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Jak na pewno pamiętacie, w dniach od 29 listopada
do 10 grudnia 2021 roku w naszej szkole miała
miejsce ogólnopolska akcja charytatywna „Góra
Grosza” organizowana przez fundację „Nasz Dom”.

W tym roku zmienił się nasz szkolny sposób
zbierania grosza i odnosimy wrażenie, że samej
akcji bardzo to pomogło. Zbieraliśmy najmniejsze
nominały do specjalnie przygotowanych, przez
dzieci pod kierunkiem pani Ani Chojnackiej,
ozdobnych słoików.

Rezultat przerósł nasze najśmielsze oczekiwania.
Niestety, nie możemy jeszcze podać wam
całkowitej kwoty zebranych pieniędzy, ponieważ
jesteśmy w trakcie ich zliczania, a jest to trudne i
odpowiedzialne zadanie. Gdy tylko się z nim
uporamy, poinformujemy Was na łamach
szkolnego pisemka. Już dziś dziękujemy Wam za
Waszą hojność! I przypominamy, że jest to zbiórka
na rodzinne domy dziecka.

                                                        Redakcja .

.

Góra Grosza 2021 – liczenie w toku...
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W ostatnim czasie wydawnictwo naukowe PWN na
swoim portalu internetowym ogłosiło, już kolejny raz,
Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku, tym razem
roku 2021.

Wśród nominatów pojawiły się takie słowa jak: baza,
boomer, cringe, essa, ez, foliarz, gituwa, IMO, kox,
mrozi, naura, oddaje, pogchamp, rel, sheesh, sus,
sześćdziesiona, śpiulkolot, wyrażenie twoja stara i
zodiakara.

Jak już pewnie wiecie, w rankingu na pierwszym
miejscu uplasował się "śpiulkolot", który
bezkonkurencyjnie pokonał słówko "naura" oraz
wyrażenie "twoja stara". Ciekawe czy wiecie, co
oznaczają poszczególne słówka powszechnie
używane w slangu młodzieżowym? Czy przypadkiem
nie używamy ich mechanicznie, traktując jak
bezmyślnie stawiany przecinek?

Według większości uczestników czwartkowego koła
polonistycznego slang młodzieżowy to "słowa,
którymi, w sytuacjach codziennych, zwłaszcza tych
związanych z najnowszymi technologiami
komunikacyjnymi, posługują się młodzi ludzie".

Uczestnicy tych zajęć również przeprowadzili swój
własny ranking, a oto jego wyniki. Pierwsze miejsce
zajęły ex aequo: cringe i ez, drugie przypadło
pogchampowi, dalej był boomer. Ciekawe czy wiecie,
co oznaczają te słowa? A oto propozycje dwóch
naszych słów na nowy rok: sjema, UwU!

                                          artykuł napisali
                                   młodzi językoznawcy,
                                      Uczniowie klasy VI

.

             I czym w zasadzie jest  Śpiulkolot?

.
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Chwila zadumy nad tymi, co odeszli...
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Szkolny Dzień Niepodległości - plakaty
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Oczami pierwszego Człowieka

Dzieło stworzenia składało się z sześciu etapów.
Zostały one wyraźnie wydzielone przez wykonywane
przez Boga czynności, które trwały od poranka do
wieczora. I tak powstały kolejne dni tygodnia.
Świat, który właśnie został stworzony przez Boga,
wygląda idealnie. Każda jego część jest przemyślana
od początku do końca.

Będąc pierwszym człowiekiem, widzę Ziemię w jej
najpiękniejszej postaci. Czysta, zielona, pięknie
wystrojona w najpiękniejsze barwy. Wszystko ma tu
swoje miejsce, zwierzęta żyją w harmonii, zajmując
przydzielone im terytorium. Rzeki płyną w swych
korytach, morza i oceany pełne są stworzeń morskich.

Widok tej doskonałej Ziemi napełnia mnie szczęściem
i nieopisaną chęcią pozostania tu na zawsze.

                        Laura Gołębiewska z klasy V b

. .
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Ulewna nawałnica

To było piękne słoneczne
popołudnie. Nikt nie spodziewał
się tego, co się za chwilę
wydarzy... Ale po kolei.
Wszyscy byli wyczerpani upałem
i nie zauważyli, że od strony lasu
nadciąga wielka czarna chmura.
W ciągu kilku minut zrobiło się
ciemno, jak w nocy. Zaraz po
tym zaczął padać deszcz. Tak
mocno, że nic nie było słychać.
Cały czas dudniło. Potem rozległ
się huk. Piorun uderzył tak
blisko, że wydawało się, "jakby
ktoś robił zdjęcia potężną lampą
błyskową". Znienacka z nieba
runął biały gruz. Kulki lodu
sypały się całymi... I wtedy
"skłębiona pokrywa odsunęła
się tak nagle, jak wcześniej
nadpłynęła". Grad i deszcz
ustały niczym ucięte nożem.
Według świadków zdarzenie
trwało bardzo długo, lecz w
rzeczywistości były to zaledwie
trzy minuty.
       Maciej Milczarek z klasy V B 
 

. .
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Prośba do Taty 

Drogi Ojcze, 
moim marzeniem jest odwiedzić
Australię. Wtedy
zobaczylibyśmy żyjące tam
dzikie zwierzęta oraz egzotyczne
rośliny.
Nauczylibyśmy się języka
Aborygenów i poznali tamtejszą
kulturę, co pozytywnie
wpłynęłoby na naszą wiedzę o
kontynencie australijskim. 
Już niedługo wakacje, może
wtedy byśmy się tam wybrali?
Chętnie rozbiję swoją świnkę
skarbonkę i dorzucę się do
wyprawy.
Chciałbym, żeby Mama i
młodszy Brat również z nami
pojechali. Mam nadzieję, że
weźmiesz pod uwagę
zaproponowany przeze mnie cel
wakacyjnej wyprawy. To byłaby
podróż naszego życia.
        Kacper Antczak z klasy VI
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       Drodzy Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, 
                          Rodzice i Uczniowie!

  W tym jakże ważnym dla nas wszystkich dniu,
    w trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć,
    chcielibyśmy złożyć Wam życzenia tego, 
                           co najlepsze.

 Spokojnych i cudownych świąt Bożego Narodzenia,
 aby przy świątecznym stole nie zabrakło Światła,
           ciepła i rodzinnej atmosfery.

       Odpoczynku od zgiełku szkoły, od trudności         
            związanych z nawiązaniem połączenia             
         internetowego podczas zdalnych lekcji.

   Wszelkiej pomyślności i spokoju ducha życzy

                                            

                                           Samorząd Uczniowski

.

.
.

.
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"Każdy krok się liczy", czyli WOŚP z aplikacją
Pho3nix

                        
                         Szanowni Uczniowie,
           pandemia wykluczyła nas z możliwości             
przeprowadzenia szkolnej aukcji na rzecz Wielkiej 
 Orkiestry Świątecznej Pomocy w tradycyjnej   
 formule,  dlatego nasza szkoła została zgłoszona 
 do Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół – "Każdy   
 krok się liczy", organizowanego przez Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Fundację 
 Pho3nix.Zadaniem dzieci jest pobranie aplikacji na 
 telefon i nabijanie kroków, czyli po prostu fizyczna     
       aktywność i dobroczynność. Rywalizacja 
 konkursowa  będzie trwała w dniach od 24 stycznia   
                         do 6 lutego 2022 roku.

      Więcej szczegółów oraz Regulamin konkursu       
               znajdziecie pod tym adresem:

                  https://pho3nixkids.com
             /polska/aplikacjamobilna/#intro

https://pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/#intro
https://pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/#intro
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