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Tam, gdzie pod lipą Kochanowski siadał

      W
numerze:

Dnia 21 listopada klasy IV-VIII zwiedzały Muzeum Jana Kochanowskiego
w Czarnolesie. Naszymi opiekunami byli: p. Bożena Romańska, p.
Danuta Lachowicz, p. Anna Biernat oraz p. Zbigniew Derkacz.

Po dotarciu do naszego celu podróży, poszliśmy wraz z nauczycielami kupić pamiątki –
według mnie, nie mieliśmy zbyt wielkiego wyboru, aczkolwiek każdy znalazł coś dla
siebie. Kolejnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie ogrodu otaczającego
muzeum. W parku było mnóstwo wiewiórek, piękny widok na kolorowe liście oraz różne
gatunki drzew. 
Idąc do budynku muzeum nie wiedziałam czego możemy się spodziewać, co tam może
być… Kiedy weszliśmy do środka, wesoło przywitały nas panie z recepcji. Poruszając
się po muzeum musieliśmy założyć specjalne ochraniacze na buty, aby zachować
czystość. Po wystawach oprowadzała nas pani przewodnik. W pierwszej sali mogliśmy
zobaczyć pierwsze wydania dzieł Jana Kochanowskiego oraz współczesnych mu
autorów. W drugim pomieszczeniu znajdowały się między innymi pierścienie, piękny
marmurowy stół do gry z przepięknie zdobionymi pionkami. 
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     Listopadowe 
      przysłowia

   W następnych salach były równie ciekawe
eksponaty, np. fotel kurdybanowy z domu Jana
Kochanowskiego. Po zakończeniu zwiedzania pani
przewodnik poinformowała nas o jeszcze jednym
pomieszczeniu. Wszyscy bardzo się zdziwiliśmy… Jak
w tak małym muzeum może zmieścić się jakaś
podziemna sala? Po zejściu schodkami, znaleźliśmy
się w niewielkim wnętrzu z wielkimi postaciami
ukazanymi podczas uczty. To figury przedstawiające
znane osobistości okresu renesansu: Jana
Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Andrzeja Frycza
Modrzewskiego, Adama Trzecieskiego i innych im
współczesnych postaci.
   Po opuszczeniu budynku muzeum mogliśmy usiąść
na słynnym kamieniu. Jak podaje legenda jeśli ktoś
usiądzie na kamiennej ławie, zostanie natchniony
weną poetycką. Wobec takiej obietnicy nikt nie
pozostał obojętny. Wszyscy rzucili się na ten dość
niewielki kamień, całe szczęście każdy chętny miał
możliwość na nim usiąść. W drodze powrotnej do
autobusu mogliśmy zobaczyć mnóstwo małych
zbiorników wodnych.
   Na zakończenie naszej wycieczki  pojechaliśmy do
McDonald’s aby coś zjeść. 
   Myślę, że nasza wycieczka do Czarnolasu była
udana.

   Maja Derkacz
Drzwi z herbem i inicjałem JK

Eksponaty w muzeum

   Mówi się, że przysłowia są
mądrością narodu. Przez lata
ludzie obserwowali cykliczne
zmiany zachodzące w przyrodzie
wraz z kolejnymi miesiącami i
porami roku. Nie było telewizji,
radia czy Internetu, więc
obserwacja zjawisk
przyrodniczych i ich zapisywanie
były meteorologią. Przysłowia
były sposobem przekazania
wniosków płynących z tych
obserwacji przyszłym
pokoleniom. Nawet dziś, w dobie
nowoczesnych technologii
umożliwiających coraz
dokładniejsze prognozowanie
pogody ta wiedza wciąż
pozostaje użyteczna.

Czytaj dalej, str.3
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Ćwiczenia spostrzegawczości podczas gry towarzyskiej

Jesienna aura

   "Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma,
to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima.” -
przytoczone przysłowie należy traktować jako
zapowiedź chłodnej pogody w maju, niekoniecznie
śniegu, ale same przymrozki które również są białe
i w maju nie są wskazane, ponieważ niszczą kwiaty
chociażby jabłoni, wiśni i innych rozkwitniętych już
roślin.

Patka Krzyszczak

Wybrane przysłowia na listopad

25 Pn Imieniny: Katarzyny, Erazma
Kiedy w świętą Katarzynę lód nie stanie, to gotuj
sanie.
Po świętej Katarzynie pomyśl o pierzynie.
W Katarzynę z nieba nic nie spadnie, będzie w
przyszłym lutym chyba jeszcze ładniej.
Na Katarzynę gęś po wodzie, Boże Narodzenie po
lodzie.
Święta Katarzyna pokazuje, jaką pogodę nam styczeń
zgotuje.

27 Śr Imieniny: Waleriana, Wirgiliusza
Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z
wiatrami.

28 Cz Imieniny: Zdzisława, Jakuba
Kiedy Zdzisiek rano szroni zima jest w zasięgu dłoni.

30 So Imieniny:Fryderyka, Andrzeja
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży sto dni
śnieg w polu leży.
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez
błota.

   Dobble to 55 okrągłych kart. Na każdej karcie znajduje się 8 symboli. Na moich kartach są zwierzęta,
aczkolwiek są wersje o różnej tematyce.
   Gra Dobble polega na jak najszybszym wyszukaniu symbolu znajdującego się na dwóch kartach. Wygrywa
ten kto najszybciej znajdzie wskazany element. Można powiedzieć, że gra Dooble to gra premiująca refleks.
Wymaga od graczy ogromnego skupienia. Nie dość, że widzimy dany symbol, to jeszcze musimy go nazwać.
Często w pośpiechu wymawiamy inne komiczne słowa, co dostarcza mnóstwo śmiechu.
   Omawiana gra jest bardzo poręczna, gdyż mieści się w okrągłym pudełeczku. Nie zajmuje dużo miejsca,
więc możemy ją ze sobą zabrać wszędzie i świetnie się bawić.

Martyna Brodaczewska

Fot. Z.D.
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TO NAS INTERESUJE
Rozwijamy talenty – szkolne zajęcia dodatkowe

   W  roku szkolnym 2019/2020 zaczęły się zupełnie nowe dla nas zajęcia dodatkowe. Podstawowym
założeniem zajęć dodatkowych jest kształcenie i rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie chęci do działania oraz
możliwość wyboru zajęć, w których uczniowie chcą uczestniczyć.
   Młodsze klasy z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach z programowania, jest to jedna z
ulubionych przez uczniów form spędzania czasu. „Koło programowania” prowadzi p. Marzena Antończak.
Fizycznie rozwijamy się pod okiem dwóch trenerów. Pan Michał Zdybel prowadzi koło sportowe w poniedziałki i
wtorki w godzinach 13:50-14:35. Na tych zajęciach uczniowie mogą spędzać czas z rówieśnikami na powietrzu
i w sali gimnastycznej. Trenują różne dyscypliny sportowe takie jak: piłka nożna, biegi, skoki w dal i wiele
innych. Podobne zajęcia mają również młodsze klasy, które prowadzi p. Zbigniew Derkacz. Pan Zbigniew
Derkacz kieruje Szkolnym Klubem Sportowym, a zajęcia odbywają się w środę od godziny 13.
   W szkole ponadto w każdą środę odbywają się lekcje tańca prowadzone przez panią Pauliną Markiewicz
ze szkoły tańca Top-Art.
   Nasza szkoła proponuje uczniom również zajęcia dodatkowe w postaci zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
rozwijających kreatywność czy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz pomoc w odrabianiu prac domowych.
Klasy  VII i VIII uczestniczą w zajęciach koła dziennikarskiego, które prowadzi psycholog szkolny p. Katarzyna
Madej. Młodsi uczniowie również ćwiczą swoje dziennikarskie talenty pod czujnym okiem p. Agnieszki
Buszowskiej, która jest redaktorem Szkolnych Newsów i naszym mentorem na drodze rozwijania talentów
pisarskich. Pani Agnieszka prowadzi również zajęcia logopedyczne i dba o poprawną wymowę uczniów, którzy
potrzebują terapii logopedycznej.

Maja Derkacz

Na zajęciach? - Kodujemy! Fot. M.A.


