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Wycieczka do Warszawy. Dnia 16.01 odbyliśmy wycieczkę do Warszawy o tematyce
Chin, gdzie pierwszym punktem wyjazdu było muzeum Azij i Pacyfiku.
Podzielono nas na dwie grupy, jedna miała zajęcia o tematyce gier i zabaw, natomiast
druga o starożytnych Chinach.
Na początku pani archeolog pokazała nam prezentacje, na której była przedstawiona
mapa Chin oraz rożne inne charakterystyczne dla Chin miejsca.Pokazała nam pędy
bambusa na zdjęciach, gdzie dowiedzieliśmy się, że jest to rodzaj trawy. Również
mieliśmy okazję zobaczyć oraz, dotknąć prawdziwe pieniądze pochodzące z dawnych
lat Chin. Opowiadała nam o pierwszym Cesarzu, i żołnierzach terakotowych, którzy
byli główną tematyką zajęć. Po prezentacji, pani pokazała nam miniaturową wersję
żołnierza wykonaną z gliny, którą sami mieliśmy okazję zrobić samodzielnie.
Dostaliśmy formę, w kształcie takiego właśnie żołnierza, która pomogła nam w
robieniu naszej figurki. Dostaliśmy również glinę, z której powstał żołnierz. Na
początku musieliśmy wypełnić formę gliną, a potem uformować tył figurki. gdy kształt
nas zadawał,, mogliśmy wyjąc go z formy, aby móc poprawić krawędzie. Następnie
wygładziliśmy wszystkie nierówne części.
Specjalnymi narzędziami, które dała nam pani, czyli pałeczki do gliny, wykałaczki oraz
nożyki, mogliśmy wyrzeźbić mu zbroję, oraz twarz i włosy. W całym procesie robienia,
pomagała nam pani prowadząca warsztaty.
Dostaliśmy kartoniki, dzięki którym mogliśmy schować naszych żołnierzy, i
przetransportować bezpiecznie do domu. Zajęcia naszym zdaniem były bardzo
ciekawe i interesujące, dzięki którym mogliśmy się wiele nauczyć o Chinach, i
oczywiście żołnierzach terakotowych.  

Wiktoria Jaworska Nikola Ratyńska kl. 6b

Chiński ogród świateł
W dniu 16 stycznia wybraliśmy się na wycieczkę o tematyce Chiny w Warszawie. Pod
koniec naszej wycieczki wybraliśmy się na Chiński Festiwal świateł. Moim zdaniem
opłacało  się pojechać, ponieważ spotkaliśmy tam aktorkę Monikę Mazur  z serialu na
sygnale i było tam bardzo kolorowo, leciała tam uspokajacza i przyjemna muzyka,
która  zachęcała do oglądania przepięknych oświetlonych figurek. Na początku
wejścia na festiwal, podzieliśmy się na 5 grup składających się z 10 osób i robiliśmy
sobie tam grupowe zdjęcia.  Zwiedzając, zobaczyliśmy występy Chińczyków.
Przedstawiali tam: "człowiek o tysiącu masek ", był to występ bardzo ciekawy tak jak
wszystkie, drugi żaglował kapeluszami, trzeci byl bardzo eksykacja,ponieważ ten
człowiek robił różne rzeczy z 6kg wazonem i 11kg. Po przedstawieniu był mały
konkurs, który polegał na odpowiadaniu na pytania. Najmłodszy uczestnik wygrał ten
konkurs, nagrodą była torba z festiwalu ze słodyczami. Na koniec naszego pobytu
poszliśmy zmarznięci do namiot na herbatę i gorąca czekoladę.
Julka Szulencka



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 50 02/2020 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Dwójeczka

W dniu 16.01.2020r odbyła się wycieczka do Warszawy
Pierwszym punktem, o którym właśnie napiszę jest Muzeum Azji i Pacyfiku.
Zostaliśmy podzieleni tam na grupy, ja poszłam do grupy, w której się dowiedzieliśmy
dużo o grach z Chin, Azji i o bliskich tam miejscach. Zostaliśmy nauczeni niektórych z
tych gier np. dostaliśmy po woreczku i to była zabawa, w której było potrzebne
skoncentrowanie i szybkie ruchy, bo trzeba było podrzucić woreczek, dotknąć klatki
piersiowej klasnąć i złapać woreczek albo był taki podobny do wazonu pojemnik z
otworem w środku i kółkami po bokach . Dostaliśmy po trzy strzałki i jak w środek się
trafiło, zyskiwało się 3 punkty a jak w któryś bok to po 1 punkcie dla swojej drużyny.
Poznaliśmy tamtejszą wersje: papier kamień nożyce o nazwie tygrys, żołnierz i
dowódca jest podobna do tej, którą my znamy ale w naszej można grać ile chcemy a w
tej gramy do trzech wygranych i osoba która wygra musi przegranemu podać rękę.
Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy otóż, że gra, którą znamy pod nazwą "
Chińczyk" tak naprawdę kiedyś miała inną nazwę "Człowieku nie irytuj się " i plansza
była trochę inna oraz miejsce ,w którym się zaczynało, bo u nas jest wyznaczone
oddzielnie a tam był to środek ,nazwę zmieniono na "Chińczyk ", ponieważ wydawało
się innym, że będzie ona bardziej przyciągać, ponieważ ludzi interesowało to, co było
inne i z Chin. Było tam bardzo ciekawie i bardzo interesujące.

Julia Brzózka

                                           Wycieczka do Chin w Warszawie

Najpierw pojechaliśmy do muzeum ,,Azji i Pacyfiku''. Tam nas podzielono na dwie
grupy, pierwsza grupa robiła armię terakotową a druga poznawała i grała w różne
azjatyckie zabawy . Wtedy się dowiedziałam się gra ,,Chińczyk'' pochodzi z Indii.

                                            Wilanów i Chiński Ogród Świateł

Potem pojechaliśmy do zamku w Wilanowie . Zwiedziliśmy  pokoje księżniczki Izabelli.
Przewodniczka pokazała nam również górne piętro, na którym, znajdowały się
chińskie pokoje , nawet pokazała nam część, w której były bardzo rzadkie i stare
posągi . Był tam też szpital obrazów w którym,
naprawiało się zniszczone. Zrobiło to na mnie szczególne wrażenie. Po zwiedzaniu i
na sam koniec poszliśmy zobaczyć chiński pokaz świateł . Oglądaliśmy tam rożne
podświetlane zwierzęta i inne rzeczy. Było tam kilka występów, w których, aktorzy
pokazywali niesamowite sztuczki.
                                      
                                                              Moje wrażenie

Wycieczka mi się bardzo podobała . Bardzo mi się spodobał chiński pokaz
świateł . Chętnie bym tam pojechała jeszcze raz.

                                                                                                                                    Ania R.
4b
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                                     Choinka
Dnia 07.02. 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka
Chopina odbyła się choinka która trwała jedną godzinę lekcyjną.
Sala była pięknie przystrojona na kurtynie i nie tylko, wisiały na
nich nasze plakaty oraz balony. Każdy świetnie się bawił, bo były
tańce i zabawy, co niektórzy przebrali się za różne postacie. O
muzykę dbał DJ, która była fajna i głośna, miał również maszynę do
dymu. Klasy kolejno były proszone na poczęstunek. Każdy nie
tylko się cieszył z choinki, ale również z nadchodzących ferii.           
                                                                                                          Filip
Polak
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                                              Australia
Najpierw w Australii zaczęły się upały, które spowodowały pożary,
które spaliły lasy, budynki i zwierzęta. Najwięcej zginęło koali.
Inne kraje chciały im pomóc np. Polska i kraje europejskie.
Australii była zaskoczona, że kraje z Europy i Ameryki chcą im
pomóc.
Przyjechali z wozami strażackimi, a po okresie dwóch tygodni upał
się skończył.
Potem zaczęły się opady gradu, które ugasiły szalejący ogień.
Ale nie wszystko poszło z planem, bo gradu zaczęło przybywać
coraz więcej. Wkrótce zaczął blokować przejścia i było coraz
bardziej ślisko. Oprócz tego zaczęły się ulewy.
Ale na szczęście grad się rozpuścił po upływie tygodnia.
Australia nie ma szczęścia, ponieważ chociaż spaliły się lasy i było
ślisko, to wkrótce nadeszły również powodzie.
                                                                                                                 
    Kamil Skonieczny



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 50 02/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plDwójeczka


	Wycieczka do Warszawy. Dnia 16.01 odbyliśmy wycieczkę do Warszawy o tematyce Chin, gdzie pierwszym punktem wyjazdu było muzeum Azij i Pacyfiku.
	Podzielono nas na dwie grupy, jedna miała zajęcia o tematyce gier i zabaw, natomiast druga o starożytnych Chinach.
	Na początku pani archeolog pokazała nam prezentacje, na której była przedstawiona mapa Chin oraz rożne inne charakterystyczne dla Chin miejsca.Pokazała nam pędy bambusa na zdjęciach, gdzie dowiedzieliśmy się, że jest to rodzaj trawy. Również mieliśmy okazję zobaczyć oraz, dotknąć prawdziwe pieniądze pochodzące z dawnych lat Chin. Opowiadała nam o pierwszym Cesarzu, i żołnierzach terakotowych, którzy byli główną tematyką zajęć. Po prezentacji, pani pokazała nam miniaturową wersję żołnierza wykonaną z gliny, którą sami mieliśmy okazję zrobić samodzielnie. Dostaliśmy formę, w kształcie takiego właśnie żołnierza, która pomogła nam w robieniu naszej figurki. Dostaliśmy również glinę, z której powstał żołnierz. Na początku musieliśmy wypełnić formę gliną, a potem uformować tył figurki. gdy kształt nas zadawał,, mogliśmy wyjąc go z formy, aby móc poprawić krawędzie. Następnie wygładziliśmy wszystkie nierówne części.
	Specjalnymi narzędziami, które dała nam pani, czyli pałeczki do gliny, wykałaczki oraz nożyki, mogliśmy wyrzeźbić mu zbroję, oraz twarz i włosy. W całym procesie robienia, pomagała nam pani prowadząca warsztaty.
	Dostaliśmy kartoniki, dzięki którym mogliśmy schować naszych żołnierzy, i przetransportować bezpiecznie do domu. Zajęcia naszym zdaniem były bardzo ciekawe i interesujące, dzięki którym mogliśmy się wiele nauczyć o Chinach, i oczywiście żołnierzach terakotowych.
	Wiktoria Jaworska Nikola Ratyńska kl. 6b
	Chiński ogród świateł
	W dniu 16 stycznia wybraliśmy się na wycieczkę o tematyce Chiny w Warszawie. Pod koniec naszej wycieczki wybraliśmy się na Chiński Festiwal świateł. Moim zdaniem opłacało  się pojechać, ponieważ spotkaliśmy tam aktorkę Monikę Mazur  z serialu na sygnale i było tam bardzo kolorowo, leciała tam uspokajacza i przyjemna muzyka, która  zachęcała do oglądania przepięknych oświetlonych figurek. Na początku wejścia na festiwal, podzieliśmy się na 5 grup składających się z 10 osób i robiliśmy sobie tam grupowe zdjęcia.  Zwiedzając, zobaczyliśmy występy Chińczyków. Przedstawiali tam: "człowiek o tysiącu masek ", był to występ bardzo ciekawy tak jak wszystkie, drugi żaglował kapeluszami, trzeci byl bardzo eksykacja,ponieważ ten człowiek robił różne rzeczy z 6kg wazonem i 11kg. Po przedstawieniu był mały konkurs, który polegał na odpowiadaniu na pytania. Najmłodszy uczestnik wygrał ten konkurs, nagrodą była torba z festiwalu ze słodyczami. Na koniec naszego pobytu poszliśmy zmarznięci do namiot na herbatę i gorąca czekoladę.
	Julka Szulencka
	Pierwszym punktem, o którym właśnie napiszę jest Muzeum Azji i Pacyfiku. Zostaliśmy podzieleni tam na grupy, ja poszłam do grupy, w której się dowiedzieliśmy dużo o grach z Chin, Azji i o bliskich tam miejscach. Zostaliśmy nauczeni niektórych z tych gier np. dostaliśmy po woreczku i to była zabawa, w której było potrzebne skoncentrowanie i szybkie ruchy, bo trzeba było podrzucić woreczek, dotknąć klatki piersiowej klasnąć i złapać woreczek albo był taki podobny do wazonu pojemnik z otworem w środku i kółkami po bokach . Dostaliśmy po trzy strzałki i jak w środek się trafiło, zyskiwało się 3 punkty a jak w któryś bok to po 1 punkcie dla swojej drużyny. Poznaliśmy tamtejszą wersje: papier kamień nożyce o nazwie tygrys, żołnierz i dowódca jest podobna do tej, którą my znamy ale w naszej można grać ile chcemy a w tej gramy do trzech wygranych i osoba która wygra musi przegranemu podać rękę. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy otóż, że gra, którą znamy pod nazwą " Chińczyk" tak naprawdę kiedyś miała inną nazwę "Człowieku nie irytuj się " i plansza była trochę inna oraz miejsce ,w którym się zaczynało, bo u nas jest wyznaczone oddzielnie a tam był to środek ,nazwę zmieniono na "Chińczyk ", ponieważ wydawało się innym, że będzie ona bardziej przyciągać, ponieważ ludzi interesowało to, co było inne i z Chin. Było tam bardzo ciekawie i bardzo interesujące.
	Julia Brzózka
	Wycieczka do Chin w Warszawie
	Najpierw pojechaliśmy do muzeum ,,Azji i Pacyfiku''. Tam nas podzielono na dwie grupy, pierwsza grupa robiła armię terakotową a druga poznawała i grała w różne azjatyckie zabawy . Wtedy się dowiedziałam się gra ,,Chińczyk'' pochodzi z Indii.
	Wilanów i Chiński Ogród Świateł
	Potem pojechaliśmy do zamku w Wilanowie . Zwiedziliśmy  pokoje księżniczki Izabelli. Przewodniczka pokazała nam również górne piętro, na którym, znajdowały się chińskie pokoje , nawet pokazała nam część, w której były bardzo rzadkie i stare posągi . Był tam też szpital obrazów w którym, naprawiało się zniszczone. Zrobiło to na mnie szczególne wrażenie. Po zwiedzaniu i na sam koniec poszliśmy zobaczyć chiński pokaz świateł . Oglądaliśmy tam rożne podświetlane zwierzęta i inne rzeczy. Było tam kilka występów, w których, aktorzy pokazywali niesamowite sztuczki.
	Moje wrażenie
	Wycieczka mi się bardzo podobała . Bardzo mi się spodobał chiński pokaz świateł . Chętnie bym tam pojechała jeszcze raz.
	Ania R. 4b
	Choinka

	Dnia 07.02. 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina odbyła się choinka która trwała jedną godzinę lekcyjną. Sala była pięknie przystrojona na kurtynie i nie tylko, wisiały na nich nasze plakaty oraz balony. Każdy świetnie się bawił, bo były tańce i zabawy, co niektórzy przebrali się za różne postacie. O muzykę dbał DJ, która była fajna i głośna, miał również maszynę do dymu. Klasy kolejno były proszone na poczęstunek. Każdy nie tylko się cieszył z choinki, ale również z nadchodzących ferii.                                                                                                                      Filip Polak
	Australia Najpierw w Australii zaczęły się upały, które spowodowały pożary, które spaliły lasy, budynki i zwierzęta. Najwięcej zginęło koali. Inne kraje chciały im pomóc np. Polska i kraje europejskie. Australii była zaskoczona, że kraje z Europy i Ameryki chcą im pomóc. Przyjechali z wozami strażackimi, a po okresie dwóch tygodni upał się skończył. Potem zaczęły się opady gradu, które ugasiły szalejący ogień. Ale nie wszystko poszło z planem, bo gradu zaczęło przybywać coraz więcej. Wkrótce zaczął blokować przejścia i było coraz bardziej ślisko. Oprócz tego zaczęły się ulewy. Ale na szczęście grad się rozpuścił po upływie tygodnia. Australia nie ma szczęścia, ponieważ chociaż spaliły się lasy i było ślisko, to wkrótce nadeszły również powodzie.                                                                                                                       Kamil Skonieczny

