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AKCJA ŻÓŁTE ŻONKILE KOŁO DZIENNIKARSKIE 
19 kwietnia 1943r. wybuchło powstanie w getcie
warszawskim, które było pierwszą tak dużą akcją
zbrojną podjętą przeciwko Niemcom przez podziemne
organizacje na terenie okupowanej Polski. 19
kwietnia 2021 roku przypadała 78. rocznica tamtych wydarzeń.
Symbolem tej pamięci jest żółty
żonkil. Głównym celem obchodów tej rocznicy  jest
propagowanie wiedzy na temat tamtych wydarzeń.
Aby lepiej zrozumieć, co oznaczają żółte żonkile, musimy
cofnąć się do przeszłości. Wszystko zaczęło
się od Marka Edelmana i to właśnie dzięki niemu żonkil stał się
symbolem szacunku i pamięci. Marek
Edelman to bohater i ostatni przywódca Żydowskiej
Organizacji Bojowej. Co roku, 19 kwietnia składał
on bukiet z tych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na
Muranowie. To właśnie dlatego żółte żonkile
co roku rozdawane są przez tysiące wolontariuszy na ulicach
polskich miast.
                                     Wiktoria Czarnecka

                                       

                             KONSTYTUCJA   3   MAJA
 Uchwalona została  3 maja 1791 roku  jako ustawa regulująca
ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie
przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i
drugą na świecie spisaną konstytucją. Dla Polaków dzień ten jest
jednym z największych świąt narodowych, w związku z czym jest
to dzień wolny od pracy.  Każdego roku tego dnia odbywają się
podniosłe  uroczystości o charakterze państwowym. Niestety, w
tym roku (ze względu na pandemię)  świętowanie tej bardzo
ważnej daty było o wiele skromniejsze. Miejmy nadzieję, że
przyszłe lata przyniosą powrót   do tych podniosłych form
świętowania.
  

                                                        Oliwia
    

Jak się czujesz przed egzaminem
ósmoklasisty? - takie pytanie zadałam
niektórym kolegom z klasy ósmej. Oto
niektóre z odpowiedzi:
- Trochę się stresuję. najbardziej boję
się egzaminu z matematyki, ponieważ
matematyka nie jest moją mocną
stroną. Jest bardzo trudnym
przedmiotem.(Marta)
-  Bardzo boję się języka polskiego.
Pozostałe przedmioty jakoś chyba
pójdą.(Piotr)
- Najbardziej boję się tego, że pokona
mnie stres. Liczę, że najwięcej punktów
zdobędę z języka polskiego. (Laura)
- Próbne poszły mi nieźle, więc na
prawdziwym egzaminie myślę, że
będzie podobnie. (Seba)
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HUMOR

1. Dlaczego kąt jest gorący?
Odp.: Bo ma 90 stopni.

2.Czemu deszcz siedzi za kratkami? 
Odp.: Bo napadał.

3. Dlaczego tost nie strzelił gola?
Odp.: Bo był spalony.

4.Ile wierteł ma dentysta???
Odp.: - Sto-ma-to-logiczne.

Praca konkursowa Praca konkursowa

Praca konkursowa

Praca konkursowa

Praca konkursowa

                             GAPA

Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne-
po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli w
nich udział (kategoria: PLASTYKA)  i to z niemałym
sukcesem Eryk Szramka - uczeń klasy siódmej-
zdobył Srebrną Gapę, a więc drugie miejsce w
swojej kategorii wiekowej, natomiast Paulina
Fabrykiewicz i Julia Walter ( obie z klasy piątej)
otrzymały wyróżnienie. Wszystkim serdecznie
gratulujemy.
                                       L.L.

Eryk Szramka L.L.

L.L.

L.L.

L.L.
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KLASA 8

KLASA 8

KLASA 8

PRZECZYTAJ I 
POMYŚL!
Były sobie cztery osoby, które nazywały się: Każdy,
Ktoś, Ktokolwiek i Nikt. Trzeba było wykonać
pewną pracę i Każdy został o to poproszony.
Każdy był pewien że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł
to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił. Ktoś zezłościł się
z tego powodu, ponieważ było to powinnością
Każdego. Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to
zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy,
że Nikt tego nie zrobi. Skończyło się tym, że Każdy
obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co
mógł zrobić Ktokolwiek.

I  JUŻ  PO  STRESIE...
Egzamin ósmoklasisty minął w okamgnieniu. Stres
największy był pierwszego dnia, bo przyszło
zmierzyć  się z czymś nowym. Drugiego dnia nowe
przestało być nowym, więc i stres był mniejszy. Na
wyniki przyjdzie poczekać do 2 lipca. Jedno jest
pewne - wszyscy  ósmoklasiści wyglądali
elegancko i odświętnie.
                                     L.L.

Jak  się czujesz w
szkole po tak długiej
nauce zdalnej? 
Oto odpowiedzi niektórych uczniów naszej szkoły:
-Czuję się dobrze, bo wolę chodzić do szkoły niż
siedzieć w domu. Jednak  ciężko było się
przestawić. (Wiktoria)
- Jest git, ale gdyby nie było w ogóle kartkówek i
sprawdzianów, to byłoby jeszcze lepiej. W ogóle
byłoby dobrze, gdyby nauczyciele dawali trochę
luzu nam na lekcjach - do egzaminów chociaż.
(Bartosz Bielik, kl. VIII).
- Rozkojarzony i śpiący. (Michał Dwojacki)

- Bardzo dobrze. lepiej mi się uczy. (Ania Utnicka,
kl.VI)
- Źle. Wolałbym zdalne nauczanie. (Wojtek
Kotowski)
- Dziwnie, ale też fajnie. Dziwnie, bo po tak długim
czasie widzę każdego, a fajnie, bo w końcu mogę z
kimś pogadać. (Szymon Kozak, kl.VI)

                             Daniela i Zuza

L.L.

L.L.

L.L.
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FOTOREPORTAŻ  Z
DNIA  DZIECKA
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