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                             DARY DLA UKRAINY

                 UKRAINA - KRAJ CHLEBA 
   I NAJPIEKNIEJSZEGO JĘZYKA NA ŚWIECIE

Szanowni Uczniowie SP 355! Wasze serca są wielkie! Dzięki
temu udało się zebrać w szkole dary, które przekażemy dalej
jako pomoc humanitarną dla Ukrainy. To trudny czas- za naszą
wschodnią granicą trwa wojna. Wszyscy uczymy się  ofiarności,
empatii i solidarności międzyludzkiej. To dobrze, że Wasze serca
są gorące, pełne zapału i chętne, aby dzielić się z naszymi
przyjaciółmi z Ukrainy w potrzebie. Nie gaście Waszego zapału,
nie zamykajcie serc. Nie wiemy, ile ten czas wojny potrwa, a
Wasza ofiarność niech trwa jak najdłużej!          Ola Frybes 7h

                                                                                                           
             

Przez to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, postanowiłem zrobić artykuł o Ukrainie.
Ukraina ma aż 2 (prawie) rekordy światowe. Oto one:
  W Kijowie jest trzeci najczęściej odwiedzany Mc'Donalds na świecie (nawet 2 miliony osób rocznie!). 
  Też w stolicy Ukrainy stacja metra Arsenalna (Арсенальна) jest położona na głębokości 105 metrów pod
powierzchnią ziemi (dla porównania w Warszawie jest najniżej na stacji Nowy Świat-Uniwersytet: tylko 23
metry).
  Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżacie do Ukrainy na wymianę i widzicie 9-letniego chłopca prowadzącego
wykład. Taki chłopak naprawdę istnieje! Nazywa się Witalij Nechaev i ma tak dużą wiedzę na temat historii
Rusi Kijowskiej, że pobliski uniwersytet przyznał mu tytuł profesora. 
  Ługańsk to miasto ekstremalnych temperatur. Najwyższa temperatura jaka tam była to 42’C, a najniższa to –
41,9’C. Chociaż to może tylko rosyjska propaganda, bo aż trudno w to uwierzyć.
  Chleb na Ukrainie je się prawie ze wszystkim (niektórzy jedzą z nim deser).
  W 1934 roku został zorganizowany konkurs na najpiękniejszy i najbardziej melodyjny język świata. W obu
kategoriach w pierwszej trójce był ukraiński (tuż za francuskim, włoskim i perskim). To co, kto chce się uczyć
ukraińskiego?(na pewno się przyda). 
                                                                                                                                        Jan Falkowski 7H
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                         DZIWNE ŚWIĘTA W MARCU

                   DAWNE WIOSENNE TRADYCJE 

Topienie marzanny
Dawniej w celu powitania pierwszego dnia wiosny topiło się kukłę zwaną marzanną. W niektórych rejonach
tradycja ta polegała na paleniu Marzanny lub jej zakopywaniu.
Zabawie towarzyszyły śpiewy i tańce. Poza tym chłopcy popisywali się umiejętnością strzelania z bata, a
dziewczęta grą na przeróżnych instrumentach.
Gra na instrumentach i wymyślne hałasy, miały na celu nie tylko bawić, ale także odegnać znienawidzoną zimę
i przeróżne słowiańskie demony i złe duchy.
Gaik/Jare Gody
W Jare Gody, zwykle po topieniu Marzanny, dziewczęta i młodzi chłopcy, udawali się do lasu by zerwać młode
drzewka i ozdobić je różnymi upominkami dla bogini. Następnie młodzi ludzie brali z sobą wystrojone drzewko i
chodzili z nim po wsi. Często również grano na instrumentach i tańczono.
Po zakończeniu zabawy, drzewko wracało do lasu, który od tej pory przez cały rok uważany był za święty gaj.
Spotykali się w nim narzeczeni, którzy prosili boginię Dziewannę o błogosławieństwo.
Wiosenne porządki
Popularną tradycją było wiosenne sprzątanie. Dokładnie zamiatano chaty, obejścia i pomieszczenia
gospodarcze. Wietrzono wszystkie izby, strychy i piwnicy. Poza tym prano ubrania i zmieniano pościel na nową.
Wszystko po to, by nic złego nie zagnieździło się w zakamarkach i nie zostało z rodziną na resztę roku .Zwyczaj
ten przetrwał do dziś. 
Kinga Legierska 8b

Światowy Dzień Świadomości Autoagresji, Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom
Atomowym, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1 marca
Między Narodowy Dzień Obrony Cywilnej, Popielec - 2 marca 
Międzynarodowy Dzień Pisarzy - 3 marca 
Dzień Teściowej - 5 marca 
Międzynarodowy Dzień Kobiet - 8 marca 
Dzień Mężczyzn - 10 marca 
Światowy Dzień Drzemki W Pracy - 12 marca 
Światowy Dzień Liczby Pi - 14 marca
Międzynarodowy Dzień (Praw) Konsument - 15 marca
Uroczystość Świętego Józefa - 19 marca
Dzień Inwalidów I Ludzi Niepełnosprawnych - 20 marca
Początek Astronomicznej Wiosny, Międzynarodowy Dzień Walki Z Dyskryminacją Rasową, Międzynarodowy
Dzień Poezji - 21 marca
Dzień Ochrony Bałtyku, Światowy Dzień Wody - 22  marca 
Przyjaźni Polsko-węgierskiej, Międzynarodowy Dzień Meteorologii - 23 marca 
Światowy Dzień Walki Z Gruźlicą - 24 marca 
Zwiastowanie Pańskie (Dzień Świętości Życia) - 25 marca 
Zmiana Czasu Z Zimowego Na Letni - 27 marca 
Międzynarodowy Dzień Teatru - 27 marca                                                                      Weronika Kwartnik 6A
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                 WYWIAD Z MARIUSZEM KUCIŃSKIM

Jaka jest Pana ulubiona epoka w dziejach ludzkości? 
Najbliżej mi do czasów nowożytnych. Chętnie popłynąłbym z Kolumbem czy Magellanem odkrywać świat.
Nigdy nie wiadomo, co kryje się za horyzontem.
Czy mając maszynę podróży w czasie chciałby się pan przenieść do tej epoki?  
 Mógłbym odbyć taką podróż w czasie, czemu nie. Jednak wolałbym nie zostawać tam na zawsze. Tęskniłbym
za naszą ojczyzną i oczywiście za uczniami. Poza tym wiadomo – wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Czy ma Pan jakąś ulubioną postać historyczną? Proszę uzasadnić dlaczego.  
 Nie mam jednej ulubionej postaci historycznej. W tym momencie przychodzi mi na myśl wielu bohaterów,
którzy zasłużyli się Polsce, niektórzy z nich poświęcili za nią życie. Uważam, że im wszystkim należy się pamięć
i szacunek.
Czy jest coś co chciałby Pan zmienić w historii naszego kraju? 
 Gdybym mógł coś zmienić w historii, nie tylko naszego kraju, ale i całego świata, a nawet czemuś zapobiec, to
chciałbym, aby nie było wojen. Wojny to ogromne zło dla ludzkości.
Co jest takiego wyjątkowego w historii? I czy młodzi ludzie mogą wyciągnąć z niej jakąś pożyteczną
wiedzę?  
 Posłużę się tutaj myślą z wiersza Wisławy Szymborskiej „Niektórzy lubią poezję”. Gdyby do końca było
wiadomo, co to takiego jest poezja, nie byłaby ona aż tak interesująca. Podobnie jest z historią. Uważam, że nie
wszystko jeszcze zostało odkryte, zbadane i to sprawia, że historia wciąż nas zaskakuje i warto zgłębiać jej
tajemnice. Po drugie, jak mówi przysłowie, historia jest nauczycielką życia. Zatem należy znać historię, aby nie
popełniać tych samych błędów.
Jak to się stało, że został Pan nauczycielem historii w naszej szkole? 
 Ciekawie jest podróżować, poznawać nowe miejsca. Postanowiłem więc zamieszkać w Warszawie.
Spontaniczna decyzja. Co los przyniesie dalej – zobaczymy.
Co pan uważa za swój największy sukces zawodowy? 
 Myślę, że mój największy sukces jest jeszcze przede mną. Życie podsumowuje się u jego kresu i wtedy dopiero
wiadomo, co udało się osiągnąć, co było naprawdę ważne.
Jak ocenia Pan swoją pracę? 
Zawód nauczyciela od zawsze mi się podobał. Lubię pracę z dziećmi i młodzieżą. Pracując w szkole, 
przypominam sobie chwile, gdy sam kiedyś byłem uczniem. To sprawia, że czuję się wciąż młody. Poza tym,
praca z drugim człowiekiem, przekazywanie wiedzy daje dużo satysfakcji.
Jak Pan ocenia współczesnych uczniów? Czy lubią poznawać historię swojego kraju? 
 Jestem daleki od oceniania kogokolwiek. Mogę tylko oceniać wiedzę uczniów. A co do tego, czy uczniowie
lubią historię, ponownie przychodzi mi na myśl wspomniany powyżej wiersz Wisławy. Lubić można wiele
rzeczy: „ …lubi się… ro sół z ma ka ro nem, lubi się kom ple men ty i ko lor nie bie ski, lubi się sta ry sza lik”.  I tak jest
też z nami. Jedni lubią historię, drudzy biologię, a jeszcze innych interesuje zupełnie coś innego … Uważam
jednak, że uczniowie powinni znać historię Polski. Historia to nasza tożsamość, to nasze dziedzictwo kulturowe.
Historia kształtuje naszą świadomość narodową.
Co Pan najbardziej lubi w swojej dziedzinie nauczania? 
 Chyba to, że historia naprawdę uczy życia. Pozwala wyciągać wnioski, patrzeć w przyszłość z rozwagą i
przewidywać różne sytuacje.
Co Pan lubi robić w wolnym czasie poza szkołą? 
Lubię spacerować i obserwować przyrodę. Lubię też czytać i czasami gram na pianinie.
                                                                                                                                          Weronika Kwartnik 6A
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RANKING PIOSENEK NA
LUTY

    HUMOR Z ZESZYTÓW   SUKCESY KOSZYKARZY

1. “Heat Waves” – Glass Animals
2. “STAY” - The Kid LAROI, Justin Bieber
3. “Enemy (with JID)” - Imagine Dragons
4. “abcdefu” – GAYLE
5. “Cold Heart – PNAU Remix” - Elton John, Dua Lipa,

PNAU
6. “MAMIII” - Becky G, KAROL G
7. “INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)” - Lil Nas X,

Jack Harlow
8. “Desesperados” - Rauw Alejandro, Chencho

Corleone
9. “Shivers” - Ed Sheeran

10. “Easy On Me” - Adele                                               
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
        Natalia Dutkiewicz 7h

Szkolna drużyna koszykarzy trenowana przez pana
Mateusza Szmytkowskiego wygrała wszystkie
poprzedzające finał mecze i zajęła pierwsze miejsce
w Dzielnicowych Zawodach Koszykarskich w ramach
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Najlepszym
zawodnikiem został Maciej Piotrowski z klasy 8c.
Dzięki zwycięstwu, w przyszłym tygodniu, drużyna
zagra kolejny mecz w rozgrywkach
międzydzielnicowych. 

Trzymamy kciuki i gratulujemy dotychczasowych
sukcesów!

                                                                            MP

Jak nazwiemy cechę charakteru bohatera, który 
w przypływie szału zabił swoją rodzinę?
- był bezinteresowny

Gdzie znajdował się Hogwart?
- na Węgrzech

Polacy namawiają się do niepodległości.

Z kim hobbit wygrał w zagadki?
- Z Bilbo Bagginsem

Jaką magiczną moc miał pierścień znaleziony 
u Golluma?
-zapraszał na obiad
                                zebrała Magdalena Plebańczyk

                                            

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
organizujemy quiz o języku polskim. Odpowiedzi do
pytań należy zapisać na kartce papieru i zanieść do
sali 226. Na zwycięzcę czeka słodka nagroda. Kto
pierwszy ten lepszy :)

1. Co oznacza związek frazeologiczny "Burza w
szklance wody" ?
2. Jak nazywa się część zdania określająca
rzeczownik ?
3. ,,Polacy nie gęsi, iż swój język mają" Kto jest
autorem tych słów ?
4. Kim jest lingwista ?
5. Czym jest puenta ?
6. Podaj dwa spójniki współrzędnie wynikowe
7.Jak będzie brzmiał dopełniacz "czworo uczniów" ?
8. Jaką literą zapisujemy słowo MIKOŁAJKI i
dlaczego?
9. Podaj trzy nieodmienne części mowy
10. G_ _eg_ _ _ łka. Jakich liter brakuje?

    Konkurs polonistyczny
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