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NASZ PATRON
Wielu z was pewnie myślało, że Wanda Chotomska pisała tylko poezję i prozę dla dzieci. Jest to nieprawda, gdyż nasza przyszła patronka układała też
słowa do utworów muzycznych. W 1958 r. rozpoczęła współpracę z radiowym teatrzykiem piosenki dziecięcej "Wiolinek" i tworzyła teksty dla zespołu
„Gawęda”. Jej najpopularniejsze utwory to np. „Na majówkę” lub „Rozkołysz pieśnią świat”.
Anna Lewandowska

PRZEGLĄD PIOSENEK WANDY CHOTOMSKIEJ
23 lutego 2018 roku w naszej szkole odbył się „Przegląd Piosenek Wandy Chotomskiej”.
W godzinach porannych piosenki śpiewali uczniowie z klas 4-7, natomiast po południu dzieci z klasy 1-3. Poziom artystyczny wszystkich wykonawców
był wysoki. Uwagę słuchaczy zwrócił różnorodny repertuar, ale utwór pt."Kundel Bury'' okazał się prawdziwym hitem.
W najbliższym czasie odbędzie się zmiana patrona. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły zdecydowali, że zostanie nią Wanda
Chotomska. Wydarzenie, które odbyło się w ubiegłym miesiącu, przybliżyło nam twórczość poetki. Dziękujemy za świetną organizację i przygotowanie
dzieci do występu.
Zuzanna Krzyszczuk
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Wywiady Julii Rogowskiej
Rozmowa z Panem Andrzejem Kurowskim – nauczycielem historii

Czy lubi Pan pracę nauczyciela?
Tak, lubię pracę  z ludźmi, jest ciekawa, czasem zabawna nigdy
monotonna.
Czy w szkole podstawowej lubił Pan historię?
Tak, zamiłowanie  do historii wyniosłem z domu. Ponadto miałem
szczęście do dobrych nauczycieli. Na pewno mieli wpływ na to, że
zainteresowałem się tym przedmiotem.
Jakie studia Pan skończył?
Uniwersytet Warszawski- wydział historyczny. 
Którą postać historyczną lubi Pan najbardziej i dlaczego?
Jest ich wiele, najbardziej lubię i podziwiam postacie niejednoznaczne,
łączące dobro i zło. Ludzi, którzy w tym co robili, byli konsekwentni, dbali
o sprawy swojego państwa. Odznaczali się skromnością lub nie zabiegali
o własne korzyści. Do takich postaci zaliczają się na przykład Napoleon
czy król Francji Filip nazywany  królem z żelaza.
Która data w historii jest według Pana najważniejsza?
W historii można obyć się bez dat. Ważne są przyczyny i skutki. Daty są
jak znaki drogowe - ułatwiają zorientowanie się, gdzie jesteśmy.

P. Andrzej Kurowski

KĄCIK SPORTOWCA
„Kamil Stoch - polski mistrz”
Kamil Stoch jest obecnie najlepszym polskim, a możliwe, że nawet
światowym, skoczkiem narciarskim. Tej zimy triumfował bardzo często,
w tym zdobył „Kryształową Kulę” za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej
Pucharu Świata i wywalczył w lutym dwa medale igrzysk olimpijskich w
Pjongczangu - złoty na dużej skoczni oraz brązowy w rywalizacji
drużynowej. Do sukcesu doprowadziła go ciężka praca.
Kamil zaczął trenować skoki narciarskie w wieku 6 lat. Jego pierwszą
skocznią był dach rodzinnego domu. Młody skoczek wchodził na niego,
kiedy był śnieg, zakładał narty i skakał do ogródka. Od małego był bardzo
energiczny i nie potrafił usiedzieć na miejscu, potrafił przez 6 godzin
budować skocznię ze śniegu, żeby oddać 3 krótkie skoki, a następnego
dnia z powodu zmienności pogody musiał budować od nowa. Kiedy miał
12 lat, wygrał zawody o puchar Polski, skacząc 128 m. Po zwycięstwie w
wywiadzie powiedział, że chciałby zostać mistrzem olimpijskim. Jak
widać niektóre marzenia spełniają się.
We wszystkich wywiadach Polski Mistrz Olimpijski wspomina o tym, że
zwycięstwa to nie jest tylko jego zasługa, ale także jego rodziców i
trenerów. Tata Kamila jest psychologiem, w momentach klęski pocieszał
go, a kiedy Kamil wygrywał, uspokajał jego zapędy. Obecnie polskiego
skoczka wspiera przede wszystkim żona, która jest z nim w każdym
momencie jego kariery.
Podsumowując, uważam, że Kamil Stoch jest wybitnym polskim
sportowcem, który nie tylko potrafi zwyciężać, ale także zachować spokój
i posiada ogromny dystans do siebie.
Uważam, że stanowi dla nas wzorzec do naśladowania.
Mateusz Laskowski

Warto wiedzieć…
·  Wielki Post ma za zadanie przygotować chrześcijan do
Zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie pościmy i ograniczamy się,
ale nie chodzi tutaj o umartwianie się, tylko o oczyszczenie i znalezienie
czasu na modlitwę.

·  Jajka symbolizują początek życia. Zwyczaj malowania ich na
Wielkanoc wedle tradycji zapoczątkowała Maria Magdalena. Polska
legenda mówi też, że kamienie, którymi ukamienowano świętego
Szczepana, zamieniły się w czerwone jajka.

·  Śmigus-dyngus niegdyś był dwoma odrębnymi zabawami. Pierwszą z
nich był śmigus, który wywodzi się jeszcze z czasów słowiańskich.
Polegał on na oblewaniu się zimną wodą i chłostaniu witkami wierzby.
Symbolizowało to oczyszczenie z brudu po zimie. W ten sposób witano
wiosnę. Z czasem na wsiach wprowadzono nowe zasady zabawy: młodzi
chłopcy oblewali panny na wydaniu.

·  Przepis na mazurek przywędrował do Polski z Turcji. Jego symbolika
jest ściśle powiązana z okresem Wielkiego Postu. Mazurek to nagroda,
którą się spożywa po czterdziestu dniach Wielkiego Postu.

·  W przeszłości okres świąteczny, wolny od pracy był dłuższy. W
pierwszych wiekach chrześcijaństwa świętowano aż trzy dni - od
Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Obecnie święta
wielkanocne tak wyglądają m.in. w Wielkiej Brytanii.

·  Największe jajko wielkanocne zostało zrobione z czekolady. Mierzyło
8,32 m i zużyto na nie 1950 kg czekolady.

·  W Szwecji najważniejszym zwyczajem wielkanocnym są odwiedziny
małych czarownic w domach: dzieci przebierają się za czarownice i
chodzą po domach, rozdając kartki świąteczne i Listy Wielkanocne. W
zamian dostają drobne datki i słodycze.
Jakub Kleinszmidt

Kamil Stoch

M. A.
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KĄCIK LITERACKI
Karuzela
COLIN
W nowym mieście jest mi jeszcze ciężej zaaklimatyzować się niż w poprzednim. Właściwie to z nikim nie rozmawiam – chyba że liczy się sporadyczne
udzielanie odpowiedzi na lekcji. Przynajmniej cały czas utrzymuję kontakt z przyjaciółmi z mojej ex- szkoły. Wiem jednak, że prędzej czy później
przestaniemy do siebie dzwonić czy pisać. Najbardziej brakuje mi Blair. To właśnie ona była moją prawdziwą przyjaciółką.
BLAIR
Odkąd nie ma Collina, jest jakoś tak pusto w szkole, na dworze i tak dalej. Nadal się spotykam z koleżankami po szkole, ale bez niego rozmowa nam
jakoś ciężko przychodzi. On był takim słońcem naszej grupy. Zaczynał dyskusję i w ogóle, a my po prosty kręciłyśmy się na orbitach wokół niego,
czerpiąc jego światło. Mimo że wiem, iż to była prawdziwa przyjaźń, to i tak czuję, ze koniec końców niedługo o sobie zapomnimy.
COLLIN
Raz miałem przyjechać do poprzedniego miasta i zobaczyć się ze wszystkimi, ale nie chciałem jeszcze raz się z nimi żegnać. Chciałbym cofnąć czas i
wrócić. Jednak nie jest to możliwe, więc stwierdziłem, że kiedyś się z tym pogodzę, ale jeszcze nie teraz.
Emilia Ocalewicz

 Pupil 6
Ala siedziała na łóżku i czytała książkę, gdy nagle zadzwonił telefon.
- Tak? - Ala podniosła słuchawkę.
- Cześć Alu! Mam do ciebie ogromną prośbę. Przyjedź dzisiaj wcześniej. Dwie wolontariuszki nie mogły przyjść i nie damy sobie rady bez ciebie. Pani
kierownik ma dzisiaj do załatwienia jakieś dwie adopcje, więc jest dużo pracy. Przyjedziesz? - zapytała wolontariuszka ze schroniska.
- Tak. Oczywiście. Do zobaczenia - pożegnała się z wolontariuszką.
Po chwili krzyknęła do mamy:
- Muszę być dzisiaj wcześniej w schronisku. Jedźmy już proszę.
- Dobrze. Spakuj się i jedziemy- odparła mama.
Piętnaście minut później była już w schronisku. Pożegnała się z mamą i pobiegła do Ronalda. Nagle stanęła jak wryta i patrzyła jak ta dziewczyna, którą
ostatnio widziała przy swoim ulubieńcu, teraz podaje mu przysmak.
- Alu trzeba przygotować tego małego pieska do adopcji. Zuzia  zabiera go dzisiaj do domu - powiedziała pani kierownik - a potem posprzątać kojec -
dodała.
Ala nie wierzyła w to, co usłyszała. Oczy zaszły jej łzami. Serce biło jak szalone. Była naprawdę zrozpaczona… Nie mogła już dłużej czekać, więc gdy
tylko wszyscy odeszli od klatki, żeby załatwić formalności, wzięła psa na ręce i pobiegła do autobusu. Gdy wchodziła do domu, rodziców nie było, chyba
poszli na zakupy. Mimo że miała Ronalda przy sobie, nie była szczęśliwa. Zdała sobie sprawę, że zrobiła źle i teraz będzie musiała ukrywać swojego
przyjaciela przed rodzicami. Jak się wyda, to co powiedzą? Czy już całkiem stracą do niej zaufanie? Była bardzo, bardzo smutna. Przytuliła mocno
Ronalda i szepnęła:
 – Nigdy cię nie oddam…
Łzy popłynęły jej po policzkach…
Maria Królikowska

Recenzja książki 
Adam Bahdaj ,,Podróż za jeden uśmiech’’
Ostatnio przeczytałem książkę pt. .,,Podróż za jeden uśmiech’’ autorstwa Adama Bahdaja. Powieść ta przedstawia historię dwóch kuzynów (Poldka i
Dudusia), którzy wspólnie usiłowali dostać się do nadmorskiego Międzywodzia na wakacje, gdzie czekały na  nich mamy. Chłopcy do kurortu wybierali
się pociągiem, ale przez przypadek czy nieuwagę zostawili pieniądze w domu. Zaradny Poldek zaproponował podróż nad morze autostopem. Wkrótce
okazało się, że taka forma podróżowania wcale nie jest prosta. Trzeba było kilkanaście razy zmieniać środki transportu, ale dzięki temu przytrafiło im się
mnóstwo przygód i niesłychanych sytuacji. W pewnym momencie do bohaterów przyłączyła się nieznajoma osoba. Wkrótce okazuje się, że jest to
,,Królowa autostopu”, do której chłopcy zwracają się "ciocia Ula"……
Jeżeli chcecie poznać kontynuację tej przygody, gorąco zachęcam do przeczytania lektury. Książka Adama Bahdaja uczy życia, tłumacząc, że aby
osiągnąć zamierzony cel, trzeba walczyć i być silnym. W efekcie powieść jest naprawdę godna polecenia zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla osób
starszych.
Paweł Niedziela
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Z ŻYCIA SZKOŁY
Warsztaty Kulinarne
W dniu 23 marca 2018 r. reprezentanci klas siódmych wzięli udział w warsztatach kulinarnych, które odbyły się w Zespole Szkół Spożywczo-
Gastronomicznych w Warszawie.
W trakcie zajęć dowiedzieli się, jakie są zasady właściwego zachowania się przy stole, estetyki jedzenia i przestrzegania ogólnie przyjętych zwyczajów.
Uczniowie szkoły gastronomicznej poczęstowali ich własnoręcznie przygotowanymi koktajlami podanymi w dekoracyjny sposób. Następnie mieli
możliwość przygotowania, pod bacznym okiem nauczycieli, bezalkoholowych drinków i smoothie z wybranych przez siebie składników.
Na zakończenie warsztatów rozdano dyplomy oraz słodką niespodziankę.
Oliwia Szlama
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KĄCIK MŁODEGO INFORMATYKA
„Fortnite Battle Royal”
„Fortnite” podbija ostatnio świat i jest teraz jedną z najbardziej ogrywanych
gier wyprodukowaną przez studio „Epic Games” odpowiedzialne za wiele
podobnych produktów. Niestety, samemu studiu nie powodziło się do
czasu wypuszczenia trybu „Battle Royal Fortnite”. Gra jest niesamowicie
grywalna, można grać w nią godzinami, ponieważ każda rozgrywka różni
się od poprzedniej. Sam „Fortnite” oferuje nam 3 podstawowe tryby, czyli
solo, pary oraz drużyny i od czasu do czasu w grze pojawiają się tryby
okazjonalne jak np. „50vs50” lub „Błyskawica”. „Fortnite Battle Royal”
oferuje nam dostęp do wielkiej ilości skinów, które możemy kupić za
dostępną walutę w grze v-dolce. Plus i minus tej gry stanowi to, że jest
free to play, co oznacza, że każdy może w nią zagrać, lecz wiążę się to z
kosztami za wszystkie udogodnienia i przedmioty kosmetyczne w grze.
Samo „Epic Games” bardzo dobrze zajmuje się grą i jest ona ciągle
rozwijana przez twórców. Rozgrywka jest przyjemna a lokacje ciekawe,
choć początki mogą być trudne dla nowych graczy, ponieważ „Fortnite” to
nie taka prosta gra, jakby się wydawało. Wielkim, o ile nie największym,
plusem i jedyną w swoim rodzaju mechaniką w grze jest możliwa
destrukcja wszystkiego oraz pozyskiwania materiałów, dzięki którym
możemy bronić się przed wrogami lub dostawać się w różne miejsca.
Oprawa graficzna gry może nie podpasować niektórym graczom, ale
moim zdanie jest ona wręcz idealna. „Fortnite” to bardzo grywalna gra z
piękną oprawą graficzną i z dobrymi mechanikami, a ponieważ jest free to
play, to serdecznie mogę ją polecić każdemu.
Tomasz Strojnowski

RECENZJA FILMOWA
“Paddington “2 (2017) reż. Paul King
W zeszłą niedzielę wybrałem się z siostrą do kina na film „Paddington 2”.
Po dobrej pierwszej części spodziewałem się, że druga będzie jeszcze
lepsza. Czytałem również pozytywne opinie w Internecie.
W drugiej części miś Paddington zdążył się już zadomowić w Londynie i
wraz z rodziną Brownów wiedzie spokojne życie. Wszyscy znajomi go
uwielbiają, a energia jaką wokół siebie gromadzi, wywołuje uśmiech na
twarzy nie tylko dzieci, ale też dorosłych. Jak na dżentelmena misia
przystało, z okazji zbliżających się urodzin cioci Lucy, Paddington
postanawia zorganizować jej wyjątkowy prezent. Okazuje się nim być
unikatowa książka, przedstawiająca największe zabytki Londynu, które
ciocia tak bardzo chciała zobaczyć. Bohater postanawia spełnić marzenia
Lucy i uzbierać pieniądze na ten wyjątkowo kosztowny prezent.
Podejmuje się w tym celu wielu zadań, a humoru w prezentowanych
scenach nie powstydziłaby się żadna komedia. Okazuje się jednak, że
książką zainteresowany jest również podupadły aktor Phoenix Buchanan
(Hugh Grant), który jednak pragnie wykorzystać ją do wzbogacenia się.
W wyniku niespodziewanych komplikacji miś trafia niesłusznie oskarżony
do więzienia, gdzie swoim urokiem czaruje współosadzonych. W tym
samym czasie rodzina Brownów stara się uczynić wszystko, aby
oczyścić misia z wszelkich zarzutów.
Poza ciekawą fabułą do wybrania się do kina może również zachęcić
obsada, która niewątpliwie jest jednym z największych atutów tego filmu.
Na ekranie możemy zobaczyć takich aktorów jak Hugh Grant (Phoenix
Buchanam) znany z takich produkcji jak „Notting Hill” czy „Bridget Jones -
W pogoni za rozumem” lub Julie Walters (Pani Bird) znana z „Mamma
Mia” czy „Harry Potter i Kamień filozoficzny.”
Moim zdaniem „Paddington 2” to świetna komedia familijna. Jest to film
dla każdego członka rodziny. Bardzo dobrze się bawiłem, chociaż
wyrosłem już z dziecięcych filmów. Wciągnęła mnie jego historia.
Polecam wybrać się na ten film cała rodziną. Gwarantuję ubaw i dobrą
zabawę. 
Julian Dołgało

KĄCIK MELOMANA
Guns N` Roses
Już niedługo w Polsce wystąpi Guns N’ Roses, to wielkie wydarzenia dla
fanów rocka. Mimo upływu lat G N’ R cieszą się popularnością również
wśród obecnych nastolatków. Unikatowe brzmienie utworów tego zespołu
można usłyszeć jako dzwonki w niejednej komórce, nawet w naszej
szkole. W oryginalny skład Guns N’ Roses weszli: Axl
Rose (śpiew),Slash (gitara prowadząca), Izzy Stradlin (gitara
rytmiczna),Duff McKagan (gitara basowa) i Steven Adler (perkusja). Do
tej pory zespół wydał sześć albumów studyjnych, których nakład ze
sprzedaży wyniósł ponad 100 milionów egzemplarzy na całym świecie.
Grupa zyskała status legendy głównie za sprawą płyty "Appetite for
Destruction", a Axl Rose i Slash stali się jednym z tych duetów, które
najbardziej przyczyniły się do rozwoju rocka.
Grupa Guns N' Roses już po raz kolejny wystąpi w Polsce w prawie
oryginalnym składzie: Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed,
Frank Ferrer, Richard Fortus, Melissa Reese. Koncert odbędzie się w
ramach drugiej części trasy koncertowej „Not in this Lifetime Tour”,
podczas której Slash i Axl Rose po latach przerwy ponownie występują
razem.
Antoni Bulenda

.. ..
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Ciekawa Polska
Rzędkowice – raj dla wspinaczy
Rzędkowice to niewielka wieś położona na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej też Jurą Krakowsko-Częstochowską, w wojewódzkie śląskim,
niedaleko Zawiercia i Częstochowy. Miejscowość ma zabudowę o charakterze łańcuchowym. Położona jest na Szlaku Orlich Gniazd, czyli na szlaku
jurajskich zamków i warowni umieszczonych na wysokich skałach, nawet do 30 m wysokości.  Możemy tam podziwiać charakterystyczny krajobraz
ostańców krasowych.
Rzędkowice znane są ze skał wapiennych, na których wyznaczono trasy dla wspinaczy skałkowych, tzw. Grzebień Rzędkowicki. Nadali oni tym
skałkom swoje nazwy, niekiedy bardzo śmieszne: Turnia Szefa, Mnich, Flaszka Mała Turniczka, Baszta.
W Rzędkowicach zlokalizowane są kamieniołomy wapienia, w których można znaleźć duże okazy amonitów (bezkręgowców morskich, żyjących w Erze
Mezozoicznej i budujących te skały).
Artur Braun

Grzebień Rzędkowicki Widok ze skałek na okolicę

Amonit Ostaniec krasowy

A. Braun A. Braun

A. Braun A. Braun


