Wyróżnienie w konkursie poetyckim

aż 8 stron, 12 artykułów, 18 zdjęć,
5 wierszy, 6 rysunków, 35 życzeń,

WIERSZ O JESIENI
Jest za oknem deszcz i plucha,
i co chwila zawierucha.
Liście wiatr unosi czule,
Czasem może utkną w mule.
Gdy się wszystko uspokoi,
Biało zrobi się powoli.

Zosia Fedor, kl. VI b
UWAGA! Mamy już redaktorki naczelne. Są nimi:

Nikolina Czuchaj w F-wypadkowej
i Nelly Żabowska-Żychowicz w Ósmej Trzydzieści.
Obie dziewczyny są bardzo zapracowane, piszą wiele artykułów,
ale wydawanie szkolnej gazety sprawia im dużą przyjemność.

Listopadowe święta
1 XI – Wspominamy
i... bawimy się
Listopad rozpoczyna się odwiedzinami ludzi na cmentarzach.
W melancholijnym, pełnym zadumy nastroju przychodzimy na groby
bliskich, którzy odeszli już na zawsze, ale pozostali w naszych sercach
i w naszej pamięci. Tak jest w Polsce od wieków, jednak pod
wpływem zachodniej mody celebrujemy też Halloween. W szkole
dekoracje sal lekcyjnych nie pozostawiały złudzeń: straszne pająki,
rozświetlone dynie, czarne potworki zdominowały wyobraźnię dzieci.
Nie brakło też pomysłów na odpowiedni strój i pomalowanie twarzy.
Tu kreatywność nie miała granic! Popatrzcie sami.
(A może zdecydujecie się też na chwilę refleksji nad zamieszczonym
obok wierszem znanej poetki, Joanny Kulmowej).

Trudno zachować powagę, a tym bardziej
nadać twarzy groźny wyraz.
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W tym numerze:

Wydaje się, że im groźniej,
tym... weselej.

2 sondaże
 Jesienne fascynacje - szkolne poetki
piszą wiersze – s.1 i s.2
 Świąteczna zaduma czy żarty? – s.2
 Inscenizacja o drodze narodu do
wolności – s.3
 Życzymy i pozdrawiamy – s.4
 Fascynująca nauka - w Centrum Nauki
Kopernik – s.5
 To był dobry film - recenzja – s.5
 Na ścieżkach rowerowych
z dokumentem w kieszeni – s.5
 Wycieczka pełna niespodzianek – s.6
 Muzyka dobra na naukę i na...
niepogodę – s.6
 Żonkile, kwiaty nadziei – s.6
 Muza nie najbardziej hołubiona, czyli co
sądzimy o telewizji – s.7
 Kulturalni, dobrze wychowani – s.7
 Ile warta jest bezinteresowna pomoc? s.8
Zaduszki
Nie wiem, co to znaczy umieranie –
znam te smutne białe świece przy ścianie.
Nie wiem, co to znaczy odchodzenie –
tylko wiem, jak gorzko pachnie czarny wieniec.
Nie wiem, co to są śmiertelne rany –
przecież znam ten grób przez matki opłakany.
Może pięknie w tej czerni. W tej bieli.
Ale nie chcę, aby chłopcy tak ginęli.

Nie ma to jak maska!
Na pewno ukryje rozbawienie.

Szymon Makuch

Święta Miłości
Kochanej Ojczyzny!
11 XI 1918 r. Polska odzyskała
niepodległość.
Minęły już długie 123 lata. Mało kto pamiętał smak wolności.
Opowiadania dziadków o niepodległej Polsce wydawały się
tylko marzeniami, zrodzonymi
w chwilach niczym
nieuzasadnionej nadziei. Przecież tak drogo zapłaciliśmy za
kolejne zrywy narodowe. Oczywiście, każdy chciał wolności,
ale czym ona była? Jakie rodziła zobowiązania? Co
oferowała? I czym różniła się od teraźniejszego stanu?

Trudna była droga do niepodległości. Wymagała odwagi,
przywiązania do najświętszych wartości i poświęcenia.
O tym mówili aktorzy szkolnej inscenizacji.

I oto w roku 1918 nadarzyła się okazja, by nareszcie, po tylu latach, odzyskać
niepodległość! W wyniku wojny rozpadła się monarchia austro-węgierska,
a Niemcy już chyliły się ku upadkowi. Polacy nie potrzebowali więcej i od razu
wzięli sprawy w swoje ręce. Zaczęli przejmować władzę na okupowanych
ziemiach. W Lublinie Ignacy Daszyński stanął na czele Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej. Tymczasem Rada Regencyjna, utworzona w 1917
roku, podjęła ostateczne kroki, by zawrzeć sojusz z Józefem Piłsudskim, który
wykorzystując słabość Niemców zmusił ich do rozbrojenia i opuszczenia Polski.
W wyniku tego rząd Daszyńskiego oddał się Piłsudskiemu do dyspozycji. Rada
Regencyjna sama się rozwiązała i ustanowiła urząd Naczelnika Państwa, oddając
Piłsudskiemu władzę wojskową i cywilną.
Uczniowie szkoły podstawowej z wielkim
zaangażowaniem mówili o tym, jak Polacy
chwycili za broń, by odzyskać upragnioną
wolność. Ich słowa o bitwie pod Racławicami,
powstaniach listopadowym i styczniowym nie
były zwykłą relacją o zdarzeniach sprzed wielu
lat, ale stanowiły hołd dla tych, którzy oddali
życie za wolność ojczyzny.

Tyle historii, podanej w wielkim skrócie. A obecnie? Czy
zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest wolność? Jakie daje nam
możliwości? Czytelnicy, którzy znają losy bohaterów książki pt.
„Syzyfowe prace”, wiedzą, jak trudno pogodzić się z utratą
prawa do mówienia w ojczystym języku i nauki o swoim kraju.
W
wolnej Polsce 11 listopada świętujemy odzyskanie
Nie było granic Polski? Wróg mógł bezkarnie wkroczyć
niepodległości
uczestnicząc w paradach i spędzając ten dzień na
do naszych miast, naszych domów? Pani Dyrektor
przemyśleniach.
W naszej szkole odbył się uroczysty apel,
tłumaczy, dlaczego tak się stało i jak wielką było to
przygotowany przez samorząd szkoły podstawowej.
tragedią dla naszego narodu.

„Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą
chłopcy malowani” – śpiewali szkolni artyści, a z nimi
prawie cała widownia. Również „Pieśń Legionów”
porwała wszystkich. „Na stos rzuciliśmy swój życia los”
brzmiało przejmująco, ale też dumnie.

Tytuł artykułu pochodzi z „Hymnu do miłości ojczyzny” I. Krasickiego .
Tekst: Nikolina Czuchaj, opis zdjęć: Agnieszka Kliszka
i Wiktoria Phan , zdjęcia: Tymon Kłoda
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Czego można się nauczyć w Centrum Nauki Kopernik?
Centrum Nauki Kopernik to miejsce, do którego szkolne wycieczki przybywają nie w celach
rekreacyjnych, lecz po to, by pogłębić wiedzę z różnych dziedzin: z biologii, matematyki, chemii,
fizyki, architektury... Tu można poczuć się prawdziwym odkrywcą i naukowcem. Można osobiście
przeprowadzić doświadczenia fizyczne, sprawdzić jakie zastosowanie mają w praktyce różne badania
naukowe, dowiedzieć się więcej na temat nas samych i otaczającego nas świata.
Klasa VI a z zainteresowaniem obserwowała wiele zjawisk, również sama eksperymentowała.
Interesowała nas ucieczka z tonącego statku, którą śledziliśmy na czasowej wystawie o wodzie
i bezpieczeństwie nad wodą. Zainteresowanie wzbudziło też to, jak tworzy się tornado. Ciekawe
również było sprawdzenie, jak bada się miejsce zbrodni, wykorzystując do tego zdobycze nauki.
Okazuje się, że przestępcy nie mają szans wobec dokonań współczesnej kryminologii.
Z zaciekawieniem sprawdzaliśmy też, jak może wyglądać Wszechświat z różnych punktów
obserwacyjnych.
Po takiej wycieczce wiele osób z naszej klasy zrozumiało, że nauka służy ludziom. Jest potrzebna,
by świat się rozwijał i był coraz bardziej atrakcyjny, nowoczesny. Z tego właśnie powodu warto się uczyć.
tekst: Tymon Kłoda
rys. Szymon Makuch

Klasy IV obejrzały w kinie film pt.
„Tarapaty”.
Oto relacja naszej dziennikarki
Niektórym widzom film się podobał, więc z uwagą śledzili akcję. Jednak były też dzieci znudzone siedzeniem w kinie.
Narzekały na długie sceny i brak napięcia. Dlaczego? Może zabrakło im niezwykłych postaci, niezwyciężonych
bohaterów, potworów, dziwnych zdarzeń? Tu wszystko dzieje się w naszym świecie, tym, w którym żyjemy i znamy go
z naszego życia.
A o czym jest film? O dziewczynce, która spędza dni samotnie, bez przyjaciół. Jednak jej życie nagle się zmienia i to
z powodu... złodziei, którzy włamują się do domu jej cioci. Złoczyńcy kradną z pomieszczenia wypełnionego rupieciami
tylko plany mieszkania, jednak mają one dla właścicielki duże znaczenie. A dla dziewczynki? Nic nie idzie po jej myśli,
ale ona jeszcze nie wie, że to będą najlepsze wakacje w jej życiu!
Uważam, że film był bardzo ciekawy, a przede wszystkim pouczający. I to ze względu na jego przesłanie: warto jest
pomagać innym i zawierać nowe znajomości. Bo film „Tarapaty” mówi nie tylko o kłopotach i trudnych sytuacjach,
w których znaleźli się bohaterowie, ale też o niezwykłej sile przyjaźni.
Laura Clemenz

Bezpieczniej z kartą rowerową
Jazda na rowerze przeważnie nikomu nie sprawia trudności,
przecież utrzymanie się w siodełku i kręcenie pedałami to żadna
filozofia. Ale, jak przekonaliśmy się, trzeba jeszcze umieć
poruszać się po drogach, z których przecież korzystają również
piesi i kierowcy innych pojazdów (samochodów, tramwajów).
Trzeba też umieć poradzić sobie w sytuacjach awaryjnych
i udzielić pierwszej pomocy. I właśnie niedawno w naszej szkole
odbył się dla przyszłych rowerzystów egzamin na... myślenie.
Klasy V bardzo przeżywały egzamin na kartę rowerową,
zwłaszcza część teoretyczną. Przed przyjściem egzaminatora było
jeszcze tradycyjne wkuwanie przepisów drogowych i zasad
pierwszej pomocy. Testy wcale nie były łatwe! Kto ma
pierwszeństwo przejazdu? Jak odczytać znaki drogowe? W jakie światła należy wyposażyć rower? Czy można
przewozić pasażera? Te i podobne pytania sprawiły, że siedzieliśmy jak anioły, skupieni i uważni.
A potem, dwa tygodnie później, przyszedł czas na praktykę. Wydawało nam się, że umiemy jeździć, ale nasze jazdy nie
wypadły najlepiej. Parę razy zostało wymuszone pierwszeństwo przejazdu. Nie wszyscy prawidłowo wyliczyli drogę
hamowania. Dlatego też było zdenerwowanie, a nawet łzy i sporo nerwów. Pewnie niepotrzebnie, bo i tak wszyscy zdali
i wszyscy mogą się cieszyć z nowo nabytych uprawnień.
Nelly Żabowska-Żychowicz

Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych!
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Na tej wycieczce było wiele atrakcji!
23 października był dniem chłodnym i pochmurnym. Nie przeszkadzało
to klasom V bawić się i wypoczywać na ciekawej wycieczce w okolicach
Warszawy. Zajęć było bez liku! Można było wiele się nauczyć, na
przykład jak upiec chleb, dowiedzieć się o staropolskich potrawach
i zwiedzić zabytkowy dwór we wsi Strzyżew. Byliśmy też w Żelazowej
Woli, miejscowości Fryderyka Chopina.

To nie jest zwykły dom. Kiedyś brzmiały tu dźwięki fortepianu, przy którym
zasiadał Fryderyk. Tu, w Żelazowej Woli, w tej pięknej okolicy, pod gołym
niebem, w otoczeniu przyrody, artysta dawał wspaniałe koncerty.

Chwile wytchnienia
przy muzyce
O muzyce można napisać wiele.
Wprowadza w dobry nastrój, przywołuje
wspomnienia,
łagodzi
obyczaje.
I uspokaja, pozwala na odpoczynek.
Dlatego po kilku męczących lekcjach
uczniowie klas IV-VII oraz II gimnazjum
obejrzeli występ z serii Przerwy
Muzyczne. Uczennice klas drugich
gimnazjum – Magdalena Jabłońska,
Wiktoria Bachara, Marta Czabańska,
Nikolina Czuchaj, Ewa Śródka, Klara
Kuc – zaśpiewały piosenki z lat
pięćdziesiątych,
sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych. Część wykonanych
utworów była powolna, jednak pozostałe
tryskały wręcz energią. Publiczności
bardzo podobał się występ, słuchacze
nagrodzili młode artystki gorącymi
brawami. Prawdopodobnie wielu uczniów
wróciło na lekcje z uśmiechem na twarzy.
To było bardzo miłe wydarzenie. Oprócz
tego – korzystne, gdyż wielu z nas
poprawił się humor oraz zniknęła niechęć
do nauki, spowodowana uciążliwymi
zmianami pogody.
Klara Kuc
str.6

Konkurencja na bieg z jajkiem na łyżce
(uwaga, nie może się stłuc!) dostarczyła wielu
emocji. Tu trzeba ogromnej koncentracji,
sprytu i refleksu.
Doping jest już u granic możliwości.
W końcu każda drużyna chce wygrać,
zwłaszcza, że nagrodą są cukierki!
Nelly Żabowska-Żychowicz

Żonkile – słoneczne kwiaty nadziei
Dnia 7 listopada klasy II A
i II B wzięły udział w akcji
„Pola Nadziei”, która ma na
celu
niesienie
pomocy
dzieciom cierpiącym na
nowotwory. Zadaniem obu
klas było posadzenie żonkili
przed boiskiem szkolnym.
Kwiaty te od starożytności
są
symbolem
nadziei,
odrodzenia, a w obecnych
czasach również nadziei
w walce z chorobą
nowotworową.
Wyglądają
tak delikatnie, a drzemie w
nich ogromna siła, która
pozwoli
im
przetrwać
wiosenne przymrozki.
Czekamy z niecierpliwością na wiosnę, by ukazała nam
rząd pięknych żonkili – posadzonych z miłości i dla
miłości. Kwiat ten, mimo że symbolizuje kruchość
i ulotność życia, otworzył nasze serca, w których, jak
żonkile, kwitnąć będzie chęć pomocy drugiemu
człowiekowi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się
w tę akcję!
Nikolina Czuchaj

Telewizja – jedenastą muzą?
W starożytności było ich 9, pod koniec XIX w. pojawiło się kino, które szybko awansowało do miana X muzy,
a niedługo po nim – telewizja, tytułowana obecnie XI muzą. Czy słusznie? Muza daje natchnienie, kieruje myśli ku
pięknu, ale też niepodzielnie włada tymi, którzy jej ulegają, i domaga się hołdów. 21 listopada w Światowy Dzień
Telewizji dobrze jest zastanowić się, jaki wpływ wywierają na odbiorców programy telewizyjne, czy jesteśmy odporni
na sugestie i czy świadomie wybieramy spośród szerokiej oferty to, co dla nas korzystne.
W przeprowadzonym w klasie II B sondażu ankietowani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Jak widać, przed szklanym ekranem siadamy przede wszystkim dla rozrywki (15 osób, tj. 83,3%), chcemy odpocząć
i przeżyć ciekawe emocje. Pierwsze miejsce zajmuje tu sport, na który oddano 8 głosów (44% wskazań), zaraz po nim
plasują się różne programy rozrywkowe i filmy fabularne (po 7 głosów). Trochę mniej ciekawią nas seriale (28%, czyli
5 osób), zupełnie małą wagę przywiązujemy do telewizyjnych konkursów (11%, a więc tylko 2 osoby interesują się
tymi programami). Co ciekawe, telewizja dla klasy II nie jest źródłem informacji, tylko niecałe 28%, czyli 5 osób siada
przed ekranem, by uzyskać bieżące wiadomości o tym, co aktualnie dzieje się na świecie. Niewiele osób (22,2%, czyli 4
osoby) uzupełnia i poszerza szkolną wiedzę dzięki programom edukacyjnym. Wniosek? Wybierajmy świadomie i nie
spędzajmy długich godzin przed telewizorem.
Szymon Makuch
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