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Dzień Świętego Patryka w naszej szkole

Piętnastego marca
w naszej szkole
obchodziliśmy
dzień szczęścia,
magii i skarbów –
urodziny św.
Patryka!
Nauczyciele języka
angielskiego
przygotowali dla
piątoklasistów nie
lada wyzwanie. 
Na przerwie
śniadaniowej 

chętni uczniowie
mogli wziąć udział
w poszukiwaniu
złotego skarbu.
Wystarczył telefon,
kartka i długopis.
Zabawa polegała na
tym, aby w całej
szkole odszukać
koniczynki z
kodami QR, które
należało
zeskanować. 

Przy każdej z
koniczynek
uczniowie otrzymali
część hasła, które
w dosłownym
tłumaczeniu
brzmiało:
„Na końcu tęczy
jest garniec.”
Po chwili namysłu
wszyscy pobiegli do
sali 108,

która była
oznaczona tęczą.
Tam na
poszukiwaczy
czekały dobre
skrzaty
(nauczyciele
angielskiego).
Każdy otrzymał
złotą, 
czekoladową
monetę. Przy okazji
tej emocjonującej 

gry dowiedzieliśmy
się kilku faktów o
Irlandii i jej patronie. 
To była
niesamowita
przygoda.
Plakaty dotyczące
św. Patryka
wykonane przez
piątoklasistów
można podziwiać
na korytarzu
szkolnym.
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Lust auf Lesen?

UWAGA KONKURS!

.9 lutego 2019
roku w
Instytucie
Goethego w
Warszawie
odbyła się II
edycja
Ogólnopolskie-
go Konkursu
Języka
Niemieckiego
„Lust auf
Lesen?”.
Uczennica
naszej szkoły
Olivia Mroczek
z klasy 8a
zdobyła
zaszczytne II
miejsce.

Olivia
zaprezentowała
bardzo wysoki
poziom
językowy
oraz wykazała
się ogromną
wiedzą na temat
krajów
niemiecko-
języcznych. 
 Konkurs
przebiegał
dwuetapowo i
składał się z
części 
pisemnej i
ustnej. 

Laureaci konkursu

Laureatka
przygotowywała
się do
konkursowych
zmagań pod
czujnym okiem
pani Marceliny
Bujnickiej i pani
Barbary
Trusiewicz. 
Serdecznie
gratulujemy!

MB

.
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Piłkarski talent

Łowcy reklam
Jakich technik użyli twórcy reklam? Czym chcą nas
zachęcić do kupna danego produktu?

Jest nam miło
poinformować,
że uczeń naszej
szkoły
EMANUEL
WIŚNIOWSKI z
klasy IVE
zaprezentował
swój
PIŁKARSKI
TALENT
podczas
kolejnego
spotkania
klubowych
akademii
grupy BIG 6 w
Gdańsku!
Projekt BIG 6
jest efektem
współpracy
pomiędzy
Lechem
Poznań, Legią
Warszawa,
Pogonią

Szczecin,
Zagłębiem
Lubin,
Jagiellonią
Białystok i
oczywiście
Lechią Gdańsk.
Drużyny
klubowych
akademii
regularnie
rywalizują ze
sobą, dzięki
czemu mogą
przetestować
się na tle
wymagających
przeciwników
oraz wymienić
się swoimi
doświadczeniami
czy wnioskami
szkoleniowymi. 

Mecze
odbywają się
bez presji
wyniku, gdyż
nie jest
sporządzana
żadna
klasyfikacja
końcowa.
Tutaj nie ma
miejsc, nie ma
pucharów, więc
jest granie, a to
granie jest
najważniejsze.
Dla chłopców to
jest
niesamowite
wyróżnienie, że
zostali tutaj
zaproszeni.

MB

Emanuel Wiśiowski

Baśniowy
nastrój reklamy
oraz bardzo
miły głos lektora
mają nas
zachęcić do
zakupu właśnie
tego produktu.

W
międzyczasie
na ekranie
pojawiają się
sceny
ukazujące
przygotowanie
kromki chleba z
reklamowanym
serkiem. Cała
reklama
oprawiona jest
spokojną
muzyką, która
buduje
pozytywny
nastrój.

Analizie
poddałem
reklamę serka
"Almette".
Zastosowano w
niej zabiegi
baśniowe
odnoszące się
do znanego
dzieła Charles'a
Perraulta "Czerwony
Kapturek".
Pokazano
rodzinę na tle
pastwiska
jedzącą posiłek
z
reklamowanym

produktem.
Miało to na celu
zbudowanie
pozytywnego
skojarzenia z
serkiem
śniadaniowym.Dziewczynka
zadaje tacie, te
same pytania,
co tytułowa
postać z baśni.
To technika
podkreślająca
walory
smakowe i
zapachowe
wyrobu.

Twórcy
komercyjnych
reklam często
wykorzystują
baśniowe
motywy, gdyż
odbiorcom
czesto kojarzą
się z czasem

beztroskiego
dzieciństwa i
wywołują
pozytywne
emocje.
Przecież każdy
chciałby zjeść
baśniowe
śniadanie.

Jakub

..

.
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Pomocna 
dłoń

Jakie korzyści młodym ludziom może przynieść praca na rzecz
drugiego człowieka np. w wolontariacie?

Zastanów się,
co umiesz robić
najlepiej i znajdź
sposób na
okazanie
zrozumienia i
przyjaźni 

Wolontariat to
dobrowolna,
bezpłatna,
świadoma
praca na rzecz
innych osób.
Uczestnik
wolontariatu to
wolontariusz.
Wolontariusze
pomagają np. w
hospicjum,
pomagają przy
zbiórkach
żywności. 
Przykładem
wolontariusza
może być
harcerz.

który bez
pomocy Jakie
korzyści może
przynieść
pomoc
drugiemu
człowiekowi?
Najważniejszą
rzeczą jest to,
że pomagając
drugiej osobie,
pomagasz nie
tylko jemu, lecz
również sobie.
Robisz coś
dobrego dla
drugiego
człowieka, nie
poradzi sobie

w tej czy innej
sytuacji. Kiedy
komuś
pomożesz, on
zapłaci Tobie
szczerym
uśmiechem, a
to cenna rzecz.
Ty też czujesz
się wesoły,
ponieważ masz
świadomość, że
ktoś został
przez Ciebie
uratowany. 
Poza tym,
może kiedyś
przyda się
Tobie jego
pomoc?

 Ta jedna,
czasami mała
rzecz, może
sprawić, że
świat będzie
lepszy. Ty
pomożesz
komuś, on
pomoże komuś
innemu i tak
kilka osób
będzie
szczęśliwych. 
Każdy z nas
może być
wolontariu-
szem,
wystarczy tylko
chcieć.

drugiej osobie.
Na pewno
warto. Dobro
podobno wraca.

Wojtek

które są
najbardziej
bezbronne i
najmiej to
wszysko 
rozumieją. Irena
zaczyna
ratować dzieci z
getta i zmienia
im imiona.
Prawdziwe
nazwiska
zapisuje,
wkłada do
szklanej butelki i
zakopuje

Powieść pt.
,,Listy w
butelce” Anny
Czerwińskiej-
Rydel to histora
życia  Ireny
Sendlerowej. 
Bohaterka
pomaga
mieszkańcom 

warszawskiego
getta. Zaczyna
rozumieć, że
ludzie, którymi
się opiekuje
potrzebują o
wiele więcej
wsparcia, a
szczególnie
dzieci,

w ziemi pod
jabłonką w
ogrodzie jej
przyjaciółki. Ta
historia mnie
urzekła,
ponieważ Irena
Sendlerowa
poświęca
bardzo dużo po
to, by dzieci z
getta przeżyły.

Julia
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