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Wizyta uczniów ze szkoły im. Gottfrieda Kinkela
 z miasta partnerskiego Erftstadt (Niemcy)

Od pewnego czasu jelenia Góra
jest miastem partnerskim miasta

Erftstadt(Niemcy). 

 
Dnia 6 września 2018 r. naszą szkołę

odwiedzili uczniowie ze szkoły im.
Gottfrieda Kinkela. Nasi rówieśnicy

 w wieku dwunastu i piętnastu lat i ich
opiekunowie zostali oprowadzeni po

salach lekcyjnych. 
Bardzo spodobała im się pracownia

informatyczna. 
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.
Uczniowie klas 2b oraz 3b zaśpiewali

piosenkę po niemiecku, klasa 3b
przygotowała również pokaz tańca

towarzyskiego i zumby. 
Na koniec odbył się towarzyski mecz piłki

nożnej uczniów klas 8 przeciwko
młodzieży z Niemiec. Wygrała Polska,
jednak wynik meczu nie był istotny,

najważniejsze, że obie drużyny świetnie
się bawiły.

Uczestnictwo w takiego typu wymianach jest bardzo
potrzebne. Uczy nas tolerancji i otwartości.
Poszerzamy w ten sposób wiedzę na temat innych
krajów. Mamy okazję do wymiany doświadczeń i
promowanie wiedzy na temat innych kultur, ich
podobieństw i różnic. Możemy w ten sposób rozwijać
poczucie bycia częścią Europy, zrozumieć różnice
kulturowe, wypracować poszanowanie dla innych,
zmieniać postrzeganie i wyobrażenia o innym kraju
oraz zwalczyć stereotypy, rasizm i ksenofobię.
Mamy nadzieję, iż w przyszłości będziemy częściej
gościć młodzież z innych krajów. 

Oliwia Ostrowska
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Wizyta w Teatrze Animacji 
w Jeleniej Górze

W piątek, 28 września 2018 roku,
wszystkie czwarte klasy naszej szkoły
wybrały się do Zdrojowego Teatru
Animacji na spektakl pt. „Sherlock
Holmes albo Tajemnica panny Tulli”.
Wykonawcami spektaklu byli: Radosław
Biniek, Dorota Korczycka – Bąblińska,
Rafał Ksiądzyna, Sylwester Kuper, Lidia
Lisowicz, Jacek Maksimowicz oraz
Katarzyna Morawska, a reżyserem Pan
Michał Derlatka.

Przedstawienie było bardzo ciekawe i
wciągające i zarazem mrożące krew w
żyłach. Wszystkim czwartoklasistom
sztuka bardzo się podobała. Nikt się nie
nudził, widzowie  z ciekawością czekali na
wyjaśnienie zagadki, a nawet brali udział
w jej rozwiązaniu. 
Na zakończenie widzowie nagrodzili
aktorów  gromkim brawami.

Polecam spektakl wszystkim, którzy lubią
rozwiązywać zagadki i tajemnice.
Zachęcam do obejrzenia.

Po spektaklu odbyły się warsztaty
lalkarskie, podczas których
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy. 
Mogliśmy wcielić się w rolę lalkarza i jak
się okazało nie jest to taka prosta sprawa,
jakby się mogło wydawać.

Następnie poznaliśmy teatr od kulis.
Dowiedzieliśmy się jak wygląda miejsce
pracy tych, których nie widzimy na
scenie, a mają  przeogromny wpływ na
całe przedstawienie, takich jak
dźwiękowiec, oświetleniowiec, scenograf.
Byliśmy nawet w pracowni krawieckiej, w
której powstały przepiękne stroje
wykorzystane w przedstawieniu.

Hanna Rogala
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DZIEŃ CHŁOPAKA
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FIFA 18 została wyprodukowana przez
„EA Sports” i wydana przez „Electronic
Arts Polska”. Nazwa FIFA jest chroniona.
Po raz pierwszy gra ukazała się na
świecie w 1995 roku. Po ośmiu latach
gracze doczekali się polskiej wersji
językowej. 

Od tego czasu wiele się zmieniło. W FIFIE 18 istnieje
kilka trybów gry, m. in. „droga do sławy, powrót
Huntera”, który pomaga nauczyć się grać. Następny to
„własna kariera”, gdzie wcielamy się w rolę menadżera
lub zawodnika. W TROFEACH istnieją dwie
możliwości gry, turniej kobiet i turniej mężczyzn. W
grze można stworzyć własnego piłkarza lub piłkarkę.
Oprócz tego gracz samodzielnie ustawia i wybiera:
czas trwania i miejsce meczu, drużyny i ich stroje,
poziom trudności od 1-6, grafikę i jakość kamery.
W FIFIE 18 jest dostępna „FIFA Word Ciup”, czyli
mundial w sieci, gdzie online mogą grać 22 osoby.
Gra jest dostępna na konsole, po raz pierwszy na
Nintendo Switch, a nawet na komputer. Na okładce
znalazł się obecnie najpopularniejszy i najdroższy
piłkarz na świecie – Cristiano Ronaldo.
Bardzo lubię grać w tę  wspaniała grę zarówno online,
jak i z kolegami. Rozwija ona pasję do futbolu. Uczy
panowania nad emocjami, współpracy w grupie,
rozwija zdolności strategiczne. Należy pamiętać, żeby
nie spędzać zbyt dużo czasu przy ekranie komputera
lub telewizora, tylko ruszyć na boisko i wykorzystać
wiedzę zdobytą podczas gry.

Łukasz Pogorzelski

Święto naszych drogich kolegów ze
szkoły tym razem wypadło w niedzielę,
całe szczęście, że ich koleżanki
przygotowały dla nich niespodzianki już
w piątek, a także w poniedziałek. 
Pomysłów na uczczenie tego dnia było
mnóstwo. Nie zabrakło kartek z
życzeniami, dowcipów, quizów, a także
słodkich upominków. 
 
Redaktorki z  Żaczka składają wszystkim
chłopcom najserdeczniejsze życzenia.
Bądźcie zawsze sobą, realizujcie swoje
plany i marzenia. Niech nigdy nie
zabraknie wam do nas cierpliwości.

A. Meinhart- Burzyńska
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Możliwe więc, iż niektórzy z was chcieliby zadać jej kilka pytań.
Postanowiłam przeprowadzić z nią krótką rozmowę.
1 Czy jesteś szczęśliwa, że zostałaś wybrana na przewodniczącą
samorządu szkolnego?
-Oczywiście, że jestem szczęśliwa. Dziękuję każdej osobie, która na
mnie zagłosowała.
2 Jak się czułaś w chwili, gdy się o tym dowiedziałaś?
-Byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam wyniki głosowania. Nogi
miałam jak z waty, lecz byłam również szczęśliwa. Myśl o nagłym
napływie obowiązków, wywołała u mnie strach, ale stwierdziłam, że
dam radę.
3 Co Cię skłoniło ,że zgłosiłaś się do wyborów na przewodniczącą
samorządu szkolnego?
-Pomyślałam, że mogłabym spróbować swoich sił, gdyż jestem osobą
z dobrymi ocenami i kimś kto mógłby zmienić szkołę na lepsze.
4 Czy myślisz, że zadbasz o naszą społeczność szkolną?
-Myślę, że tak i mam nadzieję, że podołam temu zadaniu.
5 Czy zamierzasz spełnić wszystkie obietnice wyborcze?
-Postaram się spełnić wszystkie obietnice, ponieważ nie było tam
rzeczy niemożliwych. Razem z całym samorządem uczniowskim
będziemy zmieniać szkołę na lepsze.
6 Którą obietnicę wyborczą postarasz się najpierw zrealizować?
-Szczerze mówiąc, najpierw musimy wszystko omówić z
samorządem uczniowskim. Wolę nie rzucać słów na wiatr.
7 Jakie masz plany na przyszłość?
-Chciałabym sprawić, żeby każdy czuł się trochę lepiej w szkole. Mam
nadzieję, iż uda się wprowadzić zmiany, które zmienią naszą szkołę.
Wywiad z przewodniczącą Sarą Mangol przeprowadziła Katarzyna
Przybył

WYWIAD
Większość uczniów zapewne wie, że przewodniczącą szkoły

 została Sara Mangol.  
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