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WIOSNA,
ACH TO TY!
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Wywiad z Zuzią Podróżniczką
Magic

Star

(M.S.)

Jakie

zwierzęta

Z. Są zbudowane z cegieł i jest tam tak

widziałaś będąc w Azji?

gorąco, że nie ma tam kaloryferów.

Zuzia (Z.) Widziałam lamy, lemury i

M.S. Czy w Azji jest większa roślinność?

hipopotamy.

Z. O wiele większa. I bardzo zdziwiło mnie

M.S. Gdzie w Tajlandii mieszkają ludzie?
Z. W slamsach, czyli takich ,,domkach”, w
których mieszkali.

to, że pomimo jest tam tak gorąco, to
większość ludzi chodzi w długich
spodniach.

M.S. Co tam robiłaś?

M.S. Jakie dziwne rośliny widziałaś?

M.S. Od kiedy podróżujesz?

Z. Poznawałam świat i mieszkałam w 57
piętrowym hotelu z basenem i centrum
handlowym – tak jak u nas we Wrocławiu
na przykład Magnolia Park.

Z. Rok temu, od przygody feryjnej w

M.S. Jak duża jest tam ludność?

Ameryce.

Z. Jest dużo ludzi, z tego co słyszałam jest

M.S. Jak wyglądają tamtejsze szkoły?

900000 mieszkańców. Można powiedzieć,
że wszystko na wszystkim.

Z.

Najbardziej
,,muchołapka”.

zafascynowała

mnie

Zajęcia z Volleymani
Zajęcia z Volleymani to zajęcia z siatkówki.
Na początku były w poniedziałki i czwartki,
a później się zmieniło na wtorki i czwartki.
Czasami jeździmy na zawody. We wtorki
zajęcia prowadzi pan Mieszko Kędziora, w
czwartki pani Małgorzata Rusiecka.
Siatkówka trwa 45 minut. Wykonujemy

proste ćwiczenia np.: gramy w berka i
oczywiście uczymy się siatkówki.
Emily

Wspomnienia z Destination Imagination
W naszej szkole są dwie drużyny DI. Pierwsza drużyna składa się z uczniów z klasy 5, a
druga –z klasy 4. Prowadzą je: Beata Zając, Daria Zięba i Anna Kowalska.
.
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•
Wyzwanie improwizacyjne
zadanie mojej drużyny)
•

(to

Wyzwanie społeczne

Podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy
drużyn jest

Oto

my

SZTYWNE

ŚLIMAKI

Ideą Destination Imagination jest rozwój
kreatywności, nauka i zabawa. DI pozwala
odkrywać
różnorodne
uzdolnienia,
przełamywać
bariery,
kształtować
motywację wewnętrzną oraz zwiększać
poczucie własnej wartości. W drużynie DI
może być od 4 do 7 uczestników i
maksymalnie dwóch trenerów. Z pośród
sześciu wyzwań każda drużyna wybiera
jedno z takich jak:
•

Wyzwanie techniczne

•

Wyzwanie naukowe

•

Wyzwanie konstrukcyjne

•

Wyzwanie artystyczne

Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności
Destination
Imagination,
co
roku
odbywającej się we Wrocławiu. W tym
roku od 1 do 3 marca taka się odbyła. Było
tam 20 drużyn z zagranicy! Zwycięskie
drużyny uzyskują prawo do reprezentacji
Polski
na
Światowej
Olimpiadzie
Kreatywności odbywającej się w Knoxville
w USA.
Na Olimpiadzie było około:
- 2000 uczestników z 50 polskich miast
- 330 trenerów z całej polski
-2000 kibiców drużyn: rodziców, przyjaciół
i mieszkańców Wrocławia.
- byli też zaproszeni goście m.in.
wiceprezydent miasta Wrocławia, pan
kurator, rzecznik praw dziecka

Na Ceremonii Otwarcia w Hali Orbita
prezentowały się różne kraje. Między
innymi były/był to:
Ekwador, Węgry, Turcja i USA.

I to było XIV takie wydarzenie.
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Ceremonia Otwarcia

Zaś drugiego dnia w ZSO (Zespół Szkół
Ogólnokształcących) nr 5 we Wrocławiu
odbyły się prezentacje drużynowe wyzwań.
Później przez 9 godzin były warsztaty,

powstawały mini konstrukcje techniczne i
niespodzianka dla drużyn i spotkanie
integracyjne w Hali Orbita. Było też
wyzwanie bliźniacze.

Wyzwanie bliźniacze
Trzeciego dnia trzeba było podjąć kolejne
wyzwanie – wyzwanie na już! Czyli nic nie
wiadomo, co trzeba będzie w nim
przedstawić. Czy to będzie zadanie

techniczne, czy artystyczne, czy może
techniczno – artystyczne? Było to bez
znaczenia, która drużyna jakie wyzwanie
miała – liczy się zabawa i pomysł… były
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cztery poziomy wiekowe i zależnie od
wieku- było inne zadanie.
Na ceremonii Zamknięcia oczekiwaliśmy
niecierpliwie na ogłoszenie wyników i
rozdanie medali, no i na świętowanie! A
umiliła je nam finalistka programu Mam
Talent, czyli… Emilia Nowak! Przyjechała
do nas z Leszna. Wszyscy na to czekali, aż
wreszcie każda zwycięska drużyna została
nagrodzona medalami – złotymi, srebrnymi
lub brązowymi. Nagrodzeni byli też
wolontariusze, trenerzy i eksperci.
Trenerów można było rozpoznać po
fioletowych koszulkach, ekspertów po
czerwonych, a wolontariuszy – po
czarnych. Uczestnicy mieli zielone bluzki.

Ta Olimpiada to niezapomniana przygoda,
jest jak podróż po świecie doświadczeń i
kreatywności,
nowych uzdolnień i
współpracy w grupie. Było tam tyle
zabawy, radości i śmiechu, i uśmiechu, i
podziwu dla finalistki słynnego programu.
Wystąpił trzykrotnie też Teatr Awatar wspaniałe tancerki i gimnastyczki. Coś
niesamowitego… Niestety Olimpiada nie
trwa wiecznie, ale uwierzcie mi – jak tam
kiedyś pojedziecie, to trudno będzie się
Wam ,,rozstać” z tak niesamowitym
przeżyciem. Więc ja, w swoim imieniu
bardzo gorąco polecam.

Bądźcie kreatywni i twórczy.
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Uczyń z każdej przeszkody swoją szansę! I właśnie tego uczy DI .
Magic Star

Przepisy kulinarne na Wielkanoc
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W tej części gazetki opiszę Wam co oznaczają poszczególne kwiaty i
rośliny.

Ananas - jesteś doskonały/ doskonała!
Barwinek - szkolna przyjaźń
Cyklamen- pytanie: Czy będziesz ze mną?
Dzwonek polny- Czego ode mnie chcesz?!
Echinokaktus - jowalność
Frezja różowa- oddajmy się marzeniom
Goździk- dzielność
Hibiskus- subtelna piękność
Irys- chcę Ci coś powiedzieć, imponujesz mi
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Jarzębina - hojność
Kaktus - ostrzeżenie
Len - czuję twoją życzliwość
Mak polny- marzę o tobie
Niecierpek- niecierpliwość
Ogórecznik- szczerość
Paproć- fascynacja
Róża bez kolców- młodzieńcza miłość.
Strelicja - ekscentryczność
Tulipan - dobrze mi z Tobą
Wiśni kwiat- oszukujesz mnie

Dalsza część opowiadania Zakręconej 439
Wiecie co to znaczy nie mieć weny? Mam
małą nadzieję, że tak. Choć dobrze wiem co
napisać nie jestem pewna czy się Wam
spodoba. I widzicie jak ja się o Was
martwię. Też moglibyście się o mnie trochę
po martwić, albo chociaż o bohatera?
No, ale do rzeczy. Nasz bohater
( którego imienia nie znacie) studiuje, lecz
co? Tego Wam nie zdradzę. Pamiętajcie to
nienormalne studia. Nienormalne z tego, że

są one niezwykłe. No bo niby jak Albert
Einstein dowiedział się co to E=mc²,
ponieważ ukończył nienormalne studia z
wyróżnieniem. W takim razie co to nasz
bohater
nasz
powinien
studiować:
Inteligencję ? Odwagę? Szczerość W
raportach piszą , że jest bardzo dobrze
wykształcony. Cóż…, więc po co idzie na
studia ja nie wiem . Do naszej agencji
wysłano list, w którym piszą co powinien
zabrać, a co dostanie na miejscu:

DO ZABRANIA:
śpiwór
zeszyty
długopisy
kanapki
dobry sen
CO DOSTANIESZ:
namiot
grube książki
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garnek
latarkę.
Pewnie zastanawiacie się, dlaczego takie
rzeczy, ale zrozumcie te studia trwają jedną
noc. Dzięki temu można nauczyć się wiele
więcej w krótkim czasie. Taka nauka nie

wiele kosztuje, a dużo można na tym
zyskać. Może kiedyś sami zostaniecie na
nie zaproszeni. Trzymam kciuki!

Pozdrawiam Zakręcona 439

Wystrój klas 1-3 na Dzień Wiosny
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Wolontariat z Uhurą i Dżej Dżejem

We
wtorek,
dnia
15.01.2019r.
otrzymałyśmy zgodę na przeprowadzenie w
przedszkolu zajęć w ramach wolontariatu.
My i dwie nasze koleżanki zaczęłyśmy od
grupy
Rybek.
Pierwsze
zajęcia
przeprowadziłyśmy na temat ruchu
drogowego. Najpierw zapoznałyśmy się z
dziećmi, po czym rozłożyłyśmy światła i
pasy. Przedszkolaki uczyły się przechodzić
przez jezdnię.

Tematem drugiego
spotkania były
zwierzęta. Bawiłyśmy się i tańczyłyśmy z
dziećmi. Malce kolorowały i przechodziły
przez tor przeszkód.
Kolejne
zajęcia
poświęcone
będą
zdrowemu
odżywianiu
się.
Zaplanowałyśmy kolorowanki, kalambury,
tańce i piosenki.
Przedszkolaki z dużą radością reagują na
nasze zajęcia i cieszą się za każdym razem,
gdy nas widzą!
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Stopka redakcyjna
Redaktorzy: Dżej Dżej, Uhura, Magic Star,
Zakręcona 439, Emily.
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