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Najmłodsi dziennikarze Ósmej Trzydzieści

Nauczycielom, Uczniom, Pracownikom Szkoły z okazji
Dnia Edukacji Narodowej

wytrwałości, sukcesów i entuzjazmu w pracy oraz w nauce
życzą redaktorzy Ósmej Trzydzieści

Jak obchodzimy Dzień Nauczyciela?
W tym roku Dzień Nauczyciela wypadł w niedzielę, ale nie oznacza to, że go
nie świętowaliśmy! Jak co roku nasi cierpliwi przewodnicy wyszli ze szkoły
z naręczem kwiatów, które dostali od każdej klasy. Jednak nie tylko na tym
skończyły  się  obchody  tego  dnia!  Z  okazji  tego  wydarzenia  Samorząd
Szkolny wraz z kółkiem muzycznym zorganizowali apel, który rozpoczął się
od  pięknego  i  zajmującego  przemówienia  Pani  Dyrektor.  Następnie
przewodniczący  Samorządu  złożyli  wszystkim  nauczycielom  „z  serca
płynące”, jak to sami ujęli, podziękowania w imieniu wszystkich uczniów.
Na  zakończenie  kółko  muzyczne  zaprezentowało  swoje  umiejętności,
śpiewając  piosenki,  które  porwały  całą  publikę  do  tańca  i  śpiewu.
Niesamowitą atmosferę przerwał niestety dzwonek na lekcje. Szkoda, że nie
mogliśmy zostać na sali jeszcze choć chwilkę dłużej…
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Miesięcznik dla Uczniów, 
Nauczycieli, Rodziców 
i Sympatyków Szkoły

Wydawnictwo Prywatnej 
Szkoły Podstawowej nr 92

i Prywatnego Gimnazjum nr 1
w Warszawie

Jesteśmy w klasie IV i interesujemy się wieloma sprawami. Będziemy dla Was pisać o tym, co dzieje się w szkole, co 
warto przeczytać lub zobaczyć w kinie. W Ósmej Trzydzieści przeczytacie też nasze opowiadania, wiersze, zobaczycie 
fotografie i rysunki. Chcemy przede wszystkim pisać prawdę!

Zespół redakcyjny

Nikolina Czuchaj
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Nasi nauczyciele też byli uczniami!
Może niektórym trudno w to uwierzyć, ale to prawda. 
Nauczyciele też siedzieli w ławkach i pisali sprawdziany.
Potwierdzają to nasze wywiady. 

Pytamy Panią  Agnieszkę Krajewską.
Redakcja: Jak Pani wspomina swoją szkołę?
- Było bardzo ciekawie, miło wspominam swoich nauczycieli.
Redakcja: Jaki przedmiot lubiła Pani najbardziej?
- Matematykę, ponieważ uczyła jej wspaniała osoba.
Redakcja: Co z naszej szkoły przeniosłaby Pani do swojej dawnej?
- Przeniosłabym technologię, świetne prezentacje wykonane przez uczniów i swobodę nauczania.
Redakcja: Co ze swojej dawnej szkoły przeniosłaby Pani do naszej?
- Trochę więcej dyscypliny, oczywiście mówię to jako nauczycielka, a jako była uczennica – nic, bo jest fajnie.

Wywiad przeprowadziły: Amelka Traczyk, Maja Zaklika, Weronika Posadowska

Pani Anna Jankun powiedziała nam:
- Bardzo miło wspominam nauczycieli, z którymi mam kontakt do dnia dzisiejszego. W mojej starej szkole teraz uczą
niektóre moje koleżanki i  niektórzy koledzy z klasy.  Najbardziej  lubiłam język polski  i  plastykę,  bo  zawsze na  tych
lekcjach było twórcze działanie. Co bym przeniosła do swojej starej szkoły? Na pewno multimedialne środki nauczania
i internet, którego szkoła nie miała w tych czasach, gdy byłam uczennicą. Natomiast ze swojej szkoły przeniosłabym tu,
do Was, sposób pracy z uczniami.

Wywiad przeprowadziła Karolina Pluta, rys. Blanka Kukacka

To się działo naprawdę! - nasze opowiadania

Prawdziwa przyjaźń
Moją przyjaciółką  jest  Blanka.  Historia,  którą  opowiem,
jest  krótka,  zaczynam!  Byłam  wtedy  w  3.  grupie
przedszkola,  gdy pewien  chłopak (dziś  6-klasista)  bawił
się z kolegami w podnoszenie zjeżdżalni, po której od razu
zjeżdżali. Spytałam, czy mogę bawić się z nimi, a oni się
zgodzili. Niestety, za 9. razem nie udało mu się utrzymać
zjeżdżalni  i  przechylił  ją!  Spadłam  na  prawą  rękę,  na
szczęście  jestem  leworęczna.  Przejdźmy  do  sedna.  Gdy
leżałam i  płakałam, podbiegła  do mnie Blanka  i  zaczęła
płakać.  To  prawdziwa  przyjaciółka!  Odczuwa  mój  ból!
Blanko, jesteś super przyjaciółką.

Księżniczka i rycerz
Cześć,  chciałabym  Wam  opowiedzieć  moją  przygodę,
którą  przeżyłam  w  wieku  6  lat.  Gotowi?  Zaczynajmy!
Kiedy  bawiłam  się  w  moim  pokoju  w  księżniczkę,
wołałam  przez  okno:  „Pomocy!  Jestem  księżniczką
zamkniętą  na  wieży.  Niech  mnie  uratuje  jakiś  rycerz!”
Rodzice byli  na  dole  i  nie  słyszeli  moich  próśb.  Aż  tu
nagle  zadzwonił  do  drzwi  nasz  nie  najchudszy  i  nie
najmłodszy  sąsiad,  który  powiedział,  że  jest  rycerzem
i przyszedł uratować księżniczkę. Moi rodzice byli bardzo
zdziwieni,  nie wiedzieli,  o co chodzi.  Gdy wszystko  się
wyjaśniło,  uśmialiśmy  się  wszyscy,  a  ja  zostałam
zaproszona do sąsiadów na truskawki.
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W tym numerze:
  8 stron – zdjęcia, artykuły, sprawozdania,
opowiadania, ilustracje, recenzje, wywiady!

1. Kim są najmłodsi dziennikarze - s.1 
2. Obchodzimy Dzień Nauczyciela – s.1
3. Jak nauczyciele wspominają szkolne czasy – s.2
4. Opowiadania – sentymentalne  i zabawne – s.2
5. Czego uczą się czwartoklasiści – s. 3
6. Co uczniowie myślą o nauczycielach – s. 3
7. Jak być kreatywnym? – s.4
8. Szkolne samorządy – s.4
9. Wakacje pełne nauki - s.5
10. Pracowita jesień – nie tylko nad testami – s.5
11. Jeszcze raz o wakacyjnej nauce - s.6
12. W kinie uczymy się o... kinie -s.6
13.To warto przeczytać! – s.7
14. Wycieczka, o której nie wolno zapomnieć – s.7-8

Kaja Kornacka, kl. IV a
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Nowi nauczyciele, nowe przedmioty 
Dzieci z klas IV od września uczą się, tak jak starsi uczniowie, według przedmiotów. To dla nich duża zmiana, bo 
dotychczas nie mieli takiego podziału zajęć. Czy polubili już nowe lekcje?

Większość pytanych osób na pierwszym miejscu spośród ulubionych przedmiotów wymienia historię. Dlaczego? „Pan
od historii zawsze nas zabawia” - mówi Amelia, a Maja potwierdza: „Pan zawsze poprawia nam humor”. Marcel też lubi
historię, „ponieważ jest ciekawa, a on chętnie uczy się o przeszłości”. Antosia stwierdza, że historia „jest interesująca”.
Lidka jest zafascynowana tym, że historia „opowiada o tym, co było, o czynach ludzi, którzy żyli w dawnych czasach”.

Klasy IV lubią też język angielski („bo jest  ciekawy”,  „bo pani zadaje ciekawe ćwiczenia”). Lidka upodobała  sobie
język polski („pani zadaje lektury i prace pisemne, a pisanie i czytanie sprawia mi przyjemność”). Wśród ulubionych
przedmiotów czwartoklasistów pojawia się jeszcze przyroda. 

Życzymy, by wszystkie lekcje były atrakcyjne i dawały Wam satysfakcję! A Weronika Posadowska z IV c dodaje: 
3 lata temu, kiedy przyszłam pierwszy raz do szkoły, widziałam same nowe twarze. Bałam się, że nie znajdę żadnych 
przyjaciół i że nie jestem w ogóle towarzyska. Na szczęście do klasy przyszły miłe osoby i cieszę się, że chodzę do tej 
szkoły. Drodzy pierwszoklasiści, nie bójcie się szkoły i nowych osób!

Redakcja

Kartki z zeszytu (o nauczycielach z okazji Dnia Nauczyciela)
Szkoła to  trochę  jak  drugi  dom.  Spędzamy
tam większość dnia.  Jest  świadkiem naszych
sukcesów  i  radości,  naszych  niepowodzeń,
a nawet łez. Ale to byłyby tylko mury bez tych
wszystkich,  którzy  ją  tworzą.  Myślę
o przyjaciołach, kolegach.  Jednak o tym, jak
ogromny wpływ mają na nas nasi nauczyciele,
to  chyba  jeszcze  do  końca  sobie  nie
uświadamiamy.  To  oni  potrafią  wzbudzić
w  nas  zainteresowanie  do  swoich
przedmiotów,  to  oni  wpajają  nam  zasady
postępowania,  opowiadają  o  życiu,  jego
dobrych i  złych  stronach.  Są  ważną  częścią
naszego  życia.  Moi  rodzice  czasami
wspominają  swoich  nauczycieli,  którzy  byli
dla nich ważni… jestem przekonany, że ja też,
opuszczając tę  szkołę,  na  długo zapamiętam
moich nauczycieli.

Maksymilian Kurzyński, kl. VIII

Szkolni  pedagodzy (ang.  teachers)  to  nie  są  zwykli  uczyciele,  ale
z  prawdziwego  zdarzenia  nauczyciele.  Przekazują  wiedzę
i doświadczenie nie tylko wynikające z tzw. „programu edukacyjnego”
(to  czynią  w  sposób  celujący),  ale  także  z  praktycznych  sytuacji
życiowych. Nikt z nas dotąd nie wiedział, że nie wolno przechowywać
rowerów (ang.  bicycle)  na  balkonie  piątego  piętra  (to  może  grozić
„teleportacją”), najlepsze mleko to to prosto z Holandii (tam najlepsza
„trawa”),  a  dobrej  linii  metra  nie  da  się  wybudować  w  dwa  lata.
Opowiadania, które można usłyszeć na wuefie, to prawdziwe historie
o zasięgu globalnym. Tysiące żartów i  dowcipów z lekcji  historii  to
prawdziwa „beczka śmiechu”, a piosenki śpiewane na lekcjach muzyki
to – dosłownie – arcydzieła. 

Normą  jest,  że  nasi  nauczyciele  poświęcają  wolny czas,  pomagając
nam w przygotowaniach  do  dodatkowych konkursów czy  olimpiad.
Ukierunkowują,  dobierają  materiały,  ale przede wszystkim wspierają
nas i motywują.

Weronika Dżaman, kl. VIII

Najważniejsza jest kreatywność
   – Jeden z wrześniowych dni był dla nas szczególnie atrakcyjny – mówią dzieci z klasy IV a. –
Pojechaliśmy szkolnym autokarem na warsztaty artystyczne prowadzone przez instruktorów
Sinfonii Varsovia. 

Choć minęło już parę dni od wycieczki,  nadal dziennikarze szkolnej gazety z ożywieniem
wspominają różnorodne zabawy i dzielą się z czytelnikami swoimi wrażeniami.
   – Bardzo mi się podobały zajęcia taneczne. Dowiedzieliśmy się, jak za pomocą gestów można przekazać informacje
i jakie to miało zastosowanie w starożytnym teatrze greckim – opowiada Nel.
   Blanka też zainteresowała się tańcem, a ponadto zaangażowała się w komponowanie pocztówki z różnych elementów.
    – Losowaliśmy karteczki, z których należało odczytać hasło i dobrać do niego właściwe znaki rozpoznawcze,              
a następnie przykleić je na pocztówkę. 
   Piotr wylosował karteczkę z Francją  i, jak przyznaje, stworzył dość ekspresywną kompozycję: był tam samochód
z dziewczyną,  jadący na wprost wieży Eiffla,  był również... Indianin na koniu.  – Najważniejsza jest  kreatywność –
stwierdził. 
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rys. Laura Clemenz

   Oskar  nie  pojechał  z  klasą,  lecz  z  zainteresowaniem  przysłuchiwał  się  relacjom  swoich  kolegów,  po  czym
podsumował: Wyobraźnia dzieci nie zna granic!        Dziennikarze z IV a
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                             Samorząd Szkoły Podstawowej
Początek roku szkolnego skłania do snucia różnych planów. Samorząd Szkolny zamierza
przeprowadzić wiele ciekawych i ambitnych akcji. Przeprowadziliśmy wywiad                                       
z Panią Magdaleną Trzeciak, opiekunką Szkolnego Samorządu.

Redakcja: Na czym polega Pani zadanie?
- Koordynuję spotkania Samorządu Uczniowskiego, służę im radą i wspieram w ich inicjatywach.

Redakcja: Co Samorząd zamierza zrobić dla szkoły?
- Mamy nadzieję, że będziemy mogli pomagać wszystkim uczniom w realizacji pomysłów dotyczących
życia szkolnego.

Redakcja: Dla kogo jeszcze Samorząd będzie pracować, czy będzie komuś pomagać?
- Chcemy, jak co roku, pracować na rzecz organizacji charytatywnych.

Redakcja: Czy podoba się Pani ta praca?
- Bardzo mi się podoba. Jest wiele do zrobienia, ale mam też pomocników. Trzon Samorządu stanowią: 

Przewodnicząca – Maja Wolińska z kl. VII c
Zastępca – Gabriela Czerniowska z kl. VII b
Sekretarz – Pola Piłat z kl. VI b

Redakcja: Dziękujemy Pani za wywiad! Blanka, Kaja, Nel, Olga, Oskar

Jak Samorząd Szkolny zamierza wpłynąć na życie szkoły?
Wywiad z przewodniczącą samorządu gimnazjalnego

 Wiktorią Bacharą

Redakcja:  Razem  z  Michałem  (Michał  Walasek  –  przyp.
redakcji)  zostaliście  nowymi  przewodniczącymi  na  rok
2018/2019. Jak czujesz się w nowej roli?
Wiktoria:  Jest  to coś  na pewno ciekawego i  bardzo się cieszę,  że
mogę  pełnić  tę  funkcję  w  szkole.  W  pewnym  sensie  od  zawsze
chciałam  być  przewodniczącą  szkoły,  bo  mam  możliwość  w  ten
sposób wnieść różne fajne pomysły  do  szkoły.  Taki  jest  mój  plan
w tym roku,  żeby zrobić coś, czego w szkole jeszcze nie było oraz
urozmaicić życie pozalekcyjne. Naprawdę bardzo się cieszę, że mogę
pełnić tę funkcję!

Redakcja:  Jakie  wydarzenia  planujecie  na  najbliższy  rok
szkolny?
Wiktoria:  Wydarzeń jest w sumie dużo – jednodniowych albo nawet
kilkudniowych, że tak powiem, „eventów”. Planujemy zrobić wieczór
filmowy,  żebyśmy wszyscy  mogli  się  zgromadzić  i  obejrzeć razem
filmy. Mamy również w planach wprowadzić dni bez pytania przez
nauczycieli,  chciałabym,  żeby  to  w  tym  roku  naprawdę  zaczęło
funkcjonować. Mamy zamiar też skupić się w tym roku wraz z sekcją
sportową  na  sporcie,  na  organizacji  turniejów  sportowych,  które
będą  przeprowadzane  co  miesiąc.  Chcemy  urozmaicić  codzienną
szkolną rutynę, a zarazem zamierzamy promować ruch i aktywny tryb
życia wśród młodzieży. 

Redakcja: Czy którejś z tych akcji możemy się spodziewać niedługo?
Wiktoria:  Na pewno zbliża  się  dzień  bez  pytania.  Turniej  sportowy odbędzie  się  pod koniec miesiąca,  jeszcze nie
wiadomo do końca jaki, ale będziemy to jeszcze ustalać z sekcją sportową. Myślę, że z tych najciekawszych wydarzeń to
właśnie odbędzie się najwcześniej.

Redakcja: Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia!

s. 4

rys. Blanka Kukacka

Wywiad przeprowadziła: Nikolina Czuchaj
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Uczymy się podczas wakacji
Wolicie szkołę czy wakacje? - to, zdawałoby się,  retoryczne pytanie zadał
Marcel Kowalski z kl. IV. I zaraz odpowiedział: „Ja wolę wakacje, chociaż
w  tym roku  szkoła  jest  100  razy  ciekawsza.  Nasza  wychowawczyni  jest
bardzo fajna”. Wyobraźcie sobie jednak, że podczas wakacji, mimo że szkoła
jest zamknięta, też się uczymy.  

- Najczęściej podczas wakacji jedziemy w góry, nad morze, nad jezioro lub
zwiedzamy urocze miasteczka – pisze Weronika Posadowska. - Gdy nie ma
szkoły, odpoczywamy i szalejemy, ale to wcale nie znaczy, że niczego się nie
uczymy. Wszystko jedno, czy wyjeżdżamy, czy pozostajemy w domu –
zawsze można dowiedzieć się czegoś ważnego i poznać coś nowego. Czego ja się nauczyłam? Gdy w moim domu pod
koniec lata zjawił się pies, choć tylko na 1 dzień, musiałam się nim zająć. Teraz już wiem, jak prowadzić go na smyczy,
pilnować go i robić z nim sztuczki. Wiem też, że w upalne dni nie wolno zapomnieć o misce z wodą dla zwierzaka. 

Blanka Kukacka w czasie wakacji była w Egipcie. - Widziałam rafy koralowe w różnych kolorach, najczęściej żółte
i czerwone - relacjonuje. -  Są one pod ochroną, więc nie można ich nawet dotykać, a tym bardziej zabierać. Takie rafy
mogą rosnąć przez tysiące lat. Robią ogromne wrażenie.

Natomiast Maja Zaklika pisze: „Wakacje spędziłam w Afryce, zobaczyłam tam ludzi, którzy żyją bardzo biednie. Nie
mają takich wygód jak my, żywią się tym, co dostarcza im przyroda, co znajdą wokół siebie. Jako naczyń używają łupin
kokosa.  Byłam też  na  Safari  i  znów przekonałam się,  że  świat  nie  jest  taki  piękny,  jak  nam się  wydaje.  Jadąc
samochodem, spostrzegłam ranną lwicę.  Zwierzę kulało, ale niestety nie mogłam mu pomóc. Wywnioskowałam, że
w każdym narodzie, w różnych częściach świata jest inaczej. 

- Na wakacjach byłam w Turcji - to relacja  Amelki Traczyk. - Pewnego dnia pojechałam z rodzicami do delfinarium.
Delfiny wspaniale skakały, to piękne i mądre zwierzęta. Bardzo mi się podobały. W Turcji zaciekawiły mnie też potrawy,
m.in. czarny makaron i różne ostre dania. Spodobał mi się też tradycyjny turecki taniec. Był dziwny.

Redakcja

Konkursy, konkursy i jeszcze raz konkursy!
Ostatni tydzień był bardzo stresujący dla  wielu uczniów naszej szkoły. Albowiem był pełen pierwszych w tym roku
konkursów! Codziennie odbywały się Multitesty ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, w których większość
naszych kolegów brała  udział.  Za nami jest  już także I etap konkursów kuratoryjnych z WOS-u i  fizyki.  Życzymy
wszystkim konkursowiczom jak najlepszych wyników! 

Nikolina Czuchaj
Sportowa niedziela

Niedziela 30 września była dla najstarszych klas dniem bardzo pracowitym – wspomagaliśmy sportowców na 40. 
Maratonie Warszawskim. Było wiele emocji i zaangażowania podczas dostarczania zawodnikom napojów i przekąsek. 

s. 5

fot. Maja Zaklika

rys. Oliwia Niczyporuk

To nie jest nasz sposób na uprawianie sportu, ale zawsze warto dopingować innych.           Redakcja

rys. Amelia Traczyk
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Wakacje – odpoczynek czy nauka?
Choć wakacje już dawno minęły i tylko słoneczne popołudnia przenoszą
nas  do  tamtych pięknych miesięcy,  to jednak chciałabym powrócić  na
chwilę  myślami  do  tych  wspaniałych  dni,  bez  trosk  oraz  nauki…  No
właśnie,  czy  aby na  pewno bez  nauki?  Choć  nie  musieliśmy  odrabiać
pracy domowej ani uczyć się na trudne sprawdziany, to jednak nie był to
czas kompletnie stracony. Sami zobaczcie…

Wielu z nas wyjeżdża na obozy szkoleniowe, czasami po to, by rozwijać
swoje  dotychczasowe  pasje,  czasami  –  by  spróbować  sił  w  nowych
zadaniach.  W  tym  roku  Patrycja  postanowiła  poszerzyć  swoje
zainteresowania fotografią i wzięła udział w obozie o takiej tematyce! Na
dwutygodniowym  kursie  poznała  tajniki  obsługi  zaawansowanych
ustawień  aparatu,  dowiedziała  się,  jak  robić  zdjęcia  w  oświetleniu
naturalnym  oraz  sztucznym.  Pokazano  jej  też  wiele  trików na  lepsze
doświetlenie zdjęć. Miała szanse pracować z modelkami i uczyć się, jak
odpowiednio skadrować portret, tak żeby twarz postaci wyszła w nim jak
najkorzystniej.  Już nie  możemy się  doczekać,  aż  zobaczymy efekty jej
pracy!

Wakacje to idealny czas na podróże,  a co się z tym wiąże, zwiedzanie.
Możemy  dowiedzieć  się  wielu  ciekawostek  o  starożytnych  miastach,
ogromnych  kościołach  czy  pięknych  zamkach.  Łucja  również  nie
próżnowała,  jednak ona  nietypowo wybrała  się zwiedzać fabrykę szkła
w  Krośnie.  Miejsce,  choć  z  pozoru  normalne,  w  środku  zaskakiwało
wielością  form  i  barw.  Łucja  miała  okazję  krok  po  kroku  zobaczyć
produkcję szkła, sama spróbować pomóc niektórym pracownikom. Żadna
lekcja w szkole na ten temat nie dałaby jej tyle co ta wycieczka.

Wakacje wypełnione są  słonecznymi dniami, podczas których marzymy
tylko o chwili chłodu. Nic wtedy nie przynosi większej ulgi niż skok do
wody! Zatoka Pucka na Helu jest istnym rajem dla osób pływających na
windsurfingu.  Jeśli  mieliście  okazję  tam być  podczas  tych  wakacji,  to
możliwe,  że  widzieliście  z  daleka  płynącą  wraz  z  wiatrem  Wiktorię.
Zamierzała  ona  bowiem  w  te  wakacje  spróbować  swoich  sił  w  tym
sporcie.  Kto  ją  widział,  sam  może  przyznać,  że  wyglądała,  jakby
trenowała to od lat.

 
Niektórzy jednak postanowili doskonalić swoje umiejętności w tym, co robią już od dawna. Weronika wraz z rodzicami
wypłynęła na rejs jachtem, jak w każde wakacje. Z każdym rokiem nabiera wprawy i jest coraz lepszym żeglarzem. Tym
razem udało jej się opanować nowe, trudne manewry, które musiała wykonywać sama na otwartym morzu! Natomiast
Kuba,  który  również  pasjonuje  się  tym  sportem,  zdał  podczas  letnich  miesięcy  patent  na  sternika  jachtowego
i  motorowodnego.  Z  utęsknieniem  czeka  na  najbliższe  chwile  wolnego,  podczas  których  będzie  mógł  nareszcie
wypłynąć sam na morze.
Jak widać, nawet podczas wakacji nie możemy się kompletnie odciąć od nauki. Szkoda tylko, że lekcje w szkole nie
mogą być tak samo zajmujące i interesujące jak te, które daje nam życie…

Nikolina Czuchaj

Super wycieczka!
Jak każda wycieczka, również ta zaczęła się normalnie. Jechaliśmy autokarem. „Ech, będzie nudno” - każdy tak mówi
na początku, ale jak już się wejdzie do sali kinowej z popcornem w ręce, to od razu robi się lepiej.  Gdy zajęliśmy
miejsca,  pani  o  blond włosach  zaczęła  nasze warsztaty.  Rozmawialiśmy  o  tym,  co  to  jest  adaptacja.  Były  różne
przykłady adaptacji: „Hobbit”, „Harry Potter” i wiele innych. Potem dowiedzieliśmy się, że mogą być różne adaptacje,
na przykład można z klocków Lego zrobić film, w którym występują klockowe ludki, np. Batman. Można też nakręcić
film na podstawie gry komputerowej. To były bardzo ciekawe zajęcia.

Lidka Kuc
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wyrobów (zdjęcie poniżej)
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  Klasy czwarte polecają 
książki 

na każdą chwilę

Otfried Preussler  - „Malutka czarownica”
Wspaniała  książka,  która  skłania  do  zastanowienia  się,
czym jest dobro. Lidka Kuc tak o niej pisze: 

Bohaterka  książki  musi  udowodnić  starszym
czarownicom, że jest  na tyle dobra,  by zatańczyć z nimi
przy  ognisku.  Zrobi  wszystko,  by  wziąć  udział  w  balu.
Niestety, nie rozumie, co to znaczy być „dobrą”. Książka
jest bardzo śmieszna. Namawiam do przeczytania!

Brandon Mull - „Baśniobór”
Tę książkę o  przygodach dzieci  w krainie  zamieszkałej
przez fantastyczne stwory, trolle, satyry, wiedźmy poleca
Staś  Bogusz.  W świecie  czarodziejskich istot  dzieją  się
nieprawdopodobne, mrożące krew w żyłach historie. 

   - Jest to książka o chłopcu i dziewczynce, którzy weszli
do  innego  świata  –  wyjaśnia  Staś.  -  To  spowodowało
uwolnienie złych mocy, którym bohaterowie muszą stawić
czoła.

Brandon Mull - „Spirit Animals” 
Jest to 7-tomowa seria książek, z których każda ma innego
autora.  Brandon  Mull  napisał  tom  I,  zatytułowany
„Zwierzoduchy”.
    

-  Akcja  toczy  się  w  czasach  legendarnych,  czwórka
„Zielonych Płaszczy”, młodych ludzi z różnych zakątków
Erdasu,  przywołuje  poległe  bestie,  które  powracają  po
tysiącach  lat,  by  walczyć  i  zwyciężać.  Bo  Erdas  jest
zagrożone – opowiada Maksymilian Kołodziej. - Książka
pobudza wyobraźnię, zawiera wiele tajemniczych sytuacji.
Polecam każdemu!

Rick Riordan „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”
Lidka Kuc zachęca też fanów fantastyki do przeczytania
książki  o  chłopcu,  w którego świat  wkraczają  bogowie
i  herosi  ze  starych  greckich  mitów.  12-letni  bohater
przeżywa  niezwykłe  przygody.  Pełna  napięć  fabuła  nie
pozwala oderwać oczu od lektury.

  -  Książka  opowiada o  chłopaku,  który dostaje  się  na
obóz Herosów – pisze Lidka -  Jest on synem postrachu
mórz, czyli  Posejdona. Grozi  mu niebezpieczeństwo.  Nie
może  dopuścić  do  tego,  by  słudzy  strasznego  demona
znaleźli  wszystkie  części  sarkofagu,  co  umożliwiłoby
otwarcie więzienia, w którym przebywa.
   Książka jest wesoła, lecz w niektórych chwilach czytania
czuć dreszcz na plecach. Czasami jest za dużo przemocy,
a to niektórych czytelników może zniechęcić do poznania
przygód bohatera.
   Bardzo polecam tę książkę. Ma ona 2 części i obydwie są
wspaniałe. Czyta się je szybko, bez znudzenia.

26 września klasy trzecie gimnazjum pod opieką wychowawczyń
wyruszyły na trzydniową wycieczkę. Był to dla nas nie tylko czas
odpoczynku,  ale  również  głębszych  przemyśleń  i  nowych
doświadczeń.

Pierwszym obiektem zwiedzania  był  obóz  koncentracyjny  KL-
Lublin   –  miejsce   ludobójstwa  w czasie  II  wojny  światowej.
Majdanek znajdował się na terenach dawniej okupowanych przez
Niemcy, obecnie jest to przestrzeń pamięci. Jednym z najbardziej
wstrząsających  przeżyć  było  zobaczenie  komór  gazowych oraz
pomnika z ludzkimi prochami. Uczucia w takim miejscu są nie do
opisania. Bardzo poruszyła nas historia o szefie krematorium,
który przyprowadził  swoją 4-letnią  córkę do obozu, aby zobaczyła,  jak on pracuje. Każdy zadawał sobie  wówczas
pytanie: Co musiało stać się w życiu tych ludzi, że stali się tacy bezwzględni i okrutni?

Następnym punktem naszej wycieczki było zwiedzanie Lublina  –  głównie Starego Miasta. W tym czasie w Lublinie
trwał X Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OTWARTE MIASTO, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć na przykład
„wystające” płomienie z okien jednego z budynków.

Drugiego dnia nadszedł czas integracji i zabawy, czyli ekspedycja leśna. Grupy rywalizowały w konkurencjach takich
jak bieg na nartach, strzelanie z broni, łuków czy „przejście przez granicę”. Wszyscy tego dnia świetnie się bawili.

W piątek  zwiedzaliśmy Zamość –  miasto renesansowe.  Wśród zabytków,  które obejrzeliśmy,  znalazły  się  Katedra
Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła, Stare Miasto wraz z ratuszem oraz kamienicami ormiańskimi. Jak
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Refleksje z wycieczki

wiadomo, miasto Zamość utworzył Jan Zamoyski, dlatego też znajduje się tam pałac oraz pomnik założyciela.
Wycieczka wszystkim bardzo się podobała, wróciliśmy wypoczęci, bogaci w nową wiedzę oraz przeżycia. 
                                                                                                                                                                    Łucja Wróbel 
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W Majdanku – o bólu, rozpaczy
i okrucieństwie

26 września klasy III gimnazjum wraz z wychowawczyniami
pojechały  na  wycieczkę  do  Majdanka  –  obozu
koncentracyjnego w Lublinie funkcjonującego w latach 1941-
1944.
Ze szkoły wyruszyliśmy o 8.00, a podróż zajęła nam około 2
godzin. Na miejscu spotkaliśmy się z panią przewodnik, która
przekazała nam podstawowe informacje o Majdanku.  Nasze
roześmiane  wcześniej  twarze  spochmurniały,  kiedy
dowiedzieliśmy się, że zginęły tam dziesiątki tysięcy osób. 
Następnie  w  milczeniu  przeszliśmy  drogą  męczenników –
ścieżką,  którą  skazańcy  wchodzili  do  obozu.  Gdy
uświadomiłam sobie, ilu ludzi udawało się tą samą trasą na
śmierć, nogi ugięły się pode mną i poczułam ucisk w gardle.
Pani  przewodnik  wprowadziła  nas  do  baraku.  Pierwsze
pomieszczenie  było  miejscem,  w  którym  pozbawiano
więźniów ubrań i golono im głowy,  by ich upokorzyć, oraz
odbierano im majątki.
W  kolejnym  pokoju  znajdowała  się  łaźnia  ze  starymi
zniszczonymi  prysznicami  i  wanną,  kiedyś  pełną  środków
dezynfekujących. Wysłuchaliśmy strasznych, budzących grozę
opowieści o tym, co się tu działo w czasie okupacji. Starałam
się sobie wyobrazić, jakbym się czuła na miejscu katowanych
tu ludzi, jednak nie umiałam. W głowie miałam zupełną pustkę,
a jedyne, co czułam, to przytłaczający smutek.
Później zobaczyliśmy dwie komory gazowe – pierwszą używaną do usuwania insektów z różnych materiałów (np. ubrań
i koców) oraz drugą – w której dokonywano masakry więźniów. Wtedy po raz pierwszy poczułam łzy w oczach.
Okazało  się  jednak,  że  wycieczka  zmierzała  ku  miejscom,  w  których  działy  się  jeszcze  bardziej  dramatyczne
wydarzenia.  Taki  obszar  stanowiła  łąka  w  pobliżu  pierwszego  baraku,  znana  jako  Różany  Ogród  (po  niemiecku
Rosengarten). Nazywano ją tak z powodu ogromnej ilości ludzkiej krwi, plamiącej trawę i wyglądającej na niej niczym
róże.
Potem obejrzeliśmy galerię zdjęć przedstawiających obóz koncentracyjny w Majdanku,  a  następnie udaliśmy się do
muzeum, w którym zgromadzono rzeczy osobiste i prace więźniów, np. rzeźby, obrazy, biżuterię. Poznaliśmy również
opowieści o życiu w obozie. To właśnie one najbardziej wpłynęły na moje emocje. Gdy przeczytałam o wywózce dzieci
w wieku 10-15 lat  do komory gazowej,  nie potrafiłam powstrzymać łez..  Nie mogłam uwierzyć,  że ludzie  byli  tak
okrutni i bezwzględni nawet wobec niewinnych dzieci.
Następnie  przejechaliśmy  autobusem  do  krematorium.  Pani  przewodnik  opowiedziała  nam  przerażającą  historię
z niemieckich „dożynek”,  podczas których zabito wiele  tysięcy  Żydów.  Widzieliśmy też pomieszczenia,  w których
odbywały się sekcje zwłok więźniów i sarkofagi z prochami pomordowanych ludzi. Znów czułam głuchy żal...
Podczas drogi powrotnej do Warszawy bardzo dużo rozmyślałam. Starałam się wyobrazić sobie życie Polaków poza
murami obozu. Więziono ich, wykorzystywano do ciężkich prac, a nawet  z ciał pomordowanych pozyskiwano różne
surowce stosowane później w produkcji. 
To była  smutna wycieczka,  ale bardzo pouczająca.  Na pewno trzeba odwiedzić  Majdanek,  trzeba poznać los ludzi,
którzy umierali w straszliwym cierpieniu. Majdanek stanowi ważne miejsce w historii Polski.

Katarzyna Pierzkała, kl. III B
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