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Bezpieczeństwo
Kochani Czytelnicy!
Z okazji Świąt Wielkanocnych chciałabym w imieniu całej Redakcji złożyć
Wam najserdeczniejsze życzenia zdrowia i szczęścia.
Zachęcam do lektury naszego
pisemka. :)
Redaktor Naczelna
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Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
1 marca w naszej szkole uroczyście upamiętniono żołnierzy
wyklętych. Jak powszechnie wiadomo, sprzeciwiali oni się komunizmowi i oderwaniu Kresów Wschodnich przez ZSRR.
Najważniejszym punktem obchodów dnia pamięci była
akademia pod hasłem: „Kiedy twarz moja łzą jest spowita,
uczyń mnie panie polskim bandytą” przygotowana przez p.
Radosława Piskorza. Przedstawiała ona sylwetki żołnierzy i
ich historię walk z komunistyczną władzą.
Dwoje wybranych uczniów z każdej klasy wzięło udział w
wykonaniu plakatu przypominającego o polskich bohaterach.
Można go podziwiać na korytarzu w pobliżu sali polonistycznej.
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Dzień Wiosny
W naszej szkole, jak co roku, uroczyście obchodzimy
pierwszy dzień wiosny przypadający 21 marca. Tego
dnia to uczniowie sprawują „władzę” w szkole.
Na pierwszej godzinie lekcyjnej pani dyrektor
przekazała symboliczny klucz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – Katarzynie Zawadce. Kasia przedstawiła wszystkim plan dnia. Potem uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie wybrane
osoby z klas IV – VII szkoły podstawowej oraz II i III
gimnazjum przez dwie godziny prowadziły zajęcia.
Kolejnym punktem programu był – ostatni już – pokaz projektów gimnazjalnych klasy II. Wybrane
przez nich tematy poruszały wiele ciekawych zagadnień, np. historię Wielgolasu, pola magnetyczne,
związki chemiczne czy zastosowania języka angielskiego w życiu codziennym. Następnie odbyły się
wybory miss i misstera szkoły oraz konkurs na najciekawszy wiosenny strój. W tym samym czasie miały miejsce wewnątrzszkolne rozgrywki w Fifę, a uczniowie spędzający czas w sali gimnastycznej mogli
grać, np. w Monopol czy warcaby.
Mimo że pogoda nie była zbyt wiosenna, uczniowie naszej szkoły z wielką radością powitali wiosnę.
Weronika
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Apel wielkanocny
27 marca w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Świąt
Wielkanocnych.
Przedstawienie przygotowała klasa Vb pod nadzorem
p. Elżbiety Skiby, która również przygotowała dekorację sceny, natomiast oprawą muzyczną zajął się p. Paweł Szeląg.
Uczniowie opowiadali o dawnych zwyczajach dotyczących
obchodów Triduum Paschalnego. Przypomnieli o ścisłym poście w Wielki Piątek, obowiązującym wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia . Następnie dzieci przedstawiły legendę o powstaniu wielkanocnych tradycji. Okazało się, że pisanki - nazywane też kraszankami, malowankami bądź rysowankami - przywędrowały do Polski już w X . Piątoklasiści nie
zapomnieli wspomnieć o śmigusie - dyngusie, czyli lanym
poniedziałku następującym zaraz po Niedzieli Zmartwychwstania.
Na koniec pani dyrektor złożyła wszystkim życzenia radosnych świąt, wspomniała również o tym, by Chrystus na nowo narodził się w naszych sercach.
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Polin – tu odpoczniesz...
12 marca bieżącego roku oddziały gimnazjalne z
naszej szkoły wyruszyły na wycieczkę do Warszawy.
Głównym jej celem było poznanie historii Żydów na
terenie naszej Ojczyzny.
Podczas pobytu w muzeum uczniowie byli podzieleni na dwie grupy. Dowiedzieli się o poglądach oraz
o kulturze tej mniejszości narodowej. Młodzież była
bardzo zaciekawiona historią i legendą naszych przodków, jaką starał się przybliżyć im przewodnik, którego
słuchali z wielką przyjemnością. Muzeum wywarło na
wszystkich bardzo duże wrażenie, gdyż było inne od
dotychczas odwiedzanych. Drugą atrakcją, którą wybrali uczniowie był seans, w Atrium Promenada pt.
Cudowny chłopak. Film opowiada o losach małego
chłopca imieniem Auggie. Zmaga się on z problemami
zdrowotnymi, w wyniku których bohater ma zdeformowaną twarz. Auggie idzie do nowej szkoły, wstydząc się swojego wyglądu. Boi się, że nie będzie akceptowany wśród rówieśników. Film ten porusza bardzo
ważne ludzkie problemy i uczy zrozumienia. Ostatnim
elementem, którego nie mogło zabraknąć w programie był z pewnością McDonald. Uczniowie zadowoleni
i wycieńczeni bezpiecznie wrócili do swoich domów.
Natalia
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Poczucie bezpieczeństwa
- podstawa funkcjonowania
Bezpieczeństwo w szkole jest rzeczą niezwykle ważną i
cenną, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. Z pewnością każdy chciałby czuć się w naszej placówce jak najlepiej.
Aby sprawdzić, jak dzieci i młodzież czują się w naszej szkole, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę i sprawdzić, czy
warunki bezpieczeństwa są dla uczniów zadawalające. Wyniki naszej pracy przedstawiamy w tym numerze gazetki.
W naszym sondażu udział wzięło 40 osób z różnych kategorii wiekowych, były to klasy ze szkoły podstawowej IV a
i V a oraz oraz II klasa gimnazjum. Zadaliśmy trzy pytania;
„Czy czujesz się bezpiecznie w naszej szkole?”, „Czy w szkole są uczniowie, których się boisz?” oraz chcieliśmy dowiedzieć się, do kogo wychowankowie zgłosiliby się w obliczu
zagrożenia.
Na pierwsze pytanie większość osób napisała, że w
szkole czuje się bezpiecznie. Kilku uczniów powiedziało, że
tak nie jest, ponieważ np. są śliskie schody. Na pytanie odnoszące się do relacji między uczniami, ankieterzy uświadomili nam, że do naszej szkoły chodzą tacy uczniowie,
których boją się inni. Ostatnie pytanie miło nas zaskoczyło,
ponieważ większość uczniów wypowiedziała się, że w przypadku zagrożenia zgłoszą się nie tylko do kolegi bądź ko-
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-leżanki, ale też bardzo dużo badanych wybrało pomoc wychowawcy, pedagoga lub innego nauczyciela.
Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej ankiety i stwierdzamy, iż nasza placówka spełnia wymagania uczniów w
kwestii bezpieczeństwa.
Natalia i Kuba

Kącik gracza
Gra „Minecraft” została oficjalnie wydana w 2011 roku.
Polega ona na tym że jesteśmy w świecie zrobionym z sześcianów, które nazywamy Blokami . Żeby przetrwać noc w
tym świecie, musimy zdobywać surowce i bloki. W nocy
można ujrzeć różne sylwetki: zombie, szkielety, creepery, endermany. Te wszystkie istoty nazywamy MOBAMI, bo są
agresywne wobec graczy. W Minecraftcie najlepiej przed
mobami bronić się mieczem i zbroją (ewentualnie tarczą tylko w wersji komputerowej), ale o tym zaraz. Każda istota ma
zdrowie w postaci 10 ikon serc, które reprezentują 20 punktów zdrowia. Jeśli gracz otrzymuje obrażenia serca, staje się
ono czarne. Jeżeli taki kolor przybiorą wszystkie serca, postać umiera.
Rodzaje broni, którą można walczyć w grze:

Miecz

Str. 12

ŚWIDEREK

(3 i pół serca na wersji komputerowej), kamienny - 2 i pół serca ,
żelazny 3 serca i diamentowy (najlepszy w grze ) - 3 i pół serca. W
wersji komputerowej -aby zaatakować -kliknij prawy przycisk
myszy, w wersji mobilnej -kliknij na ekran w wersji na konsolę
„R2”

Zbroja
Zmniejsza obrażenia : cały zestaw skórzanej zbroi chroni nas
przed 30% obrażeń, kolcza zbroja broni nas przed 45% obrażeń ,złota zbroja chroni 38% obrażeń ,żelazny pancerz pochłania
60% obrażeń i diamentowy (najlepszy w grze) aż 81% obrażeń.
Zbroja jest pożyteczna i każdy gracz powinien nosić żelazną zbroję.

Tarcza (tylko w wersji komputerowej)
Jeśli mamy tarcze w ręce, to kiedy klikniemy prawy przycisk
myszy, bronimy się aż przed 100% OBRAŻEŃ! Lecz nie jest nieskończona , nową tarczą możesz obronić się 345 razy, jeśli tyle razy się broniłeś, twoja tarcza rozpadnie się.

Łuk
W Minecraftcie da się atakować także na dystans-ŁUKIEM .
Łuk zadaje więcej obrażeń niż diamentowy miecz. W wersji komputerowej -aby strzelać łukiem -przytrzymaj lewy przycisk myszy.
W wersji mobilnej -przytrzymaj na ekranie, a w wersji konsolowej -przytrzymaj „R2”.
Sebastian
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Pamiętajcie jednak, młodzi Czytelnicy, nie przesadzajcie z grami.
Zachowajcie umiar, wyjdźcie na świeże powietrze (wszak to już
wiosna), spotkajcie się z przyjaciółmi, pospacerujcie, posłuchajcie głosów budzącej się przyrody, pograjcie w piłkę. Nie zapominajcie, że świat jest piękny.
Redakcja

„Zakazane życzenie”- recenzja
Cała historia „Zakazanego życzenia”, którego autorką
jest Jessica Khoury, rozpoczyna się, gdy Aladyn- złodziej
z ulicy odnajduje magiczną lampę. Każdy z Was wie, jaką moc posiada ten przedmiot, bo chyba nie znajdzie się
osoby, która nie zna „Baśni tysiąca i jednej nocy.”
Zahra (Tygrysi Ogon Zwinięty w Półksiężyc, Obłok na
Wietrze, Dziewczyna Rozdająca Gwiazdy) jest niewolnicą lampy od czterech tysięcy lat, a od pięciuset nie widziała świata, bo została uwięziona w ruinach miasta
Neruby. W trakcie opowieści poznajemy historię Zahry,
czytając Pieśń o upadku Roszany, ostatniej królowej Neruby. Wspomniana w tym tekście władczyni zaprzyjaźniła się z dżinnem, chociaż między ludźmi a "stworami z
dymu" trwa wojna, a pierwsze prawo dżinnów mówi o
tym, że nie wolno im miłować żadnego człowieka. Ludzie
nie wiedzą jednak, co naprawdę wydarzyło się, gdy zginęła Roszana i o wszystko obwiniają potężnego dżinna.
Nikt nie podejrzewa nawet, że Zahra również miłowała
królową i nazywała ją Habibą (co wielokrotnie możemy
zauważyć, gdy główna bohaterka w myślach zwraca się
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do nieżyjącej władczyni Neruby). Czy dżinn przybierający postać swojej przyjaciółki, w rzeczywistości będący naprawdę potężnym Szajtanem, stanie do walki i spróbuje
zmienić losy mieszkańców Parthenii i innych miast?
Aladyn to syn zamordowanego krawca, który walczył o
zmiany w Parthenii, za co właśnie został schwytany i
stracony. Chłopak trafia na lampę zupełnie przez przypadek, ścigany przez księcia Dariana, któremu skradł
pierścień. Wykorzystuje pierwsze swoje życzenie, aby
umknąć śmierci. Ma do wykorzystania jeszcze dwa, ale
musi dobrze przemyśleć swój wybór, ponieważ każde życzenie ma swoją cenę. Gdy Zahra dostaje zadanie od króla dżinnów- Nardukhi, podstępem sprawia, że Aladyn
wykorzystuje drugie życzenie. Nie ma pojęcia o umowie
Zahry z Nardukhą, myśli, że dzięki temu, czego zapragnął, pomści swoich rodziców. Jest gotów na wszystko,
ale na drodze do zemsty "wyrasta mur", jakim jest zakazane uczucie. Zahra ma szansę zostać uwolnioną od magii lampy, ale wtedy zdradziłaby swojego pana, którego
wbrew sobie pokochała. Jak potoczą się losy tej dwójki?
Każdy rozdział jest nagłym zwrotem akcji, często zupełnie niespodziewanym. Aladyn chce wypowiedzieć Zakazane życzenie, ale nie zdaje sobie sprawy, jak wielką
cenę musi za nie zapłacić. Zahra to wie i robi wszystko,
by przeszkodzić chłopakowi. Całą powieść nie miałam pojęcia, co wydarzy się na następnej stronie i z obawą czytałam kolejne rozdziały. Autorka potrafiła zbudować napięcie, a jeszcze bardziej zwiększyła je, dzięki wprowadzeniu postaci odważnej i silnej księżniczki Kaspidy,
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która z jednej strony stoi między Zahrą a Aladynem, bo
tylko poprzez ślub chłopak z ulicy może zemścić się na
mordercy swoich rodziców, a z drugiej jest szanowana
przez dżinna, bo przyszła królowa jest potomkinią Roszany, przyjaciółki, którą Dziewczyna Rozdająca Gwiazdy
doprowadziła do ruiny i nie może sobie tego wybaczyć.
Warto wspomnieć też o działaniu księżniczki poza murami jej pałacu. Mieszkańcy nie wiedzą, że to ona jest Feniksem, który pomaga swoim poddanym.. Co się stanie,
jeśli się dowiedzą? Czy Zahra popełni ten sam błąd drugi
raz? Jak potoczy się historia zakazanej miłości? Czy Aladyn zrobi to, co planuje od śmierci swoich bliskich?
Ta historia przypadła mi do gustu i z chęcią sięgnę po
podobną powieść. Gdyby Jessica Khoury napisała jakąś
kontynuację, gdzie opisałaby dalsze losy bohaterów, w
dniu premiery zakupiłabym tę książkę. Jeżeli kogokolwiek zachęciłam powyższym opisem, to dobrze. Będzie mi
niezmiernie miło, jeżeli moja recenzja w jakimś stopniu
sprawi, że zechcecie sięgnąć po Zakazane życzenie.
Julia

Sentencje łacińskie
Mądre myśli powstawały już w czasach starożytnych.
Zostały zapisane po łacinie – ówczesnym języku uniwersalnym.
Oto przykład jednej z nich:
Non scholae, sed vitae discinus.
(Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się.)
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Tradycje wielkanocne
- święconka
Większość z nas w Wielką Sobotę zanosi do
kościoła koszyczek z pokarmem. Chciałabym przybliżyć Wam symboliczne znaczenie rzeczy.

Jajko– symbolizuje nowe życie. Nawiązuje do
powstania Chrystusa z martwych.

Baranek z chorągiewką – upamiętnia zwycięstwo Jezusa nad śmiercią.

Chleb– jest pamiątką rozmnożenia chleba na
pustyni. Symbolizuje dostatek.

Wędlina– ma zapewnić dobrobyt, zdrowie i
płodność.

Ciasto- wyraża nasze umiejętności.

Chrzan- symbol męki Pańskiej.

Sól- nawiązuje do słów Chrystusa, który mówi,
że mamy być solą dla ziemi. Sól chroni przed
zepsuciem, więc w chrześcijańskim rozumieniu- przed grzechem.

Bukszpan- jego zieleń wyraża nadzieję zmartwychwstania.
Warto być świadomym, w jakim celu święcimy wyżej wymienione pokarmy. W wielu źródłach
możemy znaleźć informacje dotyczące tradycji.
Zachęcam do pogłębienia swojej wiedzy o polskich
zwyczajach wielkanocnych.
(Weronika)
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Poetycki zakątek
Otwieram pamiętnik i czytam strony wspomnień
Jakie życie jest piękne!
Nigdy nie zapomnę...
O pierwszej miłości
O dzieciństwie
O wiośnie
Teraz powoli wkraczam w życie dorosłe
I myślę o zapisach ,które zajmą strony całe
Gdy dorosłe życie będzie tak samo doskonałe
Daria
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Jak się okazuje,…. każdy z nas ma szansę
być sławny!!!
28 marca tuż przed wiosenną przerwą świąteczną
uczniowie klas IV-VI naszej szkoły wzięli udział
w interaktywnym widowisku telewizyjnym pt.
„Talent show, czyli kulisy produkcji telewizyjnych”.
Przedstawienie odbyło się w Centrum Kultury w Garwolinie. Przed pokazem rozdawano tzw. „bilety szczęścia". W naszej grupie otrzymali je: Gabrysia Zawadka, Gabrysia Jaroń, Mateusz Chrustowski i Amelia
Samulik . Zadaniem posiadaczy „szczęśliwego biletu"
było przedstawienie na forum swoich talentów z zakresu śpiewu, dykcji i tańca. Efektem wspólnej zabawy będzie teledysk, który otrzymamy za kilka tygodni. Wszyscy z niecierpliwością czekamy, aby jeszcze
raz zobaczyć naszych utalentowanych uczniów i
przypomnieć sobie mile spędzony czas.
W trakcie interaktywnych warsztatów, uczniowie
poznali również tajniki pracy ekipy telewizyjnej na
planie, m.in. operatora kamery, realizatorów obrazów, dźwięków oraz samych prowadzących. Aby zaistnieć w mediach, należy zwracać uwagę na umiejętność poprawnego pisania, czytania i wypowiadania
się. Poza tym dowiedzieli się, jak działają współczesne media i zobaczyli kulisy produkcji telewizyjnych.
Redakcja
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