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Coś, co jest obowiązkiem każdego z nas…

Sprzątanie pokoju

Chyba nikt tego
nie lubi. Owszem,
chyba każdemu
jest przyjemniej,
gdy po ciężkim
dniu w szkole
wchodzi do
czystego,
schludnego
pomieszczenia.
Pomimo tego wiele
osób ma w swoich
pokojach bałagan.
Wynika to z tego,
że nie zawsze
mamy czas na
robienie
porządków i
drobny nieład

z czasem
przeradza się w
wielki chaos.
Niektórzy mają po
prostu dużo
rzeczy i nie
sposób zmieścić
je na półkach lub w
szafie. Wtedy
pojawia się
rozwiązanie:
połóżmy je w
kącie na podłodze!
W końcu jedna
mała kupka
książek spokojnie
leżąca w kątku nie
robi różnicy. 
Gdy takich

„stosów”
przybywa, pokój
może stać się
ciasny i możemy
łatwo zgubić
rzeczy niedbale
położone gdzieś
na półce lub na
podłodze. Taki z
pozoru niewinny
bałagan może
nawet
spowodować
alergię, ponieważ
w niesprzątanych
miejscach
gromadzi się kurz
będący
siedliskiem

roztoczy. Aby tego
uniknąć, należy na
bieżąco pozbywać
się niepotrzebnych
i zużytych rzeczy.
Tym sposobem
unikniemy
gromadzenia się
stosów rupieci.
Jeżeli nie chce
nam się starannie
składać ubrań,
możemy je
wieszać na
wieszakach. Jeśli
jest to bielizna,
możemy ją
przechowywać w
koszykach lub w
szufladach.

Mimo tych
prostych i
niewymagających
dużego wysiłku
sposobów, dla
wielu osób
sprzątanie jest
najgorszą rzeczą
na świecie. 
Podsumowując
stwierdzam, że
porządek powinien
brać przykład z
bałaganu i robić
się sam.   

Monika Żołud

W tym
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- niezapomniana
przygoda! (str. 2.)
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Niedługo koniec
trymestru! (str. 4.)

Poodkurzałeś w pokoju? MŻ
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Dla każdego to
niezapomniana
zabawa, którą
wszyscy
traktują
pozytywnie. 
Odyseja ma
własną
maskotkę, jest
to szop pracz
nazywany
Omer, (prawie
wszyscy robią
sobie z nim
zdjęcia). Ten
konkurs ma trzy
poziomy:
regionalny,
ogólnopolski i
światowy lub
europejski. W
sobotę
23.02.2019
odbyły się
eliminacje
regionalne, w
których
zmierzyliśmy
się z innymi
odysejowiczami
z Dolnego
Śląska i
województwa
opolskiego. Był
to nasz
pierwszy udział
w tym
konkursie, a
więc
towarzyszyły
nam niemałe
emocje. Każdy
z nas przed
występem czuł
mały stresik i
motylki w
brzuchu, ale po
rozmowie

z sędzią czasu
na naszych
twarzach
ukazały się
uśmiechy, które
nie schodziły
przez cały czas
trwania
konkursu i nie
tylko. Naszym
drugim
zadaniem było
rozwiązanie
spontanów -
występują trzy
rodzaje
spontanów.
Przed pójściem
na ten etap
konkursu
zostaliśmy
zaproszeni do
pokoju zabaw,
którego celem
było
rozweselenie i
rozluźnienie
uczestników.
Nigdy wcześniej
nie spotkałyśmy
się z tak
niesamowitą
atmosferą, jaka
panowała
właśnie tam.
Ludzie, których
poznaliśmy w
tym pokoju, byli
przyjacielscy i
zarażali
radością. Nie
dało się tam być
smutnym. Po
chwili do pokoju
wkroczył
tajemniczy pan,
był to kolejny
strażnik czasu,

zabrał naszą
drużynę wraz z
naszą trenerką
do miejsca, w
którym miały
odbyć się
spontany. Przed
dojściem do
tego
pomieszczenia
odprowadziliśmy
naszą panią do
pokoju relaksu,
gdzie przebywali
trenerzy,
podczas gdy
drużyna brała
udział w
spontanach.
Mogliśmy trafić
na słowny,
manualny i
słowno-
manualny.
Natrafiliśmy na
spontan słowny,
ta wiadomość
bardzo nas
ucieszyła,
ponieważ
czujemy się
najmocniejsi
właśnie w tej
kategorii. Kiedy
się o tym
dowiedzieliśmy,
naszym
zadaniem było
wytypowanie
pięciu osób,
które miały
wziąć udział w
tym wyzwaniu. 

(cd. na str. 3.)

Odysejowicze z 6b

W trakcie konkursu...

Medale!

Odyseja Umysłu to jedna wielka przygoda, którą każda drużyna przeżywa w czasie tej uroczystości.

Odyseja Umysłów jest dla naszych zmysłów

JO

JB

JB
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Co trzeba przeczytać w czwartej klasie?

Lektury czwartoklasisty
Kiedy
zasiadłyśmy
do stołu,
czułyśmy
radość i 
pozytywne
emocje. Panie,
które nas
przywitały,
były ciekawie i
zaskakująco
ubrane.
Zarówno w
problemie
długoterminowym
jak i w
spontanach
udało nam się
zdobyć dużą
ilość punktów,
ale przecież
nie o to, lecz o
dobrą zabawę
chodzi w
Odysei
Umysłu.
Nasza
drużyna na
razie przeszła
do rozgrywek
ogólnopolskich,
ale mamy
nadzieję, że
dotrzemy na
finał światowy
w USA. Nasza
grupa
szóstoklasistów
jest zgraną
ekipą, choć
musimy
przyznać, że 
czasami
trudno jest
nam połączyć
wspaniałe
pomysły w
jedną całość.

Pola
Broniecka,
Julia Banasiak

„Akademia
Pan
Kleksa” jest
pierwszą
lekturą,
autorem tej
książki jest Jan
Brzechwa. Jest
to książka o
szkole, w której
są tylko
chłopcy,
których imiona
zaczynają się
na literę A.
Pewnie dlatego,
że sam pan
Kleks ma na
imię Ambroży
lub dlatego, bo
nie chce
zawracać sobie
głowy literami z
całego alfabetu.

„Mikołajek”  Jean-
Jacques

Sempe i Rene
Goscinny to
autorzy tej
książki.
Mikołajek ma
nawet sporo
swoich
kolegów, z
którymi
rozrabia. Rosół
daje im często
kary.

Seria książek
„Nazywam
się...” książki
od nauczyciela
i projekt w
grupach (jeśli
się nic nie
zmieni). Te
lektury są
zdecydowanie
cieńsze od
innych lektur.
Opowiadają o
różnych

czynach ludzi,
którzy na
przykład coś
odkryli.

„Magiczne
drzewo. Czerwone
krzesło”
to książka
Andrzeja
Maleszki. To
pierwszy tom
serii
„Magicznego
Drzewa”.
Książki z serii
opowiadają o
przygodach
dzieci i
zwierząt.

„Opowieści z
Narnii. Lew,
czarownica i
stara szafa”,
jej autorem jest
Clive Staples

Lewis. W
pierwszej
części (czyli
tej, którą
opisuję) Łucja,
Edmund,
Zuzanna i Piotr
wchodzą przez
starą szafę do
krainy
nazwanej
Narnią, w której
panuje wieczna
zima
spowodowana
przez Białą
Czarownicę.
Dzieci
odnajdują lwa
Aslana, który
mówi Piotrowi,
że cztery trony
Ker-Paravelu
muszą zostać
zajęte właśnie
przez nich.

„Kajko i
Kokosz.
Szkoła
latania” to w
zasadzie nie
jest taka
lektura, jak
inne, ponieważ
jest to komiks,
którego
autorem jest
Janusz Christa.
Komiks ten
opowiada  o
przygodach
Kajka i
Kokosza w
szkole latania. 

Zuzia Kubis

Lektury JZ
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Jak ten czas szybko mija.

Niedługo koniec
trymestru!

Tak niedawno
wracaliśmy po
wakacjach do
szkoły, a już za
około trzy
miesiące znów
będziemy
wyjeżdżać i
odpoczywać po
zakończonym
roku szkolnym.
15 marca
nauczyciele
wystawiają
oceny i
zaczyna się
trzeci, ostatni
trymestr,
najbardziej
uwielbiany
przez uczniów,
ponieważ
częściej
wychodzimy

na dwór lub do
sklepiku kupić
lody albo coś do
picia. W
kwietniu
będziemy
bardzo rzadko
w szkole,
ponieważ będą
egzaminy klas
ósmych i
trzecich
gimnazjum. To
oznacza sześć
dni wolnego
plus weekend i
Wielkanoc. W
maju będzie
majówka, a
pierwszego
czerwca Dzień
Dziecka, czyli
dzień spędzony
poza szkołą.

Kilka dni później
oddajemy
podręczniki
(czyli znowu
będzie
wielogodzinne
czekanie na to,
aby kolejka w
bibliotece się
skróciła).
Potem nie
musimy się już
uczyć, tylko
odpoczywać i
dobrze się
bawić w
oczekiwaniu na
wakacje.

Amelia Ekiert

Ale czy trzeba
się ich bać, czy
są one może
rzeczą
naturalną, która
przychodzi nam
łatwo? Czy
wszystkie
zmiany
jesteśmy w
stanie
zaakceptować?
Z pewnością
jedni lubią
zmiany, a inni
najchętniej
uciekliby na
drugi koniec
świata, byleby
tylko nic nie
zmieniać w
swoim życiu.
Poza tym
zmiany mogą
dotyczyć
naprawdę
wszystkiego:

sytuacji
życiowych,
rodzinnych,
miejsca
zamieszkania,
naszych spraw
osobistych, lub
spraw
trzymanych
przed nami w
tajemnicy.
Zmiany mogą
dotyczyć
zarówno nas -
ludzi, jak i roślin,
zwierząt czy
przedmiotów.
Według mnie
wiosenne
zmiany
przydadzą się
każdemu z nas.
Warto również
pamiętać, żeby
zawsze wybrać
opcję, która nam
odpowiada,

bo inaczej
możemy być
nieszczęśliwi.
Wiosenne
zmiany w
naszym życiu to
mogą być
pewnego
rodzaju
''wiosenne
porządki'', tylko
takie bardziej
osobiste, proste
i małe. Takie,
które będą tylko
nasze. Sądzę,
że każdy
powinien kiedyś
podjąć jakąś
decyzję,
dotyczącą
zmian.

Anna Spalińska
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Wiosna zbliża się do nas wielkimi krokami i jest
coraz bliżej, więc czas na zmiany?

Wiosenne zmiany

Wiosna!

Ostatnie sprawdziany i kartkówki...

WJ

AE
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