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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 1 września 2014 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego. Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna serdeczni powitali wszystkich uczniów oraz ich
rodziców, życząc im miłego pobytu w szkole.

Następnie uczniowie z młodszych klas

przedstawili krótką część artystyczną. Na koniec

pan dyrektor przedstawił wychowawców

i nauczycieli pracujących. W szkole. Po skończonym apelu uczniowie rozeszli się do klas.
W klasie nasza pani mówiła nam co nas będzie obowiązywało w nowym roku szkolnym.
Pierwszy dzień szkoły szczególnie przeżywali najmłodsi koledzy, którzy z obawą i niepewnością,
a niektórzy z ciekawością obserwowali całe to wydarzenie.
Nicole Szewc kl. VI e
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WRZESIEŃ 1939 – PAMIĘTAMY!
We wrześniu 1939 roku polskie wojsko broniło się 35 dni. Spośród niespełna miliona żołnierzy w trakcie
kampanii poległo lub zostało rannych ok. 200 tys. Do niewoli trafiło ok. 600 tys. (400 tys. do niemieckiej, 200
tys. do rosyjskiej). Kraków Wawel został bardzo zniszczony. Warszawa wyglądała jak cmentarz, wszędzie leżeli
ci co zginęli. Dzieci nie miały takiego dzieciństwa jak my. Dni ważne dla II wojny światowej: 01. 09. 1939 r. –
atak Niemiec na Polskę; 03. 09. 1939 – Anglia i Francja wypowiada wojnę Niemcom; 10. 05.1940 r. – atak
Niemiec na Holandię; 10. 06. 1940 r. – początek bitwy o Wielką Brytanię; 1942 r. – ewakuacja armii polskiej;
25/26. 04. 1945

r. ostatnia wyprawa bombowa polskich samolotów; 14. 08. 1945 r. – kapitulacja Japonii,

koniec II wojny światowej. Powinniśmy podziękować żołnierzom za to, że uratowali Polskę!

Znak Polski walczącej, litera P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę.
W tym roku obchodzimy 75 - lecie powstania Polskiego Państwa Podziemnego (1939 - 2014). Z tej okazji pani
Magdalena Zwardoń przygotowała prezentację multimedialną pod takim tytułem, którą prowadziła pani Beata
Bogusławska. W czytelni szkolnej oglądały ją klasy IV, V oraz VI. Prezentacji towarzyszyła specjalnie na tę
okazję sporządzona wystawka.
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„Narodowe Czytanie – Trylogia Henryka Sienkiewicza”
5 września 2014 roku w czytelni szkolnej odbyło się Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza.
Polegało to na tym, ze nauczyciele czytali nam po wybranym fragmencie z powieści, po czym puszczano
odpowiednie fragmenty z filmów. Na Sali było kilka klas, które uważnie słuchały tych opowieści.
MOJA OPINIA
Moim zdaniem to spotkanie było ciekawe i fajne. Myślę, że innym także się podobało.
HENRYK SIENKIEWICZ
Urodził się 5 maja 1846 roku we wsi Wola Okrzejska. Jego rodzicami byli Józef i Stefania Sienkiewicz. W 1858
roku Henryk rozpoczął naukę w gimnazjum Warszawskim, to właśnie tam w 1864 roku zdobył pierwszą nagrodę
za wypracowanie szkolne „Mowa Żółkiewskiego do wojska pod Cecorą. W 1905 roku otrzymał nagrodę Nobla
za całokształt twórczości. Zmarł 15 lipca w 1916 roku w Vevey i został tam też pochowany.
Arleta Tokarz kl. VI a

„Jak Sienkiewicz –Trójkę- odwiedził…”
Już od kilku dni na szkolnych korytarzach można było zauważyć pojawienie się plakatów, mówiących
o Narodowym Czytaniu Trylogii, które bardzo nas zaciekawiło.
W ubiegły piątek, 05.09.2014 roku wraz z całą klasą oraz naszą panią od języka polskiego Beatą BurtowskąProcak udaliśmy się do szkolnej czytelni. Na początek wysłuchaliśmy „Pieśni o Małym rycerzu”. Następnie
obejrzeliśmy fragmenty ekranizacji poszczególnych części Trylogii. Filmy te wprowadziły nas w nastrój
minionych epok. Chociaż byliśmy w szkolnej czytelni, to na ten krótki czas mogliśmy się przenieść w inny
wymiar historyczny. Wspaniała muzyka z filmu, taka jak „Dumka na dwa serca” oraz „Pieśń o Małym Rycerzu”
wszystkim bardzo się podobała.
Dużą niespodziankę sprawiły nam: pani wicedyrektor Małgorzata Delegacz-Pawłów, panie polonistki i Beata
Burtowska-Procak oraz Joanna Semaniuk, pani od historii Magdalen Zwardoń czy pani logopeda Renata
Niesłuchowska, a także szkolna bibliotekarka pani Beata Bogusławska, które przeczytały nam interesujące
fragmenty powieści.
Czas spędzony w szkolnej czytelni na długo pozostanie nam w pamięci. Połączenie muzyki, obrazu i tekstu
sprawiło, ze wszyscy z dużym zainteresowaniem i skupieniem słuchali fragmentów tak poważnych książek.
Sądziłam, że Sienkiewicz pisał dla starszej młodzieży, lecz teraz wiem, że sama chciałabym chociaż poprzez film
przybliżyć sobie te ciekawe książki.
Jeszcze raz zachęcam wszystkich do bliższego poznania utworów Henryka Sienkiewicza. Dla cierpliwych
proponuję powieści, a dla tych, którzy żyją w ciągłym pospiechu polecam film.
Ewa Dobrzycka Kl. VI a
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PLAC ZABAW
W tej nowej rubryce będziecie mogli się zabawić na różne sposoby, znajdą się tu kolorowanki, łamigłówki
rysunkowe i wiele innych atrakcji, a wszystko to aby tylko uprzyjemnić Wam drodzy czytelnicy czas przy
lekturze. Zapraszamy do zabawy:)
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RÓŻNICE!

POŁĄCZ PUNKTY!
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PRZEMINĘŁO z LATEM
WAKACJE OLEŃKI
Szkoda, że się już skończyły wakacje, bo bym się jeszcze wykąpała w morzu Bałtyckim. Każdy lubi wakacje,
bo można się spotkać z dalszą rodziną, której nie widzi się na co dzień. Zobaczyć zabytki i odpocząć od szkoły.
W czasie wakacji można kupić pamiątki i opowiadać o wspomnieniach koleżankom i kolegom. Na wakacjach,
niektórzy byli w domu. Ja część wakacji byłam w domu i na półkoloniach, a drugą część spędziłam nad morzem.
Najciekawszą rzeczą na półkolonii było wyjście do Radia Wrocław i udział w audycji radiowej oraz dzień
gotowania, ponieważ w tym dniu były moje urodziny☺ Więc wniosek jest taki: KAŻDY LUBI WAKACJE☺
Aleksandra Sip Kl. III b

PATRYCJA i FOKI
W tym roku wakacje spędziłam nad morzem w Ustce. Mieszkałam w ośrodku wypoczynkowym „Albatros”.
Pierwszego dnia padał deszcz i odpoczywaliśmy po podróży. Następne dni były słoneczne. Rano chodziłam na
plażę i kapałam się w morzu, po południu chodziliśmy zwiedzać Ustkę. Jednym z miejsc, które zwiedziłam będąc
nad morzem były bunkry Baterii Blüchera – mroczne korytarze poniemieckich bunkrów. Płynęłam statkiem
o zachodzie słońca, byłam w Dolinie Charlotty i zwiedzałam tam ZOO oraz fokarium. W ZOO było 25 zwierząt,
ale w fokarium było super! Byłam tez na wycieczce rowerowej. Te wakacje bardzo mi się podobały☺
Patrycja Bugajewska Kl. III b
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Mikołaj i morze…czekolady
Na wakacjach byłem nad morzem w Kołobrzegu. Miasto to leży nad Morzem Bałtyckim. Codziennie chodziłem
z rodzicami na plażę, bardzo często też jeździłem na rowerze. Pewnego razu pokonałem trasę z Kołobrzegu
do Ustronia Morskiego i z powrotem. Codziennie na plaży budowałem zamki z piasku. Bardzo często z rodzicami
chodziłem do pijalni czekolady☺ W morzu była barrrrdzo zimna woda. Kołobrzeg wspominam bardzo dobrze.
WAKACJE SPĘDZIŁEM SUPERRRR!
Mikołaj Woźniak kl. III b

WAKACYJNE PODRÓŻE WERONIKI
Dzięki pomysłowości rodziców w minione wakacje przebywałam nad Bałtykiem, w Augustowie, zwiedziłam
Wilno i Sandomierz. W trakcie wakacyjnych podróży poznałam piękne krajobrazy Polski i Litwy. Pobyt
w Augustowie pozwolił mi spróbować kartaczy i sękacza. Wyjazd na Pojezierze Augustowskie dał mi możliwość
odbycia rejsu statkiem. Wakacyjny wyjazd pokazał mi piękno Sandomierza i Czarnolasu. W Czarnolasie
zwiedziłam muzeum, gdzie zapoznałam się z utworami Jana Kochanowskiego, spacer po parku pozwolił
mi odnaleźć miejsce, w którym rosła osławiona przez poetę lipa. Wakacyjne podróże, to najlepsza forma
wypoczynku.
Weronika Widuch Kl. III b

KACPER PODRÓŻNIK
Wakacje są wspaniałe. Jest to czas wypoczynku i zabawy. Można zwiedzać różne miasta. Ja byłem w Rzeszowie,
zwiedzałem dużo zabytków i opalałem się. W sierpniu brałem udział w półkolonii, podczas której spędziłem
fantastyczne chwile. Chodziliśmy na basen, plac zabaw, do muzeum i do kina. Wybraliśmy się również
na wycieczki do Nowej rudy, Polanicy Zdroju oraz stadniny koni. Zobaczyłem dużo ciekawych rzeczy
i poznałem nowych kolegów. Tegoroczne wakacje wspominam bardzo dobrze.
Kacper Hajduk Kl. III b
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ZAGADKI:]
1. Dlaczego ściany nie toczą ze sobą wojen?
..............................................................................................................................................
.............................................................................................
Odpowiedź: ...........................................................................................
.............................................................................................
2. Im jest głębsza, tym mniej widzisz. Co to jest?
..........................................................................................................................
................................................................................................
Odpowiedź: .........................................................................................
................................................................................................
3. Za dnia ma brzuch pełen włosów, w nocy zaś jest pus
pusta. Co to jest?
Odpowiedź:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................
Odpowiedź: ................................................................................................................
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DO ZOBACZENIA W NASTĘ
NASTĘPNYM NUME
NUMERZE!
RZE!

