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Szkolnego Przeglądu Małych Form Scenicznych
zdobyło Koło Teatralne z przedstawieniem:

Chodź człowieku, coś Ci powiem...

!!! GRATULUJEMY !!!

Str. 2

Święto Teatru w naszej Szkole
W dniach od 23 do 27

wie poprzebierani byli w stroje

naszej szkole specjalni goście

kwietnia 2018 roku w naszej

postaci z różnych bajek. Nieśli

z Niemiec, wspólnie z uczniami

szkole miało miejsce niezwy- ogromne transparenty z tytuła- z klasy Vd zaprezentowali
kłe wydarzenie – Szkolny

mi znanych tekstów literackich. „Kopciuszka” w wersji niemiec-

Przegląd Małych Form

A dalej było już tylko ciekawiej. kiej.
W ciągu tygodnia mieli-

Scenicznych.
Zabawa rozpoczęła się
uroczystą paradą klas IV-VI

Tematyka inscenizacji

śmy okazję obejrzeć ponad

była różnorodna każdy mógł

dwadzieścia przedstawień.

znaleźć coś dla siebie.
Redakcja

szkolnymi korytarzami. Ucznio- Drugiego dnia pojawili się w

Dzień Kobiet
W większości krajów

8 marca obchodzimy

ulotki symbolizujące święto.

Międzynarodowy Dzień Ko-

na świecie, gdzie data 8 marca W Dniu Kobiet każda pani zo-

biet.

jest wyróżniona w kalendarzu,
Święto pań zostało ofi-

staje obdarowana bukietem

dzień ten obchodzi się zwyczaj- kwiatów. Co ciekawe, kobiety

cjalnie ustanowione w 1909 ro- nie: panie zostają obdarowane

również wręczają podarki swo-

ku w Stanach Zjednoczonych

przez panów bukietem kwiatów im koleżankom, matkom, sio-

ku czci ofiar walki o równou-

lub słodkościami. Są jednak

prawnienie kobiet. W Polsce

miejsca, gdzie celebruje się ten

obchodzimy je od 1993 roku.

dzień zupełnie inaczej...
W Portugalii i Rumunii

Jak obchodzi się Dzień Kobiet na świecie?

na ogół panie świętują Dzień

strom czy znajomym.
W Chinach paniom należy się pół dnia wolnego w pracy, a wiele sklepów oferuje
specjalne zniżki.

Dzień Kobiet jest oficjal- Kobiet bez panów. Organizują
nym świętem m.in. w Albanii,

sobie tzw. "babski wieczór" -

Białorusi, Rumunii, na Ukrainie, w noc 8 marca spotykają się

A w naszej klasie tego
dnia na dziewczynki czekały
smakołyki przygotowane przez

w Rosji, Wietnamie, Zambii,

na przyjęciu w gronie wyłącznie nas w domu. Wspólnie też ba-

Polsce, we Włoszech, w Lao-

kobiet.

sie, Brazylii i na Kubie. W nie-

wiliśmy się w gry i konkursy
We Włoszech obchody 8 wymyślone specjalnie z tej

których zakątkach świata

marca zaczynają się już ty-

wprost przeciwnie - świętowa-

dzień wcześniej – na murach

nie 8 marca jest zabronione.

i słupach wiszą plakaty oraz

okazji.
Uczniowie klasy Ve
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WARSZTATY
w Kliniskach

W dniu 23 kwietnia

Po przyjeździe

tworzyły m.in. eksponaty

2018r. Razem z klasą 4i

do ośrodka, mieliśmy zorgani-

łosia i wilka.

i z nauczycielami pojechali-

zowane zajęcia warsztatowe

śmy na zajęcia terenowe

na temat zwierząt występują-

spędzonym na pieczeniu kieł-

do Ośrodka Edukacji Przy-

cych na terenie nadleśnictwa.

basek wędrowaliśmy ścieżką

rodniczo-Leśnej w Klini-

Następnie rozpoznawaliśmy

spacerowo-dydaktyczną znaj-

skach.

pospolite gatunki drzew liścia-

dującą się w pobliżu ośrodka.

Po odpoczynku i czasie

stych i igla-

Na trasie ścieżki znajdowały

stych.

się przystanki edukacyjne, któObej-

ry zapoznały uczniów z funk-

rzeliśmy także cjonowaniem leśnego ekosysekspozycję

temu oraz działalnością leśni-

przyrodniczą

ków mającą na celu ochronę,

pt.

utrzymanie i racjonalne użytko-

„Mieszkańcy

wanie lasów.

lasu”, którą

Uczniowie klasy IVe

Str. 4

Z PÓŁKI MOLA KSIĄŻKOWEGO
„Dachołazy” to piękna szedł list z opieki społecznej,
książka autorstwa Katherine

z którego wynikało, że grozi jej pomogą jej odnaleźć matkę?

Rundell. Opowiada ona o na- sierociniec, Sophie postanowistoletniej dziewczynce
Sophie.

łowe dachołazy. Kim są i czy

„Aga-Ta”

ła wziąć sprawy w swoje ręce.
Uciekła do Paryża, aby

Wszyscy myślą, że jest odnaleźć matkę, wyposażona
sierotą. Rzeczywiście, nie po- w jedną jedyną wskazówkę twierdzono, aby jakakolwiek

adres lutnika, który wykonał

kobieta ocalała z wraku, który

wiolonczelę. Poznaje tam tytu-

opuściła, dryfując w futerale
po wiolonczeli przez kanał La
Manche. Sophie jednak pamięta widok matki wzywającej pomocy. Jej opiekun mówi, że to
niemal niemożliwe, aby jej matka wciąż żyła, jednak „niemal”
oznaczało, że taka możliwość
istniała. Dlatego, kiedy nad-

Wszyscy znają „Dzieci jej wina, że bez przerwy wpada Wzgórza” Astrid Lindgren to
z Bulerbyn” czy „Pippi Poń-

na takie wspaniałe pomysły?

czoszankę”, ale nie wszyscy

Czasem nawet duże dziew-

potrafią wymienić inne tytuły czynki muszą sprawdzić, jak
książek szwedzkiej pisarki

się lata z parasolem z dachu

Astrid Lindgren.

drewutni i czy w pralni sąsia-

Madika jest już dużą
dziewczynką: ma prawie siedem lat! Chce także być miła
i grzeczna, niestety rzadko jej
się to udaje. Ale to chyba nie

dów naprawdę mieszkają duchy. Przecież liczy się dobra
zabawa!
Zachęcam do czytania.
„Madika z Czerwcowego

lektura dla dużych i małych.
„Aga-Ta”
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WIOSNA
spędzać na zewnątrz bawiąc
się i biegając, ale najważniejsze jest to, żeby mieć uśmiech
ciemnością, która
Wiosna to bardzo cie-

powrotnej ze szkoły i popołu-

Trwa ona trzy miesiące,

dniowych zabawach na dwo-

w tym czasie można pomy-

rze.

Robi się coraz cieplej,

Hanna Pajek

towarzyszy nam podczas drogi

kawa i przyjemna pora roku.

słowo spędzić czas.

na twarzy.

Na początku tej interesującej pory roku rosną kroku-

więc można schować głęboko

sy. Są to kwiaty pod ochroną,

w szafie ciepłe zimowe ubra-

więc absolutnie nie powinno

nia. Dni są coraz dłuższe, więc się ich zrywać.
nie trzeba się przejmować

Wiosnę powinno się

Wiosenne aktywności
Nasze pomysły na wio- - błotny obiad,
senne aktywności, do któ-

- gra w klasy,

rych możecie zaprosić rodzi- - jazda na rolkach/wrotkach/

- piknik,
- taniec w deszczu,
- karmienie kaczek w parku,

ców lub rodzeństwo:

rowerze/hulajnodze,

- skakanie po kałużach,

- poszukiwania czterolistnej ko- - zielnik,

- wypatrywanie oznak wiosny,

niczyny,

- wypad na ryby,

- zabawa w ogrodnika i wyho-

- gra w podchody,

- puszczanie wielkich baniek

dowanie rzeżuchy,

- wyjście do parku linowego,

mydlanych.

- zorganizowanie wyścigu śli-

- ozdabianie chodników koloro-

maków,

wymi, kredowymi malunkami,

- puszczanie latawców na łące, - dłuuuugi spacer,

- rodzinna wycieczka,

Bawcie się z nami!
Redakcja
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Kącik

kulinarny
„Sałatka wiosenna”
To bardzo prosta sałat-

czaka

nie będzie wodnista), pokrój

4 jajka ugotowane na twardo

w grubszą kostkę. Szczypiorek

ka, którą można zrobić gdy go- pęczek rzodkiewek (ok. 10

posiekaj.

ście są już za drzwiami. Ideal-

sztuk)

na na śniadanie, ale równie

1 średni ogórek lub pół dużego wsyp do dużej miski. Część

dobrze sprawdzi się na wio-

pęczek szczypiorku

szczypiorku i rzodkiewki zo-

senną kolację lub do pudełka.

3 łyżki majonezu

staw do posypania sałatki.

Nie potrzeba do niej
szczególnych, trudno dostęp-

Wszystkie składniki

2 łyżki gęstego jogurtu
(najlepiej greckiego)

W małej miseczce połącz majonez z jogurtem, do-

nych składników. Może nie jest sól, pieprz

praw solą i świeżo mielonym

dietetyczna, bo z majonezem,

do podania: cykoria lub sałata

czarnym pieprzem.

ale za to pyszna. Można oczy-

lodowa

wiście przełamać się i zrobić
z samym jogurtem, też będzie
smacznie i zdrowiej.
Sałatkę można podać

Sos jogurtowomajonezowy dodaj do pokrojo-

Sposób wykonania:
Wędzoną pierś kurczaka pokrój w niewielką kostkę.

nych składników. Wymieszaj
ostrożnie. Przełóż do cykoriowych łódeczek lub

w misce, ale jeszcze fajniej po- Jajka obierz i pokrój w grubszą „sałacianych” miseczek. Posyp
dać ją na liściach cykorii albo
sałaty lodowej. Jedna tworzy

kostkę.
Rzodkiewki, ogórek

zabawne łódeczki, a druga na- i szczypiorek umyj
turalne miseczki do schrupa-

starannie i osusz.

nia.

Rzodkiewki pokrój
Całość można posypać

również rzeżuchą.

w półplasterki. Ogórka obierz, przekrój
na ćwiartki i wykrój

Składniki:

gniazda nasienne

250 g wędzonej piersi z kur-

(dzięki temu sałatka

szczypiorkiem i udekoruj rzodkiewką.
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Ciekawostki

o zwierzętach

przysadkę mózgową. Gdy

efektywny jest jego system

rzęta, ale nie wszyscy wie-

tylko dzień staje się coraz

schładzania.

dzą, że:

krótszy i słońca coraz mniej,

Wszyscy kochają zwie-

Hipopotamy








Hipopotamy sikają do tyłu



Eksperci stwierdzili, że dzie-

gląda jak mały hipopotam.

ci wychowywane w domach

Hipopotam w języku grec-

z psami są zdrowsze

kim oznacza „koń rzeczny”.

(argument dla tych, którym

Najstarszy hipopotam żyją-

jeszcze nie udało się namó-

cy w niewoli miał 56 lat.

wić rodziców na kupno psa).

Bocian potrafi zbudować


roku tysiące kilometrów, aby
spędzić dwa miesiące w ciepłych warunkach i wracają
z powrotem.
Najdłuższe trasy do ciepłych
krajów mają ponad 10 000
km.
Sygnałem do odlotu są hormony wydzielane przez



Badania pokazały, że psy
tać emocję na twarzy swoje-



Najstarsza tabliczka z napisem „cave canem” (strzeż
się psa) pochodzi z Pompei
z I wieku.



Najdłużej śpiącymi psami są
mopsy, które poświęcają
na to średnio 14 godzin na

Psa można zidentyfikować

z łatwością potrafią odczy-

gie lata.
Ptaki te pokonują każdego

więcej pożywienia.

dobę.

po odcisku nosa.

2 metry. Jest to dom na dłu-



do miejsc, gdzie znajdują



średnica może mieć nawet



do ucieczki w ciepłe klimaty.

Ogolona świnka morska wy-

wielkie gniazdo którego



uczyły się jeździć metrem

Psy

Bociany

Bezpańskie psy w Rosji na-

pora szykować się

i rozrzucają kupy ogonem.







W Japonii szczekanie psa
zapisuje się jako „kian-kian”,
a w Chinach „wang-wang”.

go właściciela.

ze strony: paczka-wiedzy.pl

Wilgotność nosa ma dla psa

zebrał Jakub Osadców

ogromne znaczenie. To właśnie dzięki
wilgotności
potrafi on
określić
skąd dobiega zapach.
Im pies ma
dłuższy nos,
tym bardziej
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Jezioro Szmaragdowe
20 kwietnia klasy piąte Ludwig
wybrały się na ciekawą wy-

Mohring

cieczkę nad Jezioro Szma-

wzniósł tu

ragdowe.

folwark

Wzięliśmy sobie do ser- wraz z dwoca powiedzenie „cudze chwali-

rem i nadał

cie, swego nie znacie” i dla te-

mu,

go postanowiliśmy odwiedzić

na cześć

punkt widokowy nad wspo-

swej żony, nazwę Katharinen-

nastąpił spod wysokiej (ok. 50

mnianym wcześniej jeziorem.

hof.

m) pionowej ściany. Z historią
Od 1862 roku

tą wiąże się legenda o złośli-

kopalnia była

wym duchu zwanym Skarb-

eksploatowa-

kiem, który nagromadził

na przez po-

pod ziemią ogromne bogactwa.

bliską cemen- Jego kryjówka znajdowała się
townię.

właśnie u podnóża urwiska.

16 lipca Skarbek zalał wszystko wodą,
1925 roku ko- gdy górnik dokopał się do skarWycieczka okazała się

palnia Katharinen Kreidegrube

bu.

strzałem w dziesiątkę, ponie-

została zalana przez wodę wy-

waż okazało się, że nie wszy-

bijającą z południowej ściany

wartość węglanu wapnia,

scy znali to miejsce, a już

wyrobiska. Na dnie jeziora

w wodach Jeziora Szmaragdo-

na pewno nie jego historię.

wciąż znajdują się pozostałości wego nie rozwinęło się inten-

Ze względu na dużą za-

Jezioro powstało w miej- górniczych maszyn i urządzeń. sywne życie biologiczne. Brak
scu dawnej średniowiecznej

Nieopodal zaś

kopalni kredy. Istniejąca tu wy- jego brzegu
palarnia wapna od 1524 roku

wznosi się beto-

użytkowana była przez klasztor nowy mostek,
św. Jana w Szczecinie. Pierw-

pozostałość

sze zabudowania w tym miej-

po torowisku.

scu powstały w 1783 r., kiedy

Wylew
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trzcin i szuwarów na brzegach

górskie, sosny, klony i inne ga- śliny chronione: bluszcz pospo-

(które stanowią dla ptactwa

tunki. Obecnie w otoczeniu je-

lity, czerniec gronkowy, ma-

wodnego naturalne miejsce

ziora przeważają buki. Na na-

rzankę wonną.

schronienia i żerowania) spra-

słonecznionych stokach wystę-

Wycieczka nam się bar-

wia, iż rzadko na jeziorze moż- puje: koniczyna dwukłosowa,

dzo podobała. Już nie możemy

na zobaczyć przedstawicieli

storczyk buławnik wielkokwia-

doczekać się następnej.

fauny.

towy. Można tu spotkać także

Uczniowie Ve

Lasy porastające okolice rojeziora są pochodzenia naturalnego (wykształciły się bez ingerencji człowieka), a zaczęły powstawać po przerwaniu eksploatacji górniczej tego terenu (po
1925 r.). Początkowo na stromych stokach dawnej kopalni
zaczęły pojawiać się brzozy
i topole. Później: akacje, wiązy

Niektórzy tworzą poezję...
Radość

Kubek pełen marzeń

rzeń lawinę…

Trzymam w rękach radość
w złocistym kolorze.

Kiedy piję mleko krowie,

Nagle wszystko się sypie, hyc!

Często ją mam, gdy jestem
na dworze.

Cały kształt zmienia,

Jednak czasem, ale rzadko,
mnie opuszcza.

Spełnia sny i marzenia.

Dlaczego? Bo wiersz skończony,

Wyobraźnia moja się włącza

Tytuł już wymyślony.

Nagle wszystko w mojej głowie, Znika, nie ma dosłownie nic.

I wtedy ją z dłoni wypuszczam. I w górę pną się jej pnącza.
A kiedy słońce zachodzi,
Trzymam w rękach radość,
w złocistym kolorze,

Już siedzę w magicznej łodzi

Każdemu taka rzecz pomoże.

I płynę przez rzekę słów,

Trzymam ją i myślę sobie:

Gdzie widzę miliony snów.

Czy nie powinnam oddać jej
Tobie?

Płynę tak i płynę,
Wydaje mi się, że znajdę ma-

A o czym to wszystko było?
O! Mleko mi się skończyło!
Kornelia Łączyńska
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Uczniowie piszą...
Bitwa o Elinar

na Zombie, ale

W bogatym niegdyś

z małą pomo-

miasteczku Elinar od stulecia

cą…

toczyła się brutalna wojna

Udali się więc

o Kamień Mocy, który pozwalał do elfów, którzy
istocie, która go trzymała wła- mieszkali w Andać pogodą. Walka toczyła się gland, dalekiej
między pięcioma plemionami, krainie pośrodktórymi były: Czarodzieje z Da- ku lasu. A gdy
dotarli na miejlekiego Wschodu, Ludzie,
Gobliny i Trolle oraz …

sce spotkali el-

Najsilniejsze z plemion -

fy, które były

Śnieżne Zombie, które

blade z zimna

za wszelką cenę pożądało zi-

i czekały na ra-

my, ponieważ wysoka tempe-

tunek. Piątka

ratura sprawiała, że topnieli,

uratowanych szczęśliwców ru-

dlatego też walczyli tylko w no- szyła na pomoc elfom, pomacy. Gdy łapa potężnego Zom- gając im dotrzeć do ich króle-

Król zerwał się z tronu i pobiegł
do jej komnaty, gdzie ona sina
czekała na pomoc. Piątka ura-

nia, natychmiast zrobiło się

stwa i wytłumaczyła całą sytua- towanych ruszyła za królem.
cje jaka zaistniała w Elinar. Od- Czarodziej wymawiał skompli-

zimno i zaczął padać śnieg.

wiedzili elfiego króla i dowie-

kowane zaklęcie i uratował kró-

Temperatura była na tyle ni-

dzieli się, że jego córka jest

lewnę. Król nie wiedział jak mu

ska, że innym plemionom nie

ciężko chora i tylko zapach li-

dziękować, więc spytał czego

opłacało się już walczyć i po-

ścia lipy może ją uratować.

chce w zamian, a czarodziej

stanowili uciekać…

Król się martwił, ponieważ

odpowiedział:

bie Barahuta dotknęła Kamie-

Po upływie miesiąca na- skąd tu wziąć liść lipy przy tadal było zimno i większość istot kim mrozie. Lecz niespodzieumierała, do czasu, gdy zosta- wanie do drzwi zawitał podło ich już tylko pięciu. Każdy z władny króla i oznajmił, że jego
innego plemienia. Wszyscy po- córka zaczyna się dusić z powodu mocnego bólu gardła.
stanowili, że zemszczą się

- Chcę armii do walki z Barahutem.


Przygotuję ją! Daj mi na
to trzy dni i noce - odpowiedział król.

Czarodziej się zgodził, ale spo-
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strzegł, że goblin i troll uciekli.

myślili plan ataku. Po trzech

go problemu. W ułamku sekun-

Spodziewał się tego, ponieważ dniach i nocach zgodnie

dy podbili całe państwo. Król

gobliny i trolle to jedne z bar-

z obietnicą król przygotował

o mały włos się nie poddał. My-

dziej płochliwych plemion. Zo-

wojsko liczące 100 000 elfów

ślał, że już nie ma nadziei

stała ich tylko dwójka do walki

wszyscy zaopatrzeni w zbroje

na pokój. Gdyby wiedział, co

z potężnym Zombie. Krążyły

i łuki, gotowi do walki. Lecz ar-

się wydarzy wszystko potoczy-

plotki, że Śnieżne Zombie przy- mia nie spodziewała się tak

łoby się inaczej. Król się zbun-

właszczyły sobie całą krainę.

szybkiego ataku jaki wyrządziły tował, ale nie przeciwko Zom-

Pewien człowiek o imieniu Ja-

Śnieżne Zombie na czele z Ba- bie tylko przeciwko Czarodzie-

mes chciał położyć kres tej sro- rahutą. Elfy, James i Czaro-

jowi i Jamesowi. Uważał, że

giej zimie, ale bał się. Zombie

dziej już w pierwszych chwilach wojna toczy się przez nich i ka-

i bez Kamienia był niebez-

walki wiedzieli, że nie dadzą

pieczny. Miał potężną broń,

sobie z nim rady, więc ewakuo- wały małe sztylety i pobiegły

zał ich schwytać. Elfy przygoto-

którą niegdyś ukradł goblinom. wali wszystkie elfy z państwa.

wprost na swoje ofiary. Jednak

Zombie miał już ponad 10 000

Trębacze zaczęli dąć w długie

James był rozciągnięty i zwinny

lat i uważał, że ciągle jest mło-

trąby po czym w mgnieniu oka

w przeciwieństwie do elfów.

dy. To zrozumiałe. Zombie nie

wszyscy mieszkańcy elfiego

Lecz ani James ani elfowie nie

umierają ze starości ani z cho-

państwa zaczęli uciekać. Za-

zauważyli biegnącej w ich stro-

rób i bólu, zabić je może jedy-

nim elfy się obejrzały ich pięk- nę armii Zombie. Wszyscy za-

nie wysoka temperatura…

ny kraj stał w płomieniach.

Czarodziej nie miał imienia po- Państwo nosiło nazwę Anglad
wiadał, że jego imię to Czaro-

i było największym i najtrud-

dziej i nic więcej. Po kilkugo-

niejszym do zdobycia. Jednak

dzinnej naradzie z królem ob-

zombie nie sprawiało to żadne-

częli uciekać przed wspólnym
wrogiem….
Hania Pajek

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)
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