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             BĘDZIEMY MIELI WŁASNĄ GAZETKĘ
                A zaczęło się od spotkania w kinie

Dzięki inicjatywie i dofinansowaniu  wójta  p.Dariusza
Łukaszewskiego i przychylności  dyrektor ZPO w Kadzidle
p.Haliny Prusaczyk wzięliśmy udział  w projekcie Junior Media
prowadzonym przez redaktorów Tygodnika Ostrołęckiego.
Podczas pierwszego spotkania mogliśmy wysłuchać wspomnień
p. Aldony Rusinek i p. Beaty Modzelewskiej. Następnie
uczestniczyliśmy w  warsztatach dziennikarskich prowadzonych
przez p. Kamilę Bratkrajc i p.Sylwię Tyszkę, które wprowadziły
nas w tajniki pracy dziennikarzy. Nasza redakcja została
zarejestrowana i należą do niej: Oliwia Augustowska, Amelia
Bogdańska, Roksana Chmielewska,Hubert Gut, Jakub Kosiński,
Paulina Laskowska,Gabriela Madrak, Cyprian Łukaszewski,
Maciej Możdżeń, Iga Nalewajk, Liliana Podbielska, Anastazja
Popielarczyk, Aleksandra Sobiech, Julia Stepnowska. Naszą
pracę będą nadzorowały panie J.Markowska, U.Nalewajk,
D.Wołosz.                                  red.Iga Nalewajk                       

Na pierwszym spotkaniu w kinie "Za Rogiem"

         UWAGA!         
       KONKURS!
Drodzy Czytelnicy!
Mamy nadzieję, że spodoba się nasza
gazetka. Jest to numer specjalny, dlatego
ukazał się jako "Kadzidlański Debiucik".
Prosimy Was, abyście pomogli wybrać
nowy tytuł. Czekamy na Wasze pomysły i
propozycje. Prosimy składać je u p. Joli
Markowskiej w s.8 G. Nie zapomnijcie się
podpisać (imię, nazwisko, klasa).   CZEKA
NAGRODA!                   redakcja

zdjęcie z TO
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                REFLEKSJE    NASTOLATKÓW

CZYM JEST ŻYCIE?

Trudno określić. Życie dla każdego jest  czymś innym. Dla niektórych jest cudem, a dla innych czymś
okropnym. Tyle, że to nie samo życie jest okropne, lecz to, co się w nim dzieje. Wszystkie nasze przeżycia
dzielą się na te dobre i złe. Na ,,noce i dnie", choć zdarzają się i święta (ale tak jak w kalendarzu, nie ma ich
zbyt wiele). 
Każdym, kto kiedykolwiek powiedział, że nienawidzi życia, nie chce żyć, należałoby mocno potrząsnąć...albo
poszukać pomocy, jeśli życie go przerosło. Nawet zwykła rozmowa z zaufaną osobą, pedagogiem szkolnym,
nauczycielem, rodzicem, przyjacielem jest w stanie bardzo dużo zdziałać. Hej! Pomyśl o tym, jak wielką
dostałeś szansę. Żyjesz, jesteś tu, na tym może i pokręconym" świecie, ale jesteś, więc wykorzystaj to w pełni,
bo drugi raz nie będzie takiej szansy.  Jeśli tylko masz ochotę, rób to, co kochasz,  śpiewaj, tańcz, śmiej się, aż
rozboli cię brzuch, wykrzycz na cały świat, że kochasz życie, zmoknij do suchej nitki, kochaj, baw się, bądź
szczęśliwy. Życie jest krótkie i musisz wykorzystać każdą chwilę. Nie zmarnuj tego.  Jeśli pokłóciłeś się z
przyjacielem lub przyjaciółką, to po prostu przeproś. Wybacz, bo w życiu nie ma czasu na kłótnie,  głupie
sprzeczki, rywalizację, na ocenianie, na przejmowanie się tym, co powiedzą inni, bo zawsze będzie jakaś
osoba, która powie ci, że  zrobiłeś to czy tamto źle. Nie słuchaj! Bądź sobą! 
Jesteś jedyny i niepowtarzalny. 
Czym jest życie ? Otóż, największym i najpiękniejszym darem na świecie, cudem, a więc żyj jak umiesz
najlepiej. Nie zmarnuj nawet minuty, ale nie skrzywdź nikogo. On żyje na swój sposób.                                         
                                                                                                                         ALEKSANDRA SOBIECH

Dziecięcy Telefon Zaufania
Rzecznika Praw Dziecka
to bezpłatna telefoniczna linia
interwencyjna dla dzieci
i młodzieży. Jest to telefon
zaufania, ale również telefon
interwencyjny. Można dzwonić
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.15- 20.00. Jeśli
zadzwonicie po godz. 20.00 lub w
dni wolne, możecie zostawić swój
numer i powiedzieć, co Wam
doskwiera, a na pewno pracownik
obsługujący telefon oddzwoni
do Was.            IGA NALEWAJK

Bądź radosny! ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCIA! PIXABAY
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   ZAMIAST NA WAGARY 
              DO SĄDU

        RELACJE NASZYCH JUNIOR REDAKTORÓW 
                  Z WIOSENNYCH WYDARZEŃ

     DZIEŃ TALENTÓW  

Pierwszego Dnia Wiosny pani Ewa Rydel zabrała
uczniów klas ósmych do Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce. Na szczęście ósmoklasiści nie byli tam w
charakterze prawnym a edukacyjnym. Mieli możliwość
uczestniczenia w prawdziwej sprawie sądowej, na
której sędzią był p.Jerzy Pałka. 

Nie łam prawa!

Rozprawa przestrzegła ich przed złym
postępowaniem i na pewno wiele nauczyła. 
Po zakończonej rozprawie, podczas spotkania 
z sędzią zaciekawieni uczniowie dowiedzieli się więcej
o zasadach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
Wrócili do domu z przestrogą, by nie łamać prawa i
głową pełną nowych wiadomości.
                                        Roksana Chmielewska

.

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbył się Dzień
Talentów. Dzieci z klas 4-6 zaprezentowały swoje
liczne talenty, od śpiewania  po układanie  kostki 
Rubika, które  oceniło  jury: p. E. Chrostek, p .M.
Szymańska,  p. E. Tomczak  oraz  przedstawiciele 
klas  4-6.  W kat. gimnastyka i taniec I miejsce
wywalczyły Julia Florek i Klaudia Mróz (5a), II - Liliana
Bogdańska i Amelia Wiktorowicz (4a), a III -
dziewczynki  z klasy 5b. W kat. talent plastyczny I m.
przypadło Roksanie Siennickiej  (5d) i Łucji
Sakowskiej (5f). W kat.: śpiew i talent matematyczny
triumfowali: Wiktoria Giers i Maria Lisiewska (śpiew),
Piotr Murach (układanie kostki Rubika). Talenty
uczniów klas siódmych i oddziałów gimnazjalnych nie
były oceniane przez jury. Mimo to starsi uczniowie
również dowiedli, że pięknie śpiewają i tańczą. Swoje
umiejętności prezentowała grupa taneczna z klas
trzecich gim., a piosenki zaśpiewały: Anastazja
Popielarczyk, Aleksandra Sobiech  oraz Natalia
Niedźwiedzka. To był niezapomniany pokaz, który
społeczność szkoły mogła obejrzeć dzięki p. S.
Jaworskiej  i p. E. Piotrowskiej.    
                                                     HUBERT GUT

Uczestnicy konkursu

PIXABAY

E.Chrostek
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                      ŻMUDZKIE WOJAŻE, 
              CZYLI CO SŁYCHAĆ NA LITWIE

Dwudziestoosobowa delegacja z Kadzidła, samorządowcy,
nauczyciele, uczniowie z koła dziennikarskiego przebywali
na Żmudzi na zaproszenie mera Vidmantas Bluźasa. Wizyta trwała
od 28 do dnia 30 marca. Pierwszego dnia naszego pobytu
odwiedziliśmy Urząd Gminy w Szczodrobowie, tamtejszą bibliotekę
oraz Rolniczy Zakład Produkcyjny. Wieczorem byliśmy 
na uroczystej kolacji połączonej z prezentacjami artystycznymi.
Szczodrobowscy uczniowie witali nas chlebem, polskimi
chorągiewkami, Mazurkiem Dąbrowskiego, Odą do Radości, a także
polskimi piosenkami. Drugiego dnia dorośli zwiedzali piękne zakątki
Litwy, zaś my przebywaliśmy w szkole. Uczyliśmy się matematyki,
geografii, angielskiego, wychowania fizycznego, muzyki oraz
techniki. Po skończonych lekcjach pojechaliśmy 
na obiad. Zwiedziliśmy zabytkowy Pałac Bażeńskich 
w Burbiszkach. Wieczorem spotkaliśmy się z przedstawicielami
wspólnot lokalnych oraz naszymi rodami z Wodoktów, Mitrun,
Pacuneli. Gospodarze przygotowali dla nas wieczorek integracyjny.
Ostatniego dnia zwiedzaliśmy szlak Czesława Miłosza.
Zobaczyliśmy Serbiny, Szetejnie, Opitołoki, Świętobrość,
Kałnobrzeże oraz wiszący most nad Niewiażą. Odwiedziliśmy
również Kiejdany i mauzoleum Radziwiłłów.
Bardzo dziękujemy naszym litewskim przyjaciołom, serdecznie
zapraszamy do Kadzidła. Warto dopowiedzieć, że w szkole
porozumiewaliśmy się po angielsku. Czasami korzystaliśmy 
z pomocy tłumaczki, którą była Irena Duchowska, wilnianka,
Honorowa Obywatelka Gminy Kadzidło.  W sposób szczególny
dziękujemy panu staroście Vidmantasowi Bliźasowi. Wiele
ciekawych zdjęć zamieściła Gmina Kadzidło na stronie
www.kadzidlo.pl . Zapaszamy do ich obejrzenia. 
                                                    Cyprian Miron Łukaszewski

pomnik Mickiewicza

w UG w Szczodrobowie

uczestnicy

w litewskiej szkole

GABRYSIA

ac

CYPRIAN

IGA

http://www.kadzidlo.pl/
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  NA PREMIERZE KSIĄŻKI

        PRAWIE JAK STUDENCI

buw

     W poniedziałek, 18.03.2019 grupa dziennikarzy z panią Dyrektor
Haliną Prusaczyk i panem Wójtem Dariuszem Łukaszewskim  pojechała
do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Poznaliśmy historię tego
miejsca. Dowiedzieliśmy się, że powstała w 1816 roku, a zbiory
przeważają 3 miliony egzemplarzy.Zapoznaliśmy się z zasadami i
sposobem korzystania ze zbiorów. Najbardziej zachwycił nas styl
architektoniczny, w jakim wybudowano główny gmach biblioteki. 
   Po zwiedzaniu obiektu wysłuchaliśmy dwóch wykładów. Pierwszy
dotyczył gwary uczniowskiej, a drugi opowiadał o koniach , jeździectwie i
związkach frazeologicznych zawierających nazwy tych zwierząt. 
   Następnie napisaliśmy dyktando, które miało wyłonić spośród nas
najlepszych znawców ortografii. Laureatką została Amelia Bogdańska,
drugie miejsce zajęła Joanna Gramadzka , a wyróżnienie zdobyła
Anastazja Popielarczyk. Dziewczęta otrzymały ciekawe nagrody i
uznanie w oczach uczestników dyktanda. 
  Później wzięliśmy udział w zabawach grupowych, które miały sprawdzić
nasze umiejętności językowe. Zdobyliśmy w nich maksymalną liczbę
punktów. Zadania dotyczyły zabytków Warszawy, przysłów i złamania
szyfru, mającego przekazać nam nazwisko osoby zasłużonej dla stolicy. 
     Wróciliśmy do Kadzidła bogatsi w nowe informacje, doświadczenia, a
przede wszystkim z nadzieją, że w przyszłości będziemy mogli tworzyć
społeczność Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.                         
                                                                          Roksana Chmielewska buw

11 kwietnia członkowie szkolnego zespołu
redakcyjnego, wójt gminy Kadzidło p.D.Łukaszewski i
p.J.Markowska uczestniczyli w prezentacji książki pt.
”Doktor Józef Psarski (1868-1953). Ostrołęczanin XX
wieku”. Publikacja jest pracą zbiorową pod redakcją
Anny Nosek.  Spotkanie odbyło się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Ostrołęce i miało na celu
przybliżenie postaci Józefa Psarskiego, jednego 
z najbardziej zasłużonych mieszkańców Ostrołęki,
lekarza, działacza narodowego, społecznego 
i oświatowego. Uczestnicy wieczorku 
z  rozrzewnieniem wysłuchali wspomnień autorek 
i poszerzyli wiedzę.
                                                   Amelia Bogdańska

Autorki wraz z p.wójtem

A. Sobiech

C. Łukaszewski

MBP w Ostrołęce
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                 KRYPTONIM B
          komiks Gabrieli Madrak

HISTORIA DWÓCH SŁONI 

1
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    Czy mamy odwagę? 
            NASZA ANKIETA             

     "Z KRAINY CIENIA" TOMASZ SIWIEC
                          recenzja książki

 
                 UŚMIECHNIJ SIĘ!
        Z uśmiechem Ci do twarzy 

Wypożyczyłam  książkę "Z krainy cienia", ponieważ
spodobała mi się okładka.Ta lektura zbudowana jest 
z 3 opowiadań. Pierwsze mówi o chłopcu, któremu 
na imię Bartek. Mieszkał koło nawiedzonego domu 
i często zastanawiał się, czy wejść do budynku.  
Aż pewnego dnia... W drugim dowiadujemy się, 
że Piotrek, Biedra i Olo co roku obrzucają "dom
wiedźmy”. W końcu dwójka z nich postanawia pomóc
staruszce. W ostatnim opowiadaniu poznajemy
historię Krzysia, który doświadczył przemocy domowej
i pomyślał, że może schować misia 
w bezpiecznym miejscu.
   Niektóre fragmenty opowiadania były straszne i
trzymały w napięciu. Książka bardzo mi się podobała.
Jeśli KTOŚ z WAS czasami lubi się bać, niech
koniecznie sięgnie po książkę Tomasza Siwca.
POLECAM!                                   Liliana Podbielska

Aby się lepiej poznać, przeprowadziliśmy w kilku
klasach ankietę dotyczącą naszej odwagi. Zostaliśmy
bardzo miło przyjęci i wszystkim podobał się ten
pomysł. Niektórzy potraktowali zadanie bardzo
poważnie, a inni całkiem na odwrót. Oto wyniki...  

Mam odwagę mieć własne zdanie
Mam odwagę śmiać się
Mam odwagę bronić innych
Mam odwagę być sobą
Mam odwagę robić to, na co mam ochotę
Mam odwagę, uratować komuś życie
Mam odwagę publicznie tańczyć
Mam odwagę przyznać się do błędu
Mam odwagę się wyróżniać
Mam odwagę być asertywnym
Mam odwagę okazywać swój patriotyzm
Mam odwagę nie ulegać presji społeczeństwa
Mam odwagę spełniać marzenia
Mam odwagę przepraszać i dziękować
Mam odwagę skoczyć na bungee
Mam odwagę wrócić do domu, gdy dostanę jedynkę
Mam odwagę skoczyć ze spadochronem 
Mam odwagę poprosić kogoś o pomoc w trudnej
sytuacji 
Mam odwagę być asertywnym 
Mam odwagę pokazywać swoje talenty 
                                               Roksana Chmielewska 
                                                                 Hubert Gut 

Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek.
Mama pyta go:
- Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu zgodnie z prawdą:
- Od sąsiada.
- A on wie o tym?
- No pewnie, przecież mnie gonił!
                                          wybrała Iga Nalewajk ; )

Śmiech to zdrowie! PIXABAY
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           MAMA  to najmilsze słowo na świecie
                              DZIEŃ MATKI

Redaktorzy numeru:                       
Amelia, Cyprian, Gabrysia, Hubert,
Iga, Liliana, Ola, Roksana,
p.Ula,p.Jola, p.Dorota          
            

SERCE DLA MAMY

               Drogie Mamy!
 Dziękujemy                                                   
 za każdy spędzony wspólnie  dzień,           
 za pokazywanie nam świata,                         
 za uczenie bycia odważnym, wolnym       
 otwartym na innych.                         
 Przepraszamy za wybryki i kłopoty.             
                                                         
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki
życzy redakcja naszej gazetki.

 

PIXABAY
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