideał nauczyciela – każdy dzień tygodnia
traktowałby j jakby to była niedziela.
Na lekcjach rozdawał ciasteczka
i na dodatek dla każdego babeczka.
Niech jedynek nie stawia za nic,
a zabawa na lekcjach niech nie ma granic.
Fajnie by też było,
gdyby nauczyciele w dziennik szóstki wpisywali
i na lekcjach nikogo nie pytali.
Chcemy także by na lekcjach każdy rysował
i w zabawny sposób się edukował.
Osobiście nauczycieli lubię i szanuję,
ale gdy nie ma sprawdzianów,
lepiej się czuję.
Ogólnie nauczyciel to fajny gość,
Nawet gdy odpowiedź da ci w kość,
To wytłumaczy aż będziesz miał wszystkiego dość.
Gdyby nikt zadań domowych nie zadawał,
byłaby to świetna sprawa.
 
Przedstawiłam wam ściśle i krótko
jacy nauczycie powinni być jutro.
Od jutra aż po wieczność –
cieszyłaby się wtedy szkolna społeczność
Debora Luberda, VII c

B L I S K I E   S P O T K A N I A   Z  M A Ł Y M   K S I Ę C I E M

Ostatnio na lekcji języka polskiego mieliśmy okazję korzystać z
interaktywnej książki „Mały Książę”. Było to bardzo ciekawe doświadczenie,
kiedy „na rękę” braliśmy tego małego bohatera, który zrozumiał czym jest
przyjaźń i miłość.  Widzieliśmy też jak walczy z odrastającymi na planecie
baobabami, podlewa i pielęgnuje piękną i kapryśną różę oraz odwiedza ludzi
na różnych planetach, którzy wydali mu się „bardzo dziwni i śmieszni”.
Wszystkim, którzy nie mieli jeszcze okazji korzystać z tej poszerzonej o
wirtualny świat książki, bardzo polecam.

Julia Florczyk, kl. VII d

MIĘDZY KULTURAMI  Z OTWARTYMI OCZAMI

W tym roku jedna ze szkół średnich na naszym chojnowskim rynku
zorganizowała heppening, który okazał się festiwalem wielokulturowości. 
MIĘDZY KULTURAMI  Z OTWARTYMI OCZAMI – tak brzmiało hasło tego
przedsięwzięcia.
Na naszym miejskim rynku pojawiły się różnobarwne stragany pełne
okolicznego rękodzieła, jedzenie z różnych stron świata oraz  muzyka i
tańce. Pojawił się też znany
Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”.
Nasza VI c wybrała się, by podziwiać ten barwny wielokulturowy tłum pełen
muzyki i radości. Kupiliśmy nie tylko różne wyroby rzemieślników, ale
mogliśmy posmakować pyszności.

Dzięki takiej akcji uczniowie z sąsiednich krajów mogą poznać naszą kulturę
i obyczaje oraz nasz ojczysty język.

Wiktoria Łuczkowiec,  kl. VI c
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Mały Książę na swej planecie

                Akcja NOE
Dnia 25.10.2018r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie z panem, którzy
opowiadali o uzależnieniach. Na początku byłam do tego źle nastawiona,
ponieważ myślałam, że będzie nudno i  będą do nas mówili jak do małych
dzieci. Ale było całkowicie inaczej. Ci państwo mieli bardzo dobry kontakt,
nie prowadzili sami tych zajęć, tylko pozwolili wykazać się naszą wiedzą o
uzależnieniach.
Osobiście brałam udział w tych zajęciach aktywnie, odpowiadałam na różne
pytania.
Moi przyjaciele odgrywali różne scenki na prośbę prowadzących. m.in. o
asertywności, żeby pokazać.  jak w skuteczny i kultularny sposób odmawiać
innym.
Mnie te zajęcia się podobały, bo dowiedziałam się dużo przydatnych rzeczy i
jak wpływają ma nmas różne srodki odurzające.
Moim zdaniem powinno organizować się więcej takich spotkań, by
uświadomić młodzieży skutki brania środków psychoaktywnych.

Zuzanna Bajek VIIc
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