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             JAPONIA, ANIME i SUSHI :)

  Anime to japońskie animacje które powstały w 1917 roku. Interesujemy się
anime i Japonią od wakacji.
  Lubimy grę Sonic  i znamy już kilka słów po japońsku. W przyszłości
chcemy nauczyć się japońskiego, choć nie jest to łatwy język i wybrać się w
podróż do Japonii. To fascynujący, chociaż niebezpieczny kraj ze względu
na dużą ilość wulkanów.
  Lubimy także japońską kuchnię i wspólnie przyrządzamy sushi :)

 Ami Nawrocka & Oliwia Wietrzyk

  NASZE PASJE 
   opowiadają Amelka i Oliwka

Ami Nawrocka

Ami Nawrocka
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            CZYTAJ KSIĄŻKI!  Wstąp do biblioteki, wypożycz,
czytaj:)

 Mamy już jesień. szybciej zapada zmrok, dłuższe są wieczory. To dobry
czas na czytanie książek. Przyjemnie usiąść w fotelu z kubkiem gorącej
herbaty, przykryc się cieplutkim kocykiem i zatopić w lekturze.
  A dlaczego warto czytać/ moglibyśmy tu przytoczyć 100 albo i więcej
powodów, które pewnie znacie, ale wspomnimy tu o kilku:

. Redukuje stres
Czytanie uspokaja i spowalnia bicie serca. Wystarczy 6 minut czytania,
żeby zredukować uczucie stresu aż o 60%! Co ciekawe, czytanie książek
redukuje stres:

o 68% bardziej od słuchania muzyki,
o 300% bardziej od wyjścia na spacer
i aż o 600% bardziej od grania w gry komputerowe.

2. Poprawia pamięć
Podczas czytania  musimy wiele rzeczy zapamiętać – imiona bohaterów,
ich charaktery, motywacje, historie, związki z innymi postaciami, miejsca,
wątki fabularne, szczegóły… 

3. Rozwija wyobraźnię
Mając przed oczami tylko literki, sami musimy wizualizować sobie to, co
dzieje się w książce – często są to nawet rzeczy, których nie możemy
zobaczyć w świecie rzeczywistym! Czytanie, pobudzając prawą półkulę
mózgu, rozwija naszą wyobraźnię.

4. Zwiększa zdolności analityczne
Szczególnie, jeśli czytasz np. powieści detektywistyczne,
kryminały. Rozwiązywanie zagadek wymaga analizowania wydarzeń,
faktów, motywacji postaci, stawiania tez, weryfikowania założeń…
Zdecydowanie rozwija to zdolność do krytycznego i analitycznego
myślenia.

5. Poszerza wiedzę, zasób słów, poprawia umiejętność pisania.

6. Kształtuje osobowość
Czytanie pozwala nam postawić się w różnych sytuacjach, w których na co
dzień do tej pory się nie znaleźliśmy. Otwiera nas na nowe doświadczenia i
poszerza horyzonty, kształtując nas samych.

  Dlatego czytajcie jak najwięcej!

  Rewelacyjna lektura dla dzieci i młodzieży! 
Łukasz Wierzbicki zabiera swych czytelników w
fenomenalną podróż po Czarnym Lądzie
szlakiem przygód poznańskiego podróżnika
Kazimierza Nowaka. 
   W krótkich opowiadankach poznajemy
prawdziwą historię człowieka, który w latach
trzydziestych ubiegłego wieku przemierzył Afrykę
rowerem! Ta niezwykle żywiołowa opowieść
pełna jest barwnych spotkań z mieszkańcami
Afryki, dziką przyrodą i zwierzętami. 
   Całe mnóstwo w niej anegdot związanych z
zachodzącymi zjawiskami przyrody. Niektóre z
nich są bardzo zabawne, inne z kolei dosłownie
mrożą krew w żyłach.  
  „Afryka Kazika” do doskonała książka dla
wszystkich małych czytaczy ciekawych świata.

       Bajecznie kolorowy wielkoformatowy album
o drzewach.
  Odwiedź niezwykły świat drzew. Zobacz, kto    
w nich mieszka, kto je zjada, kto przenosi ich
nasiona. Obejrzyj te najwyższe, najstarsze i
najgrubsze. Spotkaj enty, Adama i Ewę, Robin
Hooda i Buddę. Przyjrzyj się pracy drwala i
zobacz, jakie budowle, instrumenty i wehikuły
można zrobić z drewna. Poznaj drzewo życia,
drzewo ludojada i święty figowiec. Zajrzyj do
lasu. Zapuść się w puszczę.
   Na książkę składają się ponad 34
wielkoformatowe tablice, z których każda to
misternie skomponowana plansza. Kolorowe
ilustracje są pełne szczegółów, a krótki
przystępny tekst nie tylko objaśnia to, co się na
nich znajduje, ale też zawiera wiele dodatkowych
informacji i ciekawostek.

Oliwia Wietrzyk

Oliwia Wietrzyk

https://alicjamakota.pl/ktorej-ksiazki-christie-zaczac/
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Nie mijam...
 Teksty inspirowane wierszem Czesława Janczarskiego

Nie mijam 

Nie mijam smutnej koleżanki,
ptaszka, co wypadł z gniazda, nie mijam
i kota proszącego o mleczko,
także konika polnego w tarapatach.
Nie mijam róży więdnącej bez wody
ani biedronki na parapecie.

                         Jagoda Tkaczyk

Nie mijam

Nie mijam biednych ludzi,
chorego szczeniaka nie mijam 
i zranionego ptaka,
ani pszczoły leżącej na chodniku. 
Nie mijam kota ze złamaną łapą, 
bukiet róż odnoszę do domu,
nad pasikonikiem się schylam. 
                          
                                      Maja Czuchryta
Nie mijam
 Nie mijam płaczu ludzi,
smutnego człowieka, który leży na torach
ani łzy na oczach.
Nie mijam, pomagam.
Nie odwracam wzroku,
bezdomnych ludzi przygarniam do siebie,
nad śpiącym dzieckiem się schylam.

                                  Malwina Kasperczuk
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ WIRTUALNA PIELGRZYMKA
ÓSMOKLASISTÓW

   Dzień Edukacji Narodowej jest okazją do wyrażenia wdzięczności za
wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce  w pracy z dziećmi.

  Właśnie z tej okazji 15 października 2020 roku członkowie Samorządu
Uczniowskiego oraz kilkoro uczniów z klasy VII a, VII b i VIII spotkało się na
uroczystym apelu dedykowanym Naszym Kochanym Nauczycielom.  Nie
mogliśmy spotkać się w  większej grupie ze względu na zagrożenie
koronawirusem. Trzeba było zachować odległości, a widzowie oglądali
program w maseczkach.  
  Poprzez program artystyczny uczniowie podziękowali za gorące serce,
pomocną dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do
zdobywania wiedzy.
Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim pracownikom
szkoły podziękowań i kwiatów. Miłą niespodzianką był przepyszny tort
ufundowany przez Samorząd Uczniowski. 
  W tych trudnych czasach bardzo ważne są tak miłe gesty i słowa. 

7 i 8 października odbywała się XX Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny
Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę.
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego naszym ósmoklasistom nie
udało się wyjechać do Częstochowy, jak to bywało w latach ubiegłych.
Swoją pielgrzymkę odbyli ... wirtualnie!
7 października uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks.
proboszcza Stanisława Kluskę w intencji uczniów kl. VIII, rodziców i
nauczycieli.
8 października w godzinach popołudniowych młodzież, dyrekcja szkoły,
wychowawczyni klasy oraz katecheci spotkali się w szkole. Panowała
niezwykle uroczysta atmosfera. Po wprowadzeniu sztandaru Nikola Słomka
odśpiewała Hymn Rodziny Szkół, a Katarzyna Mileszczyk przybliżyła ideę
Pielgrzymki oraz tegoroczne hasło. Nie zabrakło oczywiście głosu Patrona
szkoły: "Totus Tuus - Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie
należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje Serce, Maryjo".
Po krótkim wystąpieniu pani dyrektor sztandar został wyprowadzony i
odbyła się mniej oficjalna część uroczystości. Młodzież obejrzała fotorelację
z dwu ostatnich szkolnych pielgrzymek na Jasną Górę, a następnie odbyła
wirtualną wycieczkę z przewodnikiem po Muzeum Domu Rodzinnym Jana
Pawła II .
Wszyscy z uwagą wsłuchiwali się w słowa przewodnika, gdyż po
"zwiedzaniu" odbył się Quiz wiedzy o Janie Pawle II. Trzy drużyny:
czerwona, niebieska i żółta zawzięcie rywalizowały o zwycięstwo. Nagrodą
były najwyższe oceny w trzech kolorach (a więc o różnych wagach:)
Słodki poczęstunek w postaci kremówek był dodatkową nagrodą dla
uczestników. Towarzyszyły mu oczywiście słowa papieża wspominającego
wadowickie kremówki.
Wieczorem uczestnicy pielgrzymki udali się nad Bobrówkę na integracyjne
ognisko z kiełbaskami. Była to okazja do radości i zacieśnienia więzi
koleżeńskich - wszystkich jednoczył wspólny cel. Tutaj także nie
zapomniano o modlitwie - młodzież zapisywała własne intencje skierowane
do Matki Bożej Częstochowskiej, a potem nastąpił Akt Strzelisty - intencje
zostały symbolicznie posłane do nieba poprzez ognisko przy wtórze
wspólnie wymawianych słów: "Amen".
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 JUŻ W GRONIE UCZNIÓW   DZIEŃ PAPIESKI  ON - LINE

8 października 2020 r. odbyło się ślubowanie uczniów klasy I A i klasy I B.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, dyrektor, rodzice,
nauczyciele oraz przedstawiciele samorządu szkolnego. Wszystko
odbywało się w reżimie sanitarnym ze względu na panującą pandemię
koronawirusa - z zastosowaniem maseczek, odległości oraz dezynfekcji
rąk.
Przygotowania trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie
klas pierwszych przygotowały część artystyczną, aby zaprezentować
umiejętności, talenty i zdolności dzieci na tle przygotowanej dekoracji.
Najpierw odbyła się część oficjalna, odśpiewanie hymnów - państwowego
oraz szkoły. Pani dyrektor zabrała głos, witając przybyłych gości oraz dzieci
przystępujące do ślubowania. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły,
następnie pani dyrektor pasowała symbolicznym ołówkiem każde dziecko z
klasy pierwszej na ucznia naszej szkoły.

Po części artystycznej rodzice przekazali dzieciom prezenty w postaci
kuferków edukacyjnych, a wychowawcy- Dyplomy pasowania na ucznia. 
Uroczysty dzień zakończył się dyskoteką dla pierwszaków z zespołem
muzycznym jednego z rodziców, którzy włączyli się w przygotowania i
uświetnienie naszej uroczystości (oczywiście z zachowaniem
obowiązujących obostrzeń oraz reżimu sanitarnego).

16 października obchodzimy w szkole Dzień Patrona – św. Jana Pawła II.
To święto całej społeczności szkolnej, wyraz pamięci i oddania. Łączymy je
zwykle z Dniem Papieskim, którego hasłem było w tym roku: TOTUS
TUUS, papieskie zawierzenie Maryi.
Uczniowie przygotowali  okolicznościowy montaż artystyczny, który
społeczność szkolna mogła obejrzeć online.
Swoim występem tworzyli "żywy różaniec", jedną z ulubionych modlitw
Jana Pawła II. Każda tajemnica zawierała rozważanie oraz wiążący się z
nią opis wydarzenia z życia Papieża. W ten sposób występujący starali się 
podkreślić szczególną więź Papieża z Matką Bożą oraz  skłonić do refleksji
nad Jej rolą w naszym życiu.
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ŚMIESZNY KĄCIK

Oliwia Wietrzyk
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