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ROK NORWIDA
Sejm RP ogłosił rok 2021 rokiem Cypriana Kamila Norwida.
Dlaczego? Bo właśnie w tym roku przypada 200 rocznica urodzin tego polskiego artysty.
Nasza szkoła włączyła się w te ważne obchody, chociaż Norwid dla uczniów szkoły
podstawowej jest trudnym poetą.
POZNAJEMY CYPRIANA NORWIDA
Nauczyciele zachęcili nas, byśmy poszukiwali
odpowiedzi na pytania:
Kim jest Norwid dla młodzieży XXI wieku?
Dlaczego Sejm RP ogłosił rok 2021 rokiem właśnie
tego artysty?
PLAKATY SPOSOBEM NA ZDOBYCIE WIEDZY
Uczniowie klas IV - VIII wykonali plakaty, które długo
prezentowane były na przewiązce. Każdy, kto
wykonał plakat, na pewno poznał życie i twórczość C.
Norwida.
Na ten pomysł zdobycia wiedzy o romantycznym
wieszczu wpadły panie od polskiego - Elżbieta
Bugajska i Patrycja Dębowiec.
Kacper

Co trzeba było przygotować?
Prezentację związaną z życiem i twórczością C.
Norwida (maksymalnie 12 slajdów).
Co oceniało Jury?
a. oryginalność (np. ciekawie pokazany życiorys,
dobrze dobrana grafika);
b. profesjonalizm (podpisane każde zdjęcie);
c. odwołanie do tematu;
d. podanie źródeł, czyli bibliografii.

Za nami V edycja konkursu organizowanego przez
naszą redakcję, czyli...
SZKOLNY KONKURS DLA KLAS VII - VIII
200. ROCZNICA URODZIN
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
„Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Za udział w konkursie dostaniesz 5 z polskiego i
informatyki/ laureaci – 6 i dodatkowo jeszcze
pochwałę.
Już niedługo poznamy laureatów.
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SAMORZĄD SZKOLNY KLAS 4 - 8
Gdy Samorząd Szkolny klas 1 - 3 już aktywnie działał, uczniowie klas 4 - 8 rozpoczęli
kampanię wyborczą. Prawie profesjonalną.
Plakaty kandydatów wisiały długo, by każdy uczeń mógł poczytać i zastanowić się nad
wyborem najbardziej odpowiedniej osoby.
PRZED WYBORAMI
Jak co roku wybory do Samorządu Szkolnego
poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali
plakaty, na których oczywiście pięknie prezentowali
się na fotkach (niektórzy). Ale nie ich wizerunek był
najważniejszy.
Co obiecywali?
Przedstawiamy ich propozycje:
- nocowanie w szkole
- korzystanie z telefonów
- wieczory filmowe
- lustra w łazienkach
- lekcje biologii i geografii w plenerze
- możliwość wyjścia na przerwie do sklepu
- kontynuacja szczęśliwego numerka
Maja i Wiktoria

WYBORY I PO WYBORACH
Wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII odbyły się na
początku października. Wzięło w nim udział 300 uczniów. Kandydaci
niecierpliwie oczekiwali na ogłoszenie wyników, w których ostatecznie z
ogromną przewagą głosów zwyciężył Kuba Mędrzyk, zdobył 119 głosów.
Zastępcą przewodniczącego została Zuzia Zębala (nasza redakcyjna
koleżanka) z ilością 52 głosów, a sekretarzem Wojciech Dzwonek
uzyskał 48 głosów.
Gratulujemy i mamy nadzieję, że rok działania samorządu będzie
przebiegał sprawnie i skutecznie.
Maciek i Szymon
przewodniczący:
Kuba Mędrzyk
zastępca:
Zuzanna Zębala
sekretarz:
Wojciech Dzwonek

NASZ SAMORZĄD
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NA HARCERSKIM SZLAKU
część 3
Nasza redakcyjna koleżanka - Karolina Szopińska jest harcerką. To już wiecie, bo od
dwóch lat opowiadała na łamach WagnerPress II o swoich harcerskich przygodach.
Tym razem - wspomnienia z wakacji, czyli harcerskiego obozu
w Stanicy Harcerskiej Leśna Polana w Jarosławcu.

Z OBOZOWEGO DZIENNIKA
DRUHNY KAROLINY
Niedziela
O 21.40 wyjechaliśmy na obóz.
Poniedziałek
Jak to na harcerskim obozie,
najpierw był apel. Dostaliśmy
obozowe kapelusze. Później
poszliśmy przywitać się z morzem.
Wtorek
Od rana harcerze robili bramę i
wartownię, a zuchy poszły na
plażę. Po ciszy poobiedniej
Zwiedziliśmy latarnię morską i
pomnik rybaka. Po kolacji był alarm
mundurowy i ognisko obrzędowe,
na którym dostaliśmy plakietki
obozowe.
Środa
Do południa byliśmy na plaży, a
później kontynuowaliśmy
budowanie wartowni.

Czwartek
Przyszli do nas strażacy i
przeprowadzili zajęcia
przeciwpożarowe. Później
pojechaliśmy do Ustki i pływaliśmy
statkiem Dragon. Zdobyliśmy
certyfikaty i morskie imiona.
Wieczorem poszliśmy nad morze,
mieliśmy świeczkowisko, a na nim
dostaliśmy koszulki obozowe.

Piątek
Od rana znów poszliśmy na plażę.
Po południu musieliśmy wydać
trochę kasy, więc spacer do miasta
był jak najbardziej udany.
Wieczorem mieliśmy tańce
integracyjne.
Sobota
Pojechaliśmy do fokarium. Po
obiedzie robiliśmy tratwy, a
wieczorem były tańce
integracyjne.
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NA HARCERSKIM SZLAKU
część 3
Niedziela
Mieliśmy chrzest obozowy.
Pierwszym zadaniem był tor
przeszkód. Potem mieliśmy obrócić
się w kółko i trafić piłką do celu.
Trzecim zadaniem było
rozszyfrowanie koloru i znalezienie
szyszki w tym kolorze. Następnie
próbowaliśmy mikstury.
Przedostatnim zadaniem było
odebrać trójząb Posejdonowi, a
ostatnim przeskakiwanie przez
fale.
Na koniec dostaliśmy certyfikaty
potwierdzające ukończenie chrztu.
Na sam koniec dnia mieliśmy
ognisko z dwoma innymi obozami.

Czwartek
Byliśmy w Chacie Rybaka. Tam
szlakiem Dużych Ryb poznaliśmy,
jak wygląda życie rybaka.
Wracając na podobóz dotarliśmy
do jeziora Wicko. Wieczorem
mieliśmy ognisko, z kiełbaskami i
nową ogniskową potrawą –
podpłomykami.

Wtorek
Pojechaliśmy do Darłówka na
gokarty. Później tramwajem
wodnym popłynęliśmy do Darłowa.
Wróciliśmy na obiadokolację, po
której było śpiewogranie.

Piątek
Był festiwal piosenki obozowej
wspólnie z harcerzami z innego
obozu. Wieczorem mieliśmy
warsztaty o bursztynach, a pod
koniec dnia poszliśmy na plażę
szukać ich.
Sobota
Ostatni raz poszliśmy do miasta.
Druhna Komendant postawiła nam
lody. Później wróciliśmy i
pakowaliśmy się. Po kolacji było
ognisko kończące nasz obóz.
Niedziela
O 8.20 rozpoczął się powrót do
domu.
Karolina Szopińska

Poniedziałek
Do południa plaża. Po południu
karaoke, a wieczorem tańce
integracyjne z innym obozem.

Środa
Rano puszczaliśmy tratwy, a po
południu poszliśmy do chaty
rybaka. Dzień zakończyliśmy
tańcami integracyjnymi z
harcerzami z innego obozu.
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NIETYPOWE ŚWIĘTA
DZIEŃ MYCIA RĄK
Dzień mycia rąk obchodźmy dnia 15 października.
W dzisiejszych czasach to święto nie powinno być nietypowe.

MYJCIE RĘCE LUDZIE!

grafika

Maciek

Święto to ma pokazać dzieciom, ale też dorosłym, jak
ważne jest regularne mycie rąk, zwłaszcza w czasach
Covidu.
Mycie rąk ma wpływ na nasze zdrowie, ponieważ na
jednym centymetrze powierzchni mogą znajdować się
tysiące bakterii. Dłonie powinno się myć pod bieżącą
ciepłą wodą, oczywiście mydłem, ok 40 – 60 sekund.
Po powrocie do domu zawsze należy dokładnie umyć
ręce.
Badania przeprowadzone w USA wskazały, że aż
30% mężczyzn nie myje rąk po wyjściu z toalety
publicznej.
Chyba nie tylko mężczyzn, bo tej czynności
powinniśmy się uczyć od dziecka. Wielu chłopców,
wychodząc ze szkolnej toalety też nie myje rąk .
Maciek Grochowina

ŚWIATOWY DZIEŃ KARTOFLA
Światowy Dzień Kartofla obchodzimy 21 października.
Wielu z was na pewno nigdy nie zastanawiało się, co to w ogóle jest
kartofel. Ziemniak - jak podaje Wikipedia – gatunek rośliny należący do
rodziny psiankowatych.
Ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie zaczęto go uprawiać
już tysiące lat temu. Został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku, a
w ciągu następnych stuleci stał się jednym z podstawowych składników
jadłospisu na całym świecie. W 2009 r. był czwartą pod względem
wielkości produkcji rośliną uprawną.

Inne nazwy ziemniaków
kartofel – śląskie
pyra – poznańskie
grula – góralskie
bulwa – kaszubskie

Najcięższego ziemniaka na
świecie wykopał Khalil Semhat,
rolnik z południowego Libanu. Jest
wpisany do Księgi Rekordów
Guinnessa. Okaz ważył 11,3 kg i
urósł na polu w pobliżu Tyru.
Zaskoczony mężczyzna upiera się,
że nie stosował żadnych nawozów,
a coś takiego widział pierwszy raz
w życiu, chociaż uprawą roli
pasjonował się, odkąd był
chłopcem. Ziemniak Semhata to
mniej popularna w Polsce odmiana
o czerwonawej skórce. W smaku
bardzo przypominająca nasze
rodzime ziemniaki.
Zuzia Zębala

