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FANTASY"

Wakacje tuż, tuż...

Wielkimi krokami zbliżają się upragnione przez nas wakacje!
Pamiętajcie, aby ten okres przeżyć bezpiecznie. Ponieważ
najwięcej osób spędza ten czas nad wodą, mamy dla Was kilka
rad. Do wody wchodźcie wyłącznie pod opieką dorosłych, kąpcie
się w miejscach do tego wyznaczonych. Rozgrzana skóra (po
długim opalaniu) + zimna woda = szok! Wchodźmy do wody
stopniowo, żeby przygotować organizm na zmianę temperatury.
Zapamiętajcie:
numer alarmowy do wszystkich służb ratunkowych 112
policja 997
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe 999
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Kto z nas nie zna przygód
popularnego czarodzieja, Harrego
Pottera, domatora, Bilbo Bagginsa,
czy rodzeństwa Pevensie z
"Opowieści z Narnii"? Z pewnością
każdy z nas poznał także  w wersji
książkowej lub filmowej dzieło
Tolkiena "Władca Pierścieni".
Dlaczego tak bardzo lubimy właśnie
ten gatunek? Co nas fascynuje w
literaturze fantasy? Na to pytanie
będziemy starali się odpowiedzieć w
ostatnim już w tym roku numerze
naszej gazetki. Projekt biblioteczny
"Hity na czasie -Fantasy" z
pewnością ułatwił nam odpowiedź.
Realizowane na lekcjach tematy
przybliżyły nam autorów powieści
fantasy i bohaterów tego gatunku,
zapoznały z niezwykłą przyrodą
opisaną w utworach.
Co dokładnie robiliśmy na zajęciach?
Przeczytajcie sami...
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Co nas fascynuje w
literaturze fantasy?

      "FANTASTYCZNE"   
    LEKCJE MAKUSÓW

Ulubieni bohaterowie
literatury fantasy

      "Ulubiona książka   
           FANTASY" 
   - zwycięzcy konkursu

Anna Kolanoś 2e
Jagoda Ratajczak 2e
Lena Woźniak 2e
Oliwia Gazdyszyn 4a
Dominika Łączna 4a
Marcel Kolanoś 4a
Karolina Opieczonek 4a
Bartosz Sankowski 4a
Agata Krompaszczyk 4c
Zuzanna Woźniak 4c
Filip Kaczmarek 5b
Julia Sobota 5b

Gratulujemy!

W świat literatury fantasy
wprowadziła nas zapewne
Jasmine Grębosz, czytając
najpiękniejsze fragmenty z tego
gatunku. Młodsi uczniowie
oglądali piękne baśnie z
podkładem angielskiego lektora. 

Starsze klasy poznały
twórczość wybranego pisarza
tego gatunku i czytały fragmenty
jego twórczości w oryginale.
Uczniowie wykonywali plakaty o
ulubionych bohaterach, a także
rozwiązywali krzyżówki i quizy
dotyczące przyrody
występującej w świecie
fantastycznym. Nie zabrakło
również zajęć dla osób
uzdolnionych plastycznie czy
tzw. maniaków komputerowych.
Musieli oni stworzyć okładkę
książki lub wykonać jej projekt z
wykorzystaniem grafiki
komputerowej.  Każdy Makus
mógł też wpisać tytuł swojej
ulubionej powieści do "Listy
przebojów książkowych z
gatunku FANTASY". Dodatkową
atrakcją na zakończenie projektu
będzie z pewnością przemarsz
ulicami Skwierzyny w strojach
ulubionych bohaterów fantasy.
Będzie się działo!

Lidia Świątek Wiktoria Kowala
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Cieszy nas także fakt, że do finału
Konkursu Przyrodniczo -
Sportowego, który odbył się w
naszej szkole przy współpracy z
Nadleśnictwem Skwierzyna
zakwalifikowała się drużyna z
naszej szkoły. Oprócz nas w
konkursie wzięły również udział
szkoły z Bledzewa oraz
Murzynowa.Półfinał był nie tylko
dobrą zabawą, ale również pomógł
utrwalić zasady zachowania się w
lesie oraz przypomniał jego zalety.

Wyniki konkursu "Nasza Biało -
Czerwona" dla uczniów klas III:
Pierwsze miejsce zajął Franciszek
Żuk z klasy 3b, drugie miejsce
podzieliły miedzy siebie Klaudia
Janiczek z klasy 3e i Iga Kubacka
z klasy 3f, natomiast na trzecim
miejscu znalazła się uczennica
klasy 3c, Marta Malinowska. 
Gratulujemy ogromnej wiedzy!

Utworem "Metoda" Andrzeja
Waligórskiego Konrad Nonn,
uczeń klasy 5c, wywalczył tytuł
laureata finału Lubuskiego
Konkursu Recytatorskiego, który
odbył się w 18.maja w Żaganiu!
Gratulujemy!

Naszemu artyście najbardziej
podobało się ... stanie w blasku
fleszy! ;)

Dnia 27.04.2017r. odbył się
Szkolny Konkurs Tańca. Drużyny
zaprezentowały tańce współczesne
i towarzyskie. Nie brakowało też
elementów akrobatyki i gimnastyki.
Oto jego wyniki:
- I miejsce klasie 4b 
- II miejsce klasie 5d 
- III miejsce klasie 6c. 
Gratulujemy!

W piątek 19. maja gościliśmy w
naszej szkole studentów z
Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.Zajęcia
organizowane w ramach projektu
"Aktywny Mały Uniwersytet
Latający" dotyczyły następujących
kwestii: integracja, asertywność,
emocje i ich wyrażanie, agresja,
cyberprzemoc.
To były naprawdę ciekawe zajęcia.
Wszystkim studentom bardzo
dziękujemy i zapraszamy również
w przyszłym roku szkolnym.

.

Finał sztafety polonistycznej dla
klas czwartych - wyniki:
I miejsce klasa 4d - 178 punktów
II miejsce klasa 4b - 173 punkty
III miejsce klasa 4a - 170 punktów
IV miejsce klasa 4c - 139 punktów
Gratulujemy!
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"FANTASTYCZNE"
DOWCIPY 

FILIPA PURY

SPOTKANIE CYNAMONA
Z GOBLINEM...

Dwa jednorożce
spotykają się w
boksie.
 - Iiiihahaaaa  -
mówi pierwszy.
 - Miau, miau... -
mruczy drugi.
 -Coś ty
zgłupiał?
 - Nie, uczę się
języków
obcych.

Jaki jest
ulubiony
program
śmierciożer-
ców?
"Surowi rodzice"

Dokąd wampir
idzie na
śniadanie?
Do punktu
poboru krwi.

Czarodzieje
zwiedzają ZOO.
-Tu są
mieszkańcy
Norwegii - mówi
Hagrid, gdy idą
obok smoka
norweskiego.
-Tak? - dziwi się
Ron. - Za
jednego z nich
wyszła moja
siostra.

"MAPA SKARBU"
(...) Elfy słońca znalazły w końcu  mapę.
Zaczęły jej się uważnie przyglądać. Nie
zawierała bowiem zwykłych liter, tylko
znaki, które elfy z trudnością
rozszyfrowały:  MĂ¤0ĂĽ Â§ÄˇÄ�Ĺ�bĂš
2ĂŹĂŤĂ§ĹžĹ�ĂŞÄ�Ă¸ ĹžĂ˝Ä�ĂŹÄ�.NĂ�Ă¨
ĂąĂĄÄ�ĂšĹžĂ˝2Ă j bĂ˛ ÄˇĂ˘Ĺ�ĂĄ
ĹĄ0Ä�Ä�Ĺ�ĂŽĂŠ Ĺ�ĂĄ Ă�iebĂ�Ă¨(Mapa
skarbu -wiecznego życia.Nie nadużywaj
jej, bo kara spadnie na ciebie). 
Nagle zza górki wysunęła się biała
postać. Miała straszne, kościste  ręce.
Należały do czarodzieja , który za wszelką
cenę chciał zabrać dzieciom mapę. Wtem
pod rodzeństwem osunęła się ziemia [...]

Fragment opowiadania fantasy
autorstwa Zosi Skowrońskiej

UDANYCH I
BEZPIECZNYCH
WAKACJI ŻYCZY
REDAKCJA!

Z okazji Dnia Dziecka wybraliśmy się z rodziną i
ukochanym psem Cynamonem do zamku w
Międzyrzeczu. Specjalnie dla dzieci zorganizowano
mnóstwo atrakcji. Wiele osób przyszło w
przebraniach. Gdy zwiedzaliśmy lochy, zza filaru
wyskoczył mały, zielony stworek. Moja siostra od
razu krzyknęła, że to goblin z Harrego Pottera. 
Stworzenie szybko zaprzyjaźniło się z Cynkiem. 
Piesek nie chciał wracać do domu. Mały zdrajca też
lubi fantasy! Ida Cisowska-Środecka

;) Jagoda Mleczek
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