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Każdy może pomagać

       POTRZEBUJEMY BOHATERÓW

ODWIEDZILIŚMY 
JASKINIĘ NIEDŹWIEDZIĄ

      
     W naszej
szkole od tego
roku działa
kółko „Mali
bohaterowie”.

sprzedawać
własnoręcznie
wykonane ozdoby
świąteczne. 
W efekcie uzyskali
całkiem sporą
sumę pieniędzy,
którą przeznaczyli
na cele
dobroczynne m. in.
dofinansowanie
schroniska dla
psów. Opiekunami
koła są panie
Monika Spychalska
i Monika Wilejto.

U. Marciniak

MB

     W kwietniu klasa 5a i 4a pojechała na
wycieczkę do Jaskini Niedźwiedziej 
w Kletnie. Zwiedzanie trwało ok. godziny.
Największa sala w jaskini to „Sala
Królewska”. Oglądaliśmy też kości
niedźwiedzia jaskiniowego, który wyginął
28 tysięcy lat temu. Przewodnik opowiadał
nam o wymarłych lwach jaskiniowych oraz
o obecnych gościach jaskini –
nietoperzach. Podziwialiśmy też różne
formy nacieków jaskiniowych: stalaktyty,
stalagmity oraz stalagnaty.

Ich celem jest
niesienie pomocy
potrzebującym.
Członkowie koła
angażują się w
wiele działań
charytatywnych.
Przed świętami
wybrali się na
jarmark  

Jarmark
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  SIENKIEWICZA

  Polecam filmiki
  pl.sheeplive.eu/

- Jak to się stało, że szkoła otrzymała nagrodę w postaci tabletów?
- Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie
„Pierwszy mail. Bezpieczeństwo w Internecie”, w którym zajęli 1 miejsce.
- Na czym polegało zadanie konkursowe?
- W czasie zajęć komputerowych przeprowadziłam lekcje dotyczące
mądrego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów sieci oraz
bezpiecznego korzystania z poczty email. Następnie Wiktoria Soroka,
Hania Bzdek, Wiktoria Kret, Piotr Sinicki, Paula Kozacka, Hania Polańska,
Maciej Tatys, Michał Kloc i Mikołaj Kalitka wymyślili grę planszową o
bezpieczeństwie w sieci oraz napisali "Pierwszego maila do organizatorów
konkursu".
- Proszę nam opowiedzieć o Pani wizycie na Targach  Edukacji w
Londynie.

- Dodatkową nagrodą dla opiekuna zwycięskiego zespołu było
zaproszenie do Londynu na największe na świecie targi nowych
rozwiązań technologicznych w dziedzinie  edukacji – BETT 2016. W
centrum wystawienniczym ExCeL miałam okazję poznać rozwiązania
firmy HP dla edukacji, obejrzałam również najnowocześniejszy sprzęt
komputerowy, multimedialne oprogramowania dla nowoczesnych
pracowni szkolnych. Targi BETT 2016 to także możliwość uczestniczenia
w seminariach i pokazach dot. edukacji oraz zobaczenia wszelkich
nowinek technologicznych.
- Czy mogłaby Pani udzielić rady naszym czytelnikom porady w jaki
sposób bezpiecznie korzystać z sieci?
- Pamiętajmy, że żyjemy w świecie, gdzie na co dzień korzystamy 
z Internetu. Bardzo ważne jest jednak, aby być bezpiecznym w sieci.
Instalujcie program antywirusowy. Nie podawajcie swojego hasła do
poczty czy portali społecznościowych innym osobom nawet najlepszej

koleżance czy koledze. W ten
sposób ochronicie swoją
prywatność. Pamiętajcie również 
o silnym haśle (np. !Sł0w0?) i nie
podawaniu swoich danych. Żeby
Internet był bardziej przyjazny nie
wysyłajcie spamu i tzw.
łańcuszków. 
- Dziękujemy za rozmowę.

             Bezpieczni w sieci - 
       wywiad z p. Renatą Rewak

.

   Konkursy i wydarzenia SP9

·  Konkurs plastyczny Portret 
H. Sienkiewicza
·  Konkurs wiedzy  o życiu 
i twórczości H. Sienkiewicza
·  Konkurs pięknego czytania
fragmentu prozy H.
Sienkiewicza
·  Konkurs plastyczny na
ilustrację do powieści W pustyni i
w puszczy
·  Konkurs dla klas 6-tych na
prezentację o H. Sienkiewiczu

.

http://pl.sheeplive.eu/


www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 35 04/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Strzał w 9

Ostatnio większość klas czwartych
miała nietypowe zadania domowe.
Dzieci miały przygotować
inscenizację baśni "Kopciuszek".
Większość uczniów bardzo 
mocno zaangażowała się 
w przedstawienie. Wybrali
scenariusz, nauczyli się ról,
przygotowali stroje i dekoracje. 
Nie zabrakło nawet żywych
zwierząt. Pomimo przeszkód
uczniowie świetnie dali sobie radę
ucząc się przez zabawę.

                      Ula Marciniak kl. 4b

Recenzja
ZABIĆ DROZDA

      KUDŁATE
  CZWORONOGI

       ZABAWA 
       W TEATR

  Harper Lee napisała w całym swoim życiu tylko jedną książkę (nie licząc
kontynuacji) – „Zabić drozda”. Mimo tego jest jedną z najbardziej znanych
autorek w Ameryce. Na czym więc polega sukces jej powieści?
  Głównymi bohaterami książki jest rodzeństwo – Jem i jego młodsza
siostra Skaut. Wraz z ojcem prawnikiem żyją w Alabamie. Dzieci są
wpatrzona w ojca, a ten stara się im poświęcać jak najwięcej czasu, mimo
wymagającej pracy. W opiece nad rodzeństwem pomaga także
czarnoskóra niania Calpurnia. Dzięki temu dzieci już od najmłodszych lat
wiedzą, iż kolor skóry wcale nie ma wielkiego znaczenia. W ich
najbliższym otoczeniu jednak nie wszyscy tak myślą. W mieście panuje
rygorystyczny podział ludzi ze względu na kolor skóry. I oczywiście to biali
uważają się za tych lepszych. Miasto żyje we względnej zgodzie, do
czasu gdy pewien niezbyt szanowany obywatel oskarża Murzyna o
pewne przewinienie. A za tego typu zbrodnie w Alabamie jest tylko jedna
kara.
  Sprawa już przed procesem wydaje się przesądzona, gdyż słowo
czarnoskórego przeciw słowie białego wydaje się nie mieć znaczenia.
Jednak wtedy ojciec Jema i Skaut, Atticus staje w obronie czarnoskórego,
mimo wszystkich konsekwencji jakie będzie musiał ponieść. A wraz z nim
jego dzieci. Czy rodzeństwo poradzi sobie z nową sytuacją? Jak
zakończy się proces i czy sprawiedliwość zawsze wygrywa? I w końcu –
czy kolor skóry ma znaczenie?
książkę na pewno warto przeczytać. Choćby dlatego, że jest uznawana za
pewnego rodzaju klasyk literatury młodzieżowej. Pisana jest w narracji
pierwszoosobowej z perspektywy dziecka, dlatego czyta się ją lekko i
przyjemnie. Podobało mi się w niej także to, że autorka nie narzuca nam
swoich poglądów, lecz zmusza do refleksji. 

Julia Ficer kl. 6b

   Przedstawiam wam mojego
zwierzaka. Ale jakie ja mam 
zwierzę? Może chomika?A może
psa? Dobrze! Mam psa, a
mianowicie suczkę. Wabi się
Mucha, ponieważ gdy moi rodzice
znaleźli ją w górach, chwytała
wszystkie owady. A zwłaszcza

muchy. Jest dość duża, koloru
pomiędzy brązowym a bordowym.
Ma długie oklapnięte uszy i czarny
wilgotny nos. Jej najlepszą
koleżanką jest suczka sąsiadów
wabiąca się Psotka. Mucha była
psem myśliwskim pomagającym
chwytać kaczki. No to wszystko.
Do zobaczenia!
                    Ula Marciniak kl. 4b
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WIOSENNA KRZYŻÓWKA

StopkaZosia Marciniak
   KOKTAJLE OWOCOWE DLA WSZYSTKICH

Ula Marcinak

ANIA CZY MANIA

red. nacz. N.
Fortuna, za-
ca red. nacz.
A. Siwak,
korektor H.
Bzdek,
redaktorzy: 
K. Galas,
J.Końko, Z.i
U. Marciniak

W sklepiku
szkolnym
sprzedają
koktajle
owocowe i
warzywne.
Zapraszamy
na
degustację.

Krzyżówka

Cześć, chciałam wam opowiedzieć o audiobooku pt:
„Mania czy Ania”. Ta świetna książka Ericha Kastnera
zapewni wam cztery godziny świetnej zabawy. Utwór
tego znanego pisarza czytają: Edyta Jungowska oraz
Piotr Fronczewski. Połączenie dwóch aktorów sprawia,
że słuchowisko staje się ciekawsze i barwniejsze.
Książka opowiada o losach dwóch małych
dziewczynek, które nie wiedzą o swoim

istnieniu. Spotykają się na kolonii
nie wiedząc, że są bliźniaczkami.
Gdy dowiadują się o rodzinnych
konfliktach ich stosunki ulegają
poprawie. Jeśli chcecie się
dowiedzieć czegoś więcej,
przesłuchajcie uważnie całe
słuchowisko. 

HASŁA
1.Kwiatek zakwitający wczesną
wiosną
2.Robi się coraz...
3.Trwa przez 40 dni
4.Przylatują na wiosnę
5.Kwiat spod warstwy śniegu
6.Miesiąc, w którym zaczyna się
wiosna

              ROZWIĄZANIE
            __ __ __ __ __ __

Dzieciom bardzo spodobał się ten
pomysł. Koktajle szybko zaczęły
znikać. Są dobre i zdrowe oraz
zarazem zgodne z nową reformą
zdrowych produktów w szkołach. 
Napoje są robione ze świeżych
owoców i warzyw. Takie koktajle są
popularne np. na Hawajach. 
Warto spróbować.

Prima AprilisSoki

.

K. Galas

www.pexels.com

.
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