


Dziewczyny kontra chłopaki?
Dzień  Kobiet  to  pretekst  do  rozważań  na  temat  różnych
charakterów, usposobień,  mentalności.  Na przykład,  kto uczy się
lepiej: dziewczyny czy chłopaki? Albo – kto ma w domu więcej
obowiązków: brat czy siostra? Można też zapytać, kto jest bardziej
wrażliwy, kto się częściej obraża, kto dotrzymuje słowa...  Ale czy
to ważne? Czy rzeczywiście są między nami jakieś zapory? 

Uczymy się w szkole koedukacyjnej,  a to oznacza,  że obok nas,
chłopaków, są w klasach też dziewczyny. Nie zawsze pamiętamy
o tym, że nie wypada przy nich zachować się zbyt obcesowo, że
trzeba  być  kulturalnym  i  taktownym.  Zajmujemy  się  swoimi
sprawami,  rozmawiamy  o  rzeczach,  które  pewnie  nie
zaciekawiłyby żadnej  z  nich.  Są  mimo to tacy,  którzy  znajdują
sobie spośród szkolnych koleżanek swą jedyną damę serca. Warto
przy tym postawić pytanie: czy da się zaprzyjaźnić z dziewczyną?

Chłopak i dziewczyna... to nie oznacza, że jedna osoba lubi błękit,
a  druga  lubi  róż.  Można  przecież  znaleźć  wspólne  hobby,
chociażby jazda na rowerze. Można się wspólnie uczyć, odrabiać
lekcje  i  rozwijać  zainteresowania.  A  temat  do  rozmów?  Nie
sądźcie, że dziewczyny mówią tylko o modzie i kosmetykach. Tak
jak my, lubią kino, gry, muzykę. I mają podobne problemy. Mimo
że dzieci z klas 1-3 na przyjaźń z dziewczyną najczęściej mówią:
ble!  -  za  rok  lub  dwa  sami  będą  zabiegać  o  uwagę  swych
koleżanek! Wprawdzie nastoletnie damy marzą o księciu z bajki
czy przystojnych licealistach, ale nie da się ich nie lubić!

Gerard Bugaj

Ćwiczenia w... głaskaniu psa
Wiele osób uważa psa za najlepszego przyjaciela człowieka i z pewnością jest to prawda. Pies nigdy nie
zdradzi, dotrzyma towarzystwa, a w razie konieczności – obroni. Kochamy nasze zwierzaki, ale chyba
nie zawsze wiemy, jak je traktować, by nam ufały.  
Pani zajmująca się tresurą psów, behawiorystka zwierzęca dbająca o to, by relacje między człowiekiem
a domowym pupilem układały się prawidłowo, wyjaśniła nam, czego pies oczekuje od swego opiekuna.
Jak może zachować się wobec obcych osób? Dlaczego nie zawsze jest skory do zabaw, lecz reaguje
agresją na słowa i ruchy człowieka? 

Pani przyszła do szkoły z kundelkiem o imieniu Rep. Z wyglądu przypominał znaną i popularną na
Alasce rasę husky. Zaraz na początku spotkania pani spuściła go ze smyczy, aby się z nami zapoznał.
Zawieranie znajomości w wykonaniu Repa polegało oczywiście na dokładnym obwąchaniu każdego z nas.
 

W planie spotkania mieliśmy również następujące zagadnienia: Jak prawidłowo witać się z psem? Jak działają obroże
kolczatki? Jak zapobiec pseudohodowlom? 

Zazwyczaj  dzieci,  widząc  ładnego,  zadbanego  pieska
o sympatycznie wyglądającej mordce, od razu wyciągają rękę,
by go pogłaskać. To błąd!  Należy podejść od przodu, najlepiej
od lewej strony. Następnie pokazać otwartą dłoń, by pies nie
pomyślał, że mamy dla niego przekąskę. Dopiero wtedy można
pogłaskać zwierzaka w szyję. Oczywiście, jeśli zgodzi się na to
właściciel. 
Ważną  i  budzącą  smutne  odczucia  wiedzą  okazały  się
informacje  na  temat  obroży  kolczatki.  Takie  obroże  nieraz
zaciskają  się  na  szyi  psa  i  bardzo  często  ją  przekuwają.  Są
bardzo niebezpieczne!
Zaciekawił nas również problem tzw.  pseudohodowli.  To po
prostu nielegalne rozmnażanie i sprzedawanie zwierząt w celu
uzyskania zarobku. Zwierzaki bardzo na tym cierpią!

Jan Matiakowski

W tym numerze:
 8 stron - artykuły, recenzje, felietony,

sprawozdania, wywiady, reportaż,
opowiadanie, krzyżówki, wiersz,

zdjęcia i dużo wielkanocnych pisanek!
• Świąteczne życzenia dla Czytelników - s.1
• Wspaniali gimnazjaliści z dyplomami  
     w kieszeni – s.1
• Przyjaźń chłopaka z dziewczyną? -  
•     rozważania z okazji Dnia Kobiet – s.2
• Głaskanie nie takie proste - s.2
• Instrukcja dla chłopaków – s.3
• Szkoda, że... nie głosujemy – s.3
• Opowiadanie ze szczęśliwym
    zakończeniem – s.3
• Ucz się szybko i skutecznie – s. 4
• Wzruszająca książka o pokonywaniu
    trudności – s.4
• Książka, która ciekawi i niepokoi – s.4
• Spały nie da się nie lubić! – s.5
• Film, który bawi i wzrusza do łez – s.5
• Przedegzaminacyjna rozgrzewka 

      dla klas III – s. 6
• Warszawska Syrenka, czyli wygrywa ten,

      kto rozumie poezję  – s.7
• Witamy wiosnę poezją, strojem i dobrym 

      humorem – s.7-8
• Muzyka nas łączy! – s.8
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Mój mały poradnik
Instrukcja obchodzenia się z dziewczynami z okazji Dnia Kobiet

Za nami już piękny (przynajmniej dla dziewczyn) dzień, czyli tak zwany Dzień Kobiet. Jednak za tak
miłymi wspomnieniami wszystkich pań, stoi bardzo ciężka praca wszystkich mężczyzn, którzy całymi
dniami i nocami rozmyślali nad tym, jak swoim koleżankom sprawić przyjemność. Zastanawiali się
z pewnością,  czego one od nich oczekują,  a co sprawi,  że tylko źle wypadną w ich oczach? Dla
ułatwienia postanowiłam, że napiszę, co dziewczyny lubią najbardziej.
Na  początku  zdradzę  Wam  wielką  tajemnicę.  Dziewczyny  to  też  ludzie!  Tak,  tak,  mimo  że
pochodzimy z innych planet, to jednak mamy trochę ze sobą wspólnego i  raczej zrozumiemy żart
rzucony w naszą stronę czy nawet złapiemy piłkę, którą rzucicie podczas WF-u. Tak naprawdę, jedyne
czego  oczekujemy,  to  koleżeńskich  stosunków  i  normalnego  traktowania.  Nie  jesteśmy  zrobione  z  mgły,  nie
rozpłyniemy się w powietrzu od jednego małego kuksańca. Dlatego, jeśli kiedyś się zastanawiałeś, jak zagadać do tak
ulotnej i eterycznej istoty, teraz masz na to odpowiedź. Po prostu bądź sobą i pozwól na to również swojej wybrance.
Nie popadajmy jednak ze skrajności w skrajność. Mimo że jesteśmy takie same jak wy, chodzimy w te same miejsca,
mamy  podobne  zainteresowania,  śmiejemy  się  i  robimy  te  same  rzeczy,  czasem  miło  jest  zostać  wyróżnionym.
Obędziemy się  raczej  bez  całowania  rączek,  ale  na  pewno  pozytywnie  odebrane będzie,  jeśli  od  czasu  do  czasu
przepuścicie koleżankę w drzwiach.  Nie wiesz,  jak zaimponować swojej  dziewczynie? Śliczny bukiet  kwiatów bez
żadnej okazji na pewno podbije jej serce (szczególnie, jeśli zbierałeś go sam na łące, ale może nie wymagajmy od siebie
za dużo w wielkim mieście). To, czego każda kobieta oczekuje od swojego adoratora, to podarowana bez żadnej okazji
romantyczna chwila. Za nawet najdrobniejszą niespodziankę, ale przygotowaną z sercem i z własnej inicjatywy, będzie
wam bardziej wdzięczna niż za najpiękniejszą biżuterię tego świata.
Podsumowując, czego oczekują od Was dziewczyny? Cóż, to proste. Po prostu normalności z odrobiną galanterii. 
I weź tu zrozum te kobiety!

Nikolina Czuchaj

             Przepustka do Sejmu
Sejm jest bardzo ważną instytucją w naszym kraju. Zapadają tu decyzje
dotyczące obywateli wszystkich polskich miast i wsi.

Klasa IV a miała  okazję zwiedzić  kilka obiektów z całego kompleksu
budynków położonych  przy  ul.  Wiejskiej  w  Warszawie.  Białe  ściany
i  jasne  podłogi  sprawiały,  że  atmosfera  wydawała  nam  się  chłodna,
surowa i obca, ale trudno się temu dziwić. Tam przecież pracują politycy,
którzy biorą na siebie odpowiedzialność za losy naszego kraju. 
 Nie każdy mógł tu wejść; zwiedzający otrzymują przepustki i przechodzą
przez bramki z wykrywaczem metalu. To wywołało emocje. Poczuliśmy
się naprawdę ważni!
Na zdjęciu poniżej: Makieta budynków sejmowych w holu głównym. 

Kropka ma dom! - opowiadanie
Pewnego dnia pojechałam ze szkołą do schroniska. Każdy z nas dostał zadanie do wykonania.  Ja miałam nakarmić
zwierzęta. Zaczęliśmy bez chwili wahania i do wieczora wszystkie psy były już syte. 
Tego dnia spostrzegłam bardzo miłą suczkę. Była czarna w białe plamy. Dyrektor schroniska powiedział, że wabi się
Kropka. Znaleziono ją opuszczoną, w parku. Odwiedzałam ją jeszcze wiele razy. Pomagałam czyścić klatkę, nosiłam
jedzenie i zmieniałam wodę. Razem z rodzicami zabieraliśmy ją na spacery. Bardzo się do niej przywiązałam. 
Wkrótce spotkała mnie wielka niespodzianka. Tato przywiózł Kropkę do domu! Byłam szczęśliwa, że moja podopieczna
stała się częścią naszej rodziny.
                                                                                                                                                         Julia Kamińska

Tekst i zdjęcia: 

Agnieszka Kliszka

Uwaga!
fotografować
można tylko 

za zgodą
przewodnika!

Miejsca  dla  posłów  są  wyposażone
w skrzynki  z przyciskami  do  głosowania.
Niejednego  z  nas  kusiło,  by  powciskać
parę guziczków (moglibyśmy na przykład
przegłosować, by weekend trwał dłużej…).
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Jak ja mam to wszystko zapamiętać,
czyli technika szybkiej nauki

Zapewne każdy z nas zadaje sobie pytanie zawarte w tytule, gdy piętrzy się przed nim lista słów, których
musi się nauczyć.  Wpatrujesz się  i  zastanawiasz,  czy  jest  jakakolwiek  inna  możliwość niż  wykucie
problematycznej  pracy  na  pamięć.  Cóż,  właśnie  mam  zamiar  zdradzić  Wam  tajemnicę  szybkiego
zapamiętywania.

Przykład prosto z naszej szkoły. Na biologii przerabiacie właśnie płazy i kompletnie nie masz pomysłu, jak zapamiętać
wszystkie gatunki? Wyobraź więc sobie 20 liczb. Do każdej z nich dopasowany jest obrazek, który ma za zadanie ją
odwzorowywać. 

1.Świeczka
2.Łabędź
3.Ugryzione jabłko
4.Krzesło
5.Hak (np. dźwigu)
6.Baran (a dokładniej jego rogi)
7.Kosa
8.Bałwan
9.Balonik

10. Rycerz z tarczą

11. Jacht
12. Duch
13. Trzepaczka
14. Czarodziej
15. Piaskownica
16. Szczoteczka
17. Siano
18. Okno
19. Dzięcioł
20. Drabina

Oczywiście,  jeżeli z daną liczbą kojarzy Ci się coś innego (np. piątka bardziej przypomina ci rozwartą dłoń), możesz
zamienić sobie obrazek. Jako przykład weźmy żabę wodną. Pierwszy numer to świeczka, a z żabą kojarzy się na pewno
woda.  Wyobraźmy sobie więc coś  najbardziej  abstrakcyjnego (gdyż takie rzeczy najlepiej  zapamiętujemy).  Chcecie
wiedzieć,  jaki  stworzyłam obraz?  Pierwszą  rzeczą,  która  przyszła  mi  do  głowy,  była  świeczka  radośnie  taplająca
i bawiąca się w wodzie z żabą.   Najlepiej jednak, by skojarzenia były wymyślone przez Was, z jak największą ilością
doznań (ruch, smak, zapach, dotyk).
To samo robimy z  następnymi  liczbami.  Przykład: salamandra plamista  –  łabędź w łatki,  który trzyma  w  dziobie
jaszczurkę.  Wystarczy zapamiętać cyfrę 2. Robimy tak, aż do wyznaczonej liczby zapamiętanych płazów. Wszystkie
pozycje po kolei  zapamiętujemy spokojnie,  starając się wyryć je sobie w głowie.  Następnie po kolei  powtórz sobie
liczby. Dzięki temu będziesz w stanie zapamiętać wyrażenia w wybranej przez Ciebie kolejności.
Mam nadzieję,  że ten artykuł pomoże Wam w szybszym i efektywniejszym uczeniu się.  Metoda ta, wymyślona już
w starożytności, od setek lat służy kolejnym pokoleniom w skutecznym zapamiętywaniu.

Nikolina Czuchaj

Na przekór losowi
Frances Hodgson Burnett  „Mała księżniczka”
Sara  jest  7-letnią  dziewczynką,  wychowywaną
w dostatku i  rozpieszczaną przez ojca.  Niczego jej  nie
brakuje.  Spędza  beztroskie  dzieciństwo  w  szkole
z internatem, wśród wielu koleżanek. Jest szczęśliwa, ale
w  dniu  jej  jedenastych  urodzin...  Co się  stało  w  tym
ważnym dniu? Jak Sara poradzi sobie w trudnej sytuacji?
Czy  dawne  przyjaciółki  pozostaną  jej  wierne?
Dziewczynka wykazuje hart ducha, mimo że spadło na
nią  mnóstwo nieszczęść i  dużo obowiązków ponad jej
siły. Stawia im czoło, nie poddaje się, a na dodatek, choć
sama głodna i zmarznięta, pomaga innym. 
Sięgnij po tę książkę! Przekonasz się, że są ludzie, którzy
cenią przyjaźń, są dobrzy, uczciwi i nie boją się ciężkiej 
pracy. Doznasz też wielu wzruszeń.  

                             Agnieszka Kliszka

Co się dzieje, gdy zapominamy?
„Dotyk” Claire North

Nie ma imienia. Nie ma ciała. Jest nikim. Jest czymś. Jest
nieznajomym mijającym cię na ulicy. Jest czasem, który
ci ucieka. Jest tobą. Wrogowie zwą ją Kepler. 
Wieki temu ktoś chciał ją zabić. Złapała go za rękę, bo nie
chciała  umierać sama.  Wtedy wykonała  pierwszy skok.
W  jednej  chwili  czuła,  jak  uchodzi  z  niej  życie,
w następnej patrzyła na swoje umierające ciało. Od tamtej
pory może  zmienić  ciała  jak  rękawiczki,  jest  widmem,
wspomnieniem  twoich  bliskich.  Takich  jak  ona  jest
więcej. Ale takich jak ona chcą zniszczyć. 
„Dotyk” to książka, która porywa cię za sobą. Ma swój
określony tok, za którym podążają twoje myśli, w który
się  wczuwasz  i  od  którego  nie  możesz  się  oderwać.
Powieść  Claire  North  to  intrygujący  thriller,  który
zaskakuje nas swoją akcją i zachęca do myślenia. Lektura
ta jest świetnie napisana. Łatwo zakochać się w stylu tej
pisarki,  który  sprawia,  że  myśli  czytelnika  podążają
w rytmie przemyśleń głównego bohatera. Ta stosunkowo
jeszcze nieznana książka powinna się  pojawić na  liście
zakupów każdego fana kryminałów i science-fiction.

Nikolina Czuchaj
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W Spale nie marnujemy czasu
Podczas gdy leniwie spędzamy weekendy przed telewizorem albo z komórką w dłoni, niektórzy z nas w tym czasie intensywnie
pracują nad swoją kondycją fizyczną. Nie jest to byle jaka gimnastyka, tylko trening pod okiem instruktora w ośrodku sportowym
w Spale. Zapytaliśmy jednego z uczestników szkolenia, Kubę Jarzyńskiego z II B, o trochę szczegółów dotyczących wyjazdów.
 

Redakcja: Czy lubisz jeździć do Spały? - Dlaczego?
Kuba: Tak, lubię te wyjazdy, ponieważ lubię czasem intensywnie poćwiczyć z porządnym wyposażeniem.

Redakcja: Jak wygląda rozkład dnia w Spale?
Kuba: Rozkład dnia zależy tylko od trenerów, gdyż nasze zajęcia koncentrują się na ćwiczeniach w pływaniu i bieganiu.
Nie ma narzuconego czasu na wstawanie, ale o 8 jest śniadanie. Trzeba zdążyć. Następnie są treningi aż do obiadu, czyli
do ok. 13. Gdy kończy się przerwa poobiednia, trwająca zazwyczaj ok. 1 godziny, wracamy do treningów, które trwają
aż do kolacji. Na koniec dnia, zazwyczaj w sali konferencyjnej, organizowane są krótkie apele lub trochę dłuższe zajęcia
teoretyczne. Później mamy czas do ciszy nocnej, czyli dla starszych grup do godziny 22.

Redakcja: Ile godzin trwają treningi? Na czym polegają, czy są uciążliwe?
Kuba: Treningi były głównie przygotowane pod zawody. To znaczy, że ich celem była poprawa naszej formy. Zajęcia
odbywały się na basenie, choć niektóre też na sali. Najbardziej męczące były krótkie serie, za to w dużych
ilościach, gdy mieliśmy płynąć jak najszybciej 25 lub 50 m, odczekać 15-30 sekund i płynąć kolejną serię.

Redakcja: Dlaczego decydujesz się na tak intensywne treningi?
Kuba: Jeżdżę do Spały, ponieważ mogę poćwiczyć znacznie intensywniej i skuteczniej. Dzięki specjalnie
przygotowanym salom możemy ćwiczyć z największą wydajnością. Ważną zaletą jest też to, że całe 2 dni
są przeznaczone na taki trening, a nie tylko po 4 godziny na 5 dni.

  Redakcja: Opisz nam krótko
  najciekawsze zdarzenie z pobytu w Spale.

Kuba:  Nie da  się  powiedzieć,  co  jest
najciekawsze w wyjazdach do Spały. Dni
są  dość  rutynowe.  Za  to  mi  osobiście
podobały  się  obiady,  czas  wolny  po
obiedzie i przed ciszą nocną, gdy można
było usiąść ze znajomymi, pogadać i się
pośmiać.

Chłopak taki jak wszyscy?
Jeszcze raz w naszej gazecie - „Cudowny chłopak”

Auggie  ma  10  lat,  uwielbia  fizykę  i  chce  polecieć  w  kosmos,  gdy  dorośnie.  Z  pozoru  nie  różni  się  od  swoich
rówieśników. Jednak Auggie przeszedł 27 operacji, które sprawiły, że może słyszeć, widzieć, i żyć. Ich skutkiem jednak
jest zdeformowana twarz chłopca, która skutecznie oddziela go od normalnego życia. Do tej pory uczyła go jego mama,
ale nadeszła 5 klasa i chłopiec po raz pierwszy uda się do prawdziwej szkoły. Jak poradzi sobie     z tym wyzwaniem? A
co może ważniejsze -  jak  poradzą sobie z  tym jego bliscy? Czego nauczy się w nowym otoczeniu,  a  jak dużo to
otoczenie nauczy się od niego? „Cudowny chłopak” został wyreżyserowany przez Stephena Chboskiego, który świetnie
poradził sobie ze swoim zadaniem. Bardzo sprytnie przeplata momenty śmiechu,  płaczu i  refleksji.  Niejednokrotnie
podczas seansu śmiałam się przez łzy. To świetny film na odreagowanie złego dnia w szkole czy pracy, pobudzający do
refleksji. Jeśli macie ochotę popłakać i pośmiać się naprzemiennie, zapraszam serdecznie!
                                                                                                                                                             Nikolina Czuchaj

Zdjęcia (z kolekcji pana Krzysztofa 
Ptasińskiego) mówią nam wszystko: 
Spały nie da się nie lubić!
Nawet wtedy, gdy bolą wszystkie mięśnie, 
poprzeczki są zbyt wysokie, odległości zbyt 
duże i woda... zbyt głęboka.

red.
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Trzymamy kciuki!
Egzaminy gimnazjalne odbędą się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia. Podczas gdy większość z nas spędzi ten czas w kinie 
albo na wycieczce, klasy III staną przed ważnym dla nich wyzwaniem. Jesteśmy pewni, że dadzą z siebie wszystko         
i postarają się zdać jak najlepiej. Ale życzenia od Ósmej Trzydzieści też chyba się przydadzą. Więc życzymy:

    Drogie Koleżanki, Koledzy! Bądźcie opanowani, skupieni, rozważni. 
      Będziemy trzymać kciuki i wspierać Was myślami. 

Mamy też dla Was rady i życzenia od:

Pani dyrektor: Życzę połamania piór! Dajcie z siebie wszystko i śmiało idźcie po sukces!
Pani wicedyrektor gimnazjum: Wykorzystajcie swoją wiedzę i umiejętności, życzę wytrwałości i szczęścia, a także 
aby uzyskane wyniki pozwoliły Wam dostać się do wybranej szkoły.
Pani wychowawczyni klasy III A: Życzę Wam, aby Wasze umysły otworzyły się jak spadochrony podczas egzaminu 
gimnazjalnego i abyście wylądowali w swoim wymarzonym liceum!
Pani wychowawczyni klasy III B: Powodzenia, wiary we własne siły i umiejętności. Pokażcie się z jak najlepszej 
strony. Niech spokój i intuicja Was nie zawiodą w tych ważnych dniach. Trzymam kciuki! 

Dla uspokojenia, rozrywki i podsumowania wiedzy zachęcamy do krótkiego treningu pamięci. 
Rozwiążcie krzyżówki (dla opornych rozwiązanie jest w środku numeru). 

Krzyżówka literacka dla pożeraczy książek
Litery w oznaczonych polach, czytane kolejno, stanowią rozwiązanie.

                           
1
2

3
4

5
6

7
8

9

Krzyżówka z obrazkami (wcale nie dla przedszkolaków!) 
Dopasuj obrazki do zamieszczonych haseł i wpisz ich znaczenia do krzyżówki. 

Litery z ponumerowanych pól dadzą rozwiązanie.
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1. Marcin … - uczył się w klerykowskim gimnazjum.
2. Chronił małą następczynię tronu Cintry.
3. Podążył za świtezianką, choć innej przysięgał wierność.
4. Zabił Hektora w bitwie o Troję.
5. Małego Księcia dziwiła jego pracowitość.
6. Nie rozstawał się ze swą ukochaną szkatułką.
7. Skrycie kochała Zbyszka z Bogdańca.
8. Aż 10 lat zajął mu powrót do Itaki.
9. Zginął w Weronie z ręki Tybalta.

ROZWIĄZANIE

1. Miał Bilbo szczęście, że go znalazł w grocie Golluma!
2. Trofeum starego rybaka z książki Hemingwaya.
3. Kaprys Klary, który przeraził Papkina.
4. Tylko po to Aniołki przybyły na dziady.
5. Zdradliwy prezent od Dejaniry.
6. Miała Grabcowi dać zaszczyty, a przyniosła śmierć.
7. Do poczytania nie tylko w szkole.

ROZWIĄZANIE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Niełatwa sztuka deklamacji
Czy ktoś nie lubi wierszy? Pewnie znajdą się takie osoby, ale wyobraźcie sobie, że są wśród nas
również  tacy,  którzy  kochają  poezję!  Właśnie  oni  12  marca  przystąpili  do  szkolnego  etapu
konkursu Warszawska Syrenka. Nie było łatwo! Każdy uczestnik musiał przygotować do recytacji
co  najmniej  jeden  wiersz  albo  fragment  prozy.  I  nie  chodziło  tu  tylko  o  zapamiętanie  tekstu
(niektóre wiersze były bardzo długie, a fragment „Ani z Zielonego Wzgórza” - chyba na 5 stron!),
ale również o jego interpretację. Trzeba było „zagrać” utwór – barwą i natężeniem głosu. Ważna
była  też  dykcja,  odpowiednie akcentowanie wyrazów i  modulacja  głosu.  Wszyscy bardzo się
starali, każdy miał do zaprezentowania ciekawy utwór. Usłyszeliśmy świetne deklamacje wierszy
znanych poetów,  m.in.  Aleksandra Fredry,  Jana Brzechwy, Danuty Wawiłow, Ludwika Jerzego
Kerna, Tadeusza Śliwiaka, Wandy Chotomskiej, Danuty Ludwiczak.      Nina Kaczorowska

Mamy wiosnę?

Dziewczynki z III a są o tym przekonane! Mimo że za oknem temperatury ujemne,
kalendarz przecież się nie myli. 21 marca w szkole były atrakcje dla najmłodszych
(koncert Orkiestra Dni Naszych) i dla klas starszych (spotkania z podróżnikami). 

Do etapu rejonowego
zakwalifikowali się następujący

wykonawcy z klas I-III sp.:
Nel Cyps albo Zyps
Ivo Gierszewski
Olga Kozak
Joanna Krzykowska
Antonina Pajek
Tomasz Kowalczyk
Amelka Traczyk
Ewa Krzykowska

      oraz z klas IV-VI:
Nina Kaczorowska
Dominika Ciepły
Kamila Maciejak
Laura Clemenz
Tobiasz Kuc
 Zosia Maj

Wyróżnienie w etapie
rejonowym uzyskali:

Ewa Krzykowska, Joasia 
Krzykowska, Olga Kozak, 
Laura Clemenz i Zosia Maj

Gratulujemy!
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To właśnie ci, którzy wspaniale opanowali sztukę żywego słowa. Deklamują jak z nut!

Klasa  IIIa   pracowała  nad
projektem,  który  przyjął  nazwę
„Zainspirowani  poezją  Wisławy
Szymborskiej”.  Wiersz  9-letniej
Blanki  przywołuje  błogi  nastrój
wiosennego dnia. Przeczytajcie!

Przepiękny las

Dzisiaj jestem w pięknym lesie.
W pałacu,
w królestwie
i w najpiękniejszym raju.
Pachnie tu jak na łące,
to jak ogród pełen róż.
Oddycham świeżym powietrzem
i czuję ciepełko
jak w domu.
Szumi las,
a ja się czuję
idealnie,
bezpiecznie
i wspaniale.
Las jest piękny,
sami sprawdźcie,
bo ja już sprawdziłam.




