NUMER 21 [DWUMIESIĘCZNIK]

LISTOPAD 2018

 Od Redakcji
 Z kalendarza
 Wywiad
z Grażyną Bąkiewicz
Równiutko 100 lat temu odzyskaliśmy
 Szanuję Tradycje
wolność!
Trudno to sobie wyobrazić, ale Polski
nie było na mapie Europy aż 123
 ADREALINE RUSH
lata! 11 listopada to wyjątkowy dzień
Gold Autumn 2018
dla wszystkich Polek i Polaków. Tego
dnia w 1918 roku odzyskaliśmy
 Zakątek Zwierzątek
niepodległość!
Nasza Szkoła również celebruje to
Święto, stąd w ciągu całego roku
 Kulturalna Szatnia
organizujemy liczne wydarzenia z
tym związane: uroczyste apele,
 Pierwszak powiedział
koncerty, spotkania, konkursy: „Co w
- sonda
polskiej trawie piszczy?”, „Tu wszędzie
jest moja ojczyzna”, „Niby zwykła
okolica, a zachwyca”, wielki test
wiedzy o Polsce „Kocham Cię
Polsko”.
9.11 - Rekord dla Niepodległej
Atmosferę święta czuć także na
[wspólne odśpiewanie hymnu]
szkolnych korytarzach, gdzie można
podziwiać nasze twórcze podejście
10.11 - Rajd Niepodległości
do tematu Ojczyzna. Udział w akcji
„Rekord dla Niepodległej” pozwolił
10.11 - Rowerowy Rajd Niepodległości
nam w pełni wyrazić radość, bo
10.11 - Podwieczorek Patriotyczny dzisiaj, jeszcze bardziej niż zwykle,
cieszymy się wolnością!
11.11 - Uroczystości miejskie
Korzystając z podpowiedzi „Szatni”
ten
czas
wspólnie,
11.11 - Płocki Bieg Niepodległości spędźmy
rodzinnie, radośnie.
11.11 – Dzień Kuchni Polskiej

Red.
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Grażyna Bąkiewicz ukończyła historię na
Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie studiów
prowadziła badania prasy międzywojennej
i pamiętników pisanych przez młodzież w latach
30. Po uzyskaniu tytułu magistra historii rozpoczęła studia dziennikarskie, ale
porzuciła je na rzecz pracy nauczycielskiej. Ponad dwadzieścia lat pracowała
w szkole jako nauczycielka historii. Po sukcesie w ogólnopolskim konkursie na
bajkę zajęła się pisaniem, najpierw dla dzieci, potem dla młodzieży
i dorosłych. Jej debiutancka powieść „O melba” została uznana za Książką
Roku 2002. Kolejne książki ugruntowały pozycję autorki jako jednej
z najlepszych polskich pisarek literatury młodzieżowej. Mieszka w Łodzi.

Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
Myślę, że zabrałabym książkę. To tak, jakbym zabrała ze sobą paru
przyjaciół.
Czy pisanie sprawia Pani przyjemność?
Ogromną. Gdyby mi nie sprawiało, to pewnie zajęłabym się zupełnie
czym innym. Bardzo lubię pisać. Dla mnie to jest bardzo fajna rzecz.
Gdyby miała Pani wehikuł czasu, w jakie czasy chciałaby się Pani
przenieść?
O rety! Za każdym razem, jak piszę książkę, przenoszę się w inne czasy.
Kiedyś wydawało mi się, że najbardziej lubię historię starożytną albo
czasy średniowiecza. W tych czasach było najwięcej zagadek. W
momencie, gdy pisałam książkę o Piłsudskim [przyp. red. „Mamy
niepodległość!” 6 część serii „Ale historia…”] przeniosłam się w czasy,
kiedy Polska odzyskała niepodległość. Poszukując informacji do książki,
odkryłam niesamowite rzeczy, o których nie uczyłam się w szkole.
Były tak niewiarygodne, że włosy mi dęba stawały na głowie. Wiecie, że
wcale byśmy niepodległości nie odzyskali, gdyby nie mądrość kilku ludzi?
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Mogło nam to przejść koło nosa! Trzy dni zadecydowały o tym, że cały
świat uznał, że trzeba nam dać niepodległość. Niesamowita rzecz!
Czy lubi Pani czytać?
Ojejku! Bardzo, bardzo lubię czytać. Mam przeczytane wszystkie książki
w swojej bibliotece. Tak naprawdę , gdyby mi płacili od każdej
przeczytanej książki, byłabym milionerką. Mogę czytać jednocześnie trzy
książki i nie mylą mi się wcale.
Ile Pani napisała książek?
Niedawno robiłam listę. Wyszło mi 40 książek dla dzieci i dla dorosłych.
Z którym królem chciałaby Pani zrobić wywiad?
Wow! Niezłe pytanie! Chciałabym zrobić wywiad z Jagiełłą.
Zapytałabym go (myślę, że Wy też powinniście o to spytać, gdy go
gdzieś spotkacie) dlaczego nie wykorzystał bitwy pod Grunwaldem?
Wygrał największą bitwę w średniowiecznej Europie, pokonał Krzyżaków,
naszego największego wroga w tamtych czasach, a nie dostaliśmy za to
nic. Dlaczego?! Mógł to wykorzystać, zająć całe państwo krzyżackie!
Jagiełło miał takie siły, taką potęgę, że gdyby zajął tę część Europy,
bylibyśmy tak silnym państwem, że nawet papież nic by nam nie zrobił.
Która z książek, które Pani napisała jest Pani ulubioną? Którą z nich Pani
najlepiej pamięta?
Wszystkie pamiętam i tak naprawdę lubię je wszystkie. Szczególnie lubię
książkę dla dzieci „Korniszonek”. Ojejku, jak ja lubię Korniszonka!… Są już
dwie części i myślę, że napiszę kolejną. Korniszonek dodaje mi wiary w
życie. Jak jestem smutna, to biorę książkę o nim, czytam sobie fragment
i od razu świat robi się weselszy. Ale… z pisarzami to tak już jest, że
najbardziej lubią książkę, która „siedzi” w komputerze. Bo książki to są
takie moje duże dzieci. Wysyłam je w świat, idą sobie do szkół, do
bibliotek… Mogę tylko sprawdzać, jak sobie radzą, czy są lubiane, czy
nie. Ta, nad którą pracuję jest jak mały dzidziuś, którego muszę pilnować
i dbać o niego, żeby móc w pewnym momencie wypuścić go w świat.
Czy chciałaby Pani być na miejscu Jadwigi? [autorka opowiadała
podczas spotkania o tej władczyni]
Nie, chyba nie… Nie byłabym tak mądra jak ona. Jak jest się królem
i rządzi się państwem, to trzeba być naprawdę mądrym człowiekiem.
Lubię sobie różne rzeczy wymyślać, ale rządzić bym nie potrafiła. Każdy
człowiek musi być na właściwym miejscu i robić to, co umie. Ale może
wśród Was jest jakiś przyszły rządzący, może prezydent…
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Czy ma Pani pomysł na kolejną książkę?
Mam w głowie pomysły na 100 książek! Tylko, żebym miała czas na
pisanie…
Kim chciałaby Pani zostać, gdyby mogła się Pani cofnąć w czasie?
[chwilę się zastanawia] Jejku… Jest masę fajnych zawodów, ale każdy
musi robić to, co robi najlepiej. Ja się najlepiej czuję w tym, co robię.
Lubiłam uczyć w szkole, sprawiało mi to frajdę, lubię przyjeżdżać na
spotkania z Wami. Najbardziej jednak lubię siedzieć przy komputerze
i wymyślać różne historie. Gdyby moje życie potoczyło się inaczej, nie
byłabym szczęśliwa. Wy też szukajcie sobie takiego zawodu, żeby Wam
płacili za to, co Wam sprawia prawdziwą przyjemność.
Skąd Pani czerpie inspiracje do tworzenia postaci i historii?
A wiecie, że to jesteście Wy? Uczyłam w szkole prawie 30 lat, dzieci
takich jak Wy poznałam mnóstwo, „siedzą” mi w głowie. Każdemu w
ciągu tych lat przytrafiło się coś. Z tych przygód, przeżyć, czasami bardzo
dramatycznych, czerpię pomysły. Moi bohaterowie to są dzieciaki, które
znałam. Wciąż mnie inspirują.
Bardzo dziękujemy za spotkanie i rozmowę.
Pytania, podczas spotkania autorskiego z pisarką
w Bibliotece dla dzieci „Chotomek”, zadali:
Zuzia Augustyn, Nela Pietrzak, Łucja Kawczyńska,
Patrycja Guzikowska, Franek Sołtysiak, Radek Blank,
Jaś Lewandowski, Miłosz Morze.
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Odzyskana
Niepodległość
Mam na imię Franek. Bardzo lubię
czytać. Jakiś czas temu byłem w
„Chotomku” na spotkaniu z pisarką
Grażyną Bąkiewicz i kupiłem nową
książkę tej autorki pt. „Odzyskana
Niepodległość”.
Pierwszy rozdział „Czerwony Autobus” opowiada o bolszewikach
(Rosjanach), którzy w 1920 roku
napadli na Warszawę*. Ale Polacy
się nie dali! Zastawili na Rosjan
pułapkę.
Głównym
bohaterem
książki jest Mosiek, który ma 12 lat.
Bardzo podziwiam jego odwagę,
ponieważ pomimo tak młodego
wieku, świetnie dawał sobie radę
w bardzo trudnych sytuacjach.
Książka była bardzo ciekawa,
serdecznie polecam.
Franek Sołtysiak,kl.4g

* Bitwa Warszawska uważana jest przez
wielu historyków za jedną z przełomowych
bitew Europy. Przekreśliła rosyjskie plany
zajęcia Polski i rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią.
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100 kartek na 100-lecie Niepodległości
Nasza szkolna świetlica włączyła się w bardzo ciekawą akcję.
Polega ona na wysyłaniu przez uczniów szkół biorących w niej udział
kartek z pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów z innych miast.
W akcję włączyło się już ponad 100 szkół z całej Polski!
Zwróćcie uwagę na mapę Polski, która została zawieszona w świetlicy.
Jest na niej już kilkadziesiąt kartek z najróżniejszych stron Polski:
Koszalina, Włocławka, Czeladzi, Warszawy, Tokarni, Tarnowskich Gór,
Ciechanowa, Nowego Tomyśla i wielu, wielu innych miejsc.
Dzięki tej akcji możemy poznać się i poczuć wspólnotę mimo,
że dzielą nas czasem setki kilometrów.

Red.
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Mój jeż Fredzik

Hej, dziś opowiem wam o moim
zwierzaku jeżu. Nazywa się Fredzik.
Mam go od niedawna, ale od
czasu, gdy go mam jest moim
najlepszym przyjacielem.

Jak się nim zajmować?
Na pewno jeż nie jest dla osób o
słabych nerwach. Trzeba go
karmić małymi ruchliwymi
robakami o nazwie mączniki, ale
można to przeboleć.
Są też plusy!
Jeż jest przyjazny, po oswojeniu ma
miękkie futro na brzuszku.
Należy go karmić nie tylko
mącznikami. Karma nie musi być
specjalna dla jeży, ale może być
taka dla kotów. Trzeba go poić z
poidełka lub miski.

Czy się opłaca?
Według mnie hodowanie jeża
bardzo się opłaca; potrafi oczyścić
dom z robaków, a jego utrzymanie
nie jest drogie.
Mój Fredzik dostarcza mi
codziennie duuużo radości!
Borys Zalewski, kl. 4 L

Fredzik - fot. archiwum
domowe
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Pierwszak powiedział…

Co to jest historia?
 tam, gdzie się można uczyć
o innych rzeczach, Kuba
 to taki przedmiot, Ania
 jakaś bajka, Łucja
 opowieści o różnych królach,

Kto to jest bohater?
 to jest taki ktoś, co ratuje świat,

Maja

 opowieść, Michalina
 to jest taki wiersz, Maks

Kuba



 taki człowiek, który wszystko robi
za... pomaga ludziom? Maja
 to jest taka postać z bajki, Maks
bohater to jest superman z bajki,
jakiś aktor, Antek
 ten, kto najbardziej uczestniczy
gdzieś, Michalina

Co robi prezydent?
 zajmuje się innymi rzeczami,
Kuba

wygłasza różne rzeczy, Maja
pilnuje naszego miasta, Wiktoria
porządkuje, Maks
rozkazuje i zarządza, żeby było
spokojnie
w mieście i w całym kraju, Ola
 rządzi miastem, Michalina
 rządzi światem, Antek





Sondę przeprowadzili: Franek Sołtysiak i Radek
Blank z 4g oraz Zuzia Augustyn i Borys Zalewski z 4l

Kto to jest patriota?







jakiś człowiek, co lubi się
bawić, Krzyś
to Polak, Zuzia
mi się wydaje, że to taki
człowiek, że jest wierzący
w Polsce, Marysia
to chyba taki Polak, że się
urodził w Polsce, Franek
osoba, która kocha swój świat,
Maja
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Z „Azorkiem”
przez rowy, wzgórza i … opony
ADRENALINE RUSH Gold Autumn 2018
Adrenaline Rush to bieg przełajowy z przeszkodami. Odbył się
w ostatnią sobotę września w Osadzie Młynarza w Radotkach.
Pojechałem tam z tatą, który dopingował mnie przez cały czas.
Bieg rozpoczął się punktualnie o 10:00 wystrzałem z pistoletu startowego.
Do pokonania mieliśmy 1100 metrów i 25 przeszkód. Było nas dużo, więc
startowaliśmy w grupach po 20 osób. Przeszkody na trasie były różne:
głębokie opony, doły, pagórki… Poza tym czekały na nas, ustawione
jedna na drugiej, wielkie opony od traktorów i tirów, a także nisko
zawieszone belki, pod którymi trzeba było się przeczołgać. Najtrudniejszą
przeszkodą okazały się pudła, które trzeba było ciągnąć za sobą na linie
(to właśnie były „Azorki”). Dobry strzelec mógł się wykazać trafiając
piłeczką w tarczę.
Było trudno, ale dałem radę. Bieg zakończyłem na ósmej pozycji.
Zmęczony, ale i zadowolony z siebie odebrałem pamiątkowy medal,
a tata upamiętnił to na zdjęciach. Na pewno będę chciał pobiec
jeszcze raz wiosną. Zachęcam wszystkich do udziału w tym biegu.
Radek Blank, kl. 4g

fot. archiwum domowe

Czy dla Was tradycje są ważne? Dla nas tak!
Szanujemy je i pielęgnujemy.
Krzyś, kl. 5d:
Wywieszam flagę na Dzień Flagi.
Ozdabiam choinkę na Święta Bożego Narodzenia.
Maluję jajka na Wielkanoc.
Stawiam znicze na Święto Zmarłych.
Łucja i Natalia, kl. 5d:
Malujemy jajka na Wielkanoc i chodzimy z koszyczkiem do kościoła.
Dzielimy się opłatkiem i ubieramy choinkę w Boże Narodzenie.
Wywieszamy flagę przed domem na 11 listopada.
Odwiedzamy cmentarze w Święto Zmarłych.
Patrycja, kl. 5e:
11 listopada - niektórzy wywieszają flagę POLSKI. Ja też tak robię!
Maluję jajka na WIELKANOC.
Ozdabiam cały dom na Święta Bożego Narodzenia.
Chodzę na cmentarz i stawiam znicze w Święto Zmarłych.
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Ranking najciekawszych miejsc w Polsce
Wybrał: Miłosz Morze, kl. 6d

Zamek Moszna - jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce,
szczególnie nocą. Ciekawostka! Zamek nie jest zamkiem, tylko
pałacem, ma 365 pomieszczeń (tyle ile jest dni w roku) i 99 wież.
Aquapark Reda - jeden z największych kompleksów basenów
w kraju. Polecam odwiedzić go ze względu na niesamowite
zjeżdżalnie. Z jednej z nich można zjechać wprost do akwarium
z… rekinami. Nie wierzycie? Sprawdźcie.
Centrum Nauki Kopernik - największe centrum nauki w Polsce
umożliwiające obserwacje i doświadczenia.
Zoo w Poznaniu - moim zdaniem najlepszy ogród zoologiczny.
Są tam niedźwiedzie brunatne.
Morze Bałtyk - słynne miejsce do wypoczynku, do którego
przyjeżdżają co lato tysiące Polaków.
Wawel - Zamek Królewski w Krakowie - polecam odwiedzić
(najlepiej nocą) ze względu na interesującego, ziejącego ogniem,
metalowego, legendarnego smoka wawelskiego.
Park trampolin w Warszawie - idealne miejsce dla osoby, która lubi
skakać.
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