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 Szkolny bal  
 Walentynkowe  kino 
 Z wizytą w teatrze 

 Spotkanie z muzyką 
 Oko na eko z cukrem w roli głównej 
 Dziel się pasją—zajęcia z robotyki 
 Fnaf 4—warto wiedzieć 
 Semestralny remanent 
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1 lutego  odbył się bal karnawałowy. Zabawę o 12:00 rozpoczęły maluchy, a o godzinie 15:00 parkiet prze-
jęli uczniowie klas starszych. Podczas dyskoteki odbyło się wiele różnych konkursów. Grupa młodsza brała 
udział w wędrującej piłce, tańcu z rodzicami, natomiast starsi uczniowie rywalizowali w tańcu w parach            
i tańcu indywidualnym. Obydwie grupy dokonały wyboru  najładniejszego stroju tego balu. 
Wspólne zabawy zakończyliśmy o godzinie 19.00. 

 
Kacper Paćkowski 
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Spotkanie z muzyką 
Po raz kolejny w tym roku odwiedził nas wspa-
niały artysta. Tym razem  był to pan Armen Ka-
rapetion- muzyk pochodzący z Armenii z miasta 
Erywań. Podczas spotkania pan Armen w cieka-
wy sposób opowiadał o kulturze i historii swo-
jego kraju. Zaprezentował również instrumenty 
armeńskie  takie jak dhol, czyli rodzaj dwu-
stronngo bębna wywodzącego się  z wschodnie-
go Pendżabu, oraz duduk - instrument dę-
ty drewniany z podwójnym stroikiem, pocho-
dzący z Armenii, wyrabiany zazwyczaj z drew-
na moreli, posiadający ciepłe, nosowe brzmie-
nie zbliżone do saksofonu. Opowieści muzyka 

przeplatane były piękną armeńską muzyką Podczas spotkania nie mogło za-
braknąć konkursów muzycznych. Tym razem uczniowie rywalizowali ze sobą 

w wygrywaniu melodii na bęb-
nie oraz  w konkursie  polegają-
cym na wymówieniu trudnej głoski armeńskiej. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali piosenkę                                     
pt.: „Marakuja”. Zatańczyliśmy oraz zaśpiewaliśmy razem z nim.     
                                                                                                                       Kornelia Maciak 

  

WALENTYNKI 
 
14 lutego  z okazji walentynek zorganizowaliśmy pocztę 

walentynkową i wspólny seans filmowy.  Uczniowie klas 4-8 
oglądali film pod tytułem ,,Czerwony Kapturek. Prawdziwa Hi-
storia''.  I choć to znana bajka, a z ekranu padają dobrze zna-
ne słowa o dużych uszach, łapach i oczach, to ostatecznie  
okazuje się, że babcia jednak nie tkwi w żołądku wilczyska, 

tylko leży związana w 
szafie, zaś przez okno 
wpada nagle przerośnięty 
Tyrolczyk, który od biedy 
mógłby uchodzić za gajo-
wego, i zaczyna wymachi-
wać siekierą. W tym mo-
mencie wkracza leśna policja i przystę-
puje do mozolnego wyjaśniania całej 
sprawy. 
Film dostarczył  dobrej zabawy, a przed 
jego  projekcją  p. V. Kacprzyk-Puszcz  
wcieliła się w rolę listonosza serc i roz-
dała adresatom walentynki. 

                             Maja Marcinkowska 

 



                                                                                         -4-         

  

Tego bohatera nie trzeba przedstawiać. 

Czy wszyscy jednak wiedzą, o czym 

naprawdę jest ten spektakl? Ta historia 

to nie tylko piękna bajka, to również 

rzecz o przyjaźni, odwadze i poświęce-

niu, ale przede wszystkim to klasyczna 

powieść drogi.  Na magiczną wyprawę do Śródziemia Trzeciej 

Ery zaprosili nas aktorzy wrocławskiego Narodowego Teatru 

Edukacji im. Adama Mickiewicza. Spektakl  obejrzeliśmy 18 

lutego  w  Skierniewicach. 

17 lutego uczniowie kl. VII i VIII odwiedzili  Kinote-

atr ,,Polonez” w Skierniewicach, aby obejrzeć sztu-

kę  teatralną pt. „Kamienie na szaniec”, którą zapre-

zentowali aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. A. 

Mickiewicza we Wrocławiu. Spektakl opowiadał o sile 

przyjaźni, honorze i patriotyzmie. Bohaterami sztuki 

byli młodzi ludzie, którzy wkraczali w dorosłość z gło-

wami pełnymi planów. Marzenia ich przerwał wybuch 

II wojny św.  Przedstawienie było dobrą lekcją historii. 

W oczekiwaniu  
na spektakl 
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    Po czterech miesiącach zakończyliśmy pierwsze półrocze roku 

szkolnego 2019-2020. Wszyscy zakończyliśmy ten czas z lep-

szymi bądź gorszymi ocenami… Ósmoklasiści mieli dodatkową 

dawkę emocji, ponieważ napisali już próbne egzaminy składają-

ce się z testu z języka polskiego, matematyki i języka angielskie-

go. Ja jednak w ramach podsumowania postanowiłam przedsta-

wić wam średnie klasowe klas 4-8: 

 I miejsce  - klasa  VI ( 4,21) 
II miejsce klasa  V ( 4,15) 
III miejsce klasa IV  ( 4,00) 
IV miejsce klasa  VII (3,44) 
V miejsce klasa VIII  (3,22) 

    Przed nami kolejne półrocze pełne pracy. Myślę, że wszystkie średnie „pójdą w górę”...  

Zuzanna Chodkiewicz 

21 lutego obchodziliśmy Międzynaro-

dowy Dzień Języka Ojczystego.  

O tym, że nasz ojczysty język nie nale-

ży do najłatwiejszych, mogliśmy prze-
konać się, oglądając na ekranie zmaga-
nia obcokrajowców z językiem polskim. 

Trzeba jednak pamiętać, że nawet Pola-
cy często zapominają o podstawowych 
zasadach j. polskiego, dlatego  Dzień 

Języka Ojczystego  to świetna okazja do 
tego, żeby propagować piękną i po-
prawną polszczyznę. Specjalnie na tę 

okazję  został przygotowany quiz,             
w którym mogliśmy sprawdzić, jak do-
brze znamy język polski. To wcale nie 
był  prosty test, wszak nasz ojczysty 

język naszpikowany jest pewnymi pu-
łapkami, ale ostatecznie wszystkie zada-
nia zostały zaliczone, a słodkie nagrody  

rozdane.  

Organizatorkami turnieju językowego były               
p. J. Kocik i p. M. Polit 

Quiz językowy cieszył się 

dużym zainteresowaniem  
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1 kostka= 1 łyżeczka czyli 5g 

W grudniu klasa 6 na zajęciach koła ekologicznego 
sprawdzała, ile cukru znajduje się w popularnych            
i lubianych przez nas napojach. Przez kilka dni zbiera-
liśmy butelki po napojach, a następnie czytaliśmy 
skład napoju, w tym cukru, z etykiet. W sumie zebrali-
śmy 19 butelek po różnych napojach , które chętnie 
pijemy. Nasza wychowawczyni przyniosła wagę labo-
ratoryjną. Właśnie na niej odmierzaliśmy ilość cukru 
w danym napoju, którą odczytaliśmy z etykiety. Oka-
zało się, że najwięcej cukru jest w Mirindzie. Zawiera 
ona bowiem 26 kostek cukru w jednym litrze. Zaraz 
po Mirindzie znajduje się Fanta,  która zawiera 22 
kostki cukru. Dużo cukru również zawierają napoje 
takie jak: coca-cola (21 kostek cukru), Tymbark (20 
kostek cukru) oraz Pepsi (22 kostki cukru). Na pod-
kreślenie zasługuje informacja, że woda nie zawiera w 
ogóle cukru. 
 

 
 
 Efekty naszej pracy można było oglądać na wystawie 
w korytarzu szkolnym, przed wejściem na świetlicy. 
Na wystawie można było zobaczyć popularne napoje, 
a pod nimi odważony cukier wsypany do torebeczek. 
Z wystawką zapoznali się też nasi  rodzice, odwiedza-
jący naszą szkołą przy okazji zebrania na podsumowa-
nie półrocza. 
Jak w naszych czasach unikać cukru, skoro producen-
ci dodają go do niemal wszystkiego? 
Z naszego doświadczenia wynika, że warto pić wodę 
zamiast kolorowych napojów lub po prostu znacznie 

ograniczyć ich codzienne spożywanie.  
 

Kamila Kołodziejek klasa VI 

Czy jesteś świadomy ile cukru spożywasz w napojach , 

które pijesz na co dzień ? 

 Efekt pracy zespołowej  robi wrażenie ! 
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Źródło: Internet 

Czy 

pamiętaliście           

o DNIU KOTA ? 

 (17 lutego) 

Między kolorowymi sowami ukrył się kot.  Podpowiadamy – pewna 

drobna część ciała zdradzi Wam, gdzie ukrył się zwierzak.  

Który kot najszybciej będzie mógł się napić soku? 
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Fnaf 4 

  We Fnafie 4 twórca gry Scoot Cauton zamiast kamer zaczął używać dźwięku. W tej części 
gry jesteśmy dzieckiem z halucynacjami i biegamy po pokoju by sprawdzić czy nie ma ani-
matronów. Ta część gry ma takie animatroniki jak:  
- Mroczny Fready 
-Mroczny Bonny 
-Mroczna Chica 
-Mroczny Foxy 
-Frezbear 
-Koszmar 
    Do przetrwania masz latarkę ( żeby odgonić przeciwników ) i trzy drzwi ( dla obrony przed animatronam ). 
    Tego nasłuchuj: 
- oddychanie- animatronik pod drzwiami 
- kroki- idą po ciebie 
- śmiech- małe Fredziaki się zbierają na łóżku. 
    Jak wam podoba się ta część serii? Ja osobiście za nią nie przepadam…  

Kacper Chodkiewicz 

 

Ciacho dla Szymonka —małego chłopca  z 

Radomia, który od paru miesięcy walczy o 

życie w warszawskim szpitalu  -  to kolejna 

Zajęcia z robotyki 

    Na uniwersytecie Łódzkim w czasie ferii są organizowane zajęcia z robotyki. Używamy tam specjalnych 

klocków lego i programu komputerowego do sterowania. Opiekunowie stawiają zadanie, a naszym celem 

jest zbudowanie robota            i jego oprogramowania z pomocą 

opiekunów, jednak według własnego projektu. Pracuje się w gru-

pach po trzy osoby. Zajęcia odbywają się od 9.00 do 16.00. W tym 

czasie jemy trzy posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Po zaję-

ciach jest też świetlica do 18.00. Ostatniego ( piątego ) dnia 

warsztatów przedstawiamy własne konstrukcje.  

    Na zajęciach jest bardzo ciekawie i polecam je na przyszłość 

innym.                  Kacper Chodkiewicz  

 Znalezione w Internecie... 


