Star Wars
18 grudnia 2015 roku powstała 7 epizod filmu, który budzi adrenalinę w
naszej krwi jest to Star Wars. Po śmierci Georgea Lucasa nie spodziewaliśmy się
tego, że Disney stworzy kolejną część sagi, która zaczęła się już w 1977 roku. W
siódmym epizodzie możemy spotkać: Hana Solo [ Harrison Ford ],Luke'a
Skaywalkera [ Mark Hamil ], oraz Księżniczkę Leie Oregane [ Carrie Fisher ]. Te
postacie możemy spotkać w IV, V, VI. W nowej części możemy od razu zauważyć
nowe postacie takie jak Finn [ John Boyega ], Rey [ DaisyRidley ] oraz nową
postać, która włada ciemną stroną mocy Kylo Ren [ Adam Driver ]. Wnuk Vadera
i siostrzeniec Luke'a . W siódmej części Luke ani Leia nie pojawiają się często,
bo zaledwie kilka razy, przed nalotem na Bazestrikera i pod koniec epizodu, kiedy
znajdują Luke'a, który załamany po przejściu na ciemną stronę mocy bratanka,
decyduje się wyjawić tajniki mocy młodej Rey z Jaku, która odkryła w sobie moc.
Jej najlepszy przyjaciel Finn, który niegdyś służył w najwyższym porządku
postanawia dołączyć do ruchu oporu i razem z jego przyjacielem Poem
Damronem i słynnym droidem BB czyli BB8…. Będą bohaterami ósmej części
filmu. Podsumowując pójście do kina na Star Wars 7 będzie mądrym pomysłem.
Szczerze polecam ….
Gracjan

Jdabrowski
Jan Dąbrowski urodził się 29.09.1996r. Obecnie ma 19 lat.
Mieszka w Warszawie, ale wcześniej w Legnicy. Jest bardzo
znanym youtuberem. Ma ponad 860 000 subskrypcji na kanale.
Swoich fanów nazywa: foczki, firanki i karnisze. Karnisze to chłopcy,
a foczki i firanki dziewczyny. Jasiek ma trzech braci jest z nich
najmłodszy. Ma grupę TEREFERE. W skład wchodzą : Jdabrowski,
smav, rembol, kiślu,skkfthor. Razem z nimi zorganizował wyjazd na
wakacje 2015 do Włoch z fanami. Teraz zorganizował „terecamp
turnus”. Dzieci mogą tam uczęszczać od 13 lat. To jest mój ulubiony
youtber.
Polecam Go
Małgosia (firanka)
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Patriotycznie
29.04.2016 r. odbył się uroczysty apel poświecony Konstytucji 3
Maja. Uczniowie klasy 6a przygotowali przedstawienie, w którym
dokładnie opisali to ważne wydarzenie.
Obsada:
Narratorzy: Patrycja Nowakowska, Kacper Kortz
Konstytucja: Patrycja Zabrocka
Nauczycielka: Zosia Musielak
Uczniowie: Paulina Ćwiek, Igor Jaworski, Igor Staniszewski, Igor
Pawłowski, Martyna Szponarska, Mikołaj Skoczeń, Ola Jędraszak
Reszta klasy tworzyła chór. Na początku Patrycja Nowakowska
zaśpiewała piosenkę pt. „Taki kraj”, następnie została pokazana
prezentacja na temat konstytucji. Po tym odbyło się przedstawienie, a na
samym końcu aktorzy wraz z chórem zaśpiewali piosenkę pt. „Jak długo
na Wawelu”.
Występ był oparty na powtórzeniowej lekcji historii, na której
uczniowie zadawali pytania Konstytucji. Niektórzy wcale nie musieli
nikogo udawać, wystarczy, że byli sobą. Mimo, że nie mieliśmy dużo
czasu na naukę roli, to według mnie wszyscy bardzo się postarali i poszło
nam nie najgorzej. Nad przedstawieniem czuwał wychowawca klasy
Tadeusz Krzyżanowski, któremu pomagała polonistka Kinga Mielcarek
szlifując z uczniami teksty.
Zosia

Savoir- vivre
Dnia 06.04.2016r odbył się konkurs dobrych manier. Był
on przygotowany przez panią Dorotę Łyko. Pierwszą
konkurencją były kalambury. Niby prosta konkurencja, ale
jednak sprawia wiele problemów np. pokazywanie danych
rzeczy. Drugą konkurencją było odsłuchiwanie piosenek,
trzecie było przedstawianie plakatów , które robiliśmy w
klasach. Ostatnią konkurencją były testy, w których można
było zdobyć aż 31 pkt. Jury po kilku minutach ogłosiło
wyniki. Trzecie KL. 6B, Drugie K.L 5B, zwycięzcami została
kl. 6A.. NAGRODY : 3 CIENKOPIS , 2 BIDONY, 1 KUBKI I
MARKERY. To było niesamowite przeżycie.
Pati.n:*
Cyberprzemoc z policją

Niezwykły koncert

MŁODZI MUZYCY
W maju odbył się koncert dzieci z państwowej szkoły muzycznej
w Nowej Soli. Uczniowie zaprezentowali nam swój talent muzyczny
grając na instrumentach dętych i strunowych tj.: puzon, flet boczny,
klarnet, gitara, pianino, saksofon. Byli wśród nich uczniowie naszej
szkoły: utalentowana saksofonistka Zuzia Sobieniak, młody gitarzysta
Miłosz Ozgowicz, a także akordeonista Franciszek Siring oraz piękna
pianistka Iga Raczykowska. Każdy z nich miało okazję pochwalić się
owocami swojej długiej pracy. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów !
Pamiętajcie, drzwi skzoły muzycznej są otwarte, jeżeli ktoś chce ksztłacić
się muzycznie… niech się ani chwili nie waha.
Dziennikarz

W maju podczas spotkania z policjantem (pan Maciej Zabłotny)
dowiedzieliśmy się, co to jest cyberprzemoc, obejrzeliśmy filmik, taki sam
wcześniej pani Marta Charęza pokazywała na informatyce). W spotkaniu
uczestniczyły klasy 4 i 5, było w sali 28 i trwało około 20 minut.
Cyberprzemoc to, to samo co przemoc, tylko że odbywa się w
Internecie. Cybreprzemoc dotyczy między innymi:
-obrażania
-wysyłania upokażających filmików z osobą bez jej zgody
-wyśmiewania
-podszywania się pod inną osobę.
Lekcja nam się bardzo przyda. Powiedziałem się, między innymi jeśli
jesteś ofiarą cyberprzemocy trzeba zadzwonić do helpline pod numerem
800 100 100.
Kamil
zdjęcie: Julia

POŻEGNALNY WYWIAD
Z KS. DANIELEM

Wyjeżdżam, aby zostać kapelanem wojskowym.

W kwietniu i maju nauczycielka historii pani Kinga Mielcarek
przeprowadziła projekt dotyczący obchodów 1050 rocznicy chrztu
Polski. Kółko dziennikarskie przygotowało biuletyn informujący o
wydarzeniu z roku 966 oraz literacko – historyczne wywiady z
Mieszkiem I i Dobrawą. Ponadto przygotowano ciekawą gazetkę, którą
każdy mógł przeczytać, oglądnąć w holu na parterze.
Odbył się także konkurs plastyczny na najpiękniejszy rysunek
przedstawiający chrzest Polski, choć wszyscy uczniowie mogli brać w
nim udział, jedynie kilka uczennic z klasy 2b i 1b złożyło prace. Jury w
składzie: pani Kinga Mielcarek, pani Dorota Łyka, pani Anna
Szustakowska nagrodziły: pierwsze miejsce Wiktoria Maciejewska,
drugie miejsce Kalina Jasiewska, trzecie miejsce Jagoda Bojanowska.
Dziewczęta otrzymały dyplomy i nagrody w postaci albumów
historyczych.
Moim zdaniem obchody 1050 rocznicy chrztu Polski
w naszej szkole były należycie świętowane. Niestety wśród klas
starszych nie znaleźli się chętni do konkursu z wiedzy historycznej
(jedynie dwie osoby), dlatego planowane wydarzenie nie odbyło się.
Paula

Dlaczego akurat wojsko?

UMUZYKALNIENIE!

Wywiad z księdzem Danielem, który opuszcza naszą szkołę, by
spełniać marzenia.
Dzień dobry, dziękuję, że ks. zgodził się na udzielenie wywiadu.
Dzień dobry, nie ma za co dziękować, to dla mnie przyjemność.
Gdzie ksiądz wyjeżdża?
Wyjeżdżam do Wyższej Szkoły Oficerskiej we Wrocławiu.
Dlaczego ksiądz wyjeżdża?

Ponieważ to moja największa pasja jeszcze od czasów, kiedy
byłem małym chłopcem. Również jest to tradycja rodzinna.
Czy wojsko jest w czymś lepsze od pracy w szkole?
Nie, w szkole była prawdziwa walka :)
Będzie ksiądz tęsknił za pracą w szkole?
Pewnie, że tak.
Dziękuję za udzielenie wywiadu, życzę powodzenia
w nowej pracy.
Nie ma za co, dziękuję.

Gosieł i Melon

Obchody 1050 rocznicy chrztu Polski w naszej szkole

Dnia 17.05.2016r. odbyło się umuzykalnienie związane z Rock’nRoll-em . Na
początku znowu było nudno, zespół zagrał kilka kompletnie nieznanych mi
piosenek. Czas strasznie się dłużył, pomyślałem sobie wtedy , że będzie to
kolejne, nudne umuzykalnienie , kiedy zespół zapowiedział, co za chwilę będzie
grane ,w tym momencie wstali wszyscy , którzy spali lub prawie spali (między
innymi ja ), miał to być utwór zespołu Queen „We will Rock You”, prowadzący
pozwolił ! Tupać nogami do rytmu. Większość osób zaczęło to robić. Po
występie dużo z nas wyszło z sali z uśmiechem. Kolejne pozytywnie zakręcone
przedstawienie. 

Miki 

6 lat temu nad lotniskiem Smoleńsk opadła mgła i zniknął w niej
biało – czerwony Tupolew. Zginęło wielu zacnych Polaków, którzy
lecieli do Katynia, aby wypełnić misję patriotyczną. W tę ziemię po 70
latach wsiąkła znowu polska krew.
10 kwietnia 2016r. w sercu Polski - w Warszawie, na Krakowskim
Przedmieściu czuło się siłę. Z godziny na godzinę przybywało biało –
czerwonych flag. Mimo pochmurnej aury, gęstniał tłum Polski, którego
nie można było ogarnąć wzrokiem. Ludzie przychodzili z potrzeby serca,
na znak, by oddać hołd poległym. I ja tam byłem …
Po odśpiewaniu hymnu narodowego, którego dźwięki nie milkły aż
do ostatniej strofy, wystąpił Andrzej Duda. Podczas swojego
przemówienia zaapelował o jedność i przytoczył słowa tragicznie
zmarłego Prezydenta, który w Katyniu w 2010r. miał powiedzieć:
„Przyszłość trzeba budować na prawdzie” oraz odsłonięto tablicę
pamiątkową poświęconą Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.
W tym dniu w różnych miejscach stolicy od wczesnych godzin rannych
oddawano hołd 96 uczestnikom tragicznego lotu, którzy służąc
ojczyźnie, oddali swoje życie. Oficjalne obchody rocznicowe były
koncertami, prelekcjami filmów. Około godziny 20.30 zgromadzeni
przemaszerowali ulicami Warszawy w Marszu Pamięci. Uroczystości
zakończyły się w późnych godzinach wieczornych.
Polegli zarówno w Katyniu, jak i w katastrofie smoleńskiej zostawili
po sobie wielki testament - dumie narodowej. Pokazali, że można być
razem w narodowej sprawie. To ważne dla nas wszystkich, państwa i
całego narodu, żeby zachować pamięć o tym, co wydarzyło się 10
kwietnia.
Musimy o tym pamiętać i przekazać tę wiedzę następnym
pokoleniom. Kiedy tak stałem pośród tłumu, czułem się jeszcze mocniej
niż kiedykolwiek związany z moim narodem, towarzyszące ludziom
uczucia były nadal żywe, wzruszenie było ogromne, a emocje szczere.
Kacper

