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Wodo nasza...

Puc, Bursztyn i goście
 W bibliotece szkolnej odbył się konkurs czytelniczy dla klas II z lektury Jana
Grabowskiego „Buc, Bursztyn i goście".
Uczestnicy pracowali drużynowo, wybierali numery pytań, naradzali się, a
potem udzielali odpowiedzi. Kolejna konkurencja polegała na namalowaniu
farbami wybranej przez drużynę przygody bohaterów, potem trzeba było
opowiedzieć tę przygodę.
Drugoklasiści okazali się doskonale przygotowani, konkursowi towarzyszyły
duże emocje, ponieważ był to ich pierwszy konkurs czytelniczy. 
I miejsce – klasa II a,II miejsce - IIb, III miejsce - IIc, IV miejsce - IId
Redakcja

Nie ma jak zespołowa praca

                             Zawody piłki ręcznej w Legnicy

                
Klasy 5 (5a i 5b) dzięwczęta oraz klasy 4 -  chłopcy wyruszyli na
rozgrywki do Legnicy.  Zawody piłki ręcznej odbyły się w  SP nr 9 w
Legnicy. Nasi chłopcy zagrali pierwszy mecz, niestety przegrali, ale to
były ich pierwsze zawody, więc należy im wybaczyć porażkę.  Drugi
mecz zagrały dziewczęta,  też niestety przegrałyśmy 8:9.
Zagrałyśmy dogrywkę z Legnicą i zremisowałyśmy 8:8, ale i tak Legnica
z nami wygrała. Naszym chłopcom piątoklasitom nie udało się wygrać
w następnym meczu, troszeczkę zabrakło do zwycięstwa, ale i tak
jesteśmy z nich dumni. Nasze dziewczyny, grając z SP nr 7 z Lubina,
wygrały 16:11, a w dogrywce odniosły zwycięstwo. Na razie jeszcze nie
znamy wyników, ale w najgorszym razie jesteśmy(dziewczyny) na 2
miejscu, a w najlepszym na 1 pierwszym.
 Serdecznie gratulujemy zwycięstw, wiemy, że bardzo się
staraliście,oby tak dalej.
                                     
   Natalia Kuta kl Va

Nasze finalistki z pucharem

Turystyka łączy pokolenia - nasz plakat

 Nasz dom - powiat legnicki
 W marcu braliśmy udział w konkursie Znam powiat legnicki jak swój dom.
Reprezentowały nas w tym konkursie: Alina Malik - 4 a, Martyna Idkowiak -
5 b oraz Marta Sobiechowska - 6 b.
Zawodniczki musiały przygotować plakat z hasłem Turystyka łączy
pokolenia. Z nim pojechały do Legnicy.
Tam nasze reprezentantki najpierw pisały test,. Zdobyte przez każdą punkty
były liczone do punktacji ogólnej. Najtrudniejszym zadaniem okazało się
nazywanie zabytków naszego powiatu.Stare kościółki z różnych wsi są
naprawdę do siebie bardzo podobne. Tu też każda z dziewczyn pracowała
indywidualnie. 
Efektem pracy zespołu było zdobycie I miejsca.  
Natalia Kuta, V a        

22 marca
Światowy Dzień Wody

W pierwszy dzień wiosny mieliśmy przyjść do
szkoły ubrani na niebiesko. Okazało się, że na
kolejny dzień przypada Światowy Dzień Wody.
Z tej okazji kl. 4 c przybliżyła nam w inscenizacji  
Wszechobecna woda - niezwykła substancja, jak
bardzo woda jest ważna dla naszego życia.
Czwartacy apelowali, aby pamiętać, że woda jest
surowcem bardzo cennym, a mimo to ludzie
niszczą jej zasoby,  zanieczyszczając morza,
rzeki i jeziora. Ciągle na świecie z powodu braku
czystej wody, umierają ludzie!
Zapoznaliśmy się też z kilkoma prostymi
sposobami jej oszczędzania. Mamy nadzieję, że
nauka nie poszła w las.
Laura Sypniewska, V a
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Anime "Ao no Exorcist " w pigułce

"Ao no Exorcist" ( z ang. "Blue Exorcist", dosł. "Niebieski Egzorcysta")-
manga napisana przez Kazue Kato oraz anime wytwórni A-1 Pictures.

      Fabuła kręci się wokół Rina Okumury, głównego bohatera. Wychowany
razem z bratem Yukio przez księdza Shiro Fujimoto. 
    Po tym, gdy okazało się, że razem z bratem dostali się do Akademii
Prawdziwego Krzyża postanawiają zostać egzorcystami. Poza tym Rin i
Yukio są synami Szatana, ale tylko Rin odziedziczył demoniczne moce, co
sprowadza na niego wiele kłopotów, demony chcą zabrać go do Gehenny,
świata demonów. Chwilę przed śmiercią księdza Shiro, Rin dostaje od niego
miecz Kurihara. Mimo zakazom księdza wyjmuje go z pochwy i właśnie od
tamtej pory ,gdy go wyciągnie wyrasta mu ogon, uszy, zęby robią się
szpiczaste, a ciało pokryte jest niebieskimi płomieniami- symbolem mocy
Szatana. Używa go by pokonywać złe duchy i chronić przed nimi ludźmi.
Chce zemścić się na Szatanie za śmierć Shiro Fujimoto i pokonać go.
      Anime opowiada jak ważna jest rodzina, zrozumienie drugiej osoby,
wytrwałość. Jest to jedno z moich ulubionych serii i mam nadzieję, że
zainspirowałam kogoś do jego oglądnięcia.
                                                         Daria Opiela, kl. VIa

  Gdy się obudziłem
wokół mnie panowała
zupełna ciemność. 
  Byłem w stanie
zobaczyć jedynie
zarysy postaci i łatwo
je rozpoznałem. Jack
z lewej i Michael z
prawej. Razem ze
mną była nas trójka...
Tylko. Starałem się
obudzić chłopaków,
ale nie chcieli się
przebudzić, więc
wstałem i
postanowiłem się
rozejrzeć. 
 Znajdowaliśmy się w
jakiejś jaskini,
wszędzie było czuć
zapach zgnilizny i
wilgoci; podłoże kleiło
się do butów. 

Gdy tak szedłem
przed siebie, w pewnej
chwili zobaczyłem
światło. Moja
ciekawość nie zna
granic, a że miałem
nadzieję że to wyjście,
szedłem dalej. 
  Nagle coś złapało
mnie za nadgarstek i
pociągnęło do siebie.
 "Szukaliśmy cię"-
powiedział szorstki
głos. Postać
popchnęła mnie przed
siebie.
 "Wypuść mnie!",
krzyczałem.
Usłyszałem wołanie,
coś jakby krzyk kogoś
znajomego... Ale
kogo?
 Nieznajomy

złapał mnie za głowę i
pochylił.
"Znalazłem go"-
poinformował kogoś.
"Raito, czy to ty?",
znów usłyszałem głos
i już wiedziałem, to
była moja siostra
Anne. "Przymknij
się!!", krzyknął na nią
nowy głos. "W końcu
znalazłem cię Raito.
Dawno się nie
widzieliśmy prawda?".
Wtem ktoś zapalił
latarkę. Przede mną
stał mój były wspólnik,
a za nim przywiązana
do krzesła, zapłakana
Anne.
 "Jeśli chcesz, aby nic
jej się nie stało, masz
coś dla mnie zrobić",
odezwał się.

   Nie mogłem
odmówić.

Test szóstoklasisty
     Dnia 1 kwietnia 2014r. odbył się test kompetencji. Po
raz pierwszy uczniowie naszej szkoły pisali sprawdzian w
klasach, natomiast osoby z dysortografią pisały w
oddzielnej klasie oraz przysługiwało im o 30 min. więcej
czasu co uważam za niesprawiedliwe.                                  
         Wszyscy spotykali się z wychowawcami w
poszczególnych pomieszczeniach o godz. 8:30, a sam test
zaczął się o 9:00. Na koniec zostawała trójka osób, która
miała za zadanie dopilnować komisję, aby ta nic nie
dopisała ani nie skreśliła oraz dobrze i szczelnie
zapakowała sprawdziany do bezpiecznej koperty.                
        Według mnie test sam w sobie był łatwy, ale wszyscy
potwierdzą tezę, że było zbyt mało czasu. Wyniki
prawdopodobnie przyjdą pod koniec maja.                          
                                                                                    
                                 
                                     Wiktor Ziembowicz VIa

Autor: Nikola Ginda VIa
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Marta Sobiechowska
Rozdział III

  
Ucieczka

Dopiero biegnąc przez korytarze, Jasona uderzyła potworna świadomość zawiłości i ogromu
tych korytarzy. Po raz pierwszy zastanowił się, czemu akurat ON tu się znalazł. Odkąd trafił
do Meridanu, słyszał o potwornym władcy tych ziem. Od razu musiał ujawnić się jego
buntowniczy charakter i chęć pomocy słabszym. 
-Ale ja tylko rzucałem kamieniami w hataczy, buntowałem napotkanych ludzi i brałem udział w
jednym skoku na twierdzę tego półmóżdżka… I to jeszcze jako zwykły listonosz! Ale wstyd…-
pomyślał Jason, próbując dotrzymać kroku swoim towarzyszom i myślom. 
Wysoki mężczyzna zatrzymał się. Spojrzał na mnie i z rozbawionym uśmieszkiem przedstawił
się: 
- Przepraszam za moje naganne maniery, Jasonie… Mam na imię Drake. 
- Skąd ty znasz …- nie dokończył siedemnastolatek, gdyż w tej samej chwili Drake złapał mnie
i dziewczynę i odrzucił w bok.
- Uwaga, kryć się!- krzyknął.
Przed nimi pojawiła się grupa celników z bronią. Wychudzony mężczyzna wykonał pchnięcie
ręką w kierunku przeciwników. Niebieska kula światła poleciała w ich kierunku z niezwykłą
prędkością. Przeciwnicy wyparowali. Drake podał im rękę i razem popędziliśmy do
następnego zakrętu. Na swojej drodze spotkali jeszcze kilka innych oddziałów. Jason nie
mógł już wytrzymać morderczego tempa biegu. Nogi mu ciążyły, a serce biło tak szybko, że
chłopak zastanawiał się czy w ogóle przeżyje do czasu, kiedy będzie mógł odpocząć. 
Jak na zawołanie na końcu korytarza chłopak zauważył dzienne światło.
cdn
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