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21 marca, czyli pierwszy dzień wiosny, zawsze obchodzimy
trochę inaczej, wyjątkowo W tym roku w szkole odbył się "dzień
bez plecaka". Można było przyjść do szkoły z zeszytami i
książkami w walizce czy w worku. Kilka osób przyniosło swoje
rzeczy w zabawkach dziecięcych np. ciężarówce czy w wózku.
Pomysłowość uczniowska nie zna granic!
 
1 kwietnia, czyli w prima aprilis, był "dzień piżamy". Uczniowie
przyszli do szkoły w swoich ulubionych piżamach czy
szlafrokach. W ten sposób na lekcjach i przerwach zrobiła się
bardziej miła, domowa atmosfera. W tej akcji wzięło udział
najwięcej uczniów z młodszych klas, a ich nocne stroje
przypominały kostiumy super bohaterów czy zwierzątek.
relacjonował: Filip Jagieluk

Zawód florysty z pewnością nie należy do łatwych. Praca z
kwiatami wygląda na atrakcyjną i prostszą, niż jest w
rzeczywistości. 6 kwietnia uczniowie klasy V mogli się o tym
przekonać i poznać ten zawód bliżej podczas warsztatów
florystycznych. Na zaproszenie do naszej szkoły przyjechały
panie, które przybliżyły uczniom tajniki tej pracy. Na zajęciach
dzieci miały możliwość wykazać się swoją kreatywnością,
pomysłowością i umiejętnościami manualnymi. Pod czujnym
okiem profesjonalistów piątoklasiści, na podstawkach z
dodatkiem bukszpanu i różnych ozdób wielkanocnych, wykonali
piękne stroiki świąteczne, które mogli zabrać do swoich domów.
relacjonował: Szymon Kołodziejczyk
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W Ukrainie Samira chodziła do 6 klasy, ale tam
system oświaty przewiduje, że dzieci idą do szkoły w
wieku 6 lat, a klas jest 9  (szkoła początkowa – 4 lata i
szkoła podstawowa – 5 lat). Dlatego tu w Polsce
„rocznikowo” trafiła do klasy 5.
-W jakim mieście mieszkałaś zanim przyjechałaś do
Polski?
-Ja mieszkałam w Rivne.
-Jaka jest twoja pasja?
-Moją pasją jest rysowanie. 
-Czy miałaś jakieś zwierzę?
-Tak, miałam chomika.
-Jaki jest twój ulubiony kolor?
-Mam dwa ulubione - czerwony i czarny.
 -Jakie znasz języki obce?
-Znam angielski i już trochę polski.
-Czy są jakieś różnice pomiędzy szkołami w Polsce a
Ukrainie?
-Tak, w Polsce na przykład jest religia w szkole, a w
Ukrainie jej nie ma. No i skala ocen jest do 12.
-Kiedy masz urodziny?
-Mam urodziny 25 lutego.
-Jakie jest twoje ulubione jedzenie?
-Bardzo lubię pancake's.
-Jaki jest twój ulubiony napój?
-Coca cola.

Placuszki ukraińskie-syrniki
Składniki:
-750g twarogu
-2 jajka
-2 łyżki cukru
-szczypta soli
-1/3 szklanki mąki pszennej
-olej (do smażenia)
Sposób przygotowania:
Umieść w misce twaróg, całe jajka, cukier, sól i mąkę,
a następnie wszystko dokładnie wymieszaj. Nawilż
ręce wodą i uformuj niewielkie kulki. Ułóż je na blacie
posypanym mąką, każdą kulkę spłaszcz tak, aby
powstał placek o  grubości około 1,5 cm. Następnie
obtocz placuszki w mące. Tak przygotowane
placuszki usmaż na rozgrzanym oleju do zarumienia i
przewróć na drugą stronę.
Placuszki najlepiej podać z dżemem, śmietaną lub
miodem. Smacznego od Natalki Smolarek:) 

   Samira Ismayilzada 
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-Nazywam się Oleksii Skrypnyk 
-W jakim mieście mieszkałeś przed przyjazdem do
Polski?
-Mieszkałem w Odessie.
-Czym się interesujesz?
-Interesuję się sportem. 
-Kiedy się urodziłeś?
-Urodziłem się 29 marca.
-A ile masz lat?
-Mam 13 lat i w polskiej szkole trafiłem do klasy 6.
-Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
-Niezbyt ukraińska, po prostu bardzo lubię kebab.
-Jaki jest Twój ulubiony kolor?
-Moim ulubionym kolorem jest fioletowy.
-Miałeś jakieś zwierzę?
-Miałem 3 psy i 2 koty.
-Czy w naszych krajach obchodzi się podobne
święta?
-Tak są np. Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc
tylko trochę przesunięte w czasie.
-Czy podoba Ci się w naszej szkole?
-Tak, podoba mi się. 

- Nazywam się David Svitana.
- W jakim mieście mieszkałeś w Ukrainie?
- Pochodzę z miejscowości Chmielnicki. Teraz w
Polsce mieszkam u dziadków.
- Czy miałeś lub masz jakieś zwierzęta?
- Tak mam psa i kota.
- Czym się interesujesz?
- Interesuję się przede wszystkim piłką nożną.
- Jaki jest twój ulubiony kolor?
- Mój ulubiony kolor to czarny.
- Kiedy masz urodziny?
- Obchodzę urodziny 3 października.
- Jaka jest różnica pomiędzy szkołą ukraińską,  a
Polską?
- Trochę różnic jest np. w Ukrainie chodziłem do 7
klasy, a tu do 6.
- Masz jakąś ulubioną potrawę?
- Tak, moją ulubioną potrawą jest barszcz ukraiński.
- Grasz w jakieś gry komputerowe?
- Tak, gram w GTA.
- A może grasz na jakimś instrumencie?
- Gram na gitarze.

                                   David i Oleksii
                       nasi nowi koledzy z Ukrainy
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    Arina Svitana

7 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs na najciekawszą prezentację wiersza dla dzieci, naszego
znakomitego poety-Juliana Tuwima. Do rywalizacji na słowa przystąpiło 21 uczniów z klas 1-3. Mali artyści
zaprezentowali swoje umiejętności recytując znane i lubiane przez wiele już pokoleń wiersze i wierszyki.
O wynikach konkursu zdecydowało jury w składzie: Dyrektor Szkoły- P. Mariola Karwan, Nauczyciel
bibliotekarz- P. Beata Oczyńska-Stettler.
Zwycięzcy Konkursu:
I miejsce ex equo: Joanna Smolarek – klasa 2, za wiersz Abecadło oraz Tamara Lewicka- klasa 1, Słoń
Trąbalski.
II miejsce ex equo: Alicja Tatuśko- klasa 1, za wiersz Abecadło oraz Maciej Kucab-klasa 2, za wiersz Okulary.
III miejsce ex equo: Kajetan Kłaczyński-klasa 1, za wiersz Abecadło oraz Jan Jasion- klasa 2, za wiersz Dyzio
Marzyciel.

                DYZIO MARZYCIEL I INNE WIERSZE
               szkolny konkurs recytatorski klas I-III

-W jakim mieście mieszkałaś? 
-Pochodzę z miejscowości Chmielnicki. 
-Czym się interesujesz?
-Interesuję się sportem - piłką nożną.
-Kiedy masz urodziny? 
-Mam urodziny 9 kwietnia.
-Do której chodzisz klasy?
-Mam 11 lat, więc trafiłam do 4.
-Jaki jest Twój ulubiony kolor?
-Moim ulubionym kolorem jest zielony.
-Jaka jest Twoja ulubiona potrawa?
-Lubię pizzę.
-Czy masz jakieś zwierzę?
-Nie. Nie mam zwierząt.
-Czy jest jakaś różnica pomiędzy szkołą w Polsce, a
szkołą w Ukrainie?
-Moim zdaniem nie ma jakiś dużych różnic.
-Przyzwyczaiłaś się już do naszej szkoły?
-Tak, podoba mi się. Mam już koleżanki.
Wszystkie wywiady z naszymi nowymi uczniami z
Ukrainy przeprowadziły: Oliwia Kotlarz, Weronika
Myrchel i Kaja Drążek
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                   MAM OCHOTĘ NA...RYSOWANIE
            wiosna w ołówku Szymona Romańczuka

          Ach, te roboty!

W naszej szkole na lekcjach informatyki uczymy się
programowania robotów. Mamy ich dwa rodzaje:
gotowe roboty, którymi sterujemy specjalną aplikacją
lub zestawy klocków „Lego” które zawierają instrukcję i
wszystkie potrzebne elementy do budowy robota.
Roboty sterowane aplikacją potrafią się poruszać,
zmieniać kolory oraz "emocje", a nawet grać na
cymbałkach. Do robotów z klocków „Lego” możemy
dodawać ciekawe dodatki. Z jednego zestawu
możemy zbudować dwa modele: mały chodzik lub
tańczącego kolegę. Jest to bardzo kreatywna nauka, 
ponieważ rozwijamy w ten sposób swoją wyobraźnię
przestrzenną.
relacjonowała: Julia Curyło
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Nibiru, Neberu, Niberu nazwy są różne, a chodzi o to samo ciało
niebieskie. Czy w ogóle istnieje? Przez cały rok szkolny starałem się
przybliżyć Wam planety Układu Słonecznego. Udało mi się opisać
wszystkie, dlatego teraz przechodzę do tych tzw. hipotetycznych czy
tajemniczych.
Neberu rozpoczyna swoją historię w dużej mierze w mitologii. W
babilońskich tekstach mitologicznych i astrologicznych słowo „neberu”
używane jest jako określenie poświęconego bogu Mardukowi ciała
niebieskiego, często zwanego też „gwiazdą Marduka”. W innych źródłach
babilońskich Neberu to Gwiazda Polarna, znana też jako Gwiazda
Biegunowa.
Jednym z najważniejszych mezopotamskich tekstów astronomicznych
jest spisany na dwóch tabliczkach tekst zwany od pierwszych słów
MUL.APIN będący rodzajem kompendium ówczesnej wiedzy
astronomicznej o gwiazdach planetach i konstelacjach. W jednym
miejscu wspomina on o ciele niebieskim zwanym nEberu w kontekście
który nie pozostawia wątpliwości, iż w tym przypadku mamy do czynienia
z planetą Jowisz.
Planeta Neberu pojawia się również w pseudonaukowych książkach
pisarza Zecharii Sitchina. Na podstawie własnej interpretacji
mezopotamskich źródeł pisanych i ikonograficznych autor ten wysunął
hipotezę o istnieniu w Układzie Słonecznym nieznanej astronomom
planety zwanej Neberu, która po szerokiej orbicie w kształcie elipsy
obiegać ma Słońce w ciągu 3600 lat. Planetę tę zamieszkiwać ma
zaawansowana technologicznie rasa istot zwanych przez niego
Anunnakami, które w odległej przeszłości odwiedzać miały Ziemię
wpływając na rozwój cywilizacyjny ludzkości.
Czy Neberu w ogóle istnieje? To jedna z niewyjaśnionych tajemnic
Wszechświata.

przedstawił: Robert Salamon

                            Tajemnice Wszechświata
                                         NEBERU

NASZA REDAKCJA:
redaktor naczelny: Magdalena
Łagun 
redaktorzy numeru: uczniowie
klasy 6 (Julia Curyło, Weronika
Myrchel, Oliwia Kotlarz, Natalia
Smolarek, Robert Salamon, Filip
Jagieluk), uczniowie klasy 5
(Szymon Romańczuk, Szymon
Kołodziejczyk, Kaja Drążek)
foto: zdjęcia członków redakcji,
bezpłatny serwis Pixabay.

NASZE REDAKTORKI - OLIWIA
KOTLARZ I WERONIKA
MYRCHEL, WZIĘŁY UDZIAŁ W
TEJ OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI
WRAZ UCZENNICAMI KLASY
8A - KATARZYNĄ SZYMAŃSKĄ I
KINGĄ SZUMLAŃSKĄ.
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