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DZIEŃ ZIEMI

foto

foto

Dzień Ziemi to największe na świecie święto ekologiczne, obchodzone od 1970 r. Jego
celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie
wspólnej odpowiedzialności za naszą planetę.

Każdego roku w ramach obchodów Dnia Ziemi odbywa się wiele
wydarzeń towarzyszących. 
Oczywiście, jak co roku, dołączyliśmy do jakże ważnego święta.

EKO - DZIEŃ
W dniu święta naszej planety uczniowie klas I – III byli ubrani na kolor
zielony, czyli kolor nadziei, która nie pozostawia wątpliwości, że
powinniśmy być odpowiedzialni za los naszej planety.

- Pamiętajmy o tym, że Ziemia bez nas będzie istniała, ale my bez niej na pewno nie.
Te słowa usłyszeliśmy od organizatorów tego święta w naszej szkole. A działo się sporo.

EKO - WIEDZOWO
 - W naszej szkole miały miejsce różne formy aktywności ekologicznej – powiedziała p. Katarzyna Sobota,
jedna z organizatorek Światowego Dnia Ziemi. 

Eko - test przeprowadzony w klasach IV-VI okazał się prostym zadaniem dla naszych eko-uczniów. Również
uczniowie klas VII -VIII wykazali się doskonałą wiedzą na temat parków narodowych.

EKO - MANUALNIE

- Niebywałą kreatywnością popisali się uczniowie,
wykonując plakaty obrazujące skutki zanieczyszczeń i
przedstawiające efekty działań chroniących przed
nimi – usłyszeliśmy od p. Agnieszki Tokarskiej. – Był
też eko - konkurs na wyroby wtórne. Powstało wiele
arcydzieł sztuki użytkowej, np.: doniczki, lampka
nocna, karmnik, torebka.

EKO – LITERACKO

Oczywiście nie zabrakło twórczości literackiej.
Ekolodzy napisali piękne życzenia z okazji imienin
Ziemi.

Kacper, Martyna

Szymon

Szymon
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DZIEŃ ZIEMI
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Najmłodsi uczniowie też mogli wykazać się
proekologicznymi działaniami.

EKO - NAJMŁODSI

Aby naszej planecie było przyjemniej, nauczyli się
śpiewać piosenkę „Moja planeta Ziemia”.

Klasy I-III wykonały symbol Dnia Ziemi - korony drzew
powstały z zielonych dłoni każdego ucznia w klasie.
Mieli także możliwość podszkolenia się w segregacji
śmieci na mini warsztatach oraz mogli zweryfikować
swoją dotychczasową wiedzę, oglądając prezentację
„Dzień Ziemi” - dlaczego obchodzimy to święto, w jaki
sposób człowiek niszczy oraz chroni środowisko
naturalne.

Szymon 

KONKURS O PARKACH NARODOWYCH
W naszej szkole odbył się konkurs na temat parków
narodowych w Polsce. Wziąłem w nim udział razem z
moim kolegą a zarazem naszym redaktorem -
Kacprem Kuną.
Konkurs składał się z części praktycznej i
teoretycznej. Czas, który przeznaczony był na niego
to jedna godzina lekcyjna.  Przed wejściem do sali
losowaliśmy numerki. Decydowały one o tym, gdzie
mieliśmy usiąść.  Najpierw pisaliśmy test na temat
parków. Następnie rozpoczęła się część praktyczna.
Po kolei podchodziliśmy do tablicy, na której mieliśmy
wskazać obszar różnych parków narodowych. 

Kolejnym zadaniem było rozpoznanie krajobrazu
miejsca ze zdjęć. Aha, był również test na temat
województwa, w którym znajduje się park.

Maciek Grochowina

Czy wiecie, że Polsce są 23 parki narodowe. W parkach narodowych występują rośliny i
zwierzęta podlegające ochronie.
Najstarszym jest Pieniński Park Narodowy. Został utworzony 1 czerwca 1932. Swoją
powierzchnią obejmuje dzisiaj 23,46 km².

Maciek,
Szymon

Szymon
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DZIEŃ GWIEZDNYCH WOJEN

4 maja to istotny dzień dla wszystkich fanów Star Wars. Jest to bowiem nieoficjalne święto
gwiezdnych wojen. Jednak, dlaczego to właśnie 4 maja przypada ten dzień? Oraz jak
obchodzą go miłośnicy tego uniwersum? 

Na te, jak i inne pytania, odpowie MAREK BORYŃ w poniższym artykule.

CZYM TAK NAPRAWDĘ SĄ GWIEZDNE WOJNY
Gwiezdne wojny to bardzo popularne uniwersum science fiction, w
którego skład wchodzą liczne książki, seriale, gry, komiksy i przede
wszystkim filmy, od których cała franczyza się zaczęła. Pierwszy film
został nakręcony w 1977r. przez Georga Lucas 'a. Początkowo film
nazywał się po prostu ,,Star Wars’’ lecz po nakręceniu dwóch sequeli,
film otrzymał podtytuł ,,Nowa Nadzieja’’. Nikt nie spodziewał się, że film
odniesie sukces. 

Wręcz przeciwnie: większość osób, w tym również część aktorów,
sądziła, że film będzie absolutną porażką. Jak się jednak okazało, film
odniósł niesamowity sukces i szybko zyskał popularność na całym
świecie. 9 filmów opowiada historię rodziny Skywalker’ów- wybrańca
mocy Anakin'a, jego dwójki dzieci Luke’a i Lei, oraz jego wnuka Bena
Solo. 3 najwcześniej nakręcone filmy osadzone w uniwersum są
nazywane oryginalną trylogią. 3 filmy, których akcja dzieje się przed
,,Nową Nadzieją’’, są nazywane trylogią prequel’i, a reszta, która dzieje
się już po oryginalnej trylogii, nazywane są trylogią sequeli. W skład
uniwersum wchodzą również seriale, takie jak ,,mandalorianin’’, ,,księga
boby fett’a’’, ,,wojny klonów’’, spin off’y np. ,,łotr 1’’ i ,,Han Solo’’, oraz
liczne gry, książki i komiksy. Wśród fanów występują również bardzo
istotne pojęcia kanonu i legend. Legendy to dawny kanon. Są to książki,
gry, animowane seriale, 6 pierwszych filmów i komiksy, które powstały
przed zakupieniem Gwiezdnych wojen przez Disneya. Obecny kanon to
wszystkie filmy w uniwersum oraz gry, seriale, książki i komiksy powstałe
dzięki Disneyowi. Jak więc widzicie świat gwiezdnych wojen jest bardzo
rozbudowany. Nic więc dziwnego, że ma stałą i oddaną rzeszę fanów
oraz własne święto. Lecz dlaczego to właśnie 4 maja jest dniem Star
Wars? Otóż data 4 maja to po angielsku may the fourth, co wielu osobom
przypomina popularny cytat: may the force be with you, czyli niech moc
będzie z tobą. Fani przekształcili tą frazę na may the fourth be with you. I
tak właśnie 4 maja został dniem gwiezdnych wojen.

Jak najlepiej spędzić ten dzień? Jeśli lubimy oglądać filmy to możemy obejrzeć którąś z części sagi, jeżeli
preferujemy raczej czytać, możemy sięgnąć po jedną z licznych książek ze świata gwiezdnych wojen, a jeżeli
wolimy poczuć się jako część wydarzeń, polecam pograć w zarówno nowsze jak i starsze gry. Jeżeli nigdy nie
oglądaliście żadnych filmów z tej serii, jest to świetny moment, aby zacząć, co jako stały fan bardzo serdecznie
polecam. Pierwszym epizodem, który obejrzałem była część V ,,Imperium Kontratakuje’’, od tamtego czasu
pokochałem świat tego kosmicznego fantasy. 

Marek Boryń
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PRZED EGZAMINEM

JAK OPANOWAĆ STRES
Niedługo zaczynają się egzaminy ósmoklasisty. Wielu uczniów na pewno bardzo się stresuje. To normalne,
ponieważ od tego będzie zależeć w jakimś stopniu ich przyszłość.
Jak nie dać się przezwyciężyć stresowi?
Oto 6 sprawdzonych rad, bo przecież sama ich nie wymyśliłam. Ale ich ilość symbolizuje najlepszą ocenę, jaką
można dostać w szkole. Czyli - przekładając na egzamin: 100%! Oczywiście z polaka, matmy i anglika. 

Zuzia Zębala

1.UWIERZ W SIEBIE
Nawet jeśli twój poziom wiedzy jest
z tych „Matko, co ja tu robię!?”,
zaufaj sobie albo chociaż uwierz w
to, że los się do ciebie uśmiechnie.
Na pewno coś pamiętasz, przecież
nie mogłeś przez 8 lat niczego, ale
to niczego nie zapamiętać.
Przecież skoro to czytasz, znaczy,
że umiesz czytać, a to już jakiś
plus. Na pewno takich plusów
znajdzie się więcej, więc nic innego
tyko UWIERZ W SIEBIE!

2. RELAKSUJ SIĘ
Najważniejsze jest
wygospodarowanie czasu na
naukę, ponieważ nie można
zarywać nocy, aby się jeszcze
uczyć, gdyż jak to mówią:
Zmęczony umysł już dalej nie
myśli. 
Więc daj sobie spokój i lepiej połóż
się wcześniej spać, abyś w dniu
egzaminu był wypoczęty. 
Przed snem zrelaksuj się, pogadaj
z kimś, idź na spacer, ale bez
komórki.

3. UBRANIE
Najlepiej ubranie naszykuj sobie
wcześniej, abyś nie musiał robić
tego rano, gdyż może cię dopaść
drugi stres. Oczywiście egzamin to
ważny dzień, więc dobierz
odpowiednie ubranie, by wzrok
nauczycieli cię nie zabił. I pamiętaj,
by włożyć coś, w czym czujesz się
dobrze. 

4. WYJDŹ WCZEŚNIEJ
Lepiej wyjdź z domu wcześniej niż
to robisz na co dzień, aby się nie
spóźnić. Idź powoli, oddychaj
powietrzem wiosennym, obserwuj
zieleń. To też działa na stres.

5. ĆWICZ ODDECH
Poćwicz w domu spokojne
oddechy. Możesz przy muzyce,
tylko takiej spokojnej, jak ta na
polaku w czasie pisania
wypracowań. Myśl wówczas o
czymś przyjemnym. 

6. PRZED EGZAMINEM
Nie powtarzaj materiału przed
samym egzaminem. Nic już więcej
nie przyswoisz, a zrobisz sobie
jeszcze większy mętlik w głowie.

Zuzia Z.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM
ÓSMOKLASISTOM

POŁAMANIA
DŁUGOPISÓW

(oczywiście czarnych)

A tu wrzucam jeszcze taki
motywujący cytat:
Nie możesz odkryć nowych
oceanów, dopóki nie masz
odwagi stracić z oczu brzegu. 

Andre Gide

Większość uczniów przed ważnymi testami swojej wiedzy zwykle odczuwa stres.
Nieważne czy jest to egzamin ósmoklasisty, matura czy egzamin na prawo jazdy.
Adrenalina napędzająca nasz organizm nie pozwala przespać normalnie nocy.

Marysia
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AKTYWNA RODZINKA
konkurs

DZIEŃ RODZINY obchodzimy 15 maja. DZIEŃ MATKI jest 26 maja. 
DZIEŃ DZIECKA 1 czerwca, a DZIEŃ OJCA – 23 czerwca.

Połączyliśmy wszystkie te święta w jeden konkurs 
pod hasłem AKTYWNA RODZINKA 
i zapraszamy Was do udziału w nim.

Co się kryje pod tytułem:

AKTYWNA RODZINKA

Nie siedzi przed laptopem, telewizorem i komórką. Bierze rower, rolki,
piłkę i rusza na spotkanie z przygodą. Jest wesoła i super spędza razem
czas.

REGULAMIN KONKURSU

1.  Zrób zdjęcie swojej rodzinki, która aktywnie spędza czas poza domem.

2.  Na zdjęciu musisz być Ty i ktoś z Twojej aktywnej rodzinki.

3.  Opisz zdjęcie (na wesoło), czyli daj tytuł i napisz, gdzie zostało zrobione
     i co przedstawia.

4.  Wyślij tekst + zdjęcie do redakcji na adres: samanka@gazeta.pl

WAŻNE INFORMACJE:

1.  Zdjęcie musi mieć format: 800x600.
2.  Tekst do fotki: Word - maksymalna ilość znaków ze spacjami: 600.
3.  Podpisz się: imię i nazwisko oraz klasa.
4.  Termin przysyłania prac: do 30 maja, godz. 23.55.
5.  Nagrody dla laureatów konkursu: publikacja na łamach szkolnej
gazetki internetowej WagnerPress II oraz malutka nagroda rzeczowa.
6.  Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikacje  
zdjęcia, tekstu oraz imienia i nazwiska laureata. 

Redakcja WagnerPress II
opiekun: Anna Samsonowicz

mailto:samsonka@gazeta.pl
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