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Dzień Dziecka w Jedynce

       1 czerwca wszystkim, zarówno małym, jak i dużym, kojarzy się z
zabawą, swobodą i śmiechem. Powrót do nauki stacjonarnej pozwolił
nam wspólnie świętować tej ważny dzień.
        Uczennice i uczniowie Jedynki ten dzień przeznaczyli na integrację
z rówieśnikami. Mieliśmy okazję wybrać się na lody, wspólnie pograć w
piłkę czy badmintona. Wszyscy wybrali aktywne spędzanie czasu na
świeżym powietrzu. Na zakończenie dnia czekała na nas pizza
ufundowana przez Radę Rodziców.
        Bardzo podobała nam się wspólna zabawa. W końcu mogliśmy
spędzić czas razem, na zabawie i śmiechu.
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Sukces literacki

      1 czerwca odbył się online finał XVIII edycji Konkursu Literackiego o
Złotą Wronę. 
 Zadanie stawiane młodym literatą było dość trudne. Należało pochylić
się nad słowami Stanisława Lema - O tym, że jest się szczęśliwym, wie
się dopiero, kiedy to minęło. Żyje się zmianą, a swoją refleksję odnieść
do sytuacji po pandemii. 
   Ogromnie się cieszymy z kolejnego sukcesu Anastazji!
    Uczennica klasy siódmej (oraz redaktora gazetki) - Anastazja
Woźniak otrzymała wyróżnienie w tym konkursie. 
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Tymoteusz Wachowiak Kosmiczna przygoda
(praca przygotowana na konkurs ,,Popisz się talentem")

     „Wielkie”, ,,wiekopomne”, „ważne” – tymi epitetami można określić
wydarzenie, którego jesteśmy świadkiem. Dziś, 25 marca 2021 roku ma
dojść do pierwszej podróży w przyszłość. Mogło się zgłosić tylko dwoje
śmiałków. Poświęcę się dla Państwa i wykonam to zadanie. Kabina jest
mała, jak Państwo widzą, ledwie się mieścimy.
     Jest 25 marca 2121 r., godziny poranne. Nasz wehikuł został
zniszczony. Czy utknęliśmy tu na zawsze? Jesteśmy w przeogromnym
mieście, ludzie mieszają się z robotami, nad naszymi głowami przelatują
ciągle podniebne żółte taksówki. Metropolia jest bardzo ekologiczna
oraz rozbudowana ekonomicznie. Nad ulicami widzimy latające
samochody, autobusy i pociągi. Miasto nosi nazwę Wirsiwia, czyli Nowa
Warszawa. Język polski zmienił się po I wojnie międzygalaktycznej.
Otaczający nas ludzie noszą kombinezony, które zapewniają
odpowiednią temperaturę i oczyszczają powietrze. Zazdrościmy im, bo
panuje okropny upał. Nad autami i pociągami latały wielkie sterowce z
bezpiecznego materiału. Mieszkańcy Warsiwii chodzą z nosami w
telefonach, w końcu wszyscy mają darmowe Wi-Fi .Trwa pokój. 
Wszędzie widzimy ekrany oraz sklepy. Rowery zastąpiły roloty, czyli
latające rowery. Kierujemy się do zoo. Zauważamy tam różne zwierzęta,
nawet robotana, czyli hipopotam, będącego półrobotem. Nagle
dowiadujemy się, że pojawiło się nowe zwierzę. Jest na skraju
wyginięcia, bo to słoń afrykański. Nagle robi się zamieszanie.
Skradziono myszojelenia. Świadkowie twierdzą, że widzieli jak
dwumetrowy mężczyzna skacze do wybiegu i bierze małego 
myszojelonka.
    Kierujemy się na rynek. Jesteśmy w końcu posłami z przeszłości,
musimy opowiedzieć o XXI wieku. Okazuje się, że miejscowe androidy
potrafią naprawić wehikuł. Wystarczy nacisnąć jednej przycisk, aby
wrócić do 2021 r. Czy nie lepiej jednak zostać w tym potężnym,
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A z tego domu, co pod lasem ukryty stoi w starodrzewie
w dorosłe życie wezmę z czasem coś, o czym pewnie nikt nie wie.

Z szuflady wyjmę srebrny flakonik, co pachnie tak jak mama,
by przy mnie była, gdy noc jest ciemna, abym niczego się nie bała.

W plecaku schowam obrazek święty, co kiedyś dał mi tata.
Na nim uśmiecha się anioł biały - pójdę z nim na kraniec świata.

I nie zapomnę paru książek, mych mądrych towarzyszek.
Wśród pożółkniętych znajomych kartek znajdę nadziei ukryty listek.

W słoiku zamknę zapachy lasu, klangor  żurawi i mgły o świcie,
cykanie świerszczy, biedronki w trawie.

To wszystko kocham nad życie.
Najgłębiej schowam w starym plecaku babciną muszlę – mądrości

skarbnicę.
Będę wsłuchiwać się w jej opowieści o tym, jak trzeba iść przez życie.

Anastazja Woźniak Zabiorę stąd
(wiersz wyróżniony w Wojewódzkim Turnieju Białych Piór)
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Zuzanna Brzozowska Pies

On ciągle cię pilnuje
Nic nie żąda od ciebie
Złego słowa nie powie

Nie oskarży o nic
Po prostu cię kocha

Wiernie ci służy 
Obojętnie jakiej rasy

Pies przyjaciel
Zawsze będzie bohaterem serca twego.
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Okiem recenzenta

Pomyślałam, że napiszę trochę inną niż
zwykle recenzję. Przeczytałam niedawno
książkę, ale napisaną po angielsku – „The
Secret Passage”. Jest to krótka opowieść,
która została napisana z myślą o młodzieży,
które chce uczyć się języka obcego, w tym
przypadku języka angielskiego. Wyróżnia się
kilka poziomów trudności językowej, a ta
książka osiągnęła poziom A2, zawierający
do 400 słów kluczowych.

Głównym bohaterem jest chłopiec, Ned,
który spędza mnóstwo czasu grając w gry
komputerowe. Pewnego dnia jego rodzice
postanawiają, że wyjadą wraz z synem w
góry. 

 
Ned nie jest z tego powodu zadowolony, ponieważ w małej górskiej
wiosce nie ma internetu. Spotyka tam jednak dwoje dzieci i weterynarza,
którzy pokazują mu sekretne przejście w lesie. Dokąd ono prowadzi?
W tej książce można znaleźć wspaniałe ilustracje pomagające w
zrozumieniu tekstu. Jeśli ktoś lubi czytać, na pewno nie zmarnuje
swojego czasu, a przy tym nauczy się wielu nowych angielskich słówek.
Na kilku ostatnich stronach, znajdują się ćwiczenia pozwalające
sprawdzić znajomość gramatyki oraz poznane słownictwo. Dołączona
jest również płyta z nagraniami do książki. Chociaż opowieść jest krótka,
to myślę, że spełnia swoją rolę - pozwala w szybki i prosty sposób, bez
uczenia się na pamięć, oswoić z językiem angielskim. 
                                                                                   Anastazja Woźniak
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Od zera do wielkiego admirała

Chciałbym zrecenzować książkę autorstwa Timothy’ego Zahna pt.
„Thrawn”. Lektura osadzona jest w świecie Gwiezdnych Wojen.Co
ciekawe, do powstania tego dzieła przyczynili się w dużej mierze fani
Legend Trylogii Thrawna.

Tytułowy bohater Mitth'raw'nuruodo w skrócie Thrawn jest Chissem,
czyli czerwonooczym oraz niebieskoskórym kosmitą. Przez to, że różni
się od gatunku ludzkiego jest często dyskryminowany. Jako adiutant nie
otrzymuje awansów pomimo ciągłego postępu, a sama praca w
Imperium nie jest dla niego łatwa. Choć nie jest lubiany. to ma bardzo
wydajny mózg, dzięki któremu potrafi szybko opracować skuteczną
taktykę. Prócz historii Chissa poznajemy też postać ArihndyPryce, która
obrała karierę przeciwną do Thrawna, czyli karierę polityczną. Głównym
antagonistą jest tajemniczy Nocny Łabędź. 

Jest to świetna książka
szczególnie dla fanów sci-fi, ale nie
tylko. Ciekawym rozwiązaniem są
przemyślenia głównego bohatera
umiejscowione na początku
każdego rozdziału. Świat
przedstawiony jest rozbudowany, a
akcja wartka. Jednym słowem -
warto ( ją przeczytać). 
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           Z okazji zbliżających się wielkimi krokami           
         upragnionych wakacji życzymy słonecznego 
       i wesołego wypoczynku pełnego niesamowitych     
      wrażeń, niezapomnianych przygód w atmosferze   
                 zabawy i z uśmiechem na ustach.
      Niech ten letni czas sprzyja poznaniu ciekawych     
               miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni.

Redakcja gazetki Co w Jedynce piszczy? 
w składzie:
Kajetan Wylegała (red. naczelny), Anastazja Woźniak,
Zuzanna Brzozowska, Ksawier Goździerski, Maja
Kopka, Amelia Lepsza, Fabian Sokołowski, Franciszek
Rajniger, Julia Piotrowska oraz Natalia Kaczyńska wraz
z opiekunem - Kingą Łusiewicz
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