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SPOTKANIE Z TWÓRCZOŚCIĄ ADAMA MICKIEWICZA
Jak zapoznać się z twórczością Adama Mickiewicza?
Oczywiście można czytać jego utwory, oglądać ich
ekranizacje, albo samemu przygotować ich
inscenizacje. 
Na to ostatnie rozwiązanie zdecydowali się uczniowie
klas ósmych, którzy na lekcjach j. polskiego
przygotowali  przedstawienie wybranych utworów.
Efekty swojej pracy zaprezentowali  siódmoklasistom
zgromadzonym w grudniowy poranek w świetlicy
szkolnej.
Na początek  chłopcy z kl. 8  pod przewodnictwem
Karola Pióreckiego przedstawili stworzoną przez siebie
prezentację multimedialną, poświęconą życiu i
twórczości poety, a  zgromadzona publiczność
odpowiadała na pytania dotyczące prezentowanych
treści. 
Następnie bajkę "Przyjaciele" zainscenizowali
piątoklasiści.
Po tej zabawnej i pouczającej historii , ósmoklasiści
wystąpili w balladzie "Świtezianka" i "Dziadach cz. II".
Dzięki temu występowi  uczniowie mogli przypomnieć
sobie treść omawianych na lekcjach lektur, a także mieli
okazję zobaczyć na scenie swoich kolegów.
Spotkanie to na długo pozostanie w naszej pamięci,
mimo że występ nie był do końca dopracowany, a może
właśnie dlatego?
Przecież najlepiej uczymy się przez działanie
 i przeżywanie.
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     Na liście przeczytanych przeze mnie utworów literackich szczególną pozycję zajmuje powieść Stanisława
Lema „Powrót z gwiazd”. Jest ona zaliczana do klasyki gatunku science fiction. Utwór ten trudno porównać      z
jakimkolwiek innym z powszechnie znanego kanonu literackiego.
     Powieść przedstawia historię życia astronauty- Halla Bregga, który po długiej, gwiezdnej podróży ( minęło 10
lat czasu pokładowego, a na Ziemi 127 lat) wraca do nowej, nieznanej  rzeczywistości. Książka porusza wiele
wizjonerskich aspektów. Główny bohater zmaga się z rozterkami dotyczącymi sensu życia i problemami życia
codziennego. Na wiele lat kosmos stał się jego codziennością, a nowy świat w niczym nie przypomina tego, co
zapamiętał ze swojego ziemskiego życia. Rzeczywistość, którą zastał zaskoczyła go, a nic co znał, nie było już
takie samo. Nowe pokolenia ludzi nie interesują się podbojami kosmicznymi, ceniąc sobie spokój, brak
konfliktów i konieczności podejmowania ryzyka. Zmieniły się obyczaje, potrawy, ubrania, meble, mieszkania i
środki transportu. Samochody są dostępne już tylko w antykwariatach, a książki, w postaci kryształków, czyta
się w specjalnych urządzeniach. Proces betryzacji nie tylko pozbawił ludzi dzikich instynktów, ale spowodował
także inne zmiany w ich życiu i psychice. Unikają wszelkiego trudu i niebezpieczeństwa, oddając się prawie
wyłącznie rozrywkom i przyjemnościom. Roboty przejęły wykonywanie większości niebezpiecznych prac,
opiekują się i usługują ludziom. Głównemu bohaterowi jednak takie życie nie odpowiada, zadaje sobie pytanie o
istotę człowieczeństwa.
     Poruszane w książce aspekty, pomimo iż są ukazane w przystępny sposób, nie są przeznaczone dla
czytelnika w każdym wieku. Książka jest nietypowa, ale i zarazem ujmująca i wyjątkowo ciekawa. Fabuła jest
wciągająca i z każdą chwilą zachęca do dalszego zgłębiania historii.
     

      Uważam, że pomimo wielu nietypowych oraz
kontrowersyjnych fragmentów, książka jest warta
przeczytania. Wciągająca fabuła i przemyślany
przebieg całej historii niewątpliwie zachęcają do
zapoznania się z tą powieścią. Sądzę także, że
„Powrót z gwiazd”, jak i cała literatura Lema, dzięki
swej ponadczasowości i wizjonerskim wątkom jest
warta poznania. Każdy kto interesuje się gatunkiem
science fiction, powinien być zachwycony tą lekturą.   
  Szczerze zachęcam wszystkich miłośników
wizjonerskiego i futurystycznego spojrzenia na świat
do zapoznania się z twórczością Lema. 

                                           Oliwia Wrona
                                              klasa 8 a

                             Tę książkę warto przeczytać 
          recenzja powieści Stanisława Lema" Powrót z gwiazd"
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                     Mój pies "Jak to było"
Jak doszło do tego, że dostałem psa?
     Witajcie! Moim wielkim marzeniem od zawsze był pies, nieważne jaka rasa, zależało mi jedynie na tym, by
był: miły, towarzyski, posłuszny, uśmiechnięty i tylko tyle oczekiwałem.
Przez cztery lata prosiłem rodziców, by mieć psa. I udało się! Mam pięknego i zawsze uśmiechniętego psa, a
dokładniej suczkę o imieniu Gaja, którą tata kupił w hodowli, bo dowiedział się, że psy rasy samojed nie
uczulają, a ja byłem alergikiem.
Samojed- czym wyróżnia się ta rasa?
     Rasa tego psa pochodzi z Syberii. Może on osiągnąć  60 cm wzrostu i 30 kg wagi i żyć około 14 lat
Ta rasa jest strasznie uparta i jedynym sposobem, by Gaja wykonała moje polecenie jest zaoferowanie jej
smakołyku - rybeczki, a kiedy czeka to bardzo śmiesznie szczeka.
Magia jaka się stała była niesamowita, miałem wielką alergię na psy, lecz Gaja mnie uodporniła i odczuliła
Teraz alergia jest na poziomie malutkim i nie kicham na widok psa. 
                                                                                                                     Maciek kl. V
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 KĄCIK MODOWY

W dzisiejszych czasach moda szybko się zmienia.
Teraz modne są zakupy w sieci.
W ten łatwy sposób możemy zrobić zakupy, nie wychodząc z domu.
Dziewczynom podobają się pomalowane i zdobione cyrkoniami paznokcie.
Modne są też topy  oraz buty z firmy Nike lub Fila.
Są różne kombinacje strojów , np.: szerokie spodnie z  obcisłą bluzką, albo obcisłe spodnie
z szeroką bluzą, krótkie spodenki z topem i do tego mała torebka na długim pasku itp.
Spodnie, które najczęściej noszą dziewczyny to: dzwony(spodnie, które od pasa do kolan są
przylegające do nóg, a od kolan do kostek są szerokie), spodnie w kratkę, spodnie szerokie
przez całą długość.
Pamiętajmy, że obowiązuje nas dress - code, czyli dobór ubrań i dodatków odpowiedni do
miejsca i sytuacji. Inaczej ubierzemy się do szkoły ( ubrania schludne, wygodne, zgodne ze
statutem), a inaczej na bal karnawałowy ( ubiory  barwne, świecące).
Umiejętność doboru odpowiedniego stroju świadczy o naszym guście, kulturze 
i wychowaniu.

                                                                           Zuzia i Agnieszka z kl. V
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Nasza  pasja – piłka nożna

.

                      CYTATY O SPORCIE

 „Sukces nie jest przypadkiem. To ciężka praca,
wytrwałość, nauka, studiowanie, poświęcenie, a
przede wszystkim miłość do tego, co robisz lub czego
się uczysz ”.  Pele

 „Bez samodyscypliny sukces nie jest możliwy,
kropka.”  Lou Holtz

“Sport jest piękny, dzięki temu że nie możesz
oszukiwać, aby zajść wysoko.”
                                                             Adelio Pistelli

“Drużyna to zawsze coś więcej 
                                        niż suma jednostek.”            
                                                                                         
                                                Michael Phelps

     
     W naszym kraju bardzo popularnym sportem jest
piłka nożna. Wielu młodych chłopców marzy o
karierze sportowej  podobniej do kariery Roberta
Lewandowskiego. W naszej okolicy jest wiele klubów
piłkarskich, gdzie trenują chłopcy i dziewczęta.
    My trenujemy w Klubie Piłkarskim Tempo-
Rzeszotary. Jest w nim kilka grup, w których trenują
osoby w różnym wieku .Są to zespoły: Żaków,
Orlików, Młodzików, Trampkarzy, Juniorów i
Seniorów.
  Treningi odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu, a
czasami mecze są również w soboty i niedziele. Żeby
ćwiczyć  ten sport trzeba być
zdyscyplinowanym, wytrwałym i sprawnym fizycznie .
Uczymy się, by grać fair play i okazywać pomoc
słabszym kolegom. Cieszą nas zwycięstwa , ale
porażki też nas wiele uczą. W klubie można spotkać
fajnych kolegów i miło spędzić czas. Latem i we ferie
zimowe można się zapisać na obóz.

     Zachęcamy wszystkich do gry w piłkę, bo nawet
jeśli nie każdy z nas zostanie takim mistrzem jak
Robert Lewandowski, to dobrze jest w gronie kolegów
spędzać czas doskonaląc swoje umiejętności.
                Do zobaczenia na treningu!

                                               Adam i Hubert z kl. V
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                  JAK BEZPIECZNIE I CIEKAWE SPĘDZIĆ FERIE ZIMOWE? 

 3, 2, 1 START! W naszym województwie już od 15 stycznia zaczynają się dwutygodniowe ferie zimowe.
                            Co zrobić, żeby były udane? Przedstawiamy rady i propozycje.

Trzeba pamiętać,  by ferie spędzić bezpiecznie, ale to nie znaczy, że będziemy się nudzić.
Oto kilka propozycji jak CIEKAWIE spędzić wolny czas:
- jeżeli będzie śnieg można wybrać się na narty, sanki, łyżwy  lub ulepić bałwana i zbudować igloo,
- niezależnie od pogody można wybrać się na basen czy na spacer,
-  jeżeli jednak chcecie spędzić ferie trochę mniej sportowo, możecie pójść do kina, teatru, albo można urządzić
wieczór gier planszowych i zaprosić kilku przyjaciół. 
Ferie można spędzić bardziej kreatywnie na przykład: namalować obraz albo lepić z plasteliny.
21i 22 stycznia to Dzień Babci i Dziadka- odwiedźcie ich, złóżcie życzenia, podarujcie własnoręcznie wykonany
prezent.
Podczas ferii nie siedźcie zbyt długo przed komputerem, wyśpijcie się i zadbajcie o ruch na świeżym powietrzu.
Jeśli już o tym mowa, to nie bawcie się w pobliżu ulicy, nie wchodźcie na zamarznięte zbiorniki wodne.

.

                                    DEKALOG NARCIARZA
1. Uważaj na innych na stoku.
2. Zjeżdżaj z szybkością dostosowaną od swoich umiejętności i trasy.
3. Zjeżdżaj tak, by nie zderzyć się z innymi.
4. Wyprzedzaj zachowując odległość.
5.Wjeżdżając na trasę rozejrzyj się czy nie ma zagrożenia dla ciebie i
innych.
6. Nie zatrzymuj się na trasie, gdy upadniesz, usuń się jak najszybciej z
toru jazdy.
7. Podchodź i schodź na nogach tylko skrajem trasy.
8. Przestrzegaj znaków narciarskich na trasach.
9. Jeśli ktoś miał wypadek, pomóż mu.
10. Musisz podać swoje dane, jeśli jesteś poszkodowanym lub sprawcą
wypadku.Do 16 roku życia obowiązkowa

jest  jazda w kasku na nartach i
desce snowboardowej!

 

   Dziadek  
 to ktoś,   kto   
 ma   srebrne   
      włosy
 i złote   serce 

.

      Ogród miłości wyrasta 
         w sercu  Babci.

.
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  Bardzo dobrym pomysłem na   
 ferie i nie tylko jest czytanie.

  Mamy dla Was wspaniałą           
             wiadomość:
 nasza szkolna biblioteka dzięki 
   Narodowemu Programowi         
  Rozwoju  Czytelnictwa 
   wzbogaciła się o 123 nowe, 
 bogato ilustrowane i ciekawe     
                 książki!

     Zapraszamy do lektury!.

Redakcja: p. A. Nowak, O. Wrona, Z. Michałowska, M. Kofin, H. Kania, A. Kowalik, A. Stanek.
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