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O sprawach ważnych
   W tym roku obchody Dnia Niepodległości w naszej szkole
przebiegały inaczej niż w poprzednich latach. Podobała mi się
inicjatywa Samorządu Szkolnego, aby wszyscy uczniowie tego
dnia byli ubrani na galowo i posiadali jakiś element w barwach
narodowych np. szalik kibica lub kotylion.  
   W kwestii akademii zdania są podzielone. Niektórym niezbyt
przypadło do gustu nowatorskie podejście w tak ważnym dla
Polski dniu.  Najlepszą atmosferę  w ciągu całego dnia stworzyły
klasy młodsze, które traktowały świętowanie z większym
zaangażowaniem. Akademia wywarła na nich duże wrażenie i
długo jeszcze po niej uczniowie dyskutowali na ten temat. Nie
tylko moim zdaniem szczególne pochwały należą się naszemu
szkolnemu chórowi,  dzięki niemu można było  poczuć powagę
sytuacji. 
   Tradycyjnie w dniu 11 listopada reprezentanci naszej szkoły brali
udział w obchodach organizowanych przez miasto. Uczestniczyli
we mszy św. w kościele pw. Św. Trójcy oraz w uroczystościach
przy pomniku Poległym za Wolną Polskę.

 Martyna.

   Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

    W ostatnich dniach skupiliśmy się na świętach typu Dzień
Misia, Andrzejki, a już niebawem Mikołajki. W natłoku takich
imprez zapominamy o dniach naprawdę ważnych, np. o
Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka. 
    Z ankiety, którą przeprowadziłam wśród uczniów i nauczycieli
wynika, że ich wiedza w tym zakresie jest niewielka. Ankietowani
byli zorientowani, że dokumentem określającym prawa człowieka
jest Deklaracja Praw Człowieka. Znali też instytucje zajmujące się
ochroną i propagowaniem praw człowieka. Problemem było
podanie daty czy też wydarzenia historycznego związanego z
uchwaleniem praw człowieka.
   Dlatego też redakcja naszej gazetki postanowiła wziąć sprawy w
swoje ręce i przygotowała małą kampanię edukacyjną związaną z
Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Zdjęcia można
zobaczyć na str. 5 

Patrycja .

źródło: bedzin.naszemiasto.pl

żródło: www.hfhr.pl
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Każdy może być patriotą
Nauka patriotyzmu w ZHP

Harcerstwo uczy nas patriotyzmu. W czasie świąt narodowych harcerze
uczestniczą w defiladach, mają warty przy pomnikach narodowych. Od 2
lat należę do 31 Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej "Benignus". Jestem
dumna, że mogę nosić mundur polskiego harcerza. Na lewej piersi jest on
ozdobiony symbolem flagi narodowej. 
Harcerz - patriota to wzorowy uczeń, dobry kolega, człowiek pomagający
potrzebującym.

Emilia

Patriotyzm kibica
Gdy oglądam telewizyjną transmisję zawodów, w których zwyciężają
Polacy, rozpiera mnie duma. W czasie Mistrzostw Świata w Piłce
Siatkowej panowała w naszym kraju wspaniała, niepowtarzalna atmosfera.
Wszyscy kibice ubrani byli w biało-czerwone koszulki i czapki. Rok 2014
na długo pozostanie w pamięci polskich kibiców.

Julka K.

Kiedyś też będę decydować...

W dniu wyborów razem z mamą udałyśmy się na głosowanie do
przedszkola, do którego wcześniej uczęszczałam. Kiedy już weszłyśmy
do środka, podeszłyśmy do pani, która wydawała karty do głosowania.
Mama usiadła w określonym miejscu i zakreśliła kratkę przy wybranym
przez siebie kandydacie. Na koniec pozwoliła mi wrzucić głos do urny
wyborczej. Byłam z siebie dumna, gdyż poczułam się jak osoba dorosła i
wiedziałam, że w przyszłości też będę głosować.

Oliwia G. 
.

akcja charytatywna

Patriotyzm miłośniczek przyrody

Kochamy przyrodę. Lubimy spacerować po lesie, wsłuchujemy się w
odgłosy natury.
Naszym zdaniem przyroda jest piękna, a gdy chodzimy po lesie widzimy
wiele gatunków zwierząt np. sarny, dziki, jelenie i białe zające. Uważamy,
że współczesny patriotyzm to także dbałość o piękno otaczającego nas
świata. W naszej ojczyźnie mamy kilka pięknych, niepowtarzalnych
rezerwatów przyrody i parków narodowych.

Basia i Maja

źródło:volleycafe.pl
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Każdy może być patriotą

Patriotyzm według Natalii

Reprezentacja Polski jedzie na Euro 2016 we Francji.
Wraz z moim tatusiem i bratem byłam świadkiem tego
wydarzenia. Na Stadionie Narodowym w Warszawie
polscy piłkarze wraz z kapitanem Robertem
Lewandowskim wygrali z Irlandią 2:1.

Nigdy nie przeżyłam tak wspaniałej atmosfery. Stadion
drżał, gdy kibice śpiewali “Mazurka Dąbrowskiego”, a
po zakończeniu meczu “uniósł się w powietrzu”, gdyż
Polacy wywalczyli upragniony awans w eliminacjach
Mistrzostw Europy 2016.

.

źródło:polskatimes.pl

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz...

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany -

Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz...

Józef Wybicki

Foto: AFP

.historykon.pl
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Mój przyjaciel miś

mój najlepszy miś Teddy przytulanka Martyny

.

mój miś Włochacz Misia Oliwii

najukochańszy miś Basi

miś Natalii

najsłodszy

miś Patrycji

J.K .

Emilia A

Oliwia .

:)

.

Maja

.
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Działo się w szkole

. .

Bądź świętym Mikołajem dla zwierząt

Drugoklasiści (szkoła podstawowa) działają prężnie w
ramach koła ekologicznego. Postanowili wznowić
akcję „Pełna miska dla schroniska” i w ten sposób
pomagają porzuconym zwierzętom. Zbiórka karmy
oraz zabawek dla psów i kotów potrwa do końca
grudnia. Do tej pory udało się zgromadzić sporą ilość
suchej karmy oraz puszek. Będziemy wdzięczni za
okazane wsparcie i serce. 

Jeżeli chcesz się dołączyć do akcji – przynieś karmę
do sali 55 (segment B, I piętro).

źródło: tapetus.pl

Lokalna polityka 
na rzecz młodzieży

Marysia  i Karolina  (foto obok)
będą reprezentować społeczność
szkolną w Młodzieżowej Radzie
Miasta. Tak zdecydowaliśmy w
wyborach, które odbyły się 7
grudnia. Dziewczyny mają głowy
pełne pomysłów. Już wkrótce
zapytamy o wrażenia z pierwszej
sesji oraz planach na przyszłość .wybory do MRM

Kampania informacyjna na temat praw człowieka 
Plakaty, które przygotowałyśmy informują o historii tego dnia,
prawach - jakie przysługują każdemu człowiekowi oraz
przykładach ich łamania w Polsce i na świecie.

Marysia

.red red.

.

red. Karolina

.
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Polecamy w wolnej chwili 
Moim zdaniem

James Bond po otrzymaniu tajemniczej wiadomośći na temat jego
przeszłości rozpoczyna niebezpieczną misję która doprowadza go do
tajemnczej organizacji zwanej SPECTRE. Agent 007 musi zmierzyć się z
szefem rządowego centrum bezpieczeństwa, który ma dużo zastrzeżeń co do
postawy samego Bonda i dodatkowo ma wątpliwości co do konieczności
istnienia agencji MI6. Bond z pomocą przyjaciół rozgryza tajemniczą
organizację równocześnie odkrywając jej wstrząsającą tajemnicę.

„Spectre” to kolejna część przygód naszego
ulubionego agenta 007 - producenci zarzekają się,
że jest to ostatnia część z serii o Jamesie Bondzi,e
ale z doświadczenia wiadomo, że 007 na pewno
jeszcze zawita na ekrany kin. Daniel Craig, który po
raz kolejny wcielił się w rolę Bonda, według mnie,
wypadł dobrze. Natomiast zdecydowanie większe
wrażenie wywarła na mnie Léa Seydoux. Nie
znałam wczcześniej tej aktorki ale z
niecierpliwością czekam na kolejne filmy z nią. Co
do jej postaci nie chcę nic zdradzać, bo jest ona
dużym zaskoczeniem dla oglądających. Jeżeli
chodzi o całokształt - film był świetny. Przyjemnie
się go oglądało mimo niektórych momentów, gdzie
zżerały mnie nerwy o losy głównych bohaterów.
Jeżeli lubice filmy trzymające w napięciu to
serdecznie polecam wybranie się do kina na
„Spectre”.

Magdalena

źródło: filmweb.pl

Nadchodzą ferie świąteczne - zachęcamy Was do
spędzania czasu w gronie rodzinnym. Te chwile mogą
Wam umilić gry planszowe - dobra alternatywa dla
komputera i Internetu. Oto nasze propozycje.
Szczerze polecamy !

źródło:partybox.pl

źródło: domosfera.pl

źródło: empik.com

źródło: gry-dladzieci.pl.
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W świątecznym nastroju
Magia świąt

  Święta Bożego Narodzenia to najważniejsze święta w moim domu. 
Bardzo je lubię, gdyż jest to czas radości  i rodzinnego ciepła. Już na
kilka dni przed świętami trwają w domu przygotowania. Rodzice
robią zakupy, a ja z moim bratem pomagamy w porządkach.  
  Wigilia to dla mnie jeden z magicznych dni w roku. Już od rana
rodzice krzątają się w kuchni i przygotowują świąteczne dania,
między innymi: karpia, który jest królem naszego wigilijnego stołu,
kapustę z grzybami, gotowaną fasolę oraz mój ulubiony barszczyk z
uszkami. Jest jednak tak, że ja nie lubię karpia i fasoli, a mój brat
uwielbia. Dlatego ja jem półtorej porcji barszczu czerwonego z
uszkami, którego mój brat nienawidzi i próbuję tego ze stołu, czego
nie lubię.  Mój brat za to je pół porcji barszczu i półtora porcji karpia i
zupy fasolowej. Zgodnie z tradycją wspólnie z moim bratem
dekorujemy żywą choinkę, którą tata kupuje na dzień lub dwa przed
wigilią i którą ustawiamy w salonie.  Dzięki temu pachnie w całym 
domu. Często ubieramy też choinkę w ogródku. W wigilię dekoruję
również stół gałązkami świerka z naszego domowego ogródka.
Ustawiam talerze, sztućce i przygotowuję miejsce dla
nieprzewidzianego gościa.  Rodzice tuż przed kolacją wigilijną
ukradkiem przede mną i moim bratem układają prezenty pod choinką.
Kiedy na niebie ukazuje się pierwsza gwiazdka siadamy do
świątecznie udekorowanego stołu. Dzielimy się opłatkiem, składamy
sobie życzenia i jemy wigilijne dania. Po kolacji śpiewamy kolędy,
rozpakowujemy prezenty, a czasami też wspólnie gramy w
kalambury. Pozostałe dwa dni świąt spędzam u babci i z moimi
rodzicami.

Maksymilian

.

.

.

.

Świąteczny nastrój panuje w naszej szkole od początku grudnia.
Choinki, światełka, ozdoby. Tutaj prezentujemy prace plastyczne,
jakie powstały w ramach konkursu o tematyce bożonarodzeniowej.
Na ostatniej stronie fotorelacja z jasełek.
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Wesołych Świąt wypełnionych rodzinną atmosferą,
wspólną kolędą oraz pachnących choinką.

Radosnego świętowania, pyszności na wigilijnym
stole i mnóstwa prezentów pod choinką

wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom

życzy redakcja WagnerPress 

źródło: kobieta.onet.pl .
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Jasełka
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Weronika

Weronika
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