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Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej
w Mysłakowicach

Drodzy Czytelnicy!
Już niedługo wakacje.
Mam nadzieję,
że kończycie ten rok szkolny
z uczuciem zadowolenia z siebie.
To ostatni numer "Młodych Gniewnych",
którego byłam redaktorem naczelnym.
Od września moją posadę
przejmie Jakub Boczoń.
Chciałabym podziękować
całej redakcji za wspaniałą współpracę,
a szczególnie naszemu opiekunowi
 pani Wiesławie Wojterek.
Wszystkim uczniom
i nauczycielom życzę radosnych,
udanych i bezpiecznych wakacji.
Redaktor naczelny Patrycja Pałyska
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SZKOLNE ŻYCIE NA GORĄCO
KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI
ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH
11 maja w czytelni odbyło się ogłoszenie wyników konkursu
frazeologicznego, w którym wzięło udział 38 uczniów z klas 7 oraz 2 i 3 gimn.
Najlepszą znajomością frazeologii popisali się: Wiktoria Bosek i Paulina
Pałyska z kl. 2a gimn. oraz Patrycja Krzeczowska, Aleksandra Pajor i Jakub
Wieczorek z kl. 7a.
Drugie miejsce zajęły: Justyna Podsadowska i Wiktoria Ćwiklińska z kl. 2a
gimn.
Bardzo dobrą znajomością frazeologizmów wykazały się także: Amelia
Panek, Wiktoria Lupa z kl. 2b gimn. i Agata Król z kl. 7a.
Konkurs przygotowała pani Mirosława Piątek Kłakowska.
Patrycja Pałyska

Laureaci konkursu frazeologicznego z organizatorem p. Mirosławą PiątekKłakowską
fot. Wojterek
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KANGUR MATEMATYCZNY
Międzynarodowemu Konkursowi Kangur Matematyczny patronują: Wydział
Matematyki i Informatyki przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz
Polskie Towarzystwo Matematyczne.
Nasza szkoła może pochwalić się świetnymi, młodymi matematykami.
Najlepszy wynik bardzo dobry uzyskał Wojciech Gajek z klasy 4b.
Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Hanna Szarejko  klasa 2a
Danuta Tarnowska  klasa 5a
Iwona Łukomska  klasa 6b
Natalia Wódkiewicz  klasa 6b
Jakub Boczoń  klasa 7a
Amelia Panek  klasa 2b gimnazjum.
Gratulacje!
Patrycja Pałyska

Logo konkursu
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KONKURS ŚWIETLIK
Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik powstał w 2007 roku
z inicjatywy dr. Dagmary Sokołowskiej, pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od roku 2012 organizatorem Świetlika jest Fundacja Akademia Młodych
Odkrywców.
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako
ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.
Świetlik skierowany jest do dzieci z najmłodszych klas, ponieważ to w tym czasie
procesu kształcenia rozwijają się najważniejsze predyspozycje, zainteresowania
i talenty.
Kajetan Perliński uczeń klasy 3b zdobył 81,25% punktów i otrzymał
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych Świetlik. Brawo!
Patrycja Pałyska

Logo konkursu

4

WARSZTATY ORIENTACJI ZAWODOWEJ W SAKSONII
REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
„ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC”
W dniach 1418 maja panie: Izabela Kampczyk, Aleksandra Sadowska
i Aneta Stefańczyk wraz z 30 uczniami, z klas drugich i trzecich gimnazjum, brali
udział w warsztatach orientacji zawodowej w Saksonii, w ramach projektu
"Orientacja zawodowa bez granic".
Pierwszego dnia (14 maja) odbyły się zajęcia z metalotechniki. Uczniowie
uczyli się lutowania lampek LED we własnoręcznie wykonanych latarkach.
We wtorek, 15 maja, grupa udała się na zajęcia budowlane. Zadanie
polegało na ułożeniu komina z cegły. Uczniowie przygotowali zaprawę murarską
i układali komin według wytycznych prowadzącego. Korzystali z rysunku
technicznego, mierzyli odległości, korzystali z profesjonalnych narzędzi
budowlanych. Uczniowie pracowali bardzo wytrwale, również dziewczęta  w pocie
czoła wykonywały wszystkie polecenia prowadzącego.
Po skończonej pracy uczniowie czyścili odzież ochronną (buty otrzymali
w ośrodku) według zasad panujących w tym miejscu (pastowanie obuwia,
dezynfekcja, itd).
17 maja grupa młodzieży testowała trzeci zawód. Zadanie polegało na
poznaniu technik malarskich. Uczniowie przygotowali dwie deski z regipsu, które
po wyszlifowaniu i położeniu podkładu, ozdabiali różnymi technikami.
Przygotowane obrazy młodzież zabrała na pamiątkę do domu. Większość z nich
przygotowała upominki dla mam, z okazji zbliżającego się Dnia Matki.
Ostatniego dnia pobytu w Saksonii uczniowie udali się na warsztaty
z gastronomii. Na zajęciach mieli okazję poznawać tajniki carvingu, czyli
rzeźbienia w owocach. Uczniowie wykonywali ozdobne koszyczki z owocami
a także sałatkę owocową. Po pracy w kuchni nauczyli się ozdobnie składać
serwetki. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał segregator z pomysłami na
efektowne dekorowanie stołu.
Pobyt w Saksonii to masa doświadczeń i to nie tylko zawodowych. Młodzież
uczyła się pracy w grupie, odpowiedzialności, zasad BHP, poznała smak ciężkiej
pracy. To był wyjazd, który na pewno pozostanie w pamięci uczniów naszej szkoły.
Izabela Kampczyk
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Pamiątkowe zdjęcie po wręczeniu certyfikatów
fot. Izabela Kampczyk

Posiłek w restauracji hotelowej
fot. Izabela Kampczyk
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Panie: Aneta Stefańczyk, Aleksandra Sadowska i Izabela Kampczyk przed hotelem,
który gościł opiekunów i uczniów z naszej szkoły.
Zdjęcie z archiwum prywatnego p. Kampczyk

Spotkanie integracyjne z niemiecką młodzieżą
fot. Izabela Kampczyk
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Warsztaty budowlane
fot. Izabela Kampczyk

Na warsztatach uczniowie korzystali z profesjonalnego sprzętu
fot. Izabela Kampczyk
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Warsztaty malarskie
fot. Izabela Kampczyk

Uczniowie z opiekunami w doskonałych humorach
Zdjęcie z archiwum prywatnego p. Kampczyk
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2a na kręglach. Czas wolny
fot. Izabela Kampczyk

Po ciężkiej pracy trzeba o siebie zadbać
fot. Izabela Kampczyk
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TEATR EDUKACJI I PROFILAKTYKI
4 czerwca w naszej szkole gościł Teatr Edukacji i Profilaktyki "Maska"
z Krakowa.
Najmłodsi uczniowie obejrzeli bajkę o zasadach dobrego wychowania
i savoir vivre'u "Każda mądra głowa zna magiczne słowa".
Klasy czwarte i piąte zapoznały się ze spektaklem pt. "Nick Victoria"
ukazującym skutki uzależnienia od internetu.
Klasom szóstym i siódmym zaproponowano "Niwelator problemów" spektakl
ukierunkowany na problem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy.
Gimnazjaliści obejrzeli przedstawienie pt. "Laboratorium życia" poruszające
problem zażywania dopalaczy i picia alkoholu.
Patrycja Pałyska

Aktorzy Teatru "Maska" w scenie ze spektaklu "NickVictoria"
fot. Wojterek
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WYRÓŻNIENIE WIKTORII ŚWIERCZEK
15 maja w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Oławie odbył się finał 63.
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej.
Wiktoria Świerczek, uczennica klasy 3b gimnazjum, po raz kolejny
potwierdziła swój niezwykły talent wokalny i sceniczny, wykonując we wzruszający
sposób piosenkę pt. "Boję się" (z musicalu "Romeo i Julia"  muz. Janusz
Stokłosa). Wiktoria otrzymała wyróżnienie.
Serdecznie gratulujemy uczennicy i panu Rafałowi Wiewiórze, który
przygotował Wiktorię do konkursu.
Patrycja Pałyska

Wiktoria w Urzędzie Miejskim w Oławie
Zdjęcie z archiwum Wiktorii.

12

FESTYN RODZINNY
8 czerwca na kompleksie boisk sportowych "Orlik" w Mysłakowicach odbył
się Festyn Rodzinny. Organizatorem imprezy była Rada Rodziców działająca przy
mysłakowickiej Szkole Podstawowej. Jak co roku impreza integrowała uczniów,
rodziców i społeczność lokalną. Na festyn przyjechali goście z partnerskiej szkoły
w czeskim Trutnovie, by rozegrać mecze towarzyskie z polskimi rówieśnikami
i skorzystać z przewidzianych na ten dzień atrakcji.
Sobotni festyn zagwarantował świetną zabawę. Do dyspozycji dzieci były
tzw. "dmuchańce", eurobungy, a około południa można było skorzystać z kąpieli
w pianie zagwarantowanej przez straż pożarną. Uczniowie i ich rodziny brali udział
w konkurencjach sportowych (bieg w workach, chodzenie na szczudłach i nartach,
rzut lotkami i kłodą), meczach piłki nożnej, siatkowej, unihokeju. Dzieci sprawdzały
się także jako kucharze, przygotowując owocowe sałatki i kanapki. Lubiący
rysować brali udział w konkursie plastycznym. Młodsze dzieci miały
zorganizowane przez swoje nauczycielki zawody i zabawy. Przy jednym ze stoisk
wiele osób sprawdziło się w grach logicznych. Dzieci za rywalizację otrzymywały
nagrody rzeczowe i medale.
Gdy uczestnicy festynu poczuli pragnienie lub ochotę na "małe co nieco",
mogli poczęstować się ciastami, zjeść loda lub przekąsić pyszny bigos oraz
kiełbaskę z grilla.
Dopisała pogoda i humory. Tak jak co roku...
Rado Rodziców, dziękujemy!
Patrycja Chojnacka
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Uroczyste otwarcie festynu przez dyrektora szkoły i przewodniczącego Rady Rodziców.
Panom: Andrzejowi Dąbkowi i Grzegorzowi Kuczajowi towarzyszyli wójt gminy Mysłakowice i opiekun uczniów z Trutnova.
fot. Wojterek

Pani Mirosława Piątek Kłakowska z naszą redakcyjną koleżanką Amelią Panek przy rzutkach.
fot. Wojterek
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Goście z Trutnova próbują swoich sił w chodzeniu na nartach.
fot. Wojterek

Pani Małgorzata Sochacka zapraszała do swojego stoiska z grami logicznymi.
Kuba Górecki dał się zaprosić...
fot. Wojterek
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DJe, czyli p. Jacek Ziarkowski i p. Rafał Wiewióra. Puszczali tylko dobre kawałki!
fot. Wojterek

Klasa pierwsza z p. Sylwią Witczak
fot. Wojterek
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Kamila Kucharczyk, Wiktoria Czasławska, Marysia Engel i Nikola Szumowska
przy konkursie plastycznym
fot. Wojterek

Mecz siatkówki między ojcami a uczniami i absolwentami naszej szkoły
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Martyna Dembińska przy robieniu sałatki owocowej
fot. Wojterek
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Ten widok robił wrażenie. Szczególnie na łasuchach!
fot. Wojterek

Dzieci po rywalizacji w konkurencjach otrzymywały medale i nagrody.
Złote medalistki na zdjęciu Kalina Wojtasz i Weronika Pieniadz
fot. Wojterek
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P. Rafał Wieczorek zajął się pieczeniem kiełbasek
fot. Wojterek

Unihokej polscy uczniowie grają z czeskimi rówieśnikami
fot. Wojterek
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SUKCES W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Iwona Łukomska, uczennica klasy 6b, odniosła sukces w Międzynarodowym
Konkursie Plastycznym "W świecie bajek i fantazji", który został objęty patronatem
Burmistrza Karpacza pana Radosława Jęcka. Iwona zajęła III miejsce.
Narysowała ilustrację do książki Ricka Riordana "Percy Jackson i bogowie
olimpijscy: Klątwa tytana". Brawo!
Patrycja Chojnacka

Konkursowy rysunek Iwony.
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KONKURS WOKALNY
Na początku czerwca odbył się 28. Festiwal Piosenki Dziecięcej "Zabobrze
2018".
W kategorii 811 lat nasza szkolna koleżanka Martyna Dembińska zajęła II
miejsce. Martynka zaśpiewała piosenkę "Ecorock". Do tej pory uczennica klasy 5b
była znana jako tancerka w tej dziedzinie odnosiła sukcesy; teraz zaistniała jako
wokalistka. Gratulacje!
Patrycja Chojnacka

Dyplom laureatki konkursu Martyny Dembińskiej
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PROJEKTY EDUKACYJNE
Metoda projektu jest od lat realizowana w naszej szkole. W tym roku
uczniowie także rozwijali swoje zainteresowania, poszerzali wiedzę i uczyli się
nowych umiejętności, zgłębiając ciekawe tematy projektowe. Efekty pracy były
przeróżne: powstawały plakaty, przedstawienia, prezentacje multimedialne,
makiety, gry planszowe, prace literackie oraz plastyczne, itd. Uczniowie uczyli się,
jak współpracować w grupie, wywiązywać się z powierzonych im zadań.
Kreatywność młodych ludzi zadziwiała opiekunów projektów i publiczność, przed
którą przedstawiane były efekty pracy dzieci.
Patrycja Chojnacka

Kacper Brandenburger i Daniel Kacprzycki przygotowali projekt "Ciekawy świat bezkręgowców"
fot. Izabela Kampczyk

Praca nad projektem "Krainy geograficzne świata tworzymy grę edukacyjną".
Na zdjęciu: Błażej Sarota, Arkadiusz Wielgat, Alexander Cyganik
fot. Izabela Kampczyk
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Patrycja Pałyska, Patrycja Chojnacka, Julia Cach, Kinga Krupa, Wiktoria Szopińska
i ich teatrzyk kamishibai
fot. Wojterek

Uczniowie klasy 4a przygotowali przedstawienie o twórczości Jana Brzechwy
fot. Wojterek
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ROZMOWA KONTROLOWANA
Wiktoria Świerczek to uczennica naszego gimnazjum, która już wkrótce
kończy szkołę. Przez lata dała się poznać jako wszechstronnie utalentowana
dziewczyna. Na uroczystościach szkolnych zachwycała swoim talentem
wokalnym i recytatorskim. Zawsze godnie reprezentowała naszą szkołę
w licznych konkursach, których zostawała laureatką.
Kiedy uświadomiłaś sobie, że masz świetny głos i możesz się nim pochwalić
przed publicznością? A może to ktoś Ci uświadomił?
Od zawsze wiedziałam, że śpiew to coś wyjątkowego. Nawet gdy byłam mała,
czułam, że muzyka mnie uspokaja. Jest lekiem na gorsze dni. Kiedy stałam się
starsza, zauważyłam, że wielu osobom podoba się to, jak śpiewam. Uświadomiłam
sobie, że muszę to robić dobrze, skoro inni chwalą mój głos.
W jaki sposób pracujesz nad wokalem? Jesteś samoukiem czy może
uczęszczasz na jakieś lekcje emisji głosu?
Kiedy byłam w podstawówce, uczęszczałam do szkoły muzycznej, w której
nauczyłam się podstaw. Udoskonalałam swój śpiew, ale także lubiłam grać na
fortepianie. Brałam lekcje gry na tym romantycznym instrumencie. Gdy poszłam do
czwartej klasy szkoły podstawowej, nie miałam czasu na te zajęcia z powodu
rozszerzenia liczby przedmiotów w szkole, więc zrezygnowałam ze szkoły. Ale nie
ze śpiewania...
Kto jest Twoim wokalnym autorytetem? Z kim chętnie zaśpiewałabyś
w duecie?
Bardzo podziwiam Annę German. Gdybym mogła z nią zaśpiewać, chętnie bym to
uczyniła. Cenię ją za odwagę, wytrwałość i dobre serce, które każdemu potrafiła
ofiarować.
Obecnie bardzo popularne są programy promujące wokalistów (Mam Talent,
Idol, The Voice of Poland). Nie kusiło Cię nigdy, by spróbować swoich sił
w tego typu rywalizacji?
Kilka lat temu wzięłam udział w castingach do Must be the music. Niestety, nie
udało mi się zakwalifikować dalej. Było mi przykro. Powiedziano mi, że jestem za
młoda. Zraziłam się i od tamtego momentu więcej nie próbowałam brać udziału w
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podobnych programach. Postanowiłam, że zmierzę się z tym marzeniem po
skończonej edukacji.
Występujesz w wielu konkursach, gdzie godnie reprezentujesz naszą szkołę.
Jesteś ich laureatką. Czy konkursowa rywalizacja, oprócz dyplomu, miejsca
i nagrody, daje Ci coś jeszcze?
Na pewno daje mi obycie się ze sceną. Również mogę poznać ciekawych ludzi
oraz ich opinię na temat mojego śpiewania. Zdobywam także doświadczenie, które
na pewno w przyszłości mi się przyda.
Które osiągnięcie uważasz za szczególne?
Dla mnie każde osiągnięcie jest ważne, lecz w ostatnim roku gimnazjum cieszyłam
się, że w końcu mogę posmakować zwycięstwa na szczeblu wojewódzkim. Jak
dotąd to mój największy sukces. Zapamiętam w szczególności występ podczas
uroczystej gali piosenki patriotycznej, która odbyła się w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Oprócz śpiewania jesteś też bardzo zaangażowana w prace techniczne,
plastyczne, dekoracyjne. Recytujesz... Można powiedzieć, że masz duszę
artystki.
Zapewne tak... Bardzo lubię się angażować w życie szkoły. Czuję, że sztuka
(w pewnym znaczeniu) do mnie przemawia.
W szkole wszędzie Cię pełno. Angażujesz się w wiele projektów,
uroczystości. Skąd te pokłady energii? Jak ładujesz swoje akumulatory?
Nie lubię się nudzić. Zawsze mam coś do zrobienia. Często, aby odpocząć po
całym dniu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych, włączam sobie przed spaniem na
słuchawkach muzykę, która mnie wycisza, a gdy mam więcej czasu, lubię
pooglądać ciekawe filmy.
Czy o jakiejś Twojej pasji nie wiemy?
Uwielbiam w wolnych chwilach jeździć na rolkach. To usprawnia mnie fizycznie.
Jakie są Twoje plany na "po gimnazjum"?
Moje plany są bardzo zróżnicowane. Chciałabym edukować się artystycznie, lecz
nie wiem, z czym to się wiąże. Jaką zapewniłoby mi przyszłość. Sztukę zawsze
26

będę miała w sercu. Planuję studiować prawo i pomagać ludziom.
Jak zapamiętasz naszą szkołę?
Od pierwszych dni w szkole byłam podekscytowana nowymi wrażeniami.
Przeżyłam w niej bardzo dużo... Pierwsze złe oceny, złamane serce,
rozczarowanie w stosunku do ludzi, z którymi, myślałam, że będę się przyjaźnić do
końca życia, lecz zawsze był ktoś, kto mnie pocieszał. Jak nie nauczyciele, to
uczniowie z innych klas. W szkole panowała zawsze bardzo przyjazna atmosfera.
Brałam udział w wielu uroczystościach, dzięki którym nie nudziłam się, lecz
rozwijałam artystycznie.. Chciałabym bardzo podziękować mojej wychowawczyni,
Pani Magdalenie Przychockiej, która była zawsze... Bez względu na okoliczności
mogłam na nią liczyć. Odpowiadając na to pytanie, mam łzy w oczach. Gdy coś
zaczyna się kończyć, człowiek dopiero sobie uświadamia, czego jeszcze nie
zrobił, a mógł. Już za kilka dni opuszczę mury naszej szkoły, ale obiecuję dumnie
głosić, że to właśnie tutaj wszystko się zaczęło! Obiecuję również, że nigdy nie
splamię jej imienia.
Z Wiktorią Świerczek rozmawiała Patrycja Chojnacka

Wiktoria Świerczek talent i elegancja.
Zdjęcie z archiwum Wiktorii
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CO W X MUZIE PISZCZY?
ILUZJA
Czy kłamstwo może być tak doskonałe, że wydaje się prawdą do samego
końca, a iluzja tak świetna, by uznawana była za najprawdziwszą magię? Okazuje
się, że tak. Aby się o tym przekonać, wystarczy obejrzeć „Iluzję” Louisa Leterriera.
To dość nietypowa opowieść, jak na heistmovie (film o napadzie). Główni
bohaterowie: Daniel, Merritt, Henley i Jack to czworo iluzjonistów, którzy, po
zaskakującym występie, są ścigani przez FBI i Interpol. Popełniają przestępstwo,
które nie przynosi im bezpośrednich korzyści. Kto więc za wszystkim stoi?
Będziemy oszukiwani przez cały film i nie tylko my. Nabrać da się publiczność
występu magicznego, agenci, a nawet sami iluzjoniści. Sedno „Iluzji” najlepiej
oddają słowa głównego bohatera: „Patrzcie z bliska. Bo im bliżej jesteście, tym
mniej zobaczycie.”
Ciekawostki:
 w Ameryce film ten nosi tytuł „NowYouSee Me”
 powstała także druga część filmu, a na rok 2019 planowana jest trzecia
 przy kręceniu sceny, w której Henley jest zamknięta w zbiorniku z wodą, aktorka
naprawdę miała problem z oddychaniem
 podczas kręcenia zdjęć do filmu Michael Caine został zamknięty w przebieralni
na całą noc, gdyż kierownik planu nie zaważył, że ktoś tam został
 „Iluzja” w 2014 roku otrzymała Kryształową Statuetkę w kategorii Ulubiony thriller.
Amelia Panek

Zdjęcie: incity.tv
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"OBCE RZECZY WIEDZIEĆ
DOBRZE JEST,
SWOJE OBOWIĄZEK"
PRZESILENIE CZERWCOWE
Lato rzadko kiedy przychodzi znienacka. Nie puka do naszych drzwi
niespodziewanie, licząc na naszą gościnę, ale nadchodzi punktualnie rok po roku:
jego oficjalny początek to 21 czerwca. Nadejście tej pory roku kojarzone jest
z przesileniem czerwcowym, dniem, w którym słońce zachodzi najpóźniej
i wschodzi najwcześniej w ciągu roku.
W starożytności słońce było
centrum wielu cywilizacji a nawet
religii, gdyż było uważane za boga
lub odgrywało podobną rolę. Wraz
z nadejściem słonecznych dni
rozpoczynał się okres kwitnienia
roślin. To dlatego kwiaty, zioła i inne
rośliny miały tak duże znaczenie 
Źródło obrazka: grafika Google
w swoim wnętrzu kryły ogromną moc i często wyrażały dobre życzenia i wróżby
na przyszłość.
Przesilenie czerwcowe jest również ważnym wydarzeniem w religii
katolickiej, gdyż przypada w wigilię Świętego Jana, święto obchodzone 24
czerwca. W noc świętojańską w wielu krajach istnieje zwyczaj rozpalania ognisk
i tańczenia wokół nich. W ten sposób ludzie wyrażają radość z powodu nadejścia
lata, a symboliczna siła ognia pozwala pożegnać się z przeszłością i dać
oczyszczenie, aby powitać nadchodzącą lepszą przyszłość.
Kwiaty, a zwłaszcza letnie kwiaty, stanowią ważny element obchodów
sobótkowych. To z nich plecione były niegdyś wianki, które puszczano do wody.
Dziś kwiaty mogą dekorować głowy biesiadników wokół świętojańskich ognisk,
a w krajach gdzie istnieje zwyczaj palenia ognisk na plażach, dywany z kwiatów
zdobią linię wybrzeża, lśniąc czerwienią, bielą czy żółcią.
Lena Pietruszewska
Źródło: https://www.floraqueen.pl/blog/staratradycja
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CO SŁYCHAĆ ZA MIEDZĄ?
DZIEŃ OJCA NA ŚWIECIE
Dzień Ojca to międzynarodowe święto obchodzone w wielu krajach, ale
w różnych terminach. W Polsce Dzień Taty przypada 23 czerwca. Tego dnia małe,
starsze i całkiem dorosłe dzieci składają życzenia swoim ojcom, a także
obdarowują ich prezentami. Dają tym samym wyraz miłości i szacunku dla nich.
Kto wymyślił Dzień Ojca?
Po raz pierwszy Dzień Ojca był obchodzony 19 czerwca 1910 roku. Świętowanie
miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, w miasteczku Spokane. Na pomysł
ustanowienia takiego święta wpadła Sonory Smart Dodd, córka weterana wojny
secesyjnej Williama Smarta. Dziewczyna chciała w ten sposób uczcić swego tatę,
który po śmierci jej mamy samotnie wychowywał sześcioro dzieci, a także
wszystkich ojców, którzy dbają o swoje rodziny.
Dzień Ojca w USA
Sonory zaproponowała, aby święto to obchodzić zawsze 5 czerwca, czyli w dniu
urodzin jej ojca, jednak rada miasta zdecydowała, że Dzień Ojca obchodzony
będzie w trzecią niedzielę czerwca. Przez kilka dekad było to lokalne wydarzenie.
Dopiero w 1966 r. prezydent Lyndon B. Johnson oficjalnie ustanowił Dzień Ojca
świętem państwowym, a w 1972 roku prezydent Nixon zatwierdził jego obchody
w trzecią niedzielę czerwca.
Dzień Taty na świecie
W 76 krajach na świecie Dzień Taty jest obchodzony wtedy, kiedy w Stanach
Zjednoczonych Ameryki, czyli w 3 niedzielę czerwca. Tak jest m.in. we Francji,
Grecji, Wielkiej Brytanii, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Argentynie, Turcji
i Chinach. W pierwszą niedzielę czerwca Dzień Ojca przypada na Litwie
i w Szwajcarii. W Danii Dzień Ojca ma stałą datę  5 czerwca. W Austrii jest to
druga niedziela czerwca. Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy obchodzą Dzień Ojca
19 marca  w dniu św. Józefa. W Niemczech Dzień Ojca przerodził się w Dzień
Mężczyzn i jest obchodzony w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego. W Estonii,
Szwecji, Finlandii, Islandii i Norwegii Dzień Ojca świętuje się w drugą niedzielę
listopada. Najpóźniej, 26 grudnia, Dzień Ojca obchodzony jest w Bułgarii.
Martyna Dembińska
Źródło: mjakmama.pl
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CO MĄDREGO POWIEDZIANO?
PRZYSŁOWIE NA DZIEŃ OJCA
Jakie drzewotaki klin, jaki ojciec taki syn.
Jaki ojciec, taki syn.
Mówimy: Jakie drzewo – taki klin, jaki ojciec  taki syn, by podkreślić, że dzieci
mają podobny charakter do rodziców, szczególnie ,,dziedziczą” po nich ich złe
cechy.

 Jaka mać, taka nać.
 Niedaleko pada jabłko od jabłoni.
 Jakie matki, takie dziatki.
 Jaki pan, taki kram.
 Kto z kim przestaje, ten takim się staje.
Weronika Pieniądz
Źródło: Słownik przysłów, Katarzyna Kłosińska, Publica S.A., 2011

Źródło obrazka: grafika Google
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Wakacje są od tego, aby bawić się na całego.
Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.
Świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę.
Z góry dziękuję tym, przez których wakacje nie będą nudne.
Wakacje to nie tylko czas na odpoczynek, to przede wszystkim czas na
wykorzystanie wiadomości zdobytych w czasie roku szkolnego.
Podróż jest jedyną rzeczą, za którą płacisz, a która czyni cię bogatszym.
Natalia Wolak

Źródło: TeMysli.pl

Źródło obrazka: grafika Google
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O NICH MÓWILI, MÓWIĄ
I MÓWIĆ BĘDĄ
JÓZEF UNRUG
Józef Unrug urodził się w niemieckiej rodzinie, z Polską wiązało go jedynie
imię i ojciec, który uważał się za Polaka. To wystarczyło, aby wyrósł na patriotę,
jednak nie niemieckiego, tylko polskiego. Zainteresowanie żeglugą i dalszą karierą
zawdzięcza, w dużej mierze, książkom o przygodach i podróżach. Jako dorosły
mężczyzna marzył o służbie w marynarce wojennej, więc ojciec wysłał go do
marynarki niemieckiej. Był jednym z pierwszych żołnierzy przebywających w łodzi
podwodnej. Był jej nawigatorem i to on, w głównej mierze, przyczynił się do
zatopienia kilku wrogich jednostek. Szczerość swojej miłości do Polski udowodnił
po wojnie, zrobił to przechodząc ze strony niemieckiej do ledwo odrodzonej
Rzeczpospolitej, która nie miała w tym czasie ani jednego okrętu, a nawet
formalnie dostępu do morza. Marynarkę Polski wspomógł z własnych pieniędzy,
kupując mały statek parowy, który miał posłużyć do trenowania marynarzy.
Zaproponował również stworzenie portu w Gdyni. Na chwilę przed wybuchem II
wojny światowej wysłał do Anglii trzy najlepsze polskie niszczyciele, aby uniknęły
nieuchronnego zniszczenia przez dużo lepszą niemiecką marynarkę. W trakcie
wojny koordynował obronę Helu, poddał go dopiero 2 października. Trafił do
obozu jenieckiego. Po zakończeniu wojny Unrug wyjechał do Anglii, bo nie
wyobrażał sobie służenia w komunistycznej Polsce. Zmarł w 1973 r.
Aleksander Woźniak

Medal PTAiN Szczecin, 1985, Wiceadmirał Józef Unrug 1884 
1973. Wymiar 70 mm
Źródło: https://www.cndukat.pl
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UCZNIOWIE TEŻ
SWOJE ZDANIE MAJĄ...
„HARRY POTTER I KAMIEŃ FILOZOFICZNY”
„Harry Potter i kamień filozoficzny” to pierwsza część siedmiotomowego
cyklu Joanne Kathleen Rowling opowiadającego o przygodach młodego
czarodzieja, którego imię zna cały
czarodziejski świat. Chłopca, który jako
jedyny zdołał przeżyć spotkanie z okrutnym
czarnoksiężnikiem – Lordem Voldemortem.
Harry od dziesięciu lat mieszka
u znienawidzonego wujostwa, gdzie zawsze
jest traktowany jak „piąte koło u wozu”. Nie
zaznaje w życiu zbyt wielu przyjemności.
Czasem otaczają Harry’ego, można
powiedzieć, zaczarowane wydarzenia,
których nikt nie jest w stanie logicznie
wyjaśnić. Wydaje się, że jego nadchodzące
jedenaste urodziny będą równie
beznadziejne jak całe jego życie. Jednak to
Okładka książki

właśnie wtedy dowiaduje się, że jest

czarodziejem. Od tamtej pory czekają go wielkie zmiany. Zaczyna uczęszczać do
Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, poznawać prawdziwych przyjaciół,
a także znajdować się w centrum wydarzeń, które zagrażają równowadze całego
świata.
Książka przeszła do historii literatury. Nie można jej nie przeczytać!
Dominika Gajda
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE...
 w czerwcu urodzili się m.in.: Margaret, Ariana Grande, Lionel Messi, Anja Rubik,
Angelina Jolie oraz Zenon Martyniuk;
 1 czerwca to nie tylko Dzień Dziecka, ale i też Dzień Bułki;
 musli wymyślił szwajcarski lekarz;
 Statua Wolności wraz z cokołem ma 93 m oraz waży 229 ton;
 każda z 65.000 klatek filmu „Twój Vincent” jest obrazem olejnym, namalowanym
na płótnie;
 truskawki nie zawierają glutenu;
 szpinak zawiera tryptofan, który obniża negatywne emocje;
 statystycznie więcej osób rocznie zostaje zabitych przez spadające kokosy niż
przez ataki rekinów;
 czereśnie, przez zawartą w nich melatoninę, pomagają zasnąć;
 siatkarz skacze ok. 300 razy w ciągu meczu.
Wiktoria Lupa

Źródła: biografia24.pl, pl.wikipedia.org, ww.kalbi.pl, www.filmweb.pl oraz aplikacja „Ciekawostnik

Źródło obrazka: grafika Google.
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WIEWIÓRCZYM OKIEM,
CZYLI Z MARTYNĄ NA TROPIE ZWIERZĄT
ZOO GOŚCINNE WYSTĘPY
Drodzy Czytelnicy, muszę podzielić się z Wami
dość osobliwą wiadomością. 8 czerwca 2018 po
raz pierwszy zwiedziłam ogród zoologiczny. Było
to na wycieczce klasowej do ZOO Dvůr Králové
niedaleko Liberca. W związku z tym
wydarzeniem naszły mnie dwie refleksje,
z którymi pragnę się podzielić. Z jednej strony
było to cudowne przeżycie, bo nie dość, że po
raz pierwszy widziałam na żywo tyle
egzotycznych zwierząt, to były one praktycznie
na wyciągnięcie (muśnięcie) ręki. Z drugiej zaś
strony należy mieć na uwadze, że te zwierzęta
nie żyją w swoich naturalnych środowiskach. Wciąż nie są wolne, choć w ZOO
w Dvůr Králové mają naprawdę dużo swobody.
Dochodzę jednak do wniosku, że oprócz
rozrywki takie miejsca spełniają także swoją rolę
edukacyjną. I tego trzeba się trzymać,
zwiedzając ZOO i obserwując jego
mieszkańców.
Największe ZOO w Czechach powstało na terenie byłego prywatnego parku
z widokiem na piękny budynek, którego
właścicielem był w przeszłości Richard Neumann.
Oficjalne otwarcie nastąpiło 9 maja 1946 r. Przez
wiele lat wznoszono kolejne pawilony i wybiegi dla
zwierząt. Ogród zaczął specjalizować się w hodowli
zwierząt afrykańskich. 8 maja 1989 władze ZOO
postanowiły przekształcić ówczesny obiekt w Afrykański Park Safari. Obecnie
w ZOO z powodzeniem prowadzone są programy hodowli nosorożców, żyraf, zebr,
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bawołów i wielu gatunków antylop. Ze względu na liczbę zwierząt, ZOO Dvůr
Králové plasuje się wśród największych, najbardziej znanych i najbardziej
słynnych parków zoologicznych w Republice Czeskiej. Ponadto oferuje największą
liczbę afrykańskich gatunków w Europie, i jest uważany przez niektórych za jeden
z najpiękniejszych ogrodów zoologicznych na świecie. Jest to unikalne ZOO
w Republice Czeskiej dzięki afrykańskiemu Safari Park, gdzie zwiedzający mogą
jeździć obok stad zwierząt na wolnych wybiegach w specjalnych autobusach
safari.
Rzeczywiście, zwierzęta są na wyciągnięcie ręki. Zwłaszcza podczas jazdy
autobusem. Niesamowite wrażenie wywołuje świadomość, że nie będąc w Afryce,
przez moment można się poczuć, jakby się tam jednak było. Na drodze naszego
autobusu stanęła żyrafa, która za nic miała przepisy o ruchu drogowym, i ani
myślała się wycofać. Trwało to tylko chwilę, ale dało się odczuć prawdziwą potęgę
tych zwierząt. Już później, gdy odwiedzałam klatki z lwami czy małpami, także
odczuwałam magiczną chwilę obcowania z prawdziwą, dziką przyrodą. I o taki
właśnie walor edukacyjny w tego typu atrakcjach chodzi. Obiecałam sobie, że nie
była to moja ostatni wizyta w ZOO. Niedaleko nas jest przecież wrocławskie ZOO
z nie mniejszą atrakcją – Oceanarium. Zaplanowałam, że z rodzicami na pewno
wybiorę się tam w wakacje.
No właśnie, wakacje. Na pewno czekacie na nie z utęsknieniem. Podobnie
i ja. Życząc Wam udanego odpoczynku, zachęcam (jak zawsze), niezależnie od
tego, w jakie miejsca się udajcie, abyście obserwowali otaczającą Was przyrodę.
Tego życzę Wam ja, Wasz „wiewiórczy” reporter. Do zobaczenia po wakacjach.
Martyna Wiewióra
Źródła:
https://pl.tripadvisor.com/Attraction_Reviewg1189632d8569002ReviewsZOO_Dvur_Kralove
Dvur_Kralove_nad_Labem_Hradec_Kralove_Region_Bohemia.html#photos;aggregationId=101&albumid=101&filter=7
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PISAĆ KAŻDY MOŻE
Młodzi ludzie też mają naturę refleksyjną. Co ich wzrusza? Zapraszamy do
lirycznych rozważań naszych redakcyjnych koleżanek z klasy 5b.
Lena Pietruszewska "Wzruszenia"

Weronika Pieniądz "Wzruszenia"
Co mnie wzrusza:
Zabiedzony kundel szukający jedzenia.

Troska matki:

Co mnie wzrusza:

To, że zawsze cię pociesza,

Bezdomny kociak błąkający się

To, że jest przy tobie

Po moim podwórku.

I to, że kocha cię niezmiernie.

Co mnie wzrusza:

Natura:

Samotne zwierzęta w schronisku

Piękny śpiew ptaków,

Bezskutecznie czekające na kogoś,

Szum delikatnych liści

Kto je pokocha.

I błękitne gołe niebo.

Co mnie wzrusza:

Człowiek:

Dzieci z domu dziecka,

Słyszy uszami,

Które marzą o prawdziwym domu.

Widzi oczami,

Co mnie wzrusza:

Czuje nosem

Ciężko chore dzieci,

I mówi ustami.

Które dzieciństwo spędzają w szpitalach.

Czy to nie piękne?

Zawsze wzruszają mnie:

Jest jeszcze milion wzruszeń,

Biedne i pokrzywdzone istoty,

Których nie da się opisać słowami.

Które oczekują naszej pomocy.

Ale myślę, że już je odkryliście...
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Kalina Wojtasz "Zerknij"
Zerknij na świat,
spójrz tam, gdzie na co dzień jest
zwyczajnie.
Mamę najukochańszą,
tatę, który zawsze pomoże.
Ptaki śpiewające,
Natalia Wolak "Wzruszenie"

zwierzęta tańczące.
Mech, drzewa,

Czy ktoś wie,

biegnące chmury.

co mnie wzrusza co dzień

Obróć się,

nikt nie wie.

widzisz rodzinę

Wzrusza mnie słońce rano

rodzinę, która zawsze cię ceni!

i śniadanie z moją rodziną
cieszę się chwilą każdą

Martyna Dembińska "Wzruszenia"

gdy spotkam me gęsi

Promienie słońca o poranku,

o każdej porze roku co innego

pies wesoło merdający ogonem.

mnie zachwyca:

Zielona trawa za oknem

wiosną budzące się do życia krokusy

to cud życia.

latem truskawkowe pole

Przebudzenie codzienne,

jesienią kolorowe liście

mamy przytulenia na dzień dobry,

a zimą zmrożone

i taty całus na przywitanie.

i zaśnieżone gałązki na drzewie

Za oknem zieleń,

proste rzeczy a wzruszają mnie mocno

kwitnące kwiaty.

biały wiersz pisanie przyjemne jest.

Otwieram okno,
by słyszeć śpiew ptaków.
A góry?
Ich widok jest niepowtarzalny.
Śnieżka przykryta chmurami.
Życie jest cudowne,
niepowtarzalne, dla każdego inne.
Zawsze jednak z kimś razem,
jest łatwiej i kolorowo.
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KULTURALNYM CZŁOWIEKIEM
BYĆ
PEŁNY, PEŁEN
Niektóre przymiotniki, np. zdrowy, wesoły, godny, ciekawy, pełny, gotowy
mają tzw. formy predykatywne  odpowiednio: zdrów, wesół, godzien, ciekaw,
pełen, gotów. Form tych używa się zwykle w funkcji orzecznika przy czasowniku
np. Był rad i wesół, Ciekaw jestem, co u nich słychać. Niektóre mogą też być
składnikiem rozwiniętej przydawki stawianej po rzeczowniku, np. Mam talerz pełen
zupy lub Trzymała w ręku karabin gotów do strzału.
Kalina Wojtasz
Źródło: Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN, 1994

Źródło obrazka: Grafika Google
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PODRÓŻE MARZEŃ
WYBRZEŻE MORZA BAŁTYCKIEGO
Morze Bałtyckie, inaczej Scytyjskie – to morze śródlądowe północnej Europy.
Jego wybrzeże obejmuje: Szwecję, Finlandię, Rosję, Estonię, Łotwę, Litwę,
Polskę, Niemcy i Danię.

Co warto zobaczyć?
Helsinki – największe miasto i zarazem stolica Finlandii. W Helsinkach znajduje
się ok. 35 muzeów, obserwatorium astronomiczne, Teatr Szwedzki, katedra
luterańska i wiele innych zabytków.

Park Narodowy Lahemaa  leży nad Zatoką Fińską w północnej części Estonii.
Chroni wybrzeże i wiele bezludnych wysepek. Dominują tam zalesione wzgórza,
jeziora oraz mokradła.
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Pałac Kadriorg – Kadriorg to z estońskiego „Dolina Katarzyny”. To właśnie dla
carycy Katarzyny został wzniesiony pałac, otoczony japońskimi ogrodami, na
terenie których dziś mieści się muzeum sztuki, rzeźby i kawiarnie.

Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze – jeden z najsłynniejszych zabytków
Łotwy, niegdyś klasztor Bractwa Czarnogłowych. Ta gotycka budowla została
zniszczona podczas II wojny światowej i odbudowana w latach 90tych.
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Zelandia – największa wyspa Danii. To tam położona jest stolica Danii –
Kopenhaga. Na wyspie tej zobaczyć można np.: Frederiksborg Castle, Kościół Św.
Marii i Langelinie Park.

Sztokholm – stolica i największe miasto Szwecji. Warto zobaczyć tam m.in.: Pałac
Królewski, ratusz oraz wyjątkowe metro.

Ciekawostki o Bałtyku
średnie zasolenie Morza Bałtyckiego wynosi 0,7%,
temperatura wody nie przekracza 26 stopni C,
linia brzegowa ma ok. 8100 km, jest świetnie rozwinięta i urozmaicona, składa się
z wielu zatok, zalewów i wysepek,
na Morzu Bałtyckim znajdują się 2 polskie wyspy (w tym jedna polskoniemiecka).

Klub Geografa i Podróżnika Amelia Panek
Źródła: finladia.fi, wikipedia.org, booking.com, pl.tripadvisor.com.
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SUCHAR POWSZEDNI
 Przez jakie ryby można skakać?
 Przez płotki.
Przechodzi dwóch facetów obok sejmu i słyszą:
 Sto lat! Sto lat!
Jeden mówi:
 Ktoś tam chyba ma urodziny.
A drugi na to:
 Nie, po prostu ustalają wiek emerytalny.
U dentysty:
 Ile kosztuje wyrwanie zęba?
 100 zł.
 Co?! 100 zł za chwilę pracy?!
 Jeśli pan chce, mogę wyrywać powoli...
 Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
 Z tą dziurą w rajstopach?
 Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
Do apteki wpada blady, drżący chłopiec:
 Czy ma pani jakieś środki przeciwbólowe?
 A co cię boli, chłopcze?
 Jeszcze nic, ale ojciec właśnie ogląda moje świadectwo.
 Osoba, która odpowie na moje następne pytanie, ma zaliczone zajęcia i może
iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod nogi prowadzącego.
 Kto to zrobił?!
 Ja. Dziękuję, do widzenia.
Suchary przygotowała Kasia Winiarska
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