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      Z okazji walentynek, Samorząd Uczniowski zorganizował szkolną  pocztę walentynkową. Na korytarzu została
umieszczona  skrzynka, gdzie  uczniowie mogli wrzucać kartki z wyznaniami.
  14 lutego dziewczyny z ósmych klas roznosiły wszystkie " wysłane" listy. Były więc "pomocnikami" Walentego. 
Tego dnia uczniowie ubrani byli na czerwono. Kolor ten bowiem symbolizuje  miłość i bliski jest wszystkim ugodzonym
strzałą Amora.
  Trzeba też wspomnieć o dyskotece szkolnej, która odbyła się  15 lutego. DJ-em był pan Mariusz Nowakowski, który
jak zawsze spełnił się w swojej roli na medal. Uczniowie klas: IV- VIII dedykowali sobie piosenki, przy których wszyscy
świetnie się bawili. Dyskoteka była naprawdę udanym pomysłem, ponieważ mogliśmy się ze sobą zintegrować. 
   Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tych wspaniałych przeżyć i pozytywnych emocji.
            
                                                                                                                                                Hanna Bednarz, Julia Tworek oraz  Zosia Pierwoła  kl. 5A

                                  
                                  DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
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      Ostatnio nasza klasa 5a  była  na wycieczce szkolnej w Radomiu.
  Na początek pojechaliśmy do kina Helios, na film pt.: "Bella i Sebastian :
Nowe Pokolenie." Film był bardzo ciekawy. Przedstawiał  historię psa i
chłopca o imieniu Sebastian.
  Później udaliśmy się do Trickoramy Magii Iluzji, gdzie czekała na nas pani
instruktor. Było tam bardzo dużo atrakcji dotyczących iluzji. 
  To był udany dzień. Dziękujemy bardzo za zorganizowanie wycieczki pani
Edycie Grzywacz i panu Radosławowi Jurkowi. 
                                                                                Hanna Bednarz kl. 5 A
  
 

 

         
  Na co dzień możemy spotkać ludzi o różnych poglądach na świat.
Ekstrawertycy introwertycy i ambiwertycy. Każdy z tych typów osobowości
cechuje się różnym spojrzeniem na świat. Jeśli przeszkadza nam nasze
podejście do otoczenia, możemy próbować to zmienić. Sposobów jest
wiele, lecz nie ma jednego sprawdzonego, który może odmienić nasze
życie. Trzeba zacząć od małych kroków, ponieważ gdy od razu skoczymy
na głęboką wodę, możemy się zrazić. Jeśli jesteś nieśmiały, pewnie też
masz wiele negatywnych przekonań i myśli na swój temat. Czy jednak
słusznie? Do życia należy podchodzić z dystansem i nie przejmować się
opinią innych. Musisz starać się przełamywać swoje lęki i zaakceptować
siebie. Nie bój się próbować,  podejdź do kolegi i spytaj się go jak minął mu
dzień. Na pewno doceni to i uzna  Cię za miłą osobę. Jednak nic na siłę.
Jeśli nie przeszkadza Ci to, jakie masz podejście do otoczenia, nie zmieniaj
tego. Bądź naturalny i autentyczny. Po prostu bądź sobą.
                                   
                                              Łucja Witoń, Agata Rzepka, kl.VIII B
 

    Ludzie nieśmiali najczęściej nie akceptują samych siebie. Jeżeli żyjemy z
brakiem akceptacji ze swojej strony, nie oczekujmy jej od społeczeństwa.
Więc jak to zmienić? Po pierwsze trzeba zacząć eksperymentować.
Zarówno z wyglądem, jak i nastawieniem do ludzi. Po drugie należy
zaryzykować i wykonać jakiś prosty eksperyment społeczny. Możesz
głośno i wyraźnie powiedzieć : "dzień dobry" ekspedientce w sklepie lub
skomplementować czyjąś koszulkę. Jest wiele innych przykładów
zachowań czy eksperymentów, które możecie wykonać.
  Brak akceptacji to "choroba uleczalna". Da się z niej wyjść, tylko trzeba
podjąć działania i otworzyć się na zmiany.

                                         Zosia Pogorzała i Oliwia Grabowska,  kl.VIII b

                      
                            Akceptacja

                 KLASA VA 
            NA WYCIECZCE                   

            Znaj swoją wartość
          Nie ma chyba ważniejszej wartości w życiu, niż akceptowanie
samego siebie. Jeśli nie zaakceptujesz siebie, bardzo trudno będzie Ci
zaakceptować kogoś innego. Nie warto porównywać się do innych.
    Musisz pokochać siebie, wszystkie swoje wady; bo tak naprawdę trudno
się ich pozbyć. Trzeba na to wiele czasu i wytrwałości. Nie słuchaj
negatywnych opinii, znaj swoją wartość.
   
                                        Kornel Urbańczyk, Celina Bartyzel, kl. VIII B

   By zacząć pracować nad sobą trzeba na początek zadać sobie pytanie,
co chcę w sobie zmienić? 
Moim zdaniem, najłatwiej jest pokonać lęk społeczny. Jednym ze
sposobów jest udanie się w miejsce publiczne, gdzie jest duże skupisko
osób. Trochę odwagi i naprzód. Przyjaźnie się uśmiechnij i zacznij
konwersację. Wyjdź z inicjatywą! Powodzenia!
                                                                          Julka Stanik, kl.VIII B

     
          Jak zmienić się na lepsze?

                  Doskonałością 

          jest akceptacja swoich 

                 niedoskonałości
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   "Mikołajek" to bardzo zabawna książka. Jej autorem jest René Goscinny.
Ilustracje stworzył Jean-Jacques Sempé. Tekst opowiada o pewnym
chłopcu. Jest on zabawną postacią, która ma mnóstwo kolegów. Jego
najlepszym przyjacielem jest Alcest, który bardzo lubi jeść. Mikołajek 
wraz z nim przeżywa wspaniałe i śmieszne przygody.
   Najciekawsza przygoda związana była z ucieczką Mikołajka z domu.
Tytułowy bohater spakował swoje ulubione zabawki oraz kawałek
czekolady i niepostrzeżenie wymknął się z domu. Chodził po mieście
 i planował swoje życie. Jednak kiedy zaczęło się ściemniać, postanowił...
Jakie podjął działania, co postanowił  i co wydarzyło się później? 
Jeśli jesteście ciekawi, sięgnijcie po opisywaną przeze mnie pozycję.
Moim zdaniem książka pt.:" Mikołajek" jest zabawną i wciągającą lekturą.
                                                                     
                                                                           Eliza Karasińska, kl.IV B
   
    

                         Ewa Nowak "Koleżaneczki"
   Chciałabym zachęcić wszystkich  do przeczytania książki Ewy Nowak
pt.:"Koleżaneczki". Polecam ten tekst każdemu kto chce poznać  przygody
Iwy oraz jej dwóch przyjaciółek: Anki i Patki. Dlaczego dziewczyny
sprawiają sobie nawzajem przykrość i jak rozwija się pomysł Anki, by "nie
kolegować się"? Czy chłopiec o imieniu Hay zaskarbi sobie uczucie Iwy?
Odpowiedzi na te pytania poznacie, jeśli tylko sięgniecie po lekturę.
Polecam, bo jest bardzo ciekawa.
                                                                Julia Tworek, kl.V A

    Polecam  wszystkim książkę  pod  tytułem ,, Opowieści  z Narnii"   C.S.
Lewisa. Bohaterowie tekstu: Łucja, Edmund, Zuzanna i Piotr musieli
opuścić  dom. Dzieci dostają się  do niesamowitej krainy przez drzwi szafy
w garderobie, która znajduje się w domu Profesora. W Narnii czas płynie
inaczej.Gdy Łucja po raz pierwszy weszła do szafy, wydawało jej się, że
spędziła tam wiele godzin. Tymczasem upłynęło zaledwie parę sekund.
Narnię zamieszkują niesamowite stworzenia: fauny, bobry,  karły, olbrzymy,
nimfy, wilki, centaury oraz Aslan i Biała Czarownica, która włada całą
krainą. Pod koniec niesamowitej opowieści doszło do walki  między
czarownicą a Aslanem. Jak myślicie kto wygrał ?
   Ta książka mnie zainteresowała i nie mogłam się od niej oderwać.
Wszystkim czytelnikom gorąco polecam.

                                                                     Jagoda Szymańska, kl.IV B

                    " Mikołajek"
                            René Goscinny             Jean-Jacques Sempé 

      
         ,,Opowieści  z Narnii"   C.S. Lewisa
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                                                                                             Wywiad z panią Dyrektor
                                                                  Publicznej Szkoły Podstawowej z OMS w Opocznie

                                 Karoliną Kosno-Basińską

Metryczka:
Ulubiona/-ny:

  film: "Diuna" w reż. Denisa Villeneuve'a
  aktorka: Audrey Hepburn
  aktor: Roman Wilhelmi
  piosenkarka: Sanah
  kompozytor: Fryderyk Chopin, Johann Pachelbel, Camille Saint-Saëns
  potrawa: risotto z łososiem i zielonym groszkiem oraz rosół

Polecane książki:
 Shantaram, Gregory D. Roberts 
 Potęga checklisty, Atul Gawande
 Anna Karenina, Lew Tołstoj
 Faraon, Bolesław Prus
  młodzieżowe : 
  Baśniobór, Brandon Mull              
  Egipcjanin Sinuhe, Mika Waltari
  wszystkie części Opowieści z Narnii, C. S. Lewis

Marzenia: związane z naszą szkołą – Chciałabym, żeby absolwenci
Zespołu Szkół Prywatnych w Opocznie wierzyli w siebie i swoje możliwości,
byli odważni, otwarci, chętni do współpracy oraz z radością patrzyli w
przyszłość
Wykształcenie: studia magisterskie na Wydz. Architektury Politechniki
Krakowskiej, studia doktoranckie na Wydz. Architektury Politechniki
Wrocławskiej, kurs kwalifikacyjny zarządzania oświatą, studia
podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego i podstaw
przedsiębiorczości.
Zainteresowania: czytanie, nauka języków obcych, gra na pianinie.Moje
dzieci uważają, że również – sprawdzanie postów na FB.

                               W pytaniach i odpowiedziach:
Jaki jest pani ulubiony dzień w roku ?
Najbardziej lubię Wigilię. 
Czy ma pani jakieś  zwierzęta?
Kiedyś mieliśmy dwa koty. Ze względu jednak na alergię dzieci, obecnie nie
mam zwierząt w domu.
Jakie studia musiała pani ukończyć aby zdobyć zawód architekta ?
Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej, żeby móc pracować jako samodzielny architekt. Po zdobyciu
doświadczenia zdałam również egzamin na tzw. uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń.
Czy w dzieciństwie rysowała pani już tak ładnie?
Od dziecka lubiłam rysować. Kiedy byłam w klasie piątej mój ojciec
chrzestny, który jest architektem i inżynierem budowlanym, zaczął uczyć
mnie rysunku architektonicznego. W późniejszym czasie uczęszczałam też
na lekcje rysunku do dwóch profesorów w Łodzi.

Kiedy zaczęła pani projektować?
Proste projekty wykonywałam już w dzieciństwie. Na przykład projekt
mojego pokoju.
Jakie kursy pani ukończyła?
Bardzo lubię się uczyć i stale staram się to robić. Ukończyłam m.in.
Akademię Przedsiębiorczości Kobiet SGH (która była inspiracją dla
zorganizowania podobnej akademii w naszej szkole), kurs szybkiej nauki,
szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz wiele kursów języków
obcych.
Od kiedy pani marzyła o karierze architekta?
Od czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej.
Komu by pani poleciła zawód architekta?
Na pewno osobom, które lubią rysować i projektować, ale również -
rozmawiać i spotykać się z ludźmi. W tym zawodzie trzeba też mieć
smykałkę do pracy z dokumentacją i do zarządzania. A więc poleciłabym
ten zawód wszystkim, którzy lubią działać w zespole.
Co skłoniło panią do wyboru zawodu?
Moja pasja rysowania, której poświęcałam nawet kilka godzin dziennie.
Dużą rolę odegrał również mój ojciec chrzestny. To dzięki niemu
ostatecznie wybrałam swój zawód.
Co najbardziej lubi pani projektować?
Budynki średniej wielkości o powierzchni ok. 5000–7000 m2: muzea,
biurowce, budynki handlowo-usługowe.
Jakie książki poleciłaby Pani, aby poznać podstawy projektowania?
Zainteresowanym tą dziedziną polecam książkę
Ernsta Neuferta Architektura.
Serdecznie dziękujemy pani za udzielenie wywiadu.
Ja również dziękuję.

                                         Wywiad  z panią Dyrektor
                                  Publicznej Szkoły Podstawowej 
                                             z OMS  w Opocznie
                                    Karoliną Kosno-Basińską
                                   
                                                   przeprowadziły:
                           Julia Tworek oraz Zosia Pierwoła z klasy VA
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   21.02.23r.  w nasza szkoła gościła uczennicę z Danii, Agatę Jancewicz.
Jest to córka wspaniałej  polskiej lekkoatletki  Donaty Jancewicz i Marka
Grabolusa.
   Agata rozmawiała z uczniami klas 6A, 6B i 8B. Zwięźle opisała swoje
życie codzienne i udzielała odpowiedzi na zadane jej pytania.
Najciekawszymi informacjami był m. in. duński system oceniania. Zamiast
znanej nam skali od 1 do 6 spotkamy się tam z takimi ocenami jak: -3
(najniższa ocena), 0, 2, 4, 7, 10 i 12 (najwyższa ocena). Do tego jest tam
dziewięć zamiast ośmiu klas szkoły podstawowej. Agata opowiadała
również o ogromnej wadze jaką przywiązują Duńczycy  do jednolitości
ubioru, zwłaszcza wśród uczniów.  Ulubionym ich  kolorem jest czarny.
                                                                      
                                                                               Kamila Kmita, kl. VIII B

         Uczennica z Danii 
    z wizytą w naszej szkole...

            Hej! Jestem Eliza.
   Postanowiłam chodzić na kółko dziennikarskie, ponieważ lubię nowe
wyzwania. Uwielbiam czytać książki, a w wolnym czasie grać w gry
planszowe. Bardzo lubię zwierzęta.Sama mam psa, wabi się Nodi. 
Bardzo lubię się z nim bawić. Uwielbiam także rysować i malować ,dlatego
zaczęłam chodzić  również na kółko plastyczne . Często rysuję różne 
zwierzęta, najczęściej psy i koty.Cieszę się, że zaczęłam swoją przygodę w
Zespole Szkół Prywatnych.W szkole jestem  od września i bardzo mi się tu
podoba.
                                                             Eliza Karasińska klasa 4b

   " Katarynka" Bolesława Prusa
   Pomoc innym jest bardzo ważna. O tym przekonał się Pan Tomasz -
mecenas i główny bohater noweli Bolesława Prusa pt.: "Katarynka".
W młodości był wesoły i  rozmowny. Uwielbiał sztukę, chodził na koncerty,
wystawy obrazów i rzeźb. Kochał kobiety, dlatego też urządzał swoje
niedawno zakupione mieszkanie w kamienicy. Znajdowało się tam wiele
dzieł sztuki i piękne meble. Lubił zapraszać przyjaciół do swojej posiadłości
na różne przyjęcia i zabawy. 
         Pewnego dnia do mieszkania naprzeciwko wprowadziły się dwie
kobiety z ośmioletnią dziewczynką. Pan Tomasz zauważył, że dziecko
ciągle siedzi na krześle przy oknie i patrzy się prosto w słońce. Zrozumiał,
że dziewczynka jest niewidoma. 
         Co się dalej stało? Przekonaj się czytając krótką nowelę Bolesława
Prusa pt.: "Katarynka". Bardzo polecam tę książkę, ponieważ zachęca 
do pomocy innym, która jest współcześnie  bardzo ważna.

                                                                       Amelia Pawlińska kl. Va

                  Przedstawiamy redaktorkę 
                          szkolnej gazetki 

"Tajemniczy ogród"  Frances Elizy Hodgson Burnett opowiada o
  10-cioletniej Mary, która jest bardzo kapryśna i samolubna. Ma rodziców,
którzy nie zajmują się nią. Wynajęli nawet służącą dla dziewczynki - Ayah.
Gdy Mary miała 9 lat, wybuchła epidemia cholery. Jej rodzice zmarli na tę
chorobę niedługo po Ayah. Dziewczynka zamieszkała u pastora, a potem
wyjechała do swojego wuja - pana Archibalda Cravena. Pewnego dnia
Mary opowiedziała jej o żonie wuja, która miała swój własny ogród. Było w
nim dużo roślin, a szczególnie róż. Pani Craven miała swoje ulubione
miejsce, którym była huśtawka zawieszona na gałęzi drzewa. Któregoś dnia
gałąź się złamała. Panu Cravenowi nic się nie stało, lecz jego żona  zmarła.
Wuj Mary zamknął tajemniczy ogród, a klucz gdzieś zakopał. Czy Mary
odszuka klucz do ogrodu? Kim jest Colin? O tym wszystkim dowiecie się
czytając lekturę Frances Hodgson Burnett pt.: "Tajemniczy ogród".
                                                                  
                                                                                Amelia Pawlińska kl.Va
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  W klasach : VIII A, VIII B oraz IV L8 w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, 21 lutego 2023r.
·  przeprowadzone zostały lekcje: „Potyczki z polszczyzną” wg scenariusza
przygotowanego przez członków  zielonogórskiego oddziału Towarzystwa
Miłośników Języka Polskiego

Uczniowie:
·  wysłuchali informacji dotyczących  Międzynarodowego Dnia Języka
Ojczystego;
·  wzięli udział w  quizie  językowym zatytułowanym „Potyczki z
polszczyzną” przygotowanym w formie gry Kahoot.;
·  obejrzeli film nagrany przez studentów Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Zielonogórskiego .

Ponadto:
·  uczniowie klas: VIII A, VIII B oraz IV L8 zaprezentowali na forum
klasy prezentacje multimedialne: Życie i twórczość Aleksandra
Fredry oraz Życie i twórczość Wisławy Szymborskiej- literackich
patronów roku 2023r.
·  uczniowie klas: IV A i IV B konkurowali ze sobą w dyktandzie
bieganym

           TYDZIEŃ  JĘZYKA  OJCZYSTEGO  W  NASZEJ  SZKOLE
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