
 
 

 

 

 
 

 

 Co w dzisiejszym numerze? 

 

 Od redakcji 

 Z życia szkoły… 

 Literacki zakątek  

 Ciekawostki 

 Wywiady 

 Rady nie od parady 

 Angielski na wesoło 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżeli masz ochotę zamieścić swój ciekawy artykuł, zdjęcie 

zapraszamy do sali  54  
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OD REDAKCJI… 

 
 

 

Drodzy Czytelnicy, 
  

I oto Drodzy Czytelnicy pierwszy numer gazetki w tym roku 

szkolnym. Wakacje już za Wami, czas zamienił je w miłe 

wspomnienia, a teraz przyszła pora na ciekawe, mamy nadzieję 

również z naszym udziałem, uczniowskie życie. Nie zapominajcie w 

natłoku obowiązków o swoich pasjach, ale i o przyjaciołach, do 

których my też chcemy należeć! Życzymy Wam na ten rok wielu 

niezapomnianych wrażeń w odkrywaniu tajników nauki, nowych 
przyjaźni i dużo radości!  
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         WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 
 

Urna wyborcza stoi gotowa i czeka na głosy uczniów… Oto przed 

nami kolejny szkolny dzień, ale nie taki zwykły, to Święto, w którym stroje 

galowe widać na korytarzach, bo nasi uczniowie idą dziś do wyborów. Stoły 

nakryte zielonym suknem, poważna komisja, która będzie potem skrzętnie 

liczyć wszystkie oddane głosy i można zaczynać… 

Dla niektórych to ogromne przeżycie, wszak pierwszy raz mają do 

czynienia z takim głosowaniem, ale i dla starszych uczniów jest to chwila 

szczególna. Wcześniej bowiem wybrali reprezentantów, a teraz będą popierać swoich 

kolegów, by zdobyli jak najwięcej punktów. Taka klasa to jak sztab wyborczy, dlatego tym 

bardziej liczy się zgrany zespół i jego dobra integracja. Jeszcze plakat wyborczy z ciekawymi 

propozycjami i kandydat z wypiekami na twarzy może oczekiwać pozytywnego rezultatu 

wyborów. Wszystkim głosującym dziękujemy za udział w tym ważnym wydarzeniu! 

 

 

 

 

 

 

                                           SEJMIK SAMORZĄDOWY 
 

 Machina samorządowa ruszyła! Po szkolnych wyborach czas się 

spotkać na obradach, gdzie spośród kandydatów trzeba wyłonić zarząd i 

przedstawicieli do poszczególnych komisji. Każdy zatem jeszcze raz ocenił 

swoje mocne strony oraz to, na jakim polu chciałby je realizować i wraz z 

innym uczniami rozpoczęto pracę w grupach. Pomysłów pojawiło się 

wiele, więc i dyskusjom nie było końca. Samorządowcy znają jednak 

dobrze zasady komunikacji, 

dlatego obradowano w twórczej i 

przyjaznej atmosferze. Ustalono 

poszczególne punkty planu pracy, 

wybrano osoby odpowiedzialne, 

także naszym aktywistom zostało 

już tylko życzyć owocnych działań 

w kreowaniu szkolnej 

rzeczywistości! 
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W dniu 19.09.2015 na terenie naszej szkoły odbył się dzielnicowy piknik pod hasłem 

„Dzień Zdrowej Rodziny”. 
 

Piękna pogoda i bogaty program sprawiły, że wokół naszej szkoły już od godziny 11 

gromadziła się publiczność. Od pierwszych minut na scenie królowały: muzyka, taniec, 

śpiew. Pani Anna Gongolewska 

zaprosiła wszystkich do Zumby, 

następnie występ wokalny 

uczennic z gimnazjum nr 55 i 

grupy tanecznej w stylu hip hop. 

Był też pokaz tańca towarzyskiego 

i nowoczesnego i występ Chóru. 

Miłośnicy małych form teatralnych 

mogli podziwiać przedstawienie w 

wykonaniu dzieci z klasy IIIc 

a  bardziej aktywni mogli 

spróbować swoich sił w Kung Fu 

WING TSUN. Zwieńczeniem 

szaleństw scenicznych był koncert 

zespołu Fasolki wraz z doskonale 

znaną wszystkim Ciotką Klotką i Panen TIK – TAK-iem.  

Oprócz występów na scenie na 

przybyłych gości czekało mnóstwo 

innych atrakcji. Powodzeniem 

wśród najmłodszych cieszyły się 

place zabaw z możliwością 

„kąpieli” w basenie z piłeczkami, 

zjazdu na dmuchanej zjeżdżalni, 

„zwiedzenia” dmuchanego zamku, 

czy też zabawy na trampolinie. 

Każdy mógł spróbować swoich się 

w zawodach na ergometrach 

wioślarskich, nie zabrakło też 

miłośników jazdy konnej. Dla 

odważnych była ścianka 

wspinaczkowa i mini park linowy. 

A to jeszcze nie koniec, po wysiłku 

fizycznym można było zagrać w szachy lub odkryć w sobie talent plastyczny. Dużym 

zainteresowaniem cieszyły się także stosika medyczne z możliwością pomiaru ciśnienia i 

poziomu cukru we krwi a panie pielęgniarki udzielały fachowych porad. Dla tych , którzy 

opadli z sił pan kucharz miał pyszną i sycąca grochówkę. 

       To był wspaniały dzień. Piękna pogoda, rodzinna atmosfera, moc atrakcji i  kolorowe 

balony to wszystko sprawiło  że z utęsknieniem będziemy wyczekiwać pikniku za rok. 
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„Jeszcze wczoraj miś pluszowy, żegnał nas w przedszkolu.  

Dziś z tornistrem pełnym książek  

                                                          idziemy do szkoły(…)” 

 

           W dniu 14  października 2015 roku w naszej 

szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia 

szkoły podstawowej. Na uroczystość pasowania 

zostali zaproszeni dyrekcja, wychowawcy, 

nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów oraz 

pracownicy administracji. Uroczystość rozpoczęła się 

wystąpieniem Pani Dyrektor Magdaleny 

Rupniewskiej. Po przemówieniu Pani Dyrektor 

pasowała uczniów. Pierwszoklasiści z wielkim 

zaangażowaniem śpiewali piosenki i recytowali 

wiersze. Po zakończeniu części artystycznej, wychowawczynie rozdały uczniom klas 

pierwszych upominki i legitymacje szkolne. 

Gratulujemy PIERWSZOKLASTOM i witamy w gronie uczniowskim!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  27 września 2015 roku odbył się kolejny spacer po 

Żoliborzu, tym razem poświęcony Powstaniu 

Warszawskiemu. Tematem spaceru było przybliżenie 

jego uczestnikom wydarzeń, które rozegrały się w 

trakcie walk powstańczych w naszej dzielnicy. 

Przewodnik pan Piotr Wierzbicki opowiadał m.in.: 

dlaczego Niemcy nie zajęli placu Wilsona 3 sierpnia 

1944 roku, gdzie lądowali Berlingowcy, gdzie 

znajdowała się ostatnia kwatera Żywiciela, przez którą 

bramę powstańcy próbowali zdobyć Cytadelę i jak to było z „ robinsonami” na Żoliborzu. 

Pan przewodnik z zapałem opowiadał o tych wydarzeniach, przytaczając niezwykle dużo 

szczegółów, co przyczyniło się do pogłębienia naszej wiedzy o  powstańczej historii naszej 

dzielnicy . Trasa spaceru biegła od Placu Wilsona, przez park Żeromskiego, Żoliborz 

Oficerski i dolny. Wycieczka była bardzo ciekawa, a czas szybko upłynął. Serdecznie 

zapraszamy innych do brania udziału w takich spacerach 

Ola P., Ola W., Jakub W.  uczniowie klasy VI B 
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          To już tradycja, że w naszej szkole , kiedy 

nadchodzi koniec lata w przyrodzie odbywa się dla 

najmłodszych z kl. I-III impreza integracyjna pt. 

„Pożegnanie lata”. W tym roku impreza ta przypadła na 

22.09.15r. Część artystyczna odbywała się w małej sali 

gimnastycznej. Pani Barbara Palarczyk oficjalnie 

otworzyła obchody Pożegnania Lata piosenką pt. „Już 

wakacje się skończyły” we własnym wykonaniu.  

 

Następnie  dzieci  z klas II-III prezentowały swoje 

zdolności artystyczne: uczennice kl. 3A w wierszu pt. „Żegnaj lato”, kl. 2C – piosenka pt. 

„Jesienne cza cza cza”, kl. 2B – pokaz jesiennej mody połączony z pokazem fryzur, kl. 2D – 

piosenka pt. „Ogórek wąsaty”, uczennice klas 3A i 3B w wierszu pt. 

„Powrót z wakacji”, kl. 2E – piosenka pt. „Jesień, jesieni ucha”. 

 

Najmłodsi  uczniowie – pierwszaki byli oficjalnymi gośćmi. W 

związku z obchodami „Pożegnania lata” w strojach naszych 

milusińskich dominowały jesienne barwy: pomarańczowy, 

czerwony, niebieski, brązowy, żółty i ciemny zielony. Po części 

artystycznej nadszedł czas na degustację polskich, jesiennych 

warzyw, owoców, kanapek, konfitur, dżemów, marmolad 

przyniesionych przez dzieci i ich Rodziców. 
 

 

 
 

         

 

 

 
       Recenzja filmu „Sekrety morza” 
„Film „Sekrety morza” obejrzałam w czasie wakacji. Był bardzo smutny. 

Opowiadał historię pewnej rodziny, w której dzieci zostały rozdzielone od 

mamy.  Opowieść byłą pełna niesamowitych wydarzeń i postaci. Ta historia 

wzruszała, skłaniała do refleksji, ale też śmieszyła. Gorąco zachęcam do 

obejrzenia tego filmu!” 

Klara W.   II B 

 

      Recenzja film „Mały Książe” 
„Mały Książe” to film dla całej rodziny. Film oparty jest na książce o tym 

tytule. Książkę można wypożyczyć w naszej bibliotece. Jak ktoś czytał już tą 

książkę to wie jak mniej więcej wygląda film. Kto chciałby dowiedzieć się 

więcej zapraszam do kin.   

Szymon K. II  B
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W piątek 2 października klasa 6a była jako 

pierwsza w tym roku szkolnym na Powązkach 

Wojskowych. Naszym przewodnikiem był  pan 

Jarosław Wróblewski- autor książki ,,Zośkowiec’’ oraz 

tata Mikołaja, naszego kolegi z klasy.  Udaliśmy się w 

to miejsce, aby posprzątać grób jednego z sanitariuszy 

powstańczych- Jędrka Szwajkerta.  Nasza szkoła 

opiekuje się grobem małego powstańca. 

Gdy 11 letni sanitariusz Jędrek udzielał pomocy  

polskim inwalidom, został śmiertelnie ranny w wyniku 

eksplozji pocisku wymierzonego do nich  z Cytadeli i w 1944 roku zmarł. Pochowano go 

niedaleko Alka, Rudego i Zośki- legend Szarych Szeregów oraz Warszawskiego Powstania.   

Naszą wizytę rozpoczęliśmy od  odwiedzenia Pomnika Katastrofy Smoleńskiej, gdzie 

zostawiliśmy znicz i pomodliliśmy się za wszystkich zmarłych. Następnie poszliśmy na 

,,Łączkę’’, gdzie zatrzymaliśmy się na dłużej przy białym krzyżu 

ze zdjęciem Łukasza Cieplińskiego. Pisał on listy do swej żony i 

syna. Jego ciało do dziś nie zostało odnalezione. Potem dotarliśmy 

do Panteonu na Łączce. 

Odwiedziliśmy też groby sportowców i artystów, między innymi: 

Elwiry Seroczyńskiej (łyżwiarki szybkiej), Władysława Stefczyka 

(pisarza), Kamili Skolimowskiej (mistrzyni olimpijskiej w rzucie 

młotem), Kazimierza Deyny (piłkarza Legii), Kazimierza 

Górskiego (trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej), Janiny 

Chłodzińskiej (reprezentantki Polski w koszykówce) i wielu, wielu 

innych ważnych obywateli  naszego kraju. 

W końcu doszliśmy do celu naszej podróży. Przechodząc 

obok grobów Jana Bytnara, Tadeusza Zawadzkiego i Macieja 

Dawidowskiego, zatrzymaliśmy się przy grobie Jędrka Szwajkerta. 

Pomodliliśmy się za niego, zapaliliśmy mu kilka zniczy i 

pozamiataliśmy liście z grobu. 

Myślę, że odpowiednio zaopiekowaliśmy się tym grobem. 

Wychodząc, podeszliśmy jeszcze do grobu Jana Brzechwy, patrona 

naszej szkoły. 

Wycieczka mi się podobała i mam nadzieję, że inne klasy też zadbają o grób naszego małego 

sanitariusza. 

Tekst: Wiktoria Z. VI A 

Zdjęcia: Maciej C. VI A Maciej P. VI A   
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Znani o mitach 

 

Czytając mity, nie tylko można się czegoś nauczyć, 

ale można się przy nich kimś stać. 
Profesor Tadeusz Zieliński 

(wybitny badacz świata antycznego) 

 

Jan Parandowski to autor Mitologii - zbioru barwnych opowieści o życiu bogów, herosów 

i ich potomków. 

 
11 maja 1895r. Lwów - 26 września 1976r. Warszawa 

Reprodukcja pochodzi ze strony internetowej WWW. 

 
Ciekawostka 

Jan Parandowski zdobył brązowy medal w Olimpijskim Konkursie Sztuki i Literatury 

podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1938r. Brązowy medal zawisł na jego piersi za 

napisanie powieści Laur olimpijski. 

 

Uczniowie klas piątych polecają Mitologię!  
 

Mitologia w języku 

Mitologia żyje w języku i sztuce. Często używane w języku związki frazeologiczne mają 

swe źródło w opowieściach o bogach i herosach. Znaczenie frazeologizmów pochodzących z 

mitów jest tajemnicą dla tych, którzy jej nie znają. 
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Posejd

on 
Hades 

Zeus Hera 

Hestia 

Demet

er 

Kronos Reja 

Urano

s 

Gaja 

Drzewo genealogiczne bogów 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Ikarowe loty – śmiałe plany, których realizacja może zakończyć się nieszczęściem 

Ikar razem ze swym ojcem Dedalem znajdowali się na dworze króla Minosa. Nie była 

to ich ojczyzna i obaj bardzo chcieli wrócić do rodzinnych Aten, jednak król nie 

pozwalał na to. Pewnego razu Dedal wpadł na pomysł, by zbudować skrzydła z piór i 

wosku. Przed rozpoczęciem lotu ojciec ostrzegł syna, by nie leciał ani zbyt nisko, ani 

zbyt wysoko, bo grozi to zniszczeniem skrzydeł, a co za tym idzie, śmiercią. 

Niestety, Ikar uniesiony geniuszem wynalazku, leciał coraz wyżej i wyżej... 

Wosk spajający pióra zaczął się topić, a sam Ikar spadł na wyspę 

nazwaną od jego imienia Ikarią, a morze dokoła niej Morzem 

Ikaryjskim. 

 Jabłko niezgody – przyczyna poważnej kłótni  

Jabłko z napisem "Dla najpiękniejszej" rzuciła podczas uczty weselnej Eris. Zaczął się 

spór. O ten zaszczytny tytuł walczyły: Hera, Atena i Afrodyta. Rozwiązanie konfliktu 

Zeus powierzył Parysowi. 

 Koń trojański – podstępny i niebezpieczny podarunek, ukryte 

niebezpieczeństwo, chytry plan 

 

Wyrażenie to związane jest z wojną trojańską i podstępem 

Odyseusza, który zaplanował podarować Trojańczykom konia 

wykonanego z drewna. Okazało się, że podarunek był kryjówką żołnierzy armii 

greckiej. 

 Koszula Dejaniry – działanie w dobrej wierze, lecz przynoszące fatalne skutki 

 

Dejanira była ostatnią żoną Heraklesa, którą porwał centaur Nessos, gdy wraz z 

mężem przeprawiała się przez rzekę. Herakles dogonił go i zabił, lecz przed śmiercią 

umierający stwór szepnął Dejanirze, że jego krew zapewnia wieczną wierność 

małżeńską. Dejanira postanowiła umoczyć koszulę w owej krwi. Dała ją Heraklesowi, 

gdy zaczęła podejrzewać, że ten chce ją opuścić. Kiedy tylko heros ją założył, poczuł 

ogromny ból i zmarł. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko_niezgody
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eris
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Atena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Afrodyta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Parys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%84_troja%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_troja%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odyseusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszula_Dejaniry
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herakles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nessos
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 Męki Tantala – torturowanie wizją czegoś pozornie bliskiego, lecz niedostępnego 

(podobnie do Syzyfowej pracy) 

 

Tantal został skazany za zdradzanie sekretów bogów na wieczny głód (nie mógł 

dosięgnąć owoców wiszących nad jego głową), pragnienie (nie mógł napić się wody, 

w której był zanurzony) i strach (tuż nad nim chwiał się głaz). 

 Między Scyllą a Charybdą – w sytuacji bez wyjścia 

Scylla i Charybda były parą potworów 

zamieszkujących jaskinie dwóch stron cieśniny między 

Sycylią a półwyspem Italijskim. Gdy zbliżały się 

okręty, Scylla porywała  marynarzy, a Charybda 

wciągała wodę, pożerając wszystko, co się w niej 

znajdowało. Przepłyniecie cieśniny bez utraty 

towarzyszy podróży było niewykonalne. 

 Nić Ariadny – pomoc; coś, co pozwala wyjść z trudnej 

sytuacji 

 

Ariadna pomogła Tezeuszowi wydostać się z labiryntu Minotaura, dając mu kłębek 

nici, który rozwijając, zaznaczał drogę powrotną. 

 

Mitologia w sztuce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Battista Cima da Conegliano Tezeusz zabija Minotaura 

Reprodukcja pochodzi ze strony internetowej WWW. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99ki_Tantala
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tantal_(syn_Zeusa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C4%87_Ariadny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ariadna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tezeusz
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Krzyżówka dla znawców 

 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 

1. Najważniejszy na Olimpie 

2. Najlepszy stróż 

3. Laska, atrybut Hermesa 

4. Imię żony Hadesa 

5. Tarcza Zeusa 

6. Porwał Korę 

7. Bogini z łukiem 

8. Bóg miłości 

9. Opiekun sztuk 

 

Hasło: ………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

Idzie Tomek przez swój domek 

Patrzy, a tam mrówka, 

Mój robaczku, ty kochany 

Życzę dużo zdrówka 

Tomasz B. II B 
 

 

 

 

 

 

Warszawa miasto niezwykłe 

Można w nim pływać po w Wiśle. 

Można zwiedzać zabytki  

I jeść pyszne frytki. 

Szymon K. II B

Mały kotek Młotek 

wszedł pod płotek. 

Był wtedy czwartek 

zauważył go Bartek.         

Chciał dać my mleczka 

ale nie miał kubeczka. 

Gabriela Cz. IIB 

 

 

 

 

„W  ślad  patrona dziś idziemy, 

tutaj sami rymujemy „
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14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie 

klasy II D postanowili dowiedzieć się czegoś więcej na temat zawodu nauczyciela i 

przeprowadzili wywiad ze swoją wychowawczynią, p. Joanną Szydłowską. Każdy uczeń miał 

okazję zadać nurtujące go pytanie. Oto rezultaty: 

 

- Pani Asiu, czy Pani praca jest trudna? 

- Myślę, że jest trudna ze względu na to, że trzeba ponosić bardzo dużą odpowiedzialność za 

dzieci. 

- Czy Pani lubi być nauczycielem? 

- Tak, jest to mój wymarzony zawód, zawsze chciałam być nauczycielem i praca mnie 

satysfakcjonuje. 

- Ile Pani uczyła dzieci? 

(z uśmiechem) - Niezliczoną ilość Zosiu. 

- Co trzeba zrobić żeby zostać nauczycielem? 

- Przede wszystkim trzeba mieć pasję, jaką jest nauczanie 

dzieci, a po drugie trzeba ukończyć specjalne studia 

kierunkowe. 

- Czy Pani lubi swoich uczniów? 

- Mogłabym nawet powiedzieć, że ich kocham. 

- Ile Pani klas już uczyła? 

- 5 

- Czy uczyła Pani tylko klasę ,,D"? 

- Nie, uczyłam również inne klasy, m.in. klasę ,,A", ,,B" i ,,C". 

- Co Pani robi w wolnym czasie? 

- Staram się bardzo dużo spacerować, oglądać dużo filmów i spędzać czas z rodziną. 

- Która klasa oprócz naszej była tak spokojna i cicha? 

- Moja poprzednia klasa, obecna V D. 

- Skąd się wziął pomysł żeby zostać nauczycielką? 

- Ponieważ od pierwszej klasy szkoły podstawowej obserwowałam swoją wychowawczynię, 

która była dla mnie ogromnym autorytetem, i dzięki jej postępowaniu stwierdziłam, że chcę 

również zostać nauczycielem. 

- Czy Pani tęskni podczas zajęć za swoimi rodzicami tak jak my? 

(z uśmiechem) - Myślę, że jestem już na tyle duża, że radzę sobie z tęsknotą, codziennie 

kontaktuję się ze swoimi rodzicami, więc jestem w stanie podczas zajęć wytrzymać bez ich 

obecności. 

- Co jest najtrudniejsze w Pani pracy? 

- Najtrudniejsze w mojej pracy jest zapanowanie nad dużą grupą dzieci, gdzie każde ma coś 

do powiedzenia (uśmiech). 

- Ile lat musi studiować nauczyciel? 

- Trzeba studiować co najmniej 3 lata by ukończyć studia licencjackie, a potem można iść na 

studia magisterskie, które trwają 2 lata, czyli w sumie 5 lat. 

- Jak Pani wspomina wcześniejszą klasę? 

- Wspominam bardzo dobrze, ponieważ była to moja pierwsza klasa wychowawcza i nie 

ukrywam, że cały czas ich w swojej pamięci mam. 
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- Czy ktoś był w Pani poprzedniej klasie tak niegrzeczny jak niektórzy nasi uczniowie? 

(śmiech) - Myślę, że każde dziecko ,,ma coś za uszami" i każde ma jakiś gorszy dzień, 

wtedy jest niegrzeczne. 

- Jak rodzice Panią nazywali jak Pani była mała? 

(z uśmiechem) - Ponieważ byłam najmłodsza z rodzeństwa, zawsze mówili do mnie 

Asiulek.  

 

Dziękujemy za poświęcony czas i cierpliwe udzielanie odpowiedzi na wszystkie nasze 

pytania :) 

 

Wywiad przygotowali uczniowie kl. II D  
 

 

 

 

        

                       

CZYLI 

JAK SZYBKO I SKUTECZNIE SIĘ UCZYĆ c.d. 
 

Obrazy 

 
Doskonała pamięć wymaga od Twojej wyobraźni stworzenia obrazu, możliwie 
"żywego", z zastosowaniem największej ilości z poniższych zasad:  
 

 Obrazy pozytywne 

 Barwa 

 Ruch 

 Absurdalność i humor 

 Związki 

 Przesada 

 Liczby, numeracja 

 Uszczegółowienie 

 Synestezja, wrażenia zmysłowe 

 Amor 

 Kolejność, porządek 

 Codzienność, niecodzienność 

 JA w obrazach 

 Aktywna wyobraźnia 

 

OBRAZ + AKCJA = PAMIĘĆ  
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12 października gościliśmy w naszej  szkole międzynarodowy anglojęzyczny teatr 

„The Bear Educational Theatre”. Aktorzy 

zaprezentowali  interaktywne  przedstawienie  „Aliens Save the Planet”, którego treścią były 

perypetie obcych na Ziemi. Ich pobyt, związany ze zbadaniem stopnia  zanieczyszczenia 

planety, spotkał się z nieprzyjazną reakcją „facetów w czerni”. Sytuacja się skomplikowała, 

gdy jeden z agentów zakochał się w dziewczynie obcych. 

Przedstawienie połączyło w sobie zabawę i 

naukę języka angielskiego. Obcych można 

było rozpoznać po błędach, które popełniali 

stosując czas present simple. Aktywne 

uczestnictwo uczniów w sztuce udowodniło 

im, jak wiele wiedzy posiadają i jak wiele 

mogą się jeszcze nauczyć. 

A oto niektóre z komentarzy, jakie pojawiły 

się po obejrzeniu sztuki. 

 

„Przedstawienie bardzo nam się podobało. Mamy nadzieję, że kiedyś jeszcze coś takiego 

będzie.” 

Marta K., Lena L. i Ola D. z klasy Vc 

„Moim zdaniem przedstawienie było bardzo ciekawe, bo było po angielsku i byli fajni 

aktorzy. Mam nadzieję, że szkoła zaproponuje nam więcej takich przedstawień.” 

Ola Sz.  z klasy Vc 

„Przedstawienie było bardzo ciekawe i zabawne. Aktorzy integrowali się z widzami. Było 

świetnie!” 

Zuzia z VIb 

„Bardzo mi się podobało. Było śmiesznie i ciekawie. Miałam też okazję zagrania w tej 

sztuce.” 

Ola z VIb 

 

Angielski na wesoło 
Q. What's the difference between a bird and a fly? 

A. A bird can fly but a fly can't bird. 

Q. Why did the boy scream when he opened the fridge? 

A. Because he saw the salad dressing. 

Q. Why didn't Batman and Robin go fishing? 

A. Because Robin ate all the worms.  

Q. Where do bees go after they are married? 

A. On their HONEY-moon! 

Q. What kind of flower lives between your mouth and your chin? 

A. Two-lips. 

Q. Why is a giraffe's neck so long?  

A. Because their feet stink. 

Q. What kind of bats swing upside down? 

A. AcroBATS! 
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Clever Brain Teasers czyli zgadywanki 

1. I hang or stand by a wall, run fast with hands but no feet at all. What am I?  

A clock. 

2. What is so fragile that sound can destroy it?  

Silence. 

3. What is deaf, dumb and blind, but always tells the truth?  

A mirror. 

4. What does not live but can die?  

A battery. 

5. What is bare in the winter and covered in the summer?  

A tree. 

6. What has teeth but can't bite?  

A comb.  

7. What goes up but never comes down?  

Your age. 

8. What is as big as an elephant but weighs nothing?  

An elephant’s shadow. 

9. I'm hard all around but soft in the middle. What am I?  

A bed. 

10. What has two arms and a neck but no head?  

A sweater. 
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                                                    25 listopada obchodzimy 

Miedzynarodowy 
Dzień Pluszowego Misia 

 
    Z tej okazji nasza szkoła pragnie włączyć się w akcję Fundacji „Mam Marzenie”  i przekazać 

dzieciom z oddziałów onkologicznych pluszowe misie. 
Od poniedziałku 26 października w świetlicach pojawią się puszki, 

  do których będzie można wrzucać pieniądze na zakup pluszaków. 
 

Akcja będzie trwać do 30 października. 
Można także przynieść już kupionego misia, jednak ze względu na obniżoną odporność 

chorych dzieci muszą być one nowe, nieużywane.  
Honorowy patronat nad akcją objęła Rada Rodziców. 

 

                                                  Serdecznie zapraszamy do włączenia się w akcję  

 
 
 
 
             
                  Biblioteka serdecznie zaprasza                   Konkurs pt. „Moja własna kronika”                                                                                        

o                 do wzięcia udziału w konkursach               skierowany do uczniów klas IV-VI 

                                czytelniczych.                               Nawiązuje do postaci Jana Długosza  

                                                                                      Zadaniem uczestników konkursu jest 

                 Konkurs „Pięknie czytam”                      zredagowanie i graficzne opracowanie 

               jest skierowany do klas drugich                  kroniki opisującej miesiąc z życia szkoły. 

                 i trzecich (klasy pierwsze zapraszamy        

                w II semestrze). Zadaniem uczestników  

                             jest głośne odczytanie 

                            przygotowanego wcześniej                    Wszystkich zainteresowanych 

                                 fragmentu książki.                       konkursami zapraszamy do biblioteki. 

                       Czas prezentacji wynosi 1-2 minuty.   

 
 

 
 

 

Rada Rodziców dziękuje firmie Madoń M edia (www.madonmedia.com) 

za pomoc przy druku - biuro@madonmedia.com 

http://www.madonmedia.com/

