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            JĘZYK POLSKI - NASZ JĘZYK OJCZYSTY

 W NUMERZE:    21 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego, który został ustanowiony przez
UNESCO w 1999 r. Święto to ma za zadanie przypomnieć
wszystkim narodom, jak ważny jest szacunek do języka
ojczystego i dbałość o niego.
    W tym dniu w naszej szkole grupy przedszkolne oraz
uczniowie klas I-VIII brali czynny udział w zmaganiach słownych,
grach i kalamburach. Wszystko po to, by zwrócić na piękno
naszego języka polskiego. Ten dzień pokazuje nam jak bardzo
ważny jest język ojczysty. Wydawałoby się że dla nas język polski
to takie normalne, aczkolwiek coraz częściej używamy słów
takich jak: OK- zamiast dobrze czy też nwm- co oznacza nie
wiem. 
    Polski język dla wielu jest jest trudny, zwłaszcza przez głoski
szumiące (sz, ż, cz,dż) ale jest barwny i ciekawy, a co
najważniejsze nasz. Kształtował się przez wieki i warto
uszanować tę tradycję, dlatego dbajmy, szanujmy i nie
zaśmiecajmy go wulgaryzmami które coraz częściej się słyszy.

  Martyna Brodaczewska
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Dzień Języka Ojczystego w
naszej szkole

              Wierszyki ćwiczące dykcję

    W piątkowy poranek 21 lutego, na pierwszej lekcji
społeczność szkoły zebrała się by podkreślić istotę
tego dnia. Dzień Języka Ojczystego zorganizowała
klasa VIII wraz z panią Anną Biernat oraz panią
Bożeną Romańską.
    Uroczystość na początku miała mieć krótką scenkę
o ,,Zosi, która ma duże problemy z naszym pięknym
językiem i odkrywa, że ma swojego ortograficznego
anioła stróża, który poprawią ją przy każdym błędzie”.
Niestety choroby pokrzyżowały te plany i rozpoczęto
od „łamańców językowych”. Zadanie to polegało na
przeczytaniu trudnego dykcyjnie tekstu a nagrodą za
odwagę i bezbłędne przeczytanie był cukierek.
Oczywiście dla dzieci młodszych były dużo łatwiejsze
teksty niż dla uczniów z klas starszych. Następnie
odbyły się kalambury - odgadywano tytuły książek. Na
koniec chętni uczniowie mieli za zadanie przeczytać
wybrany przez siebie fragment książki a także
przebrać się za jej bohatera. Nie dość, że było
ciekawie to również zabawnie bo widownia miała
niekiedy trudności z odgadnięciem właściwego
bohatera. 

Maja Derkacz

Kalambury

Bohaterowie bajek

MUSZKA
Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki -
różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
- Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki!

BĄK
Spadł bąk na
strąk,
a strąk na pąk.
Pękł pąk, pękł
strąk,
a bąk się zląkł.

CZYŻYK
Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła
boczkiem.

TRZNADLE
W krzakach rzekł do trznadla
trznadel:
- Możesz mi pożyczyć szpadel?
Muszę nim przetrzebić chaszcze,
bo w nich straszą straszne
paszcze.
Odrzekł na to drugi trznadel:
- Niepotrzebny, trznadlu, szpadel!
Gdy wytrzeszczysz oczy w
chaszczach,
z krzykiem pierzchnie każda,
paszcza!

Fot. A.B.

Fot.A.B.
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Karnawał

Popielec
Maski w witrynie sklepu

Wencekie przebrania

    Karnawał to inaczej zapusty. To okres zimowych
balów, pochodów, zabaw i maskarad. Karnawał
najczęściej zaczyna się dniem Trzech Króli a kończy
się we wtorek przed środą popielcową. 
   Nazwa pochodzi od włoskiego carnevele bądź caro,
vale (żegnaj mięso). Słowa te oznaczają pożegnanie
mięsa przed rozpoczynającym się wielkim postem.
Karnawał przede wszystkim kojarzy nam się z balami
maskowymi, ale dziś organizuje je się przede
wszystkim dla dzieci. Dorośli nie rezygnują z imprez
ostatkowych, jednak zamiast specjalnych strojów i
kolorowych masek wybierają eleganckie balowe
stylizacje.
    Karnawał hucznie obchodzi się w wielu krajach
świata. Najpopularniejszym jest Karnawał Wenecki. W
czasie jego trwania żyje nim całe miasto a także
mnóstwo turystów z całego świata. Ulice są pełne
kolorowych masek, stroi, muzyki i oczywiście zabawy.
Każdego roku karnawał rozpoczyna „Lot Anioła” -
akrobata unosi się na stalowych linach nad placem
św. Marka. Co roku karnawał ma inny motyw, a na
koniec wybiera się najpiękniejszą maskę. Główna
część karnawału odbywa się w Conal Grande oraz na
placu św. Marka. 

Martyna Brodaczewska

    Środa Popielcowa, zwana niegdyś Wstępną Środą rozpoczyna 40-
dniowy okres Wielkiego Postu, przygotowujący katolików do Świąt
Wielkanocy. Równocześnie Środa Popielcowa kończy okres karnawału,
wprowadzając w zupełnie inny nastrój, namysłu, powagi, zadumy i
refleksji. Nazwa Popielec pochodzi od obrzędu, w tym dniu
celebrowanego w Kościele. Kapłan posypuje głowy wiernych popiołem,
mówiąc jednocześnie: "Prochem jesteś i w proch się obrócisz" lub
"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", co ma przypominać
człowiekowi o kruchości jego życia i potrzebie pokuty.
    W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły. Oznacza to, że osoby,
które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 60 roku życia mogą spożyć
w ciągu dnia jeden posiłek do syta i dwa posiłki lekkie. Oczywiście, nie
spożywa się w ten dzień mięsa.                                        Amelia Dziura

.

Fot. A.B.

Fot. A.B.
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Szachiści rozpoczęli zajęcia

Kalambury - gra, co poprawia humor

    Parę lat temu, gdy nie potrafiłam czytać, dostałam pod poduszkę
prezent w postaci gry planszowej "Kalambury". Wtedy mnie nie
interesowała ponieważ byłam zbyt mała.Dopiero za sprawą mojego brata
ciotecznego – gra przyciągnęła moją uwagę. Wytłumaczył mi zasady i
pomagał czytać pytania. 
    Autorem mojej gry „Kalambury” jest Piotr Pundzis. Gra polega na
pokazywaniu, rysowaniu i zgadywaniu. Na początku dobieramy się w
pary tak, żeby stworzyć drużynę. Kart z odpowiedziami jest 424.
Oczywiście żeby nie było tak łatwo odpowiedzi są schowane tak żeby
nikt ich nie widział poza osobą która jest „dyżurnym” i przedstawia hasło
gestem lub rysunkiem. Za prawidłową odpowiedź drużyna otrzymuje
punkt w postaci żetonu. Zwycięża drużyna, która zdobędzie ich
najwięcej.
    Gra skierowana jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Oceniam ją
bardzo pozytywnie i polecam, ponieważ można się przy niej świetnie
bawić.                                                                           Dorota Skiba

    Od 6 lutego chętni uczniowie z klas I-III mogą
uczestniczyć w zajęciach koła szachowego. Zajęcia
odbywają się w każdy czwartek na siódmej lekcji
(godz. 13:50-14:35). Grupę szachistów prowadzi pani
Agnieszka Buszowska. Dodatkowe lekcje gromadzą
niemałe grono zainteresowanych – zapisało się 17
uczniów! Szachiści mają do dyspozycji profesjonalną
tablicę demonstracyjną którą zakupiono z funduszy
kiermaszowych.
    Na ostatnich zajęciach uczestnicy otrzymali od
prowadzącej pierwszy zestaw własnoręcznie
wykonanych bierek szachowych – króla białych i króla
czarnych. Król to kluczowa figura wojska
szachowego. Pani Agnieszka zapowiada, że
uczestnicy koła szachowego zbiorą całą kolekcję figur
i pionów!

Maja Derkacz, Amelia Dziura
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