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Polsko-czeskie wspólne świętowanie

fot. Z.Dolińska

W sobotę, 15 września, odwiedziliśmy zaprzyjaźnione miasto Duba, tuż za naszą
granicą. Była to kolejna część projektu "Polsko-czeskie dni radości". Tym razem
pojechaliśmy tam na obchody dnia upamiętniającego założenie niepodległego
państwa Czechów i Słowaków w roku 1993 roku. Jest to teraz największe czeskie
święto państwowe. Przygotowania do tego wydarzenia trwały już od czerwca. Wtedy
to gościliśmy u siebie uczniów z Czech i my również pojechaliśmy do nich w ramach
wymiany młodzieży. Teraz przyszedł czas na finał. Wszystko odbyło się w dawnej
suszarni chmielu. Tam była nasza scena, na której miały być zagrane dwa
przedstawienia. Jedno opowiadające o historii Czech, a drugie o polskiej drodze do
niepodległości. Ideą projektu był wspólny udział dzieci polskich i czeskich. Gdy już
wszystko było gotowe, a publiczność zasiadła na widowni, rozpoczęło się czeskie
przedstawienie. Nigdy nie grałem w przedstawieniu, w którym trzeba się szybko
przebierać pomiędzy scenami. Jest tu trudne, szczególnie, gdy gra się w scenach
następujących od razu po sobie. Następnie po czeskim przedstawieniu wystawiliśmy
naszą inscenizację, która zakończyła się aplauzem publiczności. Po występach
teatralnych przyszedł czas na tańce, tańczyliśmy polskiego poloneza i czeską polkę.
Jakub Tomasik

.
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Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzień Kropki w naszej szkole 

.

. . .

W dniu 28 września 2018 celebrowano w naszej szkole VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Z tej okazji uczniowie klas 4, 5 i 6 prezentowali swoją wiedzę matematyczną poprzez udział w
konkursie, który polegał na poprawnym wykonaniu przykładów z tabliczki mnożenia i dzieleniu
w jak najkrótszym czasie.

Mistrzem został Michał Borkała.
Natomiast ekspertami zostali: J. Szabla,  Ł. Firek, G. Sobolewski, K. Kołodziej, K. Śliwiński, J.
Szwałko, O. Lewkowicz, J. Balukiewicz,  M. Białocki, S. Sompaliński, M. Komisarczyk, J.
Tomasik,  Sz. Roszkowski,  W. Mużyłowski. 
Gratulujemy!

.

Czy KROPKA oznacza koniec? Absolutnie NIE! Kropka to dopiero początek,
impuls do działania i odkrywania drzemiących w nas możliwości. Właśnie z
tego powodu nasza szkoła włączyła się w międzynarodowe obchody Dnia
Kropki. Ten niezwykły dzień został zainspirowany przez  książkę Petera  H.
Reynoldsa The Dot (Kropka). Książeczka The Dot opowiada o kropce, która
zmieniła świat małej Vashti, albo o Vashti, która dzięki kropce uwierzyła w
siebie. Sam autor nie myślał pewnie, że poruszy kropkowy świat i to
dosłownie. Vashti jest małą nieśmiałą dziewczynką, która nie wierzy w swoje
możliwości. Na lekcji plastyki nie miała pomysłu jak wyrazić siebie za
pomocą znaczka. Uparcie twierdziła, że nie potrafi malować, a zamknięte
farbki tylko ją irytowały. Nauczycielka cierpliwie czekała, aż Vasti podejmie
próbę. Powiedziała do dziewczynki „Postaw znaczek, a zobaczysz dokąd
cię przeniesie”. Kropka z książeczki o Vashti stała się pretekstem do
zorganizowania wielkiej światowej akcji - Międzynarodowego Dnia Kropki.
Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day. Jest to święto
kreatywności, odwagi i zabawy. Nasi  uczniowie mieli szansę również
odnaleźć w sobie wiarę we własne możliwości, jak również stworzyć
niewielkie, choć bardzo kreatywne dzieła sztuki. [red.] .

. . .
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Ant-Man i Osa

Kalendarz świąt nietypowych

Ostatnio obejrzałem film Ant-Man i Osa, o którym teraz opowiem. Film został wyprodukowany
przez Marvel Cinematic Universe i właśnie to zachęciło mnie do obejrzenia tego filmu. To
kontynuacja hitu sprzed 3 lat. Premiera filmu odbyła się 3 sierpnia 2018 roku. Scoot Lang,
główny bohater filmu, po nielegalnej pomocy Kapitanowi Ameryce zostaje skazany na areszt
domowy. Wszystko się komplikuje, kiedy jego wspólnicy Hope Van Dyne i jej ojciec Hank Pym
dowiadują się, że mogą uwolnić Janet Van Dyne, żonę Hanka, z wymiaru Kwantowego. Jednak
pojawia się nowe zagrożenie Ava, znana też jako Duch, chce ich powstrzymać, aby uleczyć
swoją kwantową formę. Film jest naprawdę dobrze zagrany. Polecam!

Kamil Tomasik
.

pumpkin – dynia
squirrel – wiewiórka
chestnut – kasztan
leaf – liść; pamiętaj, że liczba mnoga to leaves.
fog – mgła
umbrella – parasolka
wellingtons (wellies) – gumowce
coat – płaszcz
nuts – orzechy
hazelnut – orzech laskowy
walnut – orzech włoski
autumn years – jesień życia.

Autumn, Fall – oba oznaczają jesień.
Autumn jest słówkiem brytyjskim, a
Fall stosują Amerykanie. Pamiętaj, że
pory roku w angielskim piszemy dużą
literą.
inne ciekawe wyrażenia:
I like making pumpkin pie in autumn.
Jesienią lubię piec ciasto z dyni.
last autumn lub in the last autumn
ostatniej jesieni
foggy and rainy days
dużo dni mglistych i deszczowych

Zaczynamy nowy cykl. W każdym numerze
będziemy pisać o zbliżających się świętach, o
których nie wszyscy słyszeli.  Tym razem czas
na październik. 
1 PAŹDZIERNIKA
Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu
Po raz pierwszy Światowy Dzień
Wegetarianizmu obchodziliśmy 22 listopada
1977 roku. Wegetarianie od dawna więc
próbują przekonać innych, że świadome i
celowe wyłączanie z diety mięsa przynosi
wiele korzyści.

9 PAŹDZIERNIKA
Międzynarodowy Dzień Pisania Listów
Ta romantyczna i dostojna forma
porozumiewania się przegrywa niestety z
smsami i mailami. Tylko do kogo tu napisać jak
wszyscy mają Facebooka?

9 PAŹDZIERNIKA
Światowy Dzień Owsianki
To pomysł szkockiej organizacji charytatywnej
Mary’s Meals, która pomaga najbiedniejszym
dzieciom i sierotom. Święto jest okazją, by
spróbować owsianki w nowej dla siebie
odsłonie. W wielu krajach z tej okazji odbywają
się imprezy tematyczne, np. mistrzostwa w
przyrządzaniu owsianki.

16 PAŹDZIERNIKA
Dzień Szefa
Można go nie lubić, przeklinać pod nosem na
jego wymagania i uwagi, ale trzeba uczciwie
przyznać: to on zapewnia nam comiesięczną
wypłatę… To święto pochodzi z USA, w
Polsce nie jest jeszcze zbyt popularne, ale to
kwestia czasu…

21 PAŹDZIERNIKA
Dzień Bez Skarpetek
To święto, które ma zwrócić uwagę
społeczeństwa na to, by dbać o stopy. A
pomaga w tym chodzenie boso, które według
specjalistów jest bardzo zdrowe. Aby
przyłączyć się do obchodów, wystarczy więc
nie zakładać skarpetek.

24 PAŹDZIERNIKA
Międzynarodowe Święto Roweru
Rower to wspaniały środek transportu.
Wystarczy na niego wsiąść i jechać przed
siebie – nie musimy martwić się paliwem czy
korkami. Warto ten dzień świętować jak
najczęściej, bo jazda na rowerze to dobry
sposób na dobre zdrowie i samopoczucie.[red.]

.

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 33 10/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOsadniczek

Magiczna kałuża

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7

8. 9.

10. 11.

Kontynuujemy nasz cykl komiksowy.
Uczniowie obecnych klas piątych
prezentować będą swoje historyjki
obrazkowe stworzone na stronie
pixton.com. Zapraszamy do lektury :)
tekst: Oliwka Lewkowicz, Kamil Pacek
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Biegamy, bo lubimy

Eryk Białek - wicemistrz Dolnego Śląska

Marco, Przemek, Denis, pan Wichowski, Kuba, Eryk Weronika na 3. miejscu podium

We wrześniu sportowcy z naszej szkoły trzykrotnie brali udział w biegach przełajowych.
Najpierw rywalizowali w zawodach powiatowych w Rakowicach Wielkich. Świetny start naszych
reprezentantów został okraszony licznymi medalami i świetnymi występami naszych biegaczy:
brąz - Przemysław Bielewski (kl.5), Weronika Poznańska (kl.7); srebro - Mikołaj Komisarczyk,
Jakub Szwałko (kl. 4) Denis Zurbuchen (kl.7), Marcel Szczekulski (kl.8); złoto - Szymon
Makowski (kl.6), Marco Catarrinichcia (kl.7), Eryk Białek (kl.8). Kolejnym etapem był finał strefy
jeleniogórskiej w Jeżowie Sudeckim. Tu zdobyliśmy srebro - Jagoda Fill (kl.4), Eryk Białek (kl.8)
oraz brąz - Jakub Szwałko (kl.4).

Po eliminacjach powiatowych i strefowych, najlepsi zawodnicy naszej szkoły wzięli udział w
Finale Dolnego Śląska, który odbył się w Krzyżowej koło Świdnicy. Tutaj, po zaciętej walce z
najlepszymi biegaczami naszego województwa, Jagoda Fill, Przemek Bielewski i Denis
Zurbuchen uplasowali się tuż za pierwszą dziesiątką. Brawo! Natomiast Marco Catarrinicchia
wywalczył 10 miejsce. Super! Świetne 6. miejsce zdobył Jakub Szwałko! Gratulacje!
No i wisienką na torcie okazał się bieg Eryka Białka. Nasz uczeń został wicemistrzem Dolnego
Śląska w biegu na 1000 m!!! Fantastyczny wynik!

W kategorii open wystartował nasz nauczyciel, Jarosław Wichowski, zajmując 5. miejsce w biegu
na 3000m :) Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów. [Jarosław
Wichowski]  

STOPKA REDAKCYJNA 
Redaktor naczelny: Diana Dolińska,
korekta: Anna Nanowska 
skład redakcji: J.Tomasik, K.Tomasik, I.Fill,
Z.Dolińska, kontakt:sekretariat@spmirsk.pl 

Nasza drużyna szczypiornistek rozpoczęła
rywalizację o mistrzostwo Dolnośląskiej Ligi
Młodziczek. 

Dziewczęta rozegrały dwa mecze w lidzie.
Pierwszy z Dziewiątką z Legnicy, a drugi z
drużyną z Kobierzyc. 

Trzymamy kciuki za cały sezon i życzymy
oczywiście samych zwycięstw. 
Dokładne relacje z meczów na facebookowym
profilu klubu MKS "3KF-Włókniarz" Mirsk - piłka
ręczna. 

radość po zwycięstwie :)
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fot. G. Honcek

.
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