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"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszystkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
     Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
     Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
     Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
     Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze..."
(Czerwone Gitary)

            
               Na nadchodzące święta 
               Bożego Narodzenia 
      życzymy Wam wszelkiej pomyślności,
                zdrowia, pogody ducha,serdecznej 
                 i rodzinnej atmosfery. 

Aby dobro i miłość na stałe zagościło 
w Waszych sercach.
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Czytam sobie. Pierwsza klasa!
W bieżącym roku szkolnym klasy 1j, 1a przystąpiły do
akcji skierowanej do uczniów i uczennic klas
pierwszych szkoły podstawowej. Program Czytam
sobie. Pierwsza klasa! ma na celu zachęcać dzieci do
nauki samodzielnego czytania, pokazać, że czas z
książką może być przyjemny, aktywny i twórczy oraz
wywierać pozytywny wpływ na przyszłość młodego
czytelnika.
Akcja organizowana jest wspólnie z Centrum Edukacji
Obywatelskiej. Nasza Szkoła otrzymała bezpłatne
egzemplarze książek z serii „Czytam sobie” autorstwa
najwybitniejszych współczesnych polskich autorów i
ilustratorów dla dzieci oraz pakiet niespodzianek i
materiałów czytelniczych. Wychowawcy według
własnych potrzeb realizują scenariusze zajęć
czytelniczych oraz własne inicjatywy propagujące
czytelnictwo wśród dzieci. 
 
koordynator projektu: Joanna Inez Majewska

edukacyjny

Miło mi poinformować, iż uczniowie klasy 1j otrzymali
potwierdzenie zrealizowania modułu I Mała chmurka
w krainie drzew w ramach relizacji założeń
międzynarodowego projketu edukacyjnego ,,Czytam z
klasą. Lekturki spod chmurki”.
Uczniowie klasy 1j po przystąpieniu do projektu
stworzyli klasową chmurkę Tosię oraz każdy uczeń
przygotował swój lekturnik. Jako lekturę uczniowie
wybrali do przeczytania przez wychowawcę książkę
pt. ,,Babcia na jabłoni” Mira Lobe. W lekturniku
uczniowie pokolorowali okładkę, podpisali się oraz
przy pomocy nauczyciela uzupełnili strony związane z
pierwszą przeczytaną lekturą. W naszej klasie
zamieszkała chmurka Tosia, zrobiona z papieru
kolorowego, płatków kosmetycznych i pomalowana
farbami.
Z wielkim zapałem i zaangażowaniem uczniowie klasy
1j stworzyli w klasie DRZEWO CZYTELNICZE. Każdy
uczeń, który przeczytał w domu wybrany tekst, na
papierowym, jesiennym listku zapisywał swoje imię
oraz tytuł czytanego utworu i umieszczał liść na
drzewie. W ten sposób nasze drzewo nabrało
pięknych barw jesieni. Ponadto każde dziecko z
plasteliny wykonało swojego Czytusia. Te postacie
wzbogaciły nasz kącik czytelniczy.
Podczas pracy z chmurką Tosią dużo rozmawialiśmy
na temat pozytywnych stron czytania książek
papierowych. Uczniowie klasy 1j dopiero zaczynają
swoją przygodę z nauką czytania, ale chętnie uczą się
pilnie nowych liter, wzbogacają swoje zdolności z
zakresu nauki czytania. Wspólnie przygotowaliśmy
plakat zachęcający innych do czytania papierowych
książek.
Uczniowie klasy 1j pod koniec analizy lektury i
uzupełnienia swojego lekturnika wysłuchali
opowiadania „Chmurka w krainie drzew”. Bardzo
zaciekawiła uczniów tematyka papieru, recyklingu i
różnorodności nadania papierowi drugiego życia,
wykonali piękne prace drzew w jesiennej szacie,
zrobili własne zakładki do książek. Uczniowie z dużym
zainteresowaniem przystąpili do wykonania
magicznego drzewa z gazet oraz własnych
zwierzątek. Był to czas aktywnej nauki przez zabawę.
Nie możemy się doczekać kolejnych zadań w
następnym module.
Joanna Inez Majewska - koordynator projektu
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   PUPILE UCZNIÓW 
            KL. 7A

Jerry- właściciel Kinga

Chmurka-właściciel Jula

Frodo-właściciel Marika

Kropka-właściciel Justyna

Fruzia-właściciel Babcia Wiktorii

Na zdjęciach pokazane są pupile uczniów z klasy
7a. Dziękuję: Wiktorii, Marice, Julce, Nathanowi i 
Kindze za zdjęcia do gazetki.
                                                       Justyna Wójcik 7a 
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Popkultura Japonii

5

google

Wiedzieliście,że w Japonii bardzo rzadko można
spotkać na ulicach śmietniki?Ten kraj bardzo dba o
segregacje śmieci,gdy już masz zapotrzebowanie
wyrzucenia czegoś,musisz wyrzuć w domu lub hotelu.
własne auto w Japonii
ceny ałt nie są tam wygórowane ale oprócz
zakupienia auta trzeba też zakupić miejsce
parkingowe najdalej 2 km od miejsca zamieszkania.
Rozmowa telefoniczna w komunikacji miejskiej
Prawie każdy kto korzysta w komunikacji miejskiej z
telefonu,robi to cicho i nie używa dźwięku.Gdy ktoś
dostaje ważny telefon,prowadzi rozmowę bardzo
cicho i szybko ją kończy,dzwonić można tylko po
opuszczeniu pojazdu.

Warto też wspomnieć o pop kulturze Japońskiej 
manga-komiks wywodzący się z Japonii,współcześnie
powstało wiele sklepów które dorabiają na sprzedaży
mang i rzeczy z anime.Słowo manga oznacza komiks
ale też obraz,szkic lub karykaturę,w Japonii znajduje
się wiele kawiarni stylizowanych ulubionymi serialami
animowanymi Japończyków.Miasto to jest często
niespełnionym marzeniem każdego weeba*
*osoba która uznaje swoją kulturę za gorszą od
Japońskiej i spędza każdy dzień na oglądaniu anime i
narzekaniu że nie urodziła się w Japonii,często też
próbuje swoich sił w cosplayu**
**przebieranie się za ulubioną postać z anime,mangi
ale też filmów czy książek.Obecnie wiele osób jest
zainteresowanych tą sztuką i tylko czeka aż nadarzy
się okazja, żeby pojechać do kraju kwitnącej wiśni.

Red. Emilia Hołubek
Red. Zofia Wyszomierska
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DZIWNE FOBIE

Nomofobia

Nomofobia – lęk przed utratą dostępu do
telefonu. Fobia na miarę XXI w, jednak może
stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia.
Rozładowana bateria, zbicie szybki albo nawet
chwilowy nieporządek to dla chorego
przysłowiowy koniec świata.
Koulrofobia- strach przed klaunami. Chory nie
boi się klauna jako osoby ale przerażają go
asymetryczne części ciała – duże stopy, małe
głowy i dziwne fryzury. Ta fobia nie jest
wpisana na oficjalną listę ICD-10, jednak cierpi
na nią około 8% społeczeństwa.

Koulrofobia

dekstrofobia

Dekstrofobia – obsesyjny strach
przed rzeczami o prawej stronie
ciała .Wyobrażacie sobie całe
życie chwytać wszystko lewą ręką i
żyć całkowicie „na lewo”? Osoby z
dekstrofobią nie mają innego
wyjścia.
Ablutofobia – lęk przed myciem
się. Ablutofobicy wiedzą o
irracjonalności swojego lęku,
jednak nadal boją się chociażby
umyć ręce. Chorzy bardzo często
nie chcą przyznać się do swojego
problemu, ponieważ wstydzą się
wykluczenia społecznego.
Red: Agata Łoniewska

Ablutofobia
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Przegląd Sportowy 

Sportowe ABC
Wykonywanie aktywności fizycznych jest bardzo
ważne dla poprawnego funkcjonowania naszego
organizmu. Przy wykonywaniu sportu powinniśmy
pamiętać o kilku regułach, które zabezpieczają nasz
organizm przed urazami. Przed każdym wysiłkiem
fizycznym powinniśmy wykonywać rozgrzewkę, która
pobudzi do pracy nasze mięśnie. Ćwiczenia na
wzmocnienie wybranych partii mięśniowych
powinniśmy wykonywać seriami z odpoczynkiem
pomiędzy nimi, ponieważ przy nie stosowaniu przerw
nasze mięśnie mogą ulec urazom. Musimy pamiętać,
że zawsze powinniśmy zwracać się do osób bardziej
doświadczonych (np. do nauczycieli WF, trenerów) w
momencie, kiedy nie wiemy jak wykonać dane
ćwiczenie. Złe wykonywanie ćwiczeń może
spowodować szkodę, która może się za nami ciągnąć
do końca życia. 
Red. Mikołaj Marczewski

Drużyna sp. 133

Kartka z kalendarza

W dniu 5 października tego roku, nasza szkoła zajęła
3 miejsce w mistrzostwach dzielnicy Bielany w piłce
nożnej. Po walce o każdy centymetr boiska,
wywalczyła nagrodę. Tego samego dnia w 1864 r.
urodził się Louis Lumière, który był francuskim
inżynierem. Dzięki niemu mamy teraz kino, ponieważ
to on razem z bratem wynaleźli pierwszy
kinematograf, który był przełomowych odkryciem w
historii kina. Wyprodukowali pierwsze filmy, których w
sumie było prawie 50, najważniejsze z nich to: wyjście
robotników z fabryki z 1895 r. oraz wjazd pociągu na
stację z 1896 r .
Red. Mikołaj Marczewski

Grzegorz Marczewski
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                         Wpadki filmowe!

Harry Potter

Matrix

Pewnie każdy z was chociaż raz
słyszał takie imię jak Harry
Potter. Harry Potter to seria
ośmiu brytyjsko amerykańskich
filmów fantasy, które powstały
na podstawie znanych książek
J.K Rowling. Oczywiście w
każdej tak dużej produkcji może
pojawić się błąd. Nie zabrakło go
również w tej. W momencie
walki Malfoya z Harrym w tle
widać kamerzystę. Jest to dosyć
ciekawa wpadka i nie trudno o
zauważenie jej.

Czy znacie taki film jak "Matrix"?
Otóż "Matrix" jest to film science
fiction z 1999 roku.
Chodź sama produkcja jest
naprawdę dobra to nie mogło
zabraknąć wpadek. W 1 części
"Matrixa", gdy Neo łapie za klamkę
widać w niej kamerę. Pytanie "Czy
to jest specjalnie i produkcja
uznała, że to będzie śmieszna
wpadka?" a może nikt tego nie
zauważył.

Red. Natasza Ludnicka

Fragment z filmu

fragment filmu
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