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Drodzy Uczniowie!
W tym roku przystępujemy do projektu, który
zaproponowała naszej szkole firma Sonac.
1 kg karmy od ucznia = 1 kg karmy od firmy
Sonac.
Karmę mokrą i suchą dla psów i kotów zbierać
będziemy od 1 do 30 października. 

Jak co roku zebraną karmę otrzyma Fundacja
„Stacyjka Maltusia”.

Prosimy - POMÓŻCIE ZWIERZAKOM!
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Jesienne dni dla jednych są męczące, a inni je uwielbiają. Na razie
pogoda nam sprzyja i nie musimy martwić się szarugą i zimnem,
możemy korzystać ze złotej polskiej jesieni. Pogoda oraz kolorowe
liście stwarzają piękny, jesienny klimat. Spacerki w niezbyt
gorącym słońcu pozwalają na miły wypoczynek, doskwiera nam
jedynie nawał obowiązków i zadań domowych. Klasówka goni
klasówkę, więc trudno korzystać z uroków jeszcze ciepłych dni.
Ale już musimy przyszykować się do jesiennej pluchy, kiedy łatwo
możemy się nabawić przeziębienia. Dlatego na te dni przyda się
każdemu niezbędnik, który pozwoli nam spędzić ten czas również
magicznie.

Aby podkreślić ten jesienny klimat jesiennego wieczoru potrzebne
będzie: 
- duuuuży kubek kakaa 
- cieplutki kocyk
- ciepłe, grube skarpety
- dobry film 

Może jeszcze niektórzy zaopatrzą się w ciekawą książkę, ale oby to nie
była lektura szkolna :-)

Debora Luberda

                                                           
         Niezbędnik jesienny

CIEKAWOSTKI O ZWIERZĘTACH

1. Naukowcy udowodnili, że patrzenie na zdjęcia zwierząt w pracy zwiększa
ludzką produktywność. 

2. Ośmiornica, gdy jest głodna, jest w stanie zjeść swoją mackę.

3. Kiedy ślimak straci oko potrafi w jego miejsce wytworzyć nowe.

4. Tygrys ma paski nie tylko na futrze, ale i na skórze.

5. Wszystkie zwierzęta mają poczucie własnej przestrzeni osobistej.

6. Owady i inne małe zwierzęta widzą ruch w spowolnionym tempie.

7. W 1870 roku podczas oblężenia Paryża, zjedzone zostały wszystkie
zwierzęta w mieście  -szczury, psy, koty, wilki i słonie.

:) :) 
                                                 z sieci wybrała: Patrycja Krynicka
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MOTO KĄCIK 

KRZYŻACY

q
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   We wtorek klasy 7 i 8 poszły do miejskiego kina na spektakl pod
tytułem Krzyżacy. Okazało się, że nie było to zwykłe
przedstawienie, gdyż prowadzono go w stylu programu show, a
który nazywał się TEATR SHOW. 
      Priorytetem była współpraca z widownią, która otrzymała bilety
szczęścia z numerami od 1 do 20. Podczas spektaklu posiadacze
biletów szczęścia byli zapraszani na scenę i  odgrywali  rozmaite
role. W ten sposób powstawało na naszych oczach widowisko
interaktywne.
W trakcie były puszczane krótkie filmiki o Krzyżakach, które miały
nam przybliżyć wiedzę,  ale nasza uwaga była skupiona na
występach kolegów.
Cały spektakl odznaczał się dynamiką, co nam bardzo się
podobało.

Olivier i Kuba

Smart For Two  III
To mały trzydrzwiowy wehikuł o oszałamiającej pojemności silnika
1.0l. Robi wrażenie!!! Auto to sprawdza się w terenie miejskim,
ponieważ można nim zaparkować praktycznie wszędzie i na
różnorakie sposoby. Silnik z manualną skrzynią biegów ma 71 KM,
które pozwalają mu osiągnąć prędkość 100Km/h w zaledwie 15s.
       Dla porównania nowy mercedes sprinter przyśpiesza w 12s. 
Wymiary auta to : zaledwie 2695mm długości i 1663mm szerokości.

                                                           Olivier i Kuba
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W naszej szkole niedawno na drzwiach na końcu korytarza pojawił się
napis TUTORNIA. W tym pomieszczeniu odbywają się spotkania
nauczyciela-tutora z podopiecznymi-uczniami, zwane tutorialami. Uczniowie
mają okazję porozmawiać z nauczycielami o problemach czy też sprawach
ich nurtujących,  a także - co najważniejsze -  nauczyć się jak radzić sobie
samemu w różnych sytuacjach. TUTORNIA powstała przy okazji realizacji
projektu „Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół
podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów”.

                      
                    NOWE I TAJEMNICZE POMIESZCZENIE 
                           W NASZEJ SZKOLE - TUTORNIA

Pewnego dnia większość klas wybrała się do Miejskiego Domu Kultury na
przedstawienie. Byłam bardzo ciekawa tego występu. Dużo osób nie
chciało iść na teatr, ale jak usłyszeli, że jeśli nie pójdą, to będą musieli
zostać w szkole na lekcjach, od razu zmienili zdanie.
Następnego dnia okazało się, że nie będę mogła uczestniczyć w tym
wydarzeniu. W tym dniu miałam zaplanowaną wizytę u ortodonty. Bardzo
się zasmuciłam. Niestety wizyty nie można było przełożyć. 

W kolejnym tygodniu poinformowałam panią, że nie będzie mnie na
przedstawieniu, jednak na przerwie przyszła moja mama, dała mi pieniądze
i powiedziała, że zdążę wrócić na występ. Bardzo się ucieszyłam.

Kolejny dzień był pełen wrażeń. Po wizycie u lekarza mogłam iść na teatr.
Niecierpliwie siedziałam w aucie, pytając cały czas, czy długo jeszcze
będziemy jechali.
- Za chwilę będziemy na miejscu - odpowiedział tata.

W końcu zaczął się teatr. Przedstawienie było o dwóch podróżnikach,
którzy podróżowali w czasie. Niestety ich maszyna straciła moc z powodu
wyczerpania baterii. Jedynym ratunkiem było dla nich czerpanie energii z
wiedzy. Wyciągnięto więc wielkie tablice, gdzie były napisane pytania
zarówno historyczne jaki i z języka polskiego. Niektóre z pytań były nawet z
biologii lub z geografii! Wszystkiego po trochę. Każda dobra odpowiedź to
kilka procent baterii.

Niektórzy widzowie już na początku dostali numerki i mogli uczestniczyć i
współtworzyć przedstawienie. Te numerki to przepustki do wejścia na
scenę. Odpowiadali na pytania, a publiczność im podpowiadała. Po kilku
właściwych odpowiedziach udało się naładować baterię i podróżnicy mogli
wrócić do domu.

Według mojej opinii przedstawienie było bardzo interesujące. Dzięki
pytaniom poszerzyłam swoją wiedzę, np. dowiedziałam się, jakie są grupy
krwi, jaka jest najwyższa góra w Polsce. To wiedza z zakresu biologii i
geografii. Z historii przypomnieliśmy sobie legendę o Lechu, Czechu i
Rusie.

Przedstawienie było pouczające, zabawne i pełne humoru. Bardzo cieszę
się, że udało mi się na nie pójść. Szkoda by było, gdybym na nie nie
poszła.

Martyna Myśliborska, klasa V d

                            
                               JAK TO Z PRZEDSTAWIENIEM BYŁO...
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