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  DZIĘKUJEMY CI MAMO :)
    Konkurs na najpięknięjszy portret,wiersz ,opis i życzenia -rozstrzygnięty

   

Nasze pasje

Rysunek i taniec
lubię to...
czytaj na str.6
Piłka nożna,str.7

Powtórka
przed Egzaminem
Ósmoklasisty
CV wybranych
bohaterów
lektur
obowiązkowych

Oswoić stres przed
Egzaminem,str. 11
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,,W tym roku z powodu pandemii koronawirusa odwołano Miejskie
Obchody Świąt Majowych. Jak co roku Tato powiesił flagę na naszym
domu (...) My z bratem także braliśmy udział w tym wydarzeniu.
Mama na ten dzień przygotowała pyszne ciasto, oczywiście biało-
czerwone" Mikołaj (Vc)
,, Samodzielnie wykonałem prezentację mulimedialną pt.Portret Młodego
Patrioty.Uważam ,że każdy powinien znać historię swojej Ojczyzny i z
szacunkiem odnosić się do symboli narodowych.Dzisiaj Młody Patriota to
ktoś, kto umie pomagać;jest odpowiedzialny za siebie i swój naród.
Uczę się jak najlepiej, dumnie nazywam się Polakiem"
Kamil Vc
,,Tego dnia słuchamy koncertu Pieśni Patriotycznych" Victor (Vc)

Patriotyzm to umiłowanie
Ojczyzny, obchodzenie świąt
narodowych.Duma i
odpowiedzialność.Dzisiaj patriota
to lekarz, pielęgniarka ,harcerz ;Ty
i Ja; wszyscy,którzy pomagają w
walce z pandemią. Jesteśmy za
siebie odpowiedzialni. Lena
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Cześć
Mam na iimię Milena
;)
Teraz częściej zostajemy w
domu.To dobry czas,by rozwijać
swoje zainteresowania.

Moją pasją jest szkicowanie.
Uwielbiam też taniec. Swoją
przygodę z tańcem zaczęłam już w
wieku 5 lat. Na początku nie było
łatwo , ale nie poddawałam się. 
Aktualnie tańczę już 6 lat. Teraz
mogę stwierdzić, że uwielbiam
tańczyć i na pewno będę chciała
rozwijać się w tej dziedzinie.
  Ze szkicowaniem wiąże się
podobna historia. Już w
przedszkolu twierdziłam, że
potrafię rysować. W zerówce tak
jak większość dziewczynek
chciałam zostać malarką. Z
biegiem czasu to się zmieniło. Ale
zawód, który chciałabym
wykonywać w przyszłości też ma
bardzo dużo wspólnego z
szkicowaniem. Często miałam
wysokie osiągnięcia w konkursach
plastycznych, chociaż nigdy nie
byłam na żadnych zajęciach
plastycznych. Jak na razie szkicuje
sama dla siebie. Moje rysunki na
razie nie są idealne, ale to dopiero
początek. Moim celem jest
nauczenie się pięknie szkicować.
Chce zrealizować ten cel, dlatego
uczę się dalej. Mam nadzieje, że
uda mi się to zrealizować. Kocham
rysować i moja przyszłość będzie
związana ze szkicowaniem. To są
moje dwie największe pasje. A
jakie są wasze pasje i hobby?

Milena Piotrowska Vc      W NASZEJ GALERII PREZENTUJEMY

  SZKICE rys.MILENA PIOTROWSKA
  PASJE MILENY : TANIEC,RYSUNEK
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                  PASJA KSAWEREGO

 SPORT 
 PIŁKA NOŻNA

  Marzenie  : ZOSTAĆ SŁAWNYM PIŁKARZEM :)

Cześć;)

Moja pasja to piłka nożna. 
Trenuję ją od  sześciu lat 
Ćwiczę w Akademii Piłkarskiej Stal
Stalowa Wola, w grupie
U10. Treningi odbywają się na 
stadionach i orlikach. 
Moja drużyna spotyka się
 w poniedziałek, czwartek i
w sobotę, zazwyczaj 
po 1 godz. i 30 min
. Na treningach 
najpierw jest wyciskająca
rozgrzewka,
potem parę ćwiczeń i 
najfajniejsze na końcu - mecz! 
Do bycia dobrym piłkarzem 
nie potrzeba jakiś specjalnych
butów, mogą być to najzwyklejsze
turfy lub halówki. 
Nosimy czerwone stroje, 
które można zakupić, 
kiedy się dochodzi
do klubu. Ogólnie jest fajnie
! Dzięki piłce poznałem wielu
nowych przyjaciół. W Akademii
trenuje bardzo dużo grup - osób
jest ponad 100.
Dla każdego wielbiciela piłki
znajdzie się tu miejsce
.Trenerzy są mili, choć
 czasem dają w kość. Jest dużo
obozów - ja na przykład byłem już
na trzech. Gorąco zapraszam
młodych piłkarzy!
PS Ruszyły treningi.! Bardzo się
,cieszę, bo znów mogę 
trenować.Zachowujemy ostrożność
i trenujemy w reżimie sanitarnym.

Ksawery Siembida 4c
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Lektura Box

Czytanie-dodaj do ulubionych! 
H.Sienkiewicz-,,W pustyni i w puszczy''
Projekt lektura box :)
Połącz czytanie z plastyką, techniką..wykonaj
,,pudełeczko",w którym przechowasz ,,skarby " 
z lektury; krajobrazy,mapę podróży bohaterów
,myśli,ważne cytaty,pamięć o ulubionych postaciach :)

Ciągle poszukujemy w  Klubie Literackim nowych sposobów na pokazanie lektur w atrakcyjnej i ciekawej
formie. Postanowiliśmy przygotować projekt " Lektura box". Do niezwykłego pudełka, którego dekoracje
tworzyliśmy inspirując się treścią książki, zdecydowaliśmy sięumieszczać " pamiątki, skarby z lektury"-
przedmioty,które odegrały znaczącą rolę w akcji utworu, 'krajobrazy, ważne cytaty, nasze wyobrażenie
bohaterów powieści. Praca nad projektem dała nam mnóstwo radości. Mogliśmy kreować swojego rodzaju wizję
naszej czytelniczej przygody związanej z książką.  Na pewno tak "zapisane' wrażenia z lektury pozostaną w
naszej pamięci na dłużej... Przydadzą się nie tylko na Egzamin Ósmoklasisty.
Spróbujcie tego sposobu czytania i przeżywania książek :). 
Niech Was nie zraża objętość książki...,odważnie wyruszcie w egzotyczną podróż po Czarnym Lądzie z
bohaterami powieści ...Zdobędziecie rzetelną wiedzę o faunie i florze Afryki , czasie, w którym przyszło przeżyć
dzieciom tę niebezpieczną,ale też niezwykłą przygodę (...) Wiele zdarzeń opisanych w tekście rzeczywiście
miało miejsce; mnóstwo opisanych w niej gatunków roślin i zwierząt istnieje naprawdę...Nie złośćcie się na
rzekomo zbyt długie opisy w książce-to walor/zaleta powieści podróżniczo-przygodowej. zarzucanie tego typu
gatunkowi książki,że opisy są zbyt długie,brzmi tak jakbyście zarzucali baśni,ze jest baśnią/ komedii ze jest
komedią ; westernowi,że jest westernem...Niektórzy z kolei zarzucają Stasiowi- jednemu z głównych bohaterów
powieści,że jest niepokorny, dumny i zarozumiały.. z tego że jest Europejczykiem, z ojca Polakiem ..Powieść
powstała w konkretnym czasie historycznym, w którym Polski nie było na mapach (...) To kolejna książka z
cyklu Ku pokrzepieniu serc, tym razem adresowana do młodych czytelników, Polaków, którzy naśladując
dzielnego ,pomysłowego ,mądrego, odpowiedzialnego i kochającego swój kraj chłopaka wywalczą w
przyszłości wolną Polskę. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czym jest przyjaźń i odpowiedzialność ; poczuć i
zobaczyć Afrykę w XIX wieku , nie boicie się wyzwań czytelniczych -koniecznie przeczytajcie tę
powieść,,Umieściłem tę książkę w kolekcji moich Ulubionych, w zbiorze podróże i przygoda" Victor 

Wykonania projektu Lektura Box podjęli się Victor Czuliński i Milena Piotrowska :) Celująco...
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Moja Mama

:)

Mama

  Cieszymy się, że tak wielu z Was opowiedziało nam o swoich
wspaniałych Mamach :)
Są niezwykłe, piękne, wyrozumiałe, troskliwe, dobre i kochające...
Potrafią uleczyć dotykiem ,pocieszyć słowem, dodawać Wam skrzydeł..
Rozweselają, pysznie gotują...Świetnie pomagają w lekcjach...
Zdobywają góry, śpiewają ,tańczą, trenują (...) lekkoatletykę ...,uwielbiają
długie spacery,czytanie.Cieszą się ,kiedy macie wysprzątany pokój.
Uśmiechają się, kiedy uda Wam się zdobyć dobrą ocenę...Kochają Was
    Wyróżnione prace :
Wiersz : Krystian Dąbek (8b), Mikołaj Zalot (Vc)
Opis postaci i portret : Natalia Pamuła (vc), Klaudia Stefaniak (8a),Julia
Wężowska, Yagoda Żelazko ,Marcel Ślusarczyk (4a), Kamil Kochan (vc)
Asia Król (4a)
Fotografia: Ksawery Siembida(4a), Małgosia Guściora (5c), Mikołaj Zalot
(5c)
Gratulujemy i jeszcze raz składamy Wszystkim Mamom moc życzeń z
okazji ich Święta.
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 Majowy numer powstał w Redakcji online

Autorami tekstów są :

 Klaudia Stefaniak 
 Victor Czuliński
 Mikołaj Zalot 
 Milena Piotrowska
 Małgosia Guściora
 Kamil Kochan
 Natalia Pamuła
 Lena Grys
 Marcel Ślusarczyk
 Ksawery Siembida

 Opiekun projektu :
 M.Janusz

                                                                 W czerwcowym numerze :
                                                                 m.in. Wymarzony Dzień Dziecka;
                                                                 Egzamin Ósmoklasisty- relacja z wydarzenia
                                                                Toplista szkolnych wydarzeń -2019/2020
                                                                 Wakcje, czy będą takie jak przed pandemią?
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