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KLASY 1 W STANOWICACH

Dnia 11 czerwca 2019 roku uczniowie klas pierwszych
wzięli udział w wycieczce  do Stanowic do Laboratorium
Młodego Naukowca. Na dzień dobry dzieci otrzymały
niezbędnik młodego naukowca tj. fartuch i okulary.
Pracowali w dwóch grupach pod okiem instruktorów. Od
pierwszych chwil towarzyszyły dzieciom radość, duma oraz
ciekawość. Wykorzystując sodę oczyszczona, ocet i olej
nadmuchały balon, który następnie mogły zabrać do domu.
Wykonały też z detergentów tak ostatnio popularne wśród
dzieci slajmy.  W drodze powrotnej dzieci za wzorowa
pracę mogły dokonać zamówienia w MC Donalds. To też
okazało się wielką atrakcją. Choć zmęczeni upałem, już w
autobusie planowali kolejny wyjazd.

 Fotografia: M. Jokiel                       Małgorzata  Jokiel

W piątek 7 czerwca 2019 r. odbyły się Mistrzostwa Szkolne
o tytuł Superfarmera. Była to już czwarta edycja. W tym
roku szkolnym konkurs skierowany był do chętnych
uczniów z klasy 4 i 5. Gra Superfarmer została stworzona
przez Karola Borsuka, polskiego matematyka, profesora
Uniwersytetu Warszawskiego, na którym wykładał od 1929
roku. Pierwsza nazwa tej gry brzmiała "Hodowla
zwierzątek". Gdy w 1939 roku hitlerowcy zamknęli
uniwersytet, gra "Hodowla Zwierzątek" stała się źródłem
utrzymana państwa Borsuków. "Hodowla" zdobyła ogromną
popularność. Była piękną, ciekawą odskocznią od życia w
czasach mroku, smutku i strachu. Gra w całości była
oczywiście wykonywana ręcznie. Małżeństwo razem robiło
elementy do gry, a ilustracje narysowała zaprzyjaźniona z
rodziną Borsuków Joanna Śliwicka.
W sierpniu 1943 roku wybuchło Powstanie Warszawskie.
Miasto stanęło w ogniu. Wszystko zostało doszczętnie
zniszczone, włącznie z egzemplarzami gry. Okazało się
jednak, że przetrwał jeden egzemplarz, poza Warszawą,
który kiedyś zakupiła pewna rodzina. Gra po wielu latach
wróciła do państwa Borsuków. 

Obecnie ten egzemplarz
znajduje się w magazynie
Muzeum Powstania
Warszawskiego w
Warszawie, czasami jest
wystawiany do oglądania z
okazji różnych imprez i
można też kupić grę
wyglądającą jak oryginał. W
1997 roku z inicjatywy Zofii
Borsukowej, w 15-tą
rocznicę śmierci pana
Karola, Wydawnictwo
Granna wznowiło
wydawanie gry, by mogła
ona cieszyć kolejne
pokolenia graczy. Gra
dostała nowy tytuł:
"Superfarmer" i stała się
prawdziwym hitem...str.2

Fot Renata Kunisz
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WARTO BYŁO

Jest to jedna z najbardziej znanych i
najpopularniejszych polskich gier za granicą
[ tekst : Klub Gier Planszowych]. W naszych
szkolnych rozrywkach wzięło udział 10 uczniów.
Po I turze gry do finału przeszli uczniowie: Julia
Kieda z klasy 4a oraz Jakub Podbereski i Igor
Słowiński z klasy 5a. 
Po 30 minutach gry i kibicowania tytuł
Superfarmera otrzymał Jakub Podbereski, II
miejsce zdobył Igor Słowiński, a trzecie Julia
Kieda. Zwycięzcom serdecznie gratuluję!
Dyplomy i nagrody wręczyła uroczyście Pani
dyrektor Magdalena Umińska i Pani wicedyrektor
Katarzyna Ciołek. Każdy uczestnik rozgrywek
otrzymał nagrody, ufundowane
p r z e z Wydawnictwo Granna.  Dziękuję
serdecznie wszystkim uczestnikom, którzy wzięli
udział w rozgrywkach. Zawody przebiegły w miłej
i wesołej atmosferze. Już dzisiaj serdecznie
zapraszam za rok na kolejną edycję Mistrzostw
Szkolnych o tytuł Superfarmera.
                                                  Monika Kubica

Fot.

Moja przygoda zaczęła się we wrześniu.
Postanowiłam spróbować swoich sił i
wystartować w castingu do musicalu pt. ”Dogonić
Pippi” w Filharmonii Gorzowskiej. Z początku
trochę się denerwowałam, ale okazało się, że nie
ma czego się bać. Dano mi numerek, a gdy
zostałam wywołana, cały stres minął. Jury  było
bardzo serdeczne. Przedstawiłam się sama, więc
nie musieli zadawać mi pytań dotyczących mnie
oraz mojej pasji. Śpiewanie poszło gładko. Dwa
tygodnie później dostałam telefon, że mnie
przyjęto. Niezmiernie się ucieszyłam i
powiadomiłam o tym moją mamę, której uśmiech
również nie znikał z twarzy. Zawsze chciałam być
w chórze, a wreszcie dostałam taką możliwość.
Już w październiku odbyły się pierwsze próby.
Podzielono nas na alty i soprany oraz dano
libretto występu. Spotkaliśmy się w każdy
weekend i ćwiczyliśmy piosenki. Następnie
zaczęły się próby generalne na scenie z
reżyserem i rekwizytami...str. 3

Monika Kubica

https://babajagaklubgier.blogspot.com/2019/03/jak-hodowla-zwierzatek-staa-sie.html?fbclid=IwAR2t350kutoiz9_wUp725-OYu0QC9hIu3oMSF9u6RbraGT9QJ9saGGVaQR0
http://www.granna.pl/
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SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

NAUKA  PRZEZ  ZABAWĘ

Nie było łatwo. Przez cały tydzień chodziłam do
szkoły. Po powrocie ledwo zdążyłam zjeść obiad i
już musiałam jechać na próby. Pomimo wysiłku i
zmęczenia nie żałuję ani chwili tam spędzonej,
ponieważ moi wspaniali rówieśnicy i instruktorzy
dawali mi energię do działania. Daliśmy dziesięć
występów, podczas których było bardzo
energicznie i kolorowo. Słyszenie rozbawionej
publiczności i otrzymanie aplauzów po  sztuce,
było naprawdę wspaniałe. Pamiętam, kiedy
podczas ostatniego występu dotarło do mnie, że
zobaczymy się ponownie dopiero za pięć
miesięcy i automatycznie łzy napłynęły mi do
oczu, bo przecież pożegnania są gorsze niż
sztorm, ale wiem, że za jakiś czas ponownie się
zobaczymy. To będzie chwila ogromnej radości i
nieokiełznanych wzruszeń.

                                               Julia Rosołowska

"Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka",
to program edukacyjny skierowany do uczniów
szkół podstawowych. Celem programu jest
edukacja dzieci i młodzieży w zakresie
bezpiecznego i racjonalnego korzystania z
energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a
także bezpiecznego zachowania w pobliżu
infrastruktury energetycznej. Uczniowie klasy IV
na technice, rozpoczęli przygodę z prądem od
poznania zagadnienia przepływu prądu z
elektrowni do domu. Podczas zajęć rozwiązywali
krzyżówkę , oglądnęli film tematyczny, podawali
definicje urządzeń elektrycznych. Poprzez
wykonanie makiety obrazującej linię elektryczną
przewodząca prąd z elektrowni  do domu,
uczniowie zrealizowali cel zajęć- wiedzą skąd
bierze się prąd w ich domach. W ciekawy sposób
poznali wiedzę o zjawiskach fizycznych
występujących w otaczającym nas świecie.
Fotografia: A. Wierzbicka       Anna Wierzbicka

Tradycją naszej szkoły jest, że co roku wiosną
odbywa się tu Szkolny Konkurs Języka
Angielskiego "English Master". Tak też stało się i
tym razem.  Swoich sił mogli spróbować wszyscy
chętni uczniowie zainteresowani nauką języka
angielskiego.  Najlepsi otrzymali nagrody, które
wręczyła pani dyrektor Magdalena Umińska.

Oto nasi zwycięzcy:
Stanisław Całko 4a,
Jakub Wiatrowski 4a
Agata Moskalik 4a
Angelika Całko 5a
Alicja Podbereska 5a
Anna Kmita 5a
Paweł Samborski 7a
Adam Pruczkowski 7a
Stanisław Grymuza i Aleks Rrabowski 7a
Emilia Stadejek 8a
Alicja Ferkaluk 8a i Zuzanna Rachwalska 8b
Maciej Kalemba 8a
Weronika Kunisz 3a
Małgorzata Araszczuk i Nina Michasiuk 3a
Wiktoria Korzeniowska 3c

                                                  Danuta Fossa

Fot. Danuta Fossa
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SZKOLNA  WYCIECZKA 2019

CZYTAJ! OGLĄDAJ! POLECAJ! REDAKCJA ARKADII

Fot.

Fot.

Fot.

Fot.

Ostatnio obejrzałem bardzo ciekawy film
wytwórni Marvel Comics pt.,, Avengers: Koniec
gry”. Jest to kontynuacja serii ,,Avengers”, jak i
dopełnienie ,,Avengers: Wojna bez granic”. 
Został wydany 22 kwietnia 2019r. Ta ekranizacja
jest idealna dla miłośników superbohaterów, gdyż
jest to film fantastyczny i akcji. Trwa około 180
minut, więc trzeba się przygotować na dużą
dawkę emocji. Głównymi bohaterami są Iron Man
(Robert Downey Jr.), Kapitan Ameryka (Chris
Evans), Hulk (Mark Ruffalo),Thor (Chris
Hemsworth) i wielu znanych bohaterów. Moim
zdaniem najlepiej odegrali swoje role Robert
Downey Jr. i Chris Evans. Wykazali się wielkim
profesjonalizmem, lecz także doświadczeniem,
które nabyli podczas kilku wcześniejszych serii.

Jego fabuła posiada niespodziewane zwroty akcji
oraz wzruszające momenty. Scenarzysta
Christopher Markus i Stephen McFeely dobrze
się spisali, tworząc scenariusz. Ukazują nam, jak
superbohaterowie starają się na nowo wskrzesić
połowę wszechświata.  Ta ekranizacja ma wiele
wspaniałych momentów, lecz według mnie ten
jest najsmutniejszy w całej serii ,,Avengers”.
Moim zdaniem ,, Avengers: Koniec gry”
zasługuje na wielkie brawa, gdyż jest według
mnie filmem tego roku. Można było zauważyć
wielki wkład aktorów oraz całej ekipy tworzącej tę
ekranizację. Ten film jest świeżo po premierze i
nadal zbiera wiele dobrych opinii. To jest idealny
dowód na to, że ta ekranizacja jest świetna.
                                                 Oliwier Rozalik
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