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                   Tworzymy nowy zespół redakcyjny gazetki szkolnej

   W bieżącym roku szkolnym swoją przygodę z dziennikarstwem postanowiły rozpocząć
uczennice klasy IV A. Czy wytrwają w swoich dziennikarskich postanowieniach ? Czy będą
potrafiły opisać świat wokół siebie tak, by zainteresować czytelników? Są pełne zapału         
  i optymizmu. To z całą pewnością połowa sukcesu. Dziewczynom życzymy połamania piór!
Czytelnikom zaś ciekawych artykułów.
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                           Dlaczego  koło dziennikarskie?

 "Zapisałam się na kółko dziennikarskie, gdyż zawsze chciałam pisać
artykuły. Uwielbiam także przeprowadzać wywiady."
                                                                          Hanna Bednarz, kl. IV A

"Postanowiłam zapisać się na kółko dziennikarskie, ponieważ zawsze
chciałam być dziennikarką i opisywać różne wydarzenia."
                                                                      Wiktoria Zdziarska, kl. IV A
 
"Zapisałam się na kółko dziennikarskie, ponieważ uważam, że
sprawdzę się w  roli dziennikarki." 
                                                                              Julia Tworek, kl.IV A

"Bardzo chciałam uczestniczyć w kole dziennikarskim, dlatego ,że
zawsze lubiłam język polski i aż ciągnie mnie do pisania artykułów."
                                                                      Amelia Pawlińska, kl.I V A

" Do pracy w kole dziennikarskim zachęciła mnie moja ciocia, Karolina
Kocemba, która kiedyś redagowała gazetkę szkolną
" Z Budy". Tak jak ona chciałabym pracować w szkolnej redakcji ."
                                                                                Ania Stępień, kl.IV A

"Zapisałam się na kółko dziennikarskie, ponieważ lubię pisać
opowiadania". 
                                                                       Zuzanna Długosz, kl.IV A

    Moją pasją jest rysowanie. Bardzo lubię rysować. Sprawia mi to dużą
przyjemność. Najbardziej lubię rysować ołówkiem, a kolorować kredkami.
Najładniej wychodzą mi rysunki oczu i kwiatów.
                                                                         Wiktoria Zdziarska, kl. IV A

Uwielbiam różne zwierzęta, ale najbardziej lubię chomiki. Mam jednego 
w swoim domu. Nazywa się Diamencik. Bardzo go kocham. Ma biało-
brązowe futerko i mały ogonek. Bardzo lubi jeść kolby owocowe. 
Co tydzień muszę sprzątać jego klatkę. Ale to wcale nie jest przykry
obowiązek. Lubię gdy mój chomik ma czysto. O swoje zwierzątko trzeba
przecież dbać.
                                                                       Amelia Pawlińska, kl.IV A

Mam na imię Hania. Mam 10 lat. Moją pasją są: makijaż i moda. Uwielbiam
moją zieloną sukienkę , do której mam dopasowaną torebkę. Może kiedyś
będę miała coś wspólnego z modą zawodowo?
                                                                              Hanna Bednarz, kl. IV A

   Jestem Zuzia. Mam 10 lat. Interesuję się rysowaniem oraz pisaniem
tekstów na różne ciekawe tematy.
Mam psa, kota i chomika. Uwielbiam chodzić na spacery i jeździć 
na długie przejażdżki rowerowe z moją kuzynką. Mieszkam na wsi,
 w przytulnym szarym domu. W ciepłe dni lubię skakać na trampolinie
oraz bawić się na świeżym powietrzu. Wolny czas spędzam przy czytaniu
różnych ciekawych książek.
 
                                                                       Zuzanna Długosz, kl.IV A
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  „Pozłacana rybka” , powieść autorstwa Barbary Kosmowskiej, 
została nagrodzona w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren,
zorganizowanym przez Fundację ABCXXI – „Cała Polska czyta
dzieciom”.   Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska
Sekcja IBBY  przyznało publikacji  tytuł    Książki Roku 2007.
   Tekst  Barbary Kosmowskiej opowiada o losach Alicji, nazywanej
„Bardzo Rozpieszczoną Jedynaczką”, której matka została
pochłonięta życiem i twórczością szwedzkiej pisarki, Astrid Lindgren.
Jej ciepły i bezpieczny świat runął w gruzach, gdy rodzice dziewczyny
postanowili się rozwieść. Jej ojciec zamieszkał z inną kobietą, Miss
Lata. Niedługo później na świat przyszedł jej przyrodni brat, Fryderyk,
którego obarcza winą za rozpad rodziny. Są to dla Alicji zmiany bardzo
trudne do zaakceptowania. Udaje się zatem do jedynego schronienia –
domu dziadków na wsi. Jest to także miejsce, nieopodal którego
mieszka utalentowany Robert.
  Barbara Kosmowska w swojej powieści porusza tematy trudne, o
których czasami nie jesteśmy w stanie rozmawiać. Takie jak:  liczne
przeciwności losu, z którymi musimy się pogodzić; rozpad rodziny
wywołujący ogromny smutek; próba dogadania się z wiecznie
zapracowanym rodzicem; walka o przyjaźń i miłość ukochanego, czy
rozmowy oswajające ludzi, szczególnie tych najmłodszych, z tym, co
kiedyś czeka każdego z nas – śmiercią, a także momentu, gdy do niej
dojdzie. 
Innymi trudnymi motywami są: zaburzenia odżywiania, anoreksja, jak
również kwestia substancji szkodliwych, narkotyków.
Kosmowska stworzyła książkę wzruszającą, poruszającą wiele
poważnych tematów, o których czasami się zapomina, co czyni ją
jedną z idealnych pozycji dla najmłodszych zagłębiających się w
tematy życia codziennego i jego zarówno dobrych, jak i złych stron
ukazanych w powieści. To, na które czytelnik będzie zwracał większą
uwagę, zależy tylko od niego samego – nie brak bowiem w pozycji
elementów podnoszących na duchu, jak spotkanie prawdziwej
miłości, uchronienie się przed życiowym błędem lub wygranie z
anoreksją. Autorka tym samym potwierdziła to, że doskonale zna
problemy młodzieży i potrafi je opisać w odpowiedni sposób, by
czytelnicy wyciągnęli z tekstu życiowe lekcje i potrafili znaleźć
odpowiednie rozwiązanie.

                                                   Amelia Witoń, kl. 3L8

                   Barbara Kosmowska – „Pozłacana rybka” – recenzja
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                                  VII B na wycieczce klasowej

   We wtorek, 12 października klasa 7b wybrała się na wycieczkę klasową.
Opiekunami podczas naszej wspólnej przygody byli: nasza
wychowawczyni:  Iwona Stępniewska oraz trener: Marcin Białecki.  
Głównymi celami  naszej wyprawy były: kino i kręgielnia.
   Mieliśmy okazję zobaczyć  świetny film pt :"Czarny Młyn" w reżyserii
Mariusza Paleja. Produkcja posiada również swój książkowy odpowiednik,
autorstwa Marcina Szczygielskiego. Obydwie odsłony tego tytułu
opowiadają o grupie przyjaciół, która postanowiła zainteresować się
opuszczoną elektrownią.Problemy dorosłych splatają się z życiem
dorastających dzieci. Iwo, mający niepełnosprawną siostrę, z dnia na dzień
musi stać się dla niej oparciem. Nie jest to jednak takie proste.
 Kolejnym punktem wyprawy była kręgielnia. Do dyspozycji mieliśmy 6
torów. Rozdzieliliśmy się na grupy i zaczęliśmy grę. Podczas wspólnej
zabawy mieliśmy wielki ubaw a zarazem odrobinę rywalizacji między
zespołami.Tym razem nie było jednak wygranych i przegranych.
Wszystkich rozpierała pozytywna energia.

   Zosia Pogorzała 7b
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