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    W świątecznym nastroju
     Podniebna 
          matematyka

        Zadania 
        na 32. piętrze

Dnia 13 XI miała
miejsce akcja
„Podniebna
matematyka”.
Wzięli w niej udział
uczniowie pod
opieką p. K.
Maszki, 
p. A. Augustyniak 
i p. M. Rzepnic-
kiego. Na
najwyższym piętrze
Olivia Star czekali
na amatorów zadań
matematycznych. 

Wszyscy chętni
mogli rozwiązać
matematyczne
łamigłówki, a za
każde rozwiązanie
poczęstować się
krówką. Naszymi
ulubionymi
pasjonatami zadań 
byli panowie
kelnerzy z Olivia
Star. Oprócz tego
przyjeżdżały do nas
całe klasy ze szkół
podstawowych 
i liceów.

Przygotowaliśmy
dla nich zadania,
łamigłówki 
i Kahoota.
Wszystkim bardzo
się podobała
podniebna
matematyka.
Łącznie rozwiązano
919 zadań. W
przyszłym roku
zamierzamy
kontynuować akcję.
Helena i Agata VIC

RS

Dużo spokoju 
i radości 
na ten
świąteczny 
czas grudniowy 
życzy Wam,      
     Drodzy        
   Czytelnicy,
       Redakcja 

Merry christmas,
christmas merry,
były sobie renifery,
wpadły w ciepły,
cichy kąt,
życząc tobie
HAPPY świąt!
                Helena

Dziś składamy Ci
życzenia,
w dniu Bożego
Narodzenia.
Zdrowia, szczęścia,
pomyślności, dużo
czasu, moc radości.
 Pod choinką
prezent leży, który
Tobie się należy!

RS

Matematyka na 32. piętrze
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Nasze recenzje 
           Film "Łowcy czarownic"

To opowieść o tym, że warto
działać razem, mieć przyjaciół,
nikogo nie wykluczać, bo wtedy
łatwiej jest rozwiązywać problemy.

                Capoeira - brazylijska sztuka walki
                       Jak wyglądają treningi?

Mamy nadzieję, że czytaliście poprzedni artykuł i
wiecie, o co chodzi w capoeirze. Dowiecie się teraz,
jak wyglądają treningi oraz szczegółowiej, co to jest
roda (czyt. hoda).
Treningi zaczynają się od rozgrzewki, czyli w tym
wypadku krótkiego biegu wokół sali z wykonywaniem
prostych zadań. Następnie capoeirystas zaczynają
robić ćwiczenia wzdłuż sali, które są przygotowaniem
do trudniejszych technik, np. skomplikowanych
kopnięć. Przez resztę treningu najczęściej
dopracowujemy swoje umiejętności capoeira.
Raz na semestr na treningu ćwiczymy Maculele,
 czyli afrykański taniec z drewnianymi pałkami.
Zawiera on elementy akrobatyki i wiele przejść. 
Na koniec odbywa się „Roda Maculele”, w którym 
z instrumentów gra tylko ataleq (bęben) i agogo
(kokosy).
Capoeirytsas w kole pokazują swoje umiejętności
„taneczne”, a reszta uczestników wybija im rytm
swoimi pałkami.

Na zwykłym treningu czasami na koniec jest roda.
Capoeirystas grają ze sobą w parach, a pozostali
wyklaskują rytm na trzy.
Jeśli chcecie dowiedzieć się o nadawaniu stopni i
ksywek, czytajcie kolejny artykuł gazetki.
                                     Jula „Moranguinho”
                                    Ania „Aqua-marinha”
                                          Gosia „Safira”

Bohater boryka
się z
porażeniem
mózgowym,
co objawia się
problemami 
z  chodzeniem.
Chłopiec
chciałby mieć
przyjaciół i
wtedy spotyka
Milicę.
Dziewczyna
mieszka z
mamą i babcia,
ponieważ ojciec

zostawił je dla
innej kobiety.
MIlica i Jovan
próbują spotkać
się z ojcem 
i odkryć
tajemnice
dziwnej
wybranki. Jak
zakończy się ich
historia? Nie
wszystko
kończy się tak
jak chcemy...

Dziś chiałabym
Wam
opowiedzieć o
jednym z
filmów, na
którym byłam
wraz z klasą.
Nazywa się
,,Łowcy
czarownic''.
Cała historia
jest
opowiedziana 
z punktu
widzenia dwóch
głównych

bohaterów. 
Milicy -
osieroconej
chłopczycy,
która w nowej
szkole poznaje
kolegę. Jovan 
jest chłopcem
ze spokojnej
rodziny.
Niestety, jego
życie nie jest
idealne.

            Zosia S. VI C
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      Nasze jesienne sportowe sukcesy cz. 2

Wyjazd szermierzy 
                    do Francji

III Ogólnopolski Turniej Młodzików, Dzieci i
Zuchów z okazji Święta Niepodległości – Toruń
Dziewczęta - kategoria zuch:
V m. Alicja Szultka
VIII m. Emilia Jakubowska
Dziewczęta – kategoria dzieci:
III m. Karolina Makowska
Dziewczęta – kategoria młodzik:
I m. Marta Jakubowska
III m. Monika Bekalarczyk
V m. Emilia Kapała.

Chłopcy – kategoria zuch:
II m. Mateusz Aftański
VIII m. Wiktor Wojtas
Chłopcy – kategoria dzieci:
V m. Konstanty Zieliński
Chłopcy – kategoria młodzik:
V m. Jan Wyszyński.

 
XXI Turniej o Puchar Ursynowa – 16-17 listopada

Kategoria młodzik – dziewczęta
III m. Emilia Kapała; 
V m. Alicja Byzewska
VII m. Julia Dudziuk

Kategoria dzieci – chłopcy
I m. Szczepan Duraj; 
V m. Szymon Głuszak
VI m. Aleksander Bąk; 
VII m. Filip Cygnar

Kategoria młodzik – chłopcy
II m. Idzi Duraj; 
V m. Szymon Pyskło
VI m. Bartosz Pyskło; 
VII m. Michał Pakuła
   
Zebrał Jan W. VI C

W dniach 21-27 X grupa szermierzy z naszej szkoły
wyjechała na treningi do Francji . Na miejsce
lecieliśmy samolotem, a potem busem do Dunkierki.
Nocowaliśmy u rodzin pierwszą i ostatnią noc, a
pozostałe w hotelu. Dwa razy dziennie jeździliśmy na
halę, gdzie odbywały się treningi. Zwiedzaliśmy
wysoką wieżę, z której było widać kościół i całe
miasto. Widzieliśmy pomnik pirata, który uratował
Dunkierkę. Byliśmy nad morzem, gdy był przypływ 
i gdy morze się cofnęło. Zawarliśmy nowe przyjaźnie i
kontakty. Najbardziej podobało mi się zwiedzanie,
gdyż dowiedziałam się więcej na temat wojny oraz
ludzi, którzy zdobyli się na odwagę, ratując swoje
miasto. Ten wyjazd był ciekawy ze względu na nowe
przyjaźnie.                       Julia L. V C
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Zimowe opowieści,
      czyli jesteśmy już 
  w świątecznym nastroju

RS

Kilka dnie przed Wigilią przez Astar przeszła ogromna
śnieżyca. Ludzie chowali się w domach i próbowali
ogrzać ogniem z kominka. W tamtych czasach takie
burze śniegowe rzadko się zdarzały, szczególnie w
Astar.
Gasnes była sierotą, straciłą rodziców podczas
pożaru rodzinnego domu. Zdążyła uciec z płonącego
budynku, ale straciła wszystko. W dniu śnieżycy
usiadła pod drzwiami jakiegoś domu i to ją uratowało.
Śnieżyca trwała trzy dni, a gdy się skończyła, ludzie
wyszli ze swoich schronień, żeby pożegnać tych,
którzy odeszli. Nikt nie zauważył Gasnes, bo gdy
skończyła się śnieżyca, poszła pod mury miasta, czyli
tam, gdzie spędzała większość czasu. Był już wieczór.
Z okien słychać było kolędy, ciche odgłosy radości
dzieci cieszących się z prezentów. 

Gasnes była bardzo głodna, bo od kilku dni nic nie
jadła. Postanowiła, że poprosi ludzi o pomoc. Pukała
do wielu domów, ale wszyscy mówili, żeby poszła
gdzie indziej, a ona zrezygnowana odchodziła. W
ostatnim domu zobaczyła przez okno szczęśliwą
rodzinę, przy stole było jedno wolne miejsce.
Zapukała z nadzieją. Drzwi otworzyła kobieta i od razu
powiedziała: „Wchodź do środka, na pewno jesteś
głodna”. W ten sposób Gasnes poznała swoją nową
rodzinę. 

Odtąd była szczęśliwa i niczego jej nie brakowało.  
Tęskniła czasem za swoimi rodzicami, ale wiedziała,
że nigdy ich już nie spotka, chyba że w innym
świecie...                         Ania J. V B

Opowieść druga...
W XIV w. żył sobie młody szlachcic Jan. Jego ojciec
posiadał wieś Szprawowice. Nauczył on syna
rozstrzygania sporów, czytania i pisania oraz
podstawowej ekonomii. Niestety, Jan był bardziej
zainteresowany graniem w kości.

Pewnego zimowego dnia Jan poszedł jak zwykle do
karczmy. W trakcie zabawy wyzwał na pojedynek do
gry w kości pewnego chłopa. Jan był mistrzem w tej
grze, ale dzięki jednemu szczęśliwemu rzutowi chłopu
udało się wygrać. Szlachcic był tak zły, że pobił
chłopa i zabrał mu pieniądze. Gdy dowidział się o tym
ojciec, wygonił Jana z domu za niehonorowe
zachowanie. Tej nocy obudziło Jana światło. Kiedy
otworzył oczy, zobaczył na swoim łóżku anioła. 
-

_Jestem twoim aniołem stróżem. Pokazałem ci się,
ponieważ nie było innego sposobu naprawienia cię.
Oddaj biednemu chłopu pieniądze, przeproś ojca
 i zacznij się uczyć! Pokażę ci, co się stanie, jeśli tego
nie zrobisz.
Anioł pstryknął palcami i zabrał Jana do samego
piekła. Zobaczyli wiele cierpienia dookoła.
Potem Jan obudził się w łóżku, anioła już nie było, a
za oknem padał śnieg. Tego dnia szlachcic przeprosił
ojca i oddał chłopu pieniądze. Odtąd uczył się pilnie i
wypełniał soje obowiązki. O aniele chciał jak
najszybciej zapomnieć.         Wojtek K. VI B
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