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Słowo od Redakcji

Dzień Patrona
Rok szkolny już prawie za nami. Czekamy na wakacje i zasłużony odpoczynek. Ostatnie miesiące na pewno pozostaną
w naszej pamięci na długo – nie tylko z powodu nietypowego
sposobu nauki w wirtualnej szkole.

W tym roku Dzień Patrona był obchodzony w naszej szkole w dość nietypowy sposób – wirtualnie i po raz pierwszy 18 maja, a nie w październiku. Nasza społeczność
nie zapomniała o wielkim Patronie, o jego nauce i życiu, które było bardzo ciekawe,
a czasami nawet zdumiewające.

Nasza gazetka towarzyszyła Wam przez kilka ostatnich miesięcy. Staraliśmy się pokazać szkołę oczami ucznia, czasami poważnie, czasami
z przymrużeniem oka, ale zawsze prawdziwie i ciepło. Dziękujemy, że byliście
z nami, bo to właśnie Wy, Czytelnicy, sprawiacie, że nasza praca ma sens. Mamy
nadzieję na kolejne literackie spotkania – wszystko przed nami!

Na stronie internetowej naszej szkoły pojawił się artykuł poświęcony obchodom
Dnia Patrona, miłe słowa, które Pani Dyrektor skierowała do uczniów, rodziców
i nauczycieli oraz film przedstawiający prace plastyczne dzieci, które chętnie włączyły się w organizację tego wyjątkowego dnia. Ponadto uczniowie mogli rozwiązywać krzyżówki, quizy i obejrzeć prezentację o papieżu, a na młodszych uczniów
czekały ciekawe kolorowanki.
To wielkie szczęście, że naszą szkołą opiekuje się wspaniały święty, przyjaciel
dzieci. Jesteśmy pewni, że o nas pamięta, tak jak my pamiętamy o nim.
Natalia Capała

Dyrekcji i Nauczycielom dziękujemy za wsparcie, uśmiech,
troskę o nas i naszą przyszłość.
Dziękujemy za codzienną pracę, rozmowy i miłe chwile spędzone w szkole.
Życzymy udanego wakacyjnego odpoczynku
i wielu nowych sił w nowym roku szkolnym.
Zespół redakcyjny wraz z opiekunami

Patriotycznie – majowe uroczystości

Corocznie, 2 i 3 maja, obchodzimy dwa ważne święta narodowe – Święto Flagi oraz
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Każdy Polak powinien znać historię swojej ojczyzny, dlatego przedstawiam krótkie przypomnienie.
Autorami Konstytucji 3 Maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski, o których na pewno każdy z nas
słyszał na lekcjach języka polskiego oraz historii. Warto podkreślić, że nasza konstytucja była (uwaga!) pierwszą w Europie, a drugą na świecie (pierwszą uchwaliły
Stany Zjednoczone Ameryki).
Czy wiedzieliście, że obchody 3 maja były zabronione? Taka sytuacja miała miejsce podczas zaborów. Święto Konstytucji było też zdelegalizowane podczas niemieckiej okupacji w czasie II wojny światowej.
Święto Flagi nie ma bogatej historii, ale jest bardzo ważne – zwraca uwagę na wartość naszych symboli narodowych, które zawsze powinny być otoczone szacunkiem. Tego dnia na ulicach naszych miast powiewają biało-czerwone flagi, a każdy
z nas może włączyć się w obchody święta, nosząc biało-czerwoną kokardę na piersi.
Jedno jest pewne – bez względu na to, gdzie mieszkamy i czym się zajmujemy,
łączy nas to, że jesteśmy Polakami.
Kornelia Staniec

Biblioteka na każdego czeka!
Jest takie miejsce, które kryje w sobie wiele tajemnic
i przygód. Każdy z nas tam był. Chodzi oczywiście
o bibliotekę, w której możemy wypożyczyć ciekawą
książkę i, przekręcając jej kolejne kartki, przenieść się
w świat wyobraźni, nieznanych krain i niezwykłych
wydarzeń. Biblioteka to miejsce, w którym znajdziemy
też ciszę i spokój, kiedy zmęczy nas gwar szkolnych
przerw.
Coraz częściej biblioteki działają wirtualnie – można,
nie wychodząc z domu, zarezerwować książkę lub przeczytać ją w udostępnionych
zbiorach. Współczesność przyniosła nowe rozwiązania:
e-booki i audiobooki. Wśród nas nie brakuje jednak takich
osób, dla których przyjemność czytania wiąże się z możliwością trzymania w dłoniach tradycyjnej książki.
8 maja obchodzimy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Pamiętajmy o pracy osób, które sprawiają, że biblioteka jest miejscem magicznym, w którym często zaczynamy przygodę
z czytaniem. A czytanie – wiadomo – to sposób na nudę!

Paniom pracującym w naszej szkolnej bibliotece dziękujemy za ich pracę.
Życzymy wszystkiego najlepszego i wielu czytelników!
Agnieszka Witek

Międzynarodowy Dzień Muzeów
18 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Niestety z powodu koronawirusa przez jakiś czas zwiedzanie muzeów w sposób tradycyjny było niemożliwe. Na szczęście z pomocą przychodzą muzea wirtualne – dostępne przez Internet.
Żyjemy w czasach gwałtownego rozwoju technologicznego, multimedia opanowały niemal wszystkie dziedziny życia. Wiele muzeów stara się uatrakcyjnić swoje
wystawy, dodając ekspozycje multimedialne w postaci ekranów lub projektorów
wyświetlających fragmenty filmów. Jeszcze przed pandemią wiele muzeów oferowało tzw. wirtualny spacer, czyli odpowiednio przygotowaną stronę internetową,
na której można oglądać zdjęcia ekspozycji, a także prezentacje 3D, dzięki którym
oglądający ma wrażenie, że przemieszcza się po muzeum na własnych nogach.
Muzea wirtualne udostępniają m.in.:
Muzeum Kopalni Soli w Wieliczce (www.muzeum.wieliczka.pl),
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (www.muzeumgniezno.pl),
Muzeum Powstania Warszawskiego (www.1944.pl),
Zamek Krzyżacki w Malborku (www.zamek.malbork.pl).
Zwiedzanie wirtualne nie wymaga drogich podróży zagranicznych. Można odwiedzić np. londyńskie British Museum, nie wychodząc nawet z pokoju (www.britishmuseum.org/). Muzeum to ma naprawdę imponujące zbiory i wbrew pozorom
wcale nie jest skupione wyłącznie na Wielkiej Brytanii. Ponadto motywuje do nauki
języka angielskiego.
Alternatywą dla muzeów wirtualnych są muzea na powietrzu: skanseny, parki miniatur. Jednym z najokazalszych skansenów w Polsce jest Muzeum Wsi Lubelskiej,
które prezentuje kulturową różnorodność województwa lubelskiego dzięki połączeniu kolekcji architektury i eksponatów związanych z ziemią lubelską. Jeśli ktoś planuje wakacje w Kotlinie Kłodzkiej, polecam wizytę w Skansenie Kultury Ludowej
w Kudowie Pstrążnej (obok Kudowy Zdrój), a jeśli wyjeżdżacie nad morze – Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Wspomniany skansen prezentuje dawne życie
i twórczość ludzi mieszkających w górach, a Muzeum Wsi Słowińskiej – życie
i zwyczaje Słowińców żyjących na Pomorzu. Byłam, widziałam, polecam!
Irena Wesołowska

Malowane dźwiękiem i kolorem

Świąteczna kumulacja!
Końcówka roku szkolnego to nie tylko radość ze słonecznych, coraz dłuższych i cieplejszych dni oraz zbliżających
się wakacji. To czas, kiedy świętować może cała rodzina,
ponieważ obchodzimy Dzień Matki (26 maja), Dzień
Dziecka (1 czerwca) i Dzień Ojca (23 czerwca).

15 maja obchodzimy Święto Polskiej Muzyki i Plastyki, którego celem jest propagowanie polskiej sztuki. Polacy pielęgnują dawne tradycje i dbają o zachowanie w naszej narodowej kulturze dzieł
wybitnych artystów. Z tej okazji organizowane są koncerty, wystawy
oraz ciekawe pokazy.

Nasze mamy miały już swoje święto w maju. Dzień Matki
obchodzony jest prawie we wszystkich krajach na świecie,
choć w różnych czasie. Jego początki sięgają czasów starożytnych – już wtedy Grecy i Rzymianie wiedzieli, że bez
mam wszystko by się zawaliło.

A jak było kiedyś? Wszystko zaczęło się od malowania na ścianach prostych symboli i robienia instrumentów z patyków i kamieni. Z czasem człowiek, kierując się
doświadczeniem, doskonalił wykonywane przez siebie prace i przedmioty.
Dziś wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam nowoczesna technologia
i specjalistyczna wiedza.

My, uczniowie, czekamy co roku na nasze najważniejsze święto – Dzień Dziecka.
Mamy szczęście, że żyjemy w Polsce, bo ten dzień (niestety!) nie jest obchodzony
na całym świecie. Prezenty tylko na święta i urodziny? – byłoby smutno… My nie
możemy narzekać: urodziny, święta, mikołajki, imieniny i wreszcie Dzień Dziecka.
Tuż przed końcem roku będziemy świętowali Dzień Ojca. Nie zapomnijmy o nim
w przedwakacyjnym podekscytowaniu. Gdyby jednak ktoś się nie przygotował,
zawsze może dołączyć do życzeń prezent, z którego każdy tata na pewno się ucieszy
– zwolnienie z obowiązku podwożenia swojego dziecka do szkoły przez dwa miesiące.

Muzyka i plastyka to dziedziny, które
pozwalają rozwijać indywidualne zainteresowania, pasje, zdolności i talenty. Wyrażają emocje, powodują uśmiech i wyciskają łzy wzruszenia. Towarzyszą nam każdego dnia. Wnoszą kolory do naszego
życia, zastępują słowa. Mają wielką moc, której nie sposób nie zauważyć.

Julia Skibniewska
W naszej szkole muzyczne i plastyczne talenty pomagają nam rozwijać
Pani Izabela Zdyb i Pani Monika Żuber,
które z wielkim zaangażowaniem i życzliwością prowadzą nas przez świat
dźwięków i kolorów, uwrażliwiając na ich piękno.
Dziękujemy i jednocześnie życzymy sukcesów zawodowych,
radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Aleksandra Wicińska

Dogoterapia – pies na medal!
15 czerwca (już od 2007 r.) obchodzimy Ogólnopolski
Dzień Dogoterapii. Dogoterapia jest terapią, w której,
jak sama nazwa wskazuje, terapeutą jest pies. Wzmacnia
ona efektywność rehabilitacji oraz jest sposobem
na „przemycenie” żmudnych ćwiczeń do codzienności
osoby chorej. Priorytetem jest nauczenie osoby uczęszczającej na tego typu terapię
zaufania do psów, przełamanie barier, przezwyciężenie strachu i eliminowanie
agresji. Dogoterapia jest także wykorzystywana w pracy z dziećmi – w szpitalach,
ośrodkach rehabilitacyjnych i na spotkaniach terapeutycznych. Ta wspaniała metoda pracy sprawia, że na twarzach maluchów pojawia się uśmiech, a zwierzęta
czują się potrzebne.
Blanka Przerwa

Iza, wpatrując się w magiczne stworzenie, podniosła mapę z ziemi.
– To tutaj! Jesteśmy przy Magicznej Grocie Jednorożców! – zawołała z podnieceniem w głosie Iza. Niesamowite! – krzyczała dziewczyna.
W tej samej chwili jednorożec zbliżył się i, jak gdyby nigdy nic, zaczął rozmowę.
– Hej! Co tutaj robicie? Nie widziałem ludzi od około 50 lat!
– To ty mówisz!? – wykrzyknęły dziewczyny trochę przestraszone i zdziwione.
– A co w tym takiego dziwnego? – odparł jednorożec trochę urażony. – Wnioskuję,
że nigdy tutaj nie byłyście. Mam na imię Jay. A wy? Kim jesteście?
– Nazywam się Nadia, a to moja najlepsza przyjaciółka, Iza – odpowiedziała dziewczyna już nieco pewniejszym głosem. – Przybyłyśmy tutaj, ponieważ musimy zdobyć Diament Jednorożca. Narozrabiałyśmy i musimy wszystko naprawić.
Iza i Nadia opowiedziały jednorożcowi o swojej książce. Ten tylko się
uśmiechnął. – Chodźcie ze mną, pokażę wam drogę – odparł.
Po kilku minutach wszyscy troje znaleźli się w wielkiej Magicznej Grocie Jednorożców. Dziewczynki od razu zwróciły uwagę na olbrzymi głaz, na którym stała
Królowa Jednorożców. Wyglądała tak pięknie i majestatycznie, że Iza i Nadia zaniemówiły z wrażenia.
– Wiem, dlaczego tu jesteście – królowa odezwała się pierwsza. – Szukacie Diamentu Jednorożca.
Dziewczyny nie kryły zdumienia.
– Nie każdy może wejść do naszej krainy. Mogą to uczynić tylko ci, którzy mają
czyste serce i dobre zamiary. Znam was lepiej niż możecie przypuszczać, dlatego
otrzymacie to, czego tak bardzo pragniecie. – Mówiąc to, sięgnęła po jeden z diamentów zdobiących skały groty. – Proszę, weźcie ten kamień i wracajcie do domu.
Naprawcie to, co nieświadomie zepsułyście.
– Dziękujemy, to dla nas bardzo ważne. Czy jeszcze kiedyś się spotkamy?
– Nie na wszystkie pytania trzeba znać odpowiedź – odparła tajemniczo królowa.
Nagle Iza przebudziła się.
– Nadia! Nadia! Wstawaj! Nie uwierzysz, co mi się śniło...
Obok łóżka leżał lśniący kamień.
Blanka Przerwa
(praca autorska)

Rok szkolny za nami!

Dzień Dobrej Oceny
Dzień dobrej oceny początkowo był związany ze szkołą i z tym,
że w czerwcu uczniowie starali się poprawiać swoje oceny, by na koniec roku mieć
lepsze świadectwo. Z czasem jednak święto to nabrało nowego znaczenia – tego
dnia możemy oceniać ludzi i ich działania.
Zachęcamy zatem wszystkich uczniów, by w środę 3 czerwca uczcili to nietypowe
święto jak najlepszą oceną z dowolnego przedmiotu. Jednocześnie mamy nadzieję,
że nauczyciele spojrzą łaskawym okiem na tych spóźnialskich uczniów, którzy często zapominają o swoich obowiązkach.
Pamiętajmy, że ocenić można każdego – przecież i tak ciągle
to robimy, wypowiadając swoje opinie na temat fryzjera, kasjerki
w sklepie, pracownika, dziennikarza. Co ważne, nie możemy zapominać, że sami też podlegamy takiej ocenie. Zróbmy więc
wszystko, by zasłużyć na jak najlepsze noty; jednocześnie bądźmy
sprawiedliwi przy ocenianiu innych.

Drodzy Ósmoklasiści!
Z całą pewnością Wasza wiedza, nabyte umiejętności oraz kompetencje zostaną
docenione. Życzymy Wam, aby wyniki, które uzyskacie na egzaminie, odpowiadały waszym oczekiwaniom i umożliwiły realizację życiowych planów – również
tych związanych z kontynuacją nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych.
Realizujcie swoje pasje i rozwijajcie zdolności.
Trzymamy kciuki!
Maja Michalczewska

Szkoły zamknięte są od połowy marca. Puste sale lekcyjne, korytarze. Zajęcia odbywają się w trybie online. Dla
społeczności szkolnej uroczystość zakończenia roku to
ważny moment, okazja do podsumowań i ostatnich, przedwakacyjnych spotkań z rówieśnikami i nauczycielami. Zastanawiamy się, czy w tym roku będzie tak samo.
Czy przyjdziemy do szkoły, aby spotkać się z kolegami
i koleżankami, porozmawiać i podziękować nauczycielom za cały trud włożony
w naszą edukację? Jedno jest pewne – razem uda nam się zrobić wszystko!
Maja Michalczewska

Dzień Królewny
Dzień Królewny to święto, które obchodzimy 25 maja. W słowniku języka polskiego możemy znaleźć dwie definicje słowa królewna: 1) córka króla (dawniej też
żona króla); 2) kobieta, która uważa, że powinno się jej usługiwać.
Nie oszukujmy się, każda mała dziewczynka i dorosła kobieta ma swoją ulubioną
księżniczkę z bajki, która była dla niej wzorem i inspiracją. Nasze babcie i mamy
pamiętają królewny, które czekały, by w ich życiu pojawił się książę i… po prostu
je uratował. Księżniczki, które mogą być wzorami do naśladowania dla współczesnych małych dziewczynek, biorą sprawy w swoje ręce i ratują siebie, świat, a przy
okazji również wybranków swoich serc.
Drodzy chłopcy, w tym szczególnym dniu postarajcie się być mili dla dziewczyn,
a one na pewno będą wam wdzięczne. Ten dzień może być też świetną okazją dla
wszystkich dorosłych mężczyzn, by wykazać się przed swoją żoną, córką, mamą
czy babcią. Nie trzeba od razu pokonywać smoka, ale gotowe śniadanie na pewno
podbije niejedno kobiece serce.
Znane i lubiane królewny:
• „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – Disney w latach 40. przedstawił
światu pierwszą animowaną księżniczkę;
• „Księżniczka i żaba” – opowieść o księżniczce, która pozostała sobą, a królewicz stał się jedynie miłym dopełnieniem jej życia, a nie jego sednem;
• „Kraina Lodu” – bajka daje dziewczynkom wspaniały
przykład tego, że płeć piękna też ma sprawczą moc, a miłość
i wsparcie potrafią zdziałać cuda;
• „Vaiana: Skarb Oceanu” – księżniczka na miarę współczesnych czasów; Moana ma w sobie siłę sprawczą i dobrze wie,
jakie są życiowe priorytety; podchodzi również bardzo poważnie do swoich obowiązków i kiedy przychodzi czas, decyduje się walczyć i ocalić swój lud.
Maja Michalczewska
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Kultura fizyczna jest cool!

Rozpoczynamy dziesiąty i najfajniejszy miesiąc nauki… ups, może nie dla wszystkich, jeśli trzeba poprawić dużo ocen. Już wszyscy czujemy, że nadchodzą dwa
najbardziej wyczekiwane miesiące w roku. WAKACJE! Pełen relaks :). Kto chce,
śpi do południa, ogląda seriale do rana, albo całe dnie spędza ze znajomymi.

22 czerwca jest Dniem Kultury Fizycznej. W sytuacji,
w której się znajdujemy, niektórzy zapomnieli o ćwiczeniach, o szkolnych lekcjach w-f, ale są też osoby,
które postanowiły zadbać o swoje zdrowie i sprawność
fizyczną. Pamiętajmy, aby podczas ćwiczeń być uważnym i ostrożnym, ponieważ w łatwy sposób możemy
zrobić sobie krzywdę. Dobry trening to bezpieczny trening!
Kultura fizyczna to nie tylko sport. To także zrównoważona dieta, rehabilitacja czy aktywność turystyczna. Warto zadbać o swoje zdrowie kompleksowo, wypracować plan dnia, w którym znajdziemy czas na pracę
i odpoczynek. I przede wszystkim czuć się z tym dobrze, czego wszystkim życzymy.
Kaja Walczyk

Zazwyczaj większość z nas w wakacje gdzieś podróżuje, ale w tym roku nasze wyjazdy stoją pod znakiem zapytania z powodu koronawirusa. Mieliśmy bardzo
dziwne, historyczne drugie półrocze, więc miejmy nadzieję, że nasz letni wypoczynek będzie normalny, cokolwiek ta normalność dla każdego z nas oznacza. Dla jednych lenistwo i piżama do godz. 18.00, dla innych od rana rower lub piłka, może
komputer. No, może ci ostatni po czterech miesiącach nauki online wyjątkowo porzucą swoje komputery dla dobrej książki.
Delektujmy się więc czerwcem zapowiadającym wakacje. Tym, którzy muszą jeszcze trochę popracować nad ocenami życzymy cierpliwości i wytrwałości.
Julia Skibniewska
NIEDŁUGO SŁODKIE LATO!!!
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