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                                  BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!

   Klasa VII B wraz z wychowawczynią p. Iwoną Stępniewską oraz trenerem p. Marcinem Białeckim, dn. 3 czerwca
2022r.  uczciła Dzień Dziecka w leśniczówce Januszewice. Uczniowie  z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji
edukatora leśnika p. Karola Chajdeckiego, który  poprowadził młodzież po  ścieżce kształcenia leśniczego, bardzo
ciekawie opowiadając    o tajnikach lasu  oraz Nadleśnictwa Opoczno.
Rozpalone ognisko, pieczenie kiełbasek i opiekanie  pianek,  śpiew oraz zabawy sportowe były okazją do integracji.
Piękna, słoneczna pogoda sprawiła, że wszystkim dopisywał świetny humor, a spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej
atmosferze.
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                                        ZAJĘCIA  AKTORSKIE
              Uczęszczam na zajęcia aktorskie do  Miejskiego Domu Kultury w  Opocznie . Moja grupa liczy siedem osób, a moją  nauczycielką jest pani Kinga
Ilgner , która pracuje w  teatrze. Często występuje w filmach, serialach i przedstawieniach . Mam z nią lekcje raz w tygodniu . Gdy przychodzi, pyta się nas 
wszystkich  jak nam minął dzień, co było dzisiaj w szkole i zaczynamy zajęcia. Zazwyczaj, gdy jesteśmy trochę  zestresowani , pani Ilgner  robi nam
ćwiczenia oddechowe. Gdy się trochę uspokoimy, zaczynamy pracować nad dykcją i wierszami . Ostatnio było ciepło i wpadliśmy na pomysł wyjścia na
świeże powietrze, by przeprowadzić wywiad na temat historii Pegaza oraz Wielkanocy. Wszyscy starsi ludzie byli pełni wiedzy , natomiast trochę młodsi
nie wiedzieli za dużo.
 Nie tak dawno zaczęliśmy pracować nad nowym tekstem pt.:"Pchła Szachrajka" . Ćwiczyliśmy tylko niektóre fragmenty .Bardzo ładnie nam wszystko
wychodziło  Nasz pierwszy występ był w Walentynki. Jak się już pewnie domyślacie recytowaliśmy miłosne wiersze.
Pani jest z nas bardzo dumna .My z siebie zresztą również.
 Polecam te zajęcia każdemu, kto lubi aktorskie wyzwania.
                                                                                                                                                                                              Julka Tworek, kl.IV a

                                   Mój najwierniejszy przyjaciel
     
  Mój pies jest rasy owczarek podhalański. Jest duży, biały i masywny. Ma czarny nosek i brązowe oczka. Jest silny i mądry. Lubi dobrą zabawę, a najlepiej
bawi się ze mną. Jego ulubioną karmą jest Pedigee Petfoods. Uwielbia nosić wielkie patyki. Dostałam go na 7 urodziny . Bardzo się ucieszyłam, gdyż w
tym okresie bardzo chciałam mieć małego szczeniaczka. Ta rasa jest polecana dla dzieci. Oczywiście nie są to psy  agresywne wobec innych psów ani
tym bardziej ludzi. Uwielbiam się z nim bawić w wolnym czasie. Jest moim przyjacielem, który znosi wszystkie moje humory. Umie mnie pocieszyć kiedy
jestem smutna. To najwierniejszy przyjaciel.
                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     Hania Bednarz, kl.IV a
 



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 83 06/2022 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Z
Budy

  Tytuł Czytelnika Roku Szkolnego 
                       2021/02022
        zdobyła Lena Januszewska
                    z klasy III A.

Z Budy:  Jaka jest twoja ulubiona książka?
Lena Januszewska: Moją ulubioną książką jest "Opowiem o Tobie
gwiazdom" a jej autorką jest Edyta Prusinowska.
Z Budy: O czym opowiada?
Lena Januszewska :Ta książka opowiada o dziewczynie Astrid, której
zmarła ukochana siostra. Po ukończeniu liceum wybiera się w krótką
podróż po miastach Wielkiej Brytanii.
Z Budy: Ile książek przeczytałaś?
Lena Januszewska:Przeczytałam wiele książek. W tym roku szkolnym
wypożyczyłam ich aż 72.Czytałam też dużo książek, które zakupiłam lub
wypożyczyłam w innych bibliotekach.
Z Budy: Czy lubisz przebywać w nowej mediatece?
Lena Januszewska:Lubię przebywać w naszej szkolnej mediatece, gdyż
jest tam miło i przytulnie. Można się tam wyciszyć i zrelaksować.
Z Budy: Co najbardziej ci się w niej podoba?
Lena Januszewska:W mediatece podoba mi się jej wygląd. Gdy do niej
wchodzę, od razu chce mi się czytać.
Z Budy: Jak często ją odwiedzasz?
Lena Januszewska:Odwiedzam ją bardzo często. Najczęściej wtedy gdy
kończę wcześniej lekcje.
Z Budy: Jakiego rodzaju książki lubisz czytać?
Lena Januszewska: Lubię czytać książki przygodowe i fantastyczne.
Uwielbiam te przygodowe, dlatego , że czuję adrenalinę. Lubię też
fantastyczne, bo ciekawią mnie wszystkie magiczne miejsca i zaklęcia.
Z Budy: Czy masz swoich ulubionych pisarzy?
Lena Januszewska: Mam dwóch ulubionych autorów. Pierwszą ulubioną
autorką jest J.K.Rowling, która napisała serię książek "O Harrym Potterze".
Moją drugą , ulubioną autorką jest Nela, mała reporterka. Uwielbiam jej
przygody, które sama chciałabym przeżyć.
Z Budy: Czy częste czytanie książek stało się dla ciebie inspiracją do
podejmowania innych działań?
Lena Januszewska: Po przeczytaniu cyklu książek podjęłam się pisania
własnej.
Z Budy: O czym opowiada?
Lena Januszewska: Opowiada o dziewczynie o imieniu Sofi, która pisze
swój pamiętnik. W tym pamiętniku opisuje swoje przygody ze swoimi
przyjaciółmi.

                        CZYTELNIK ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Z Budy: Jakie utwory do przeczytania poleciłabyś swoim koleżankom         i
kolegom?
Lena Januszewska: Chciałabym polecić książkę " Opowiem o Tobie
gwiazdom" oraz książki z serii "Harry Potter". Myślę, że moim rówieśnikom
również by się spodobały
Z Budy: Jaką książkę planujesz przeczytać w wakacje?
Lena Januszewska: W wakacje planuję przeczytać książki z serii             
"Opowieści z Narnii".
Z Budy: Dziękuję za wywiad.
Lena Januszewska: Dziękuję również.
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            07.04.2022r pojechaliśmy do Mandorii wraz z klasą V a. 
W autobusie  było bardzo zabawnie i muzykalnie  . Na miejscu  mieliśmy
swojego przewodnika , który poinformował nas o zasadach 
bezpieczeństwa  . Potem dostaliśmy opaski  i wszyscy wyruszyliśmy
 po przygodę .
  Po wyprawie przeprowadziłyśmy  wywiady z kolegami i koleżankami 
z klasy . Chciałyśmy się dowiedzieć , co im się najbardziej podobało .

Zuza D . 
Było bardzo ciekawie . Najbardziej podobały mi się rolllercostery . Jedna
kolejka była w ciemności .Było strasznie  i ciemno , a przed startem było
słychać  kościelne dzwony .
Hania B. i Julia T. : Czy pojechałabyś  jeszcze raz ?
Tak 
Hania B. i Julia T. : Czy coś byś dodała ?
Dodałabym kilka szybkich rollercosterów .
Mikołaj M. 
W Mandorii było bardzo  fajnie . Skorzystałem prawe ze wszystkich atrakcji.
Hania B. i Julia T. Czy pojechałbyś jeszcze raz ?
Tak 
Hania B. i Julia T. Czy coś byś dodał ?
Nie .
Zosia P.
W Mandorii podobały mi się  najbardziej rolekostery.
Czy pojechałabyś jeszcze raz?
Zosia P.
Tak, chętnie. 
Zuza S.
W Mandorii było  fantastycznie. Bardzo mi się tam podobało. Było dużo
szybkich kolejek oraz wiele ciekawych atrakcji.
Czy pojechałabyś jeszcze raz? Tak, oczywiście!
Ania S.
W Mandorii było wspaniale. Najlepsze były kolejki, zwłaszcza ta w domu
strachów!
      Jednym słowem: wyprawa była bardzo udana .Dziękujemy w imieniu
klas:IV a oraz V a opiekunkom wycieczki: p.Edycie Grzywacz oraz
p.Ewelinie Zdziarskiej. 

Hania Bednarz, kl.IV a
Julia Tworek,kl.IV a

                                    Wyprawa do Mandorii
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                 METRYCZKA

Znak zodiaku: Bliźnięta
Ulubiony kolor: czarny, zielony, fuksja
Ulubiony film" Nothing Hill", " Toscana", " Nietykalni",
"Życie jest piękne", "(Nie)długo i szczęśliwie".
Ulubiony aktor: Kevin Costner, Harrison Ford, Omar Sy.
Ulubiona książka: " W szpilkach od Manolo", "
Mademoiselle Coco", " Wichrowe Wzgórza", " Rozważna i
romantyczna", "Wielki Gatsby".
Ulubiona potrawa : sushi,, potrawy kuchni hinduskiej i
włoskiej.
Marzenia: Chciałabym żeby moja córka dostała się na
wymarzone studia i chciałabym być po prostu szczęśliwa.

" Z Budy" : Dlaczego wybrała Pani taką ścieżkę kariery?
J. Witoń: Wynika to poniekąd z mojego wykształcenia. Praca z ludźmi
sprawia mi przyjemność i lubię uczyć.
" Z Budy": Jakiej muzyki Pani słucha?
J. Witoń: Bardzo lubię starego rocka.Często słucham Roxette, zespołu
Queen czy The Cranberries.
"Z Budy": Czy ma Pani jakieś zwierzę? 
 J. Witoń: Tak. Mam  dwa psy.
" Z Budy": Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
J. Witoń: Mało jest takich chwil, ale gdy już mam ku temu okazję to czytam,
oglądam filmy, zajmuję się ogrodem lub gdzieś wyjeżdżam.
"Z Budy": Jaki przedmiot Pani najbardziej lubiła w szkole?
J. Witoń: Lubiłam właściwie wszystkie przedmioty, ale najbardziej historię,
język polski i język angielski.
"Z Budy": Czy lubi Pani podróżować?
J. Witoń: Uwielbiam podróżować i staram się robić to jak najczęściej.
"Z Budy": Jakie są Pani ulubione miejsca na świecie?
J. Witoń: Od zawsze kocham Włochy a w szczególności Rzym.Zachwyciły
mnie Wiedeń i Praga.Urzekający jest Piran w Słowenii czy Wybrzeże
Chorwacji.
"Z Budy" : Co oznacza dla Pani sukces? 
J. Witoń : Uważam , że sukces to każdy, nawet najmniejszy krok, który
przybliża nas do wyznaczonego celu.
" Z Budy" Dziękujemy serdecznie za  udzielenie nam wywiadu. Życzymy
spełnienia marzeń!
J. Witoń: Dziękuję serdecznie.

                                                W ogniu pytań
          wywiad z Joanną Witoń - nauczycielką języka angielskiego
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                                  RODZINNY  DZIEŃ  SPORTU 
               W  ZESPOLE  SZKÓŁ  PRYWATNYCH  W  OPOCZNIE
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