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"BAŚNIOBÓR"
Cała akcja

rozgrywa się
podczas wakacji w

domu dziadka
pewnego

rodzeństwa  -
Kendra I Seht.

Dziadek, który wita
ich całą serią

zakazów i
przestróg, ma
jednak swoją

tajemnicę. Dzieci
wcale nie

zamierzają słuchać
dziadka, nie

wiedzą, że łamiąc
zakaz, uwolnią siły
zła, którym będzie

trzeba stawić czoło.

POLECAMY!!!

.

"BRACIA LWIE SERCE" - akcja książki rozgrywa się
w dwóch światach, w rzeczywistości i fantastycznej
krainie Nangijali. 9- letni i nieuleczalnie chory Karol
i jego 13- letni brat, Jonatan, próbują obalić złe rządy
władcy krainy. Czy im się to uda? Jaką cenę za to
zapłacą?

.

"KRÓL ZŁODZIEI" 
Dwaj bracia, Bo i Prosper, po śmierci matki uciekli od
ciotki Estery. Z Hamburga uciekli do Wenecji, gdzie
bez pieniędzy i jedzenia dołączyli do gangu złodziei.

Jak potoczą się ich losy? 
Dowiesz się z książki!

.

Wszyscy zapewne wiemy, jak wiele
książek znajduje się obecnie w
naszej bibliotece. Niedawno
znalazłyśmy tam ciekawe nowości, z
którymi z pewnością nie będziecie
się nudzić. W tym numerze gazetki
proponujemy Wam trzy książki,
które, naszym zdaniem, warto
przeczytać. Zbliżają się Święta
Wielkanocne. Sprawmy sobie
przyjemność, zaprośmy książkę do
domu...Olimpia T. i Aicha M.
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OSZCZĘDZANIE
WAŻNA SPRAWA

"Oszczędzanie”

Nie jest dzisiaj ten w mniejszości,
kto posiada oszczędności.

Zbieraj więc do grosza grosz,
Aż uzbierasz groszy kosz.

Jeśli myślisz o przyszłości,
Lokuj w banku oszczędności.

Pieniądze swoją wartość mają,
Gdy twe konto zasilają.

Więc gdy nie chcesz życia w nędzy,
doceniaj wartość pieniędzy.
Do skarbonki złotówki włóż,
Oszczędności swoje mnóż.

Jasmine Grębosz

,,SKO – Marzeń
spełni sto”

  Nie skarbonka, nie skarpeta,
  w banku konto puste czeka.
  Kieszonkowe tam wpłacajcie

  i złotówki pomnażajcie.

  Szkolna Kasa Oszczędności
  to nauka cierpliwości.

  Złoty do złotego i
  spora sumka urośnie z tego.

  Więc do sklepu biegnij kolego
  po nowe klocki lego.

  Jeden grosz zachowaj i
  zacznij oszczędzać od nowa!

Natalia Skwarek

,,Oszczędzaj
pieniądze”

Wszystkich dziś niepokój budzi,
skąd pieniądze mają ludzie?

Jak z nimi mądrze się obchodzić,
żeby sobie nie zaszkodzić?

Grosze, bilon mądrze użyj,
by starczyło ich na dłużej.

Sprawdź, którędy z twojej kieszeni,
pieniądz znika po kryjomu.

Zamiast działać na swą szkodę,
szanuj zawsze grosze swoje.

Drzwi zamykaj na sto zamków,
Lub załóż sobie SKO w banku.

Kiedy pieniądz ucieka z kieszeni,
Nad tą stratą czas się zmieni.

Co tu zrobić by nie stracić,
Rozbij świnkę!

Na SKO czas wpłacić.

  Amelia Adamczuk

,,Książeczka SKO
spełni

  marzeń sto”
  Na książeczkę SKO pieniążki
wpłacamy,
  A za to marzenia swoje spełniamy,
  Więc pamiętaj kolego, koleżanko
  Na książeczkę SKO wpłacaj
,,sianko”!

  Gdy się ,,sianko” nam uzbiera
  Wreszcie spełnią się marzenia!
  Rower, rolki, kino, dres,
  Ty wybierasz to, co chcesz!

  Pamiętajcie moi mili -
  W naszej szkole trwa ta akcja,
  Więc  książeczki zakładajcie
  I pieniążki oszczędzajcie!
 
 Weronika Leżańska

.

O tym, jak ważne
jest oszczędzanie,
wiedzą zapewne
uczniowie, którzy
wzięli udział w
konkursie na wiersz
o tematyce
związanej z SKO.
Komisja miała
twardy orzech do
zgryzienia,
ponieważ wszystkie
utwory okazały się
bardzo ciekawe.
Udało się jednak
wyłonić czterech
zwycięzców,
których wiersze
publikujemy w
naszej gazetce. .



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 9 03/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL M jak Makusy

Wywiad z Panią 
Justyną Kownacką

Julia Chabros: Jak zaczęła się Pani przygoda z tańcem?
Justyna Kownacka: Moją przygodę z tańcem rozpoczęłam dosyć późno, bo dopiero w wieku 14 lat.
Na zajęcia taneczne, które odbywały się w Myśliborskim Ośrodku Kultury, namówiła mnie
koleżanka z klasy. Gdy tylko weszłam na salę, gdzie trenowała najstarsza grupa tancerzy, od razu
wiedziałam, że muszę również spróbować swoich sił w tym stylu tańca. Taniec towarzyski
zafascynował mnie do tego stopnia, że trenowałam codziennie po kilka godzin. Świetna atmosfera w
klubie tańca „ ESTERA” w Myśliborzu, kontakt z najlepszymi tancerzami i trenerami w Polsce i poza
granicami, który zapewniał nam trener Irena Stachura i wspaniali opiekunowie zespołu Danuta
Malinowska i Jolanta Czaczka, powodował, że zespół stał się moim drugim domem. W Myśliborzu
trenowałam 5 lat, później przeniosłam się, w związku z nowym partnerem w tańcu, do klubu
tanecznego w Szczecinie, z którym związana jestem współpracą do dzisiaj.

J.Ch.:Dlaczego zdecydowała się Pani założyć klub tańca towarzyskiego?
J.K: Założenie klubu tanecznego było moim marzeniem, odkąd postawiłam swoje pierwsze kroki na
parkiecie. Myślę, że to marzenie każdego tancerza. Tak się akurat stało, że los mnie przygnał do
Skwierzyny, a tu poznałam wspaniałych ludzi, również zafascynowanych tańcem tak jak ja. Cieszę
się, że mogę rozwijać pasję w dzieciach oraz przekazywać im swoją wiedzę związaną z tańcem. To
wielkie szczęście móc spełniać swoje i swoich podopiecznych marzenia.
J.Ch.: Dlaczego ma on nazwę „ Fantazja”? Ile osób w nim tańczy?
J.K.: Nazwa klubu została wybrana przed „I Galą Taneczną”, która odbyła się 27.01.2007 r.
Zaproponował ją mój mąż, w myśl hasła „ Tańcz z Fantazją”, a zaakceptowała ją cała ówczesna
grupa Fantazji. W zespole tańczy obecnie 75 osób. 

J.Ch.: Wiemy że Fantazja ma na koncie wiele sukcesów. Mogłaby Pani wymienić te
najważniejsze?
J.K.: Ciężko mi stwierdzić, które to są te najważniejsze, ponieważ każde zwycięstwo na turnieju jest
dla mnie w danym momencie najważniejsze. Poszczególne pary startują w swoich kategoriach
wiekowych i klasach na turniejach tanecznych, zdobywając punkty (miejsca medalowe), po
zdobyciu odpowiedniej liczby punktów w danej klasie, zdobywają kolejną klasę taneczną . W
kategorii rekreacji mamy trzy klasy: H, G,F w kategorii sport sześć: E, D, C, B, A, S. Zdobycie
kolejnych klas nie jest więc wcale łatwe. Sukcesem klubu jest to, że w ciągu 9 lat funkcjonowania
udało się wyszkolić: 5 par klasy D, 3 pary klasy C, 1 parę klasy B oraz wszystkie kategorie
rekreacyjne. Julita Lemke oraz Kacper Czaczkowski, para klasy B, zostali również wicemistrzami
okręgu lubuskiego w tańcach latynoamerykańskich. 

 Z panią Justyną Kownacką rozmawiała Julia Chabros, uczennica klasy 5b, tancerka

Pani Justyna Kownacka, instruktorka tańca i założycielka Klubu Tańca
FANTAZJA, opowiedziała nam, jak zrealizowała marzenia swoje i innych osób,
które kochają taniec. Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć niezwykle przejmujący
spektakl "Kopciuszek". Historia biednej dziewczyny została w nim przedstawiona
w sposób niezwykle barwny pod względem oprawy muzycznej, strojów i
choreografii. Gratulujemy pomysłu!
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Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są m.in:
poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy
społecznościowe, grupy dyskusyjne, telefony komórkowe, serwisy SMS i
MMS. Jak wynika z badań przeprowadzonych w naszej szkole, bardzo wielu
z nas doświadczyło cyberprzemocy! Niektórzy wystąpili w roli sprawców,
niektórzy w roli ofiary. Miejscem, w którym sobie ubliżamy, obrażamy,
nękamy innych, jest przede wszystkim Facebook. Pamiętajcie jednak, że
czyny, które mogą stanowić przejawy cyberprzemocy, nie ujdą nikomu
bezkarnie. Ich sprawcy mogą zostać  pociągnięci do odpowiedzialności
karnej!

Jak sobie radzić z
cyberprzemocą?
Należy przede wszystkim szukać pomocy u zaufanej osoby dorosłej
(nauczyciela, pedagoga, rodziców), nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
blokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej kontakt z
niepożądanymi osobami, wymagać natychmiastowego usunięcia filmu
lub zdjęcia zrobionego wbrew woli ofiary, nie przyjmować zaproszeń
od osób nam nieznanych. Bądźcie czujni!

.

Marcowy numer
gazetki stworzyły:
Aicha
Marmontowicz,
Olimpia
Tuszyńska,
Wiktoria Wałczyk,
Jagoda Mleczek,
Julia Chabros.
Wszystkim naszym
Czytelnikom życzymy
zdrowych,
pogodnych Świąt
Wielkanocnych,
smacznego jajka oraz
wesołego dyngusa.
Szóstoklasiści!
Powodzenia na
kwietniowym
sprawdzianie!

Redakcja gazetki
"M jak Makusy"
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