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SKŁAD JURY

p. Barbara Marchelak i pieski

p. Agata Opiatowska i kotek

p. Angela Saborin i papużka

p. Ewa Słania - Kawiorowska i
piesek

p. Ewa Widlarz i pieski

Z PROTOKOŁU JURY
Każdy członek jury otrzymał pakiet opowiadań i samodzielnie (naprawdę
bez konsultacji), bo nikt nie wiedział, kogo organizatorka, p. Ania
Samsonowicz, poprosiła o wybór najlepszych z najlepszych, czytał,
czytał i się rozczulał, o czym świadczą poniższe zdania.

Tak wyraziła swą opinię p. Agata.
- Jedne zaskakujące, inne niosą przesłanie, mówią o
odpowiedzialności. Na wyróżnienie zasługuje więcej prac
mówiących o silnych więziach ze zwierzętami.

P. Ewy S. powiedziała:
- Trudno się zdecydować, które prace zasługują na wyróżnienie. Są
opowiadania, które chwytają za serce, mówią o przyjaźni między
zwierzątkami, humorystyczne.

Mimo tak licznego składu wybór był trudny, gdyż opowiadań na konkurs
wpłynęło bardzo dużo i tylko kilka odpadło ze względów formalnych, czyli
były niezgodne z regulaminem.

O WYBORZE KOMISJI
Wybór jury nie był przypadkowy. 
Konkurs miał tytuł: PRZYGODA MOJEGO ZWIERZĄTKA.  Do komisji zostali więc zaproszeni nauczyciele,
którzy również mają jakiegoś pupila. Co więcej – przysłali zdjęcia swoich zwierzątek i napisali o nich kilka zdań,
z których wynika, że wybór jury był trafny. Skoro tak ciepło mówią o swoich współtowarzyszach życia
(oczywiście w kolejnych numerach opublikujemy teksty i zdjęcia), są osobami wrażliwymi, kochającymi świat
zwierząt.
A może zwierzątka nauczycieli pomogły im w wyborze laureatów?

Dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu, czyli

uczniom klas czwartych,
piątej, szóstych i ósmych. 

Ciekawe, dlaczego nie wziął
udziału ani jeden
siódmoklasista?

Parę słów o moim piesku:
Abi to suczka rasy golden retriever. Ma pięć i pół roku, a nadal
zachowuje się jak pełen energii szczeniak. Uwielbia spacery nad
jeziorem w Rogoźniku oraz wakacje nad Bałtykiem. Może wtedy do woli
pływać i aportować z wody zabawki i patyczki, wylegiwać się na piasku.
Jest przyjazna w stosunku do  zwierząt i ludzi, od wszystkich oczekuje
pieszczot i zainteresowania, czasem nawet zbyt nachalnie. Najbardziej
kocha swoich właścicieli :)

p. Ewa Słania - Kawiorowska

SZANOWNE JURY
III edycja szkolnego konkursu literackiego

ABI
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PAPUŻKA DAGUSIA
Dagusia to czteroletnia modelowa papużka falista o niebieskim
upierzeniu z fioletową obrączką na nóżce. Jest bardzo bystra i
towarzyska, chociaż tak do końca się jeszcze nie oswoiła. 
Uwielbia bawić się dzwoneczkiem i wolne loty. Ulubionym miejscem
Dagusi jest karnisz i żyrandol, na którym chętnie przysiaduje, z
ciekawością podziwiając otaczający ją świat. 
Budzi nas co rano swoim wesołym głosem, ćwierka, dopóki jej nie
otworzymy klatki, by mogła polatać po mieszkaniu. 
Jej przysmakiem są kolby, które znikają w kilka chwil. 
Boi się wody i odgłosów z ulicy. Nie lubi być chwytana rękami, wtedy
bardzo gryzie i wrzeszczy na cały głos. 
Mimo to daje mi dużo radości i zadowolenia. Chociaż to niewielki ptak
jest moim przyjacielem i członkiem rodziny.

p. Angela Saborin

LAUREACI III EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO
PRZYGODA MOJEGO ZWIERZĄTKA

I miejsce
Wiktoria Juszczyk 4 a, Julia Olko 8 c, Zuzanna Delong 6 f

II miejsce
Bruno Czaja 6 f,  Mateusz Jęczmyk 6 f, Oliwia Wiekiera 6 a

III miejsce
Dominika Filis 8 c, Alicja Drukała 5 a, Jakub Szypuła 6 d

wyróżnienie
Aleksandra Pilarczyk 4 a, Wiktoria Widuch 5 a,

Sandra Malko 5 a, Michał Gawron 5 a

LAUREACI
III edycja szkolnego konkursu literackiego
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SUKCESY SZKOLNYCH RECYTATORÓW

MAŁY OKR 2021 W SZKOLE I MIEŚCIE
Najpierw były eliminacje szkolne. Oczywiście wszystko z odpowiednim
reżimem sanitarnym. Wyznaczone godziny dla każdego i tylko komisja.
Ale recytacja normalna, jak zawsze.

Natomiast Miejski Konkurs Recytatorski „MAŁY OKR” z powodu
obostrzeń epidemiologicznych miał inną formułę. Jury oceniało występy
uczestników, oglądając przesłane filmy. 

Uczniowie naszej szkoły zdobyli: miejsce II, III i wyróżnienie.

RECYTATORSKIE WSPOMNIENIA MARTY
Z powodu COVID-19 cały świat stanął do góry nogami. Trzeba było się dostosować. Właśnie dlatego konkurs
recytatorski odbył się trochę inaczej. Pierwszy etap- etap szkolny - odbył się oczywiście w szkole. Następnie
miał być etap miejski. Okazało się, że został odwołany.

Na szczęście po kilku dniach dostaliśmy wiadomość, że jednak się
odbędzie, ale trochę w innej formie.... Drugi etap konkursu odbył się w
domach. Każdy, kto dostał się do etapu miejskiego, musiał nagrać krótki
filmik, recytując wybrany wiersz oraz fragment prozy. 
Wbrew pozorom to nie było takie łatwe. Musiałam kilka razy powtarzać to
samo, gdyż się pomyliłam. Trzeba też było zmieścić się w wyznaczonym
czasie. Do tego problemy - na jakim tle się ustawić, gdzie postawić
telefon, co zrobić, żeby było lepsze oświetlenie.  
Wszystko jest teraz w pewnym sensie utrudnione, dlatego życzę
wszystkim cierpliwości i wyrozumiałości.  

Marta Czech

Marta Czech - nasza redakcyjna koleżanka z klasy VII c w kategorii „Turniej
recytatorski” uczniów klas VII – VIII zajęła II miejsce, recytując „Pawła i Gawła”
Aleksandra Fredry oraz fragment „Małego Księcia”, którego autorem jest Antoine de
Saint Exupery. 

Miejsce III na podium zajęła uczennica klasy II d – Julia Bjanid, która w kategorii klas I
– III recytowała wiersz Wandy Chotomskiej „Dwa koguty”. 

Wyróżnienie w tej samej kategorii dostała Julia Lorens z klasy I d, deklamując „Pewną
panią” Ludwika Jerzego Kerna.

Gratulujemy i życzymy następnych sukcesów.
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
kwiecień

4.  Ta pierwsza miała kolor
fioletowy.
5.  Pomarańczową pierwsi
wyhodowali Holendrzy w XIV
wieku.
6.  Królik nie może jeść dużo
marchewek, jak to w baśniach jest,
bo ma ona dużo cukru.
7.  Jest dobra na zęby, serduszko,
oczy, włosy i paznokcie.
8.  Pomaga opaleniźnie, ale lepiej
nie jeść wiele, bo skóra żółknie.

Kacper Kuna

DZIEŃ MARCHEWKI
Marchewka jest smaczna, zdrowa i ma niewiele kalorii. To
pomarańczowe warzywo skrywa mnóstwo witamin. Swojemu smakowi
zawdzięcza to, że nadaje się do surówek, sałatek i jako dodatek do dań.
Jest bardzo prosta do przygotowania, przez co często się ją używa.
Czy wiecie, że…
1.  Marchewka prawdopodobnie pochodzi z Persji.
2.  W Portugalii jest owocem, bo robią z niej dżemy.
3.  Ma ponad 100 odmian i różne kolory – jest też biała, żółta, czerwona i
ciemnofioletowa. 

PRIMA APRILIS
Prima aprilis już dawno temu był uprawiany przez kulturę judeochrześcijańskich zwaną
„fool’s errand”, czyli złośliwego żartu. W tamtych czasach polegało to na posyłaniu ludzi na
daremną długą wędrówkę. To jest jedna z teorii powstania tego święta. 
Druga teoria mówi, że to święto pochodzi z Francji za panowania Karola IX. W owym czasie
Francuzi obchodzili nowy rok 25 marca przez tydzień i ostatnim dniem był 1 kwietnia. Lecz
później król wyznaczył początek roku 1 stycznia, ale tradycjonaliści trzymali się starego
układu kalendarzowego. Natomiast zwolennicy nowego zaczęli im dokuczać. Z czasem
uznano to za święto jakie po dziś dzień znamy.

Do Polski ten dzień robienia żartów, zmyślania historii przyszedł w XVI wieku. Starano się
właśnie 1 kwietnia nie podejmować uchwał, nie podpisywać ważnych dokumentów. Po
prostu nie robiono w tym dniu żadnych ważnych rzeczy. 

Dziś pierwszy kwietnia obchodzimy jako dzień wesoły, w którym celowo próbuje się
wprowadzić innych w błąd. I choć wszyscy wiedzą i tak dają się nabrać.

Jakub Szypuła

1 kwietnia
PRIMA APRILIS
DZIEŃ KLAUNA

4 kwietnia
DZIEŃ MARCHEWKI

6 kwietnia
DZIEŃ SPORTU

(str. 6)

DZIEŃ KLAUNA
Klaun kojarzy nam się z artystą
występującym w cyrku. Jego rola
to rozśmieszać ludzi, ale
zachowaniem, mimiką. Bo klaun
nic nie mówi. Jedynie wydaje
jakieś charakterystyczne dźwięki.
Nic więc dziwnego, że obchodzi
swoje święto w prima aprilis. 
Inne jego cechy to strój i makijaż
w biało - czerwonych kolorach.

Szymon Kacper
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DZIEŃ SPORTU

PIŁKARKA
MARTA VIEIRA DA SILVA

Jest piłkarką reprezentacji Brazylii, z którą zdobyła
srebrny medal na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w
Atenach 2004 r. oraz w Pekinie w 2008 r. W latach
2006-2010 i 2018 roku została uznana przez
Międzynarodowy Związek Piłkarski FIFA za najlepszą
piłkarkę roku. 

W tym samym roku przepłynęła Cieśninę Gibraltarską
w ciągu 5 godzin i 6 minut, ustanawiając nowy rekord.
Przemierzyła Bosfor między Europą a Azją w obie
strony i w ciągu kilku tygodni przekroczyła tureckie
Dardanele. 12 października 1955 Florence ustanowiła
kolejny rekord przekroczenia kanału La Manche z
Anglii do Francji. Tym razem zrobiła to w 13 godzin i
55 minut.

Zuzia Malicka

PŁYWACZKA 
FLORENCE CHADWICK

Startowała w zawodach pływackich od najmłodszych
lat, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w wieku 10
lat, Była najmłodszą osobą, która przepłynęła przez
ujście Zatoki San Diego. W wieku jedenastu lat brała
udział w pływaniu na nierównej wodzie, wygrywając
roczny wyścig na 2,5 mili w oceanie u wybrzeży La
Jolla 10 razy w ciągu 18 lat. Pływała w wyścigach
oceanicznych w Południowej Kalifornii. 4 września
1953 roku przepłynęła kanałem La Manche z Anglii do
Francji, ustanawiając nowy rekord świata zarówno dla
mężczyzn, jak i kobiet - 14 godzin i 42 minuty.  

W czasie trzech pierwszych sezonów dla klubu Umeå
strzeliła 63 bramki.  
W 2007 roku Marta razem z koleżankami z
reprezentacji pokonały drużynę USA, wygrywając Pan
American Games. Wówczas wraz z reprezentacją
zdobyła srebrny medal na Mistrzostwach Świata. 
Również w 2007 odcisk jej stóp został umieszczony w
Alei Gwiazd na Maracanie.
Marta jest pierwszą futbolistką, która miała okazję być
w Alei. 
Od 2017 występuje w Orlando Pride.  

Zuzia Malicka

Międzynarodowy Dzień Sportu - święto ustanowione przez ONZ 23 sierpnia 2013, a
obchodzone 6 kwietnia. 
W tym dniu warto przypomnieć albo poznać kobiety, które na pewno znane są  wśród
fanów światowego sportu.

google
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