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  Dzień Babci i Dziadka
Jest to rodzinne święto uhonorowania naszych babć i dziadków, obchodzone 21 stycznia- Dzień Babci, 22
stycznia- Dzień Dziadka. W te szczególne dni wnuczęta obdarowują ich drobnymi upominkami. Pomysł
utworzenia tego święta pojawił się w Polsce w tygodniku,, Kobieta i życie'' w 1964 roku. Rok później to święto
zaczął promować,, Express Poznański',głównym pomysłodawcą był Kazimierz Flieger. W 1966 r. także,,
Express Wieczorny''. W XX wieku powstał Dzień Dziadka. Później powstała dla nas tradycja obchodzenia Dnia
Babci i Dziadka.
W naszej szkole Dzień Babci i Dziadka lub można też powiedzieć Dzień Dziadków był obchodzony 17 stycznia
2020 r.. Uczniowie klas II i III przygotowali część artystyczną, w którą włączały się piosenki i przedstawienie
inspirowane baśnią,, Kopciuszek''a także tańce. Przygotowały to  klasy młodsze, ponieważ nasi goście
najbardziej lubią ich oglądać. Jak co roku w naszej szkole pojawiła się bardzo duża ilość gości.
Swoich dziadków zapraszały nie tylko dzieci, które brały udział w przedstawieniu, a także uczniowie młodszych
klas. Do przygotowania dołączyły się wszystkie klasy, które przyniosły ciasta na tę uroczystość.Potem
uczniowie zaprosili swoich dziadków i babcie na poczęstunek, po którym można było zrobić sobie zdjęcie na
królewskiej dekoracji. Ta tradycja na pewno będzie powtarzana przez kolejne lata. Nasi dziadkowie bardzo
lubią oglądać swoich wnuków i wnuczki.
Autorzy artykułu i zdjęć.
Amelia Brzozowska Kinga Staniaszek- kl. VIa
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Szukaliśmy Chin w Warszawie
Moje uczucia są wspaniałe!Bardzo mi się podobało!
Moim faworytem był pokaz światła. Były tam pandy,smoki chiński ,pawie i nawet Yeti!Oczywiście były
też tam inne zwierzęta.
Na początku byliśmy w ''Muzeum Azji i Pacyfiku''.
Były dwie grupy,pierwsza grupa robiła Armie Rycerzy Terakotowej,a druga grupa (czyli, tam gdzie ja
byłam) poznawała różne zabawy oraz tradycyjne zabawy chińskie.
Po wycieczce w muzeum, pojechaliśmy do Wilanowa, zwiedzać zamek księżniczki oraz księcia.
Chodziliśmy po pokojach księżniczki, tak zwanej części zamku ''Łazienka''.Były takie pokoje, które były
piękne!
Szczególnie moją uwagę zwrócił obraz księcia na białym koniu, którego dalmatyńczyk gryzie w kopyto.
Ten obraz był największy i najpiękniejszy!Poszliśmy do części tam, gdzie inni nie wchodzą. Był tam
nawet taki szpital dla obrazów,tak to nazwałam.
Chiński festiwal światła
Po McDonaldzie pojechaliśmy na ''Chiński Festiwal Światła''.
Było super i pięknie!!!Podobał mi się najbardziej wielki czerwono -żółty smok, który był wielki i długi,
oraz las bambusowy z pandami i pawie z pięknymi piórami. Spotkała nas niespodzianka (w sumie mnie
nie) spotkaliśmy aktorkę o imieniu Monika Mazur z serialu na sygnale (ja tego nie oglądam więc nie
wiem ). Na scenie były różne przedstawienia.
Był  Chińczyk, który miał dużo twarzy,oczywiście maski, które szybko zmieniał. Był też kolejny pan
który żonglował kapeluszami,był też taki pan, który robił różne sztuczki ( po prostu podrzucał)
ceramiką. Na początku małym, który miał 6 kg później dużym który miał 11kg .Były różne konkursy
(które jak zwykle nie wygram,polecam) wygrał chłopiec z chyba 3 kl.Oczywiście z naszej szkoły.
Moim zdaniem wycieczka była bardzo udana i świetna. Polecam zapisać się do zajęć dziennikarskich,
ponieważ może być więcej takich wycieczek.
Wiktoria z kl.4 B
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                                                                    Wstęp
Po świecie krąży obecnie dużo bakterii i zarazek różnych chorób np. odry, grypy czy anginy. Są
groźniejsze choroby i mniej groźne choroby, jednak wszystkie są problemem. W chińskim mieście
Wuhan pojawił się ostatnio koronawirus, którego ludzie nazywają tak samo, jak miasto, w którym
powstał. Pierwsze zakażenie wykryto na początek grudnia, za to epidemię pod koniec.
Najprawdopodobniej wirus przeskoczył z dzikich zwierząt na ludzi, a jego powodem jest podobnież
łuskowiec, czyli jedyny ssak, który ma łuski. Jest niebezpieczny i przenosi się z osoby na osobę.
Zarażone osoby są we Francji, dokładnie w Paryżu i Bordeaux, a nawet w Niemczech w prowincji
Starnberg w Bawarii. Jest już coraz bliżej Polski. Chiny prawdopodobnie ukrywają przed nami prawdę,
jak powstał wirus, ale jest kilka sposobów, jak go wykryć.
                                                              Koronawirus
Trochę skuteczne są maseczki anty-smogowe wymieniane, co 2 godziny. Wirus powoduje chorobę
przypominającą wirusowe zapalenie płuc. Występuje też suchy kaszel i są trudności z oddychaniem,
widocznymi zmianami w płucach widocznych na skanach, tak zwanych RTG. Okres inkubacji, czyli czas
od zarażenia do pojawienia się pierwszych objawów koronawirusa trwa około od 1 do 14 dni.
Koronawirusy wywołują zwykłe przeziębienia, ale również czasami pojawiają się poważne infekcje
układu oddechowego. Przykładami są MARS, czyli bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej,
albo też SARS, który jest zespołem ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej. Przez SARS od 2002 roku
do 2003 roku zmarło blisko 800 w 30 krajach świata. Obecna sytuacja w Chinach najbardziej przypomina
wybuch epidemii SARS. Wirus jest bardzo niebezpieczny, a według tymczasowych badań, jego
śmiertelność wynosi 2-3 proc. Podobno groźniejsza jest grypa, niż koronawirus, ale i on jest ogromnym
problemem.
                                                                    Koniec

Ja obecnie boję się tego koronawirusa i wydaję mi się on bardzo groźny i niebezpieczny. Nie ma
szczepionki na tego wirusa, ale nawet gdyby ową szczepionkę wynaleziono, produkcja jej zajęła, by
kilka miesięcy, może nawet lat. Mam nadzieję, że wirus do Polski nie trafi. Gdybym był prezydentem

zamknąłbym wszystkie lotniska i jak najszybciej ewakuował się. Jeszce na dole macie zdjęcie
łuskowca. W takim razie narka! Trzymajcie się!

                                                                                                                                           
 Kuba
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                                                               Wiedźmin 3
Ta gra opowiada o świecie z potworami i wiedźminami. Na początku tej gry trzeba
odnaleźć córkę i żonę możnowładcy o przydomku Krwawy Baron. Potem trzeba
odnaleźć nie jaką Cirille, która ma przydomki:  Córka Kruka
Ciri
Lwiątko z Cintry
Falka
Zireael czyli Jaskółka.
Jest przybraną córką Geralta z Rivii – wiedźmina i Yennefer z Vengerbergu –
czarodziejke.
Ciri ściga Dziki Gon czyli Eredin a jego oddział Dearg Ruadhri czyli Czerwoni Jeźdźcy.
Kiedy Ciri dotrze z Geraltem do Kear Morhen czyli do siedziby wiedźminów Eredin ją
wytropi i rozpocznie się bitwa w Kear Morhen, w której zginął Lambert – wiedźmin,
Vesemir – wiedźmin, mistrz. Kiedy Dziki Gon będzie w Kear Morhen na dziedzińcu
zacznie tworzyć portale, z których będą jego pomocnicy czyli: Ogar Dzikiego Gonu i
wojownik Dzikiego Gonu. Wiedźminom uda się wypędzić Eredina tylko na jakiś czas,
ale potem zależnie od gracza pokona lub nie pokona Eredina i cały jego oddział.
  Ciekawostka
Geralt i Yennefer pracowali z Dzikim Gonem, kiedy uciekali wyprał im pamięć. Geralt ją
odzyskał a Yennefer tylko trochę.
                                                                                                                                     Dominik
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