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Gdzie spędzić majówkę? Jak spędzać ciepłe
dni?

     Wiosna, czas wycieczek i zabaw na dworze! 

Na pewno nie przed
telewizorem,
komputerem czy ze
smartfonem w ręku!
W końcu nastał
czas zabaw na
podwórku,
jeżdżenia na
rolkach, deskorolce,
wycieczek
rowerowych i
długich spacerów.
 Kwiecień

się rozkręca, a wraz
z nim piękna
pogoda. Wpływa to
pozytywnie na
nasze ciało, a także
psychikę. Nie
zmarnujcie tego!
Wspaniale
wykorzystanych dni
życzy redakcja:)

 Wszystko zależy
od naszych
oczekiwań i
możliwości
finansowych.
Zachęcamy do
spędzenia tego
czasu na łonie
przyrody, w
miejscu cichym,
dalekim od hałasu
miasta. Piękno
przyrody i cisza

zrelaksują
najbardziej
zestresowane
osoby - także
naszych
szóstoklasistów,
którzy niedawno
pisali sprawdzian i
potrzebują
wyciszenia. Wokół
Namysłowa jest
mnóstwo terenów
urokliwych,

nie trzeba daleko
szukać, wystarczy
tylko chcieć. Mamy
też w okolicy wiele
starych kościołów i
zameczków.
Trochę dalej jest do
zamku Książ, a po
drodze można
zwiedzić arboretum
w Wojsławicach. 
Planujcie wyprawy:)
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       XIX Szkolne Konfrontacje Artystyczne

MK

Konfrontacje?

                            konfrontacja

1. zestawienie, porównanie kogoś z kimś lub czegoś z
czymś w celu ustalenia podobieństw i różnic;
komparacja;
2. zatarg, starcie zbrojne;
3. spór wynikający z różnic poglądów lub ideologii;
4. w prawie: jednoczesne stawienie się dwu lub więcej
świadków albo świadków i oskarżonego w celu
wyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach.
W przypadku szkolnych konfrontacji zapewne chodzi o
znaczenie pierwsze - czyli zestawienie, porównanie
występujących osób i wybór tych najlepiej
wypadających.

Źródło: Słownik Języka Polskiego PWN

19 marca już po raz 19-sty odbyły się Szkolne
Konfrontacje Artystyczne. Tym razem uczestnicy
zmierzyli się w jednej kategorii - teatralnej. Uczestnicy
mogli przygotować dowolny teatrzyk grupowo lub
indywidualnie wystawić monodram.  Wszyscy biorący
udział w rywalizacji wykazali się dużym
zaangażowaniem. Zarówno gra młodych aktorów, jak i
rekwizyty oraz dekoracje wykonane były na wysokim
poziomie i warte podziwu. Klasy przygotowały się
znakomicie, za co należą się gratulacje
wychowawcom.
Imprezę otworzył Dyrektor Szkoły Piotr Lechowicz, a
całość uświetnił prawie profesjonalny występ koła
teatralnego z Gimnazjum nr 2 w Namysłowie, pod
opieką pani Górniak. 
Konfrontacje oceniało jury, które miało niemały kłopot z
wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie wyniki
przedstawiają się następująco:
           Kategoria klas II-III
I miejsce: Księżniczka na ziarnku grochu klasa IIIc
II miejsce: Baba Jaga u dentysty klasa IIId
III miejsce: W krainie fantazji  klasa IIb
IV miejsce: Wróżka dobra rada klasa IIc
             Kategoria klas IV-VI
I miejsce: Czerwony Kapturek klasa IVa
II miejsce: Syzyf klasa Vb
III miejsce: Demeter i Kora klasa Va
               Kategoria monodram:
I miejsce: Maja Mróz IVa
II miejsce: Jana Jaceniuk Vc
III miejsce: Anna Dernowicz IIIb
Gratulujemy i zachęcamy do występów w kolejnych
edycjach Konfrontacji, zwłaszcza że nagrody były
bardzo miłe.
Opiekunem i organizatorem Konfrontacji jest od lat pani
Elżbieta Podomarof.

Koło teatralne

Klasa IVa

MK

http://sjp.pl/konfrontacja
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Kochamy Zwierzaki: Koty

Zbiórka karmy w naszej
szkole

KotyKoty dachowe

Koty zostały udomowione ok.9500 lat temu i są
najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na
świecie. Występuje około stu ras kota domowego;
występują zarówno nagie sfinksy, jak i długowłose
persy.

Koty żyją znacznie krócej od ludzi, co można
zapisać tak:

kot                       człowiek                 

1 miesiąc 6 miesięcy

6 miesięcy 14 lat

1 rok 18 lat

5 lat 40 lat

10 lat 60 lat

20 lat 84 lata

Małe kocięta rozwijają się szybko. Stają się w pełni
samodzielne w wieku od 10 do 12 tygodni i wtedy
mogą trafić do nowych właścicieli. Gdy mają około
3 miesięcy kotka przestaje się nimi interesować i
zmusza je do samodzielności. W wieku około 5
miesięcy kociaki wymieniają zęby na stałe.

Koty zwykle śpią w kłębku w celu zmniejszenia utraty
ciepłoty ciała.

17 lutego odbywa Światowy Dzień Kota.

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kot_domowy

W kwietniu planujemy zbiórkę karmy dla bezdomnych
kotów z Namysłowa i okolic. Już raz w naszej szkole
odbyła się taka zbiórka, zbieraliśmy wtedy karmę dla
bezdomnych psów i kotów. Udało nam się zebrać
naprawdę sporo żywności, dzięki Wam, uczniom
Czwórki, wiele piesków i kotków zostało
nakarmionych!

Tym razem zbieramy jedzenie tylko dla kotów.
Jeśli każda osoba, której los zwierząt nie jest obojętny,
przyniesie jedną puszkę lub jeden worek karmy, uda
nam się pomóc dużej ilości zwierząt!

Dary prosimy przynosić od 15 kwietnia do 15 maja do
biblioteki szkolnej.
Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy:))

Izabela ŁawniczakWikipedia
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Nowości filmowe, czyli na co iść do kina

.

.

.

             Dary anioła - Miasto kości
Zwyczajna na pozór nastolatka Clary Fray odkrywa, że
należy do niezwykłej kasty Nocnych Łowców, którzy
chronią świat przed atakami demonów. 

reżyseria: Harald Zwart

scenariusz: Jessica Postig

gatunek:     
Dramat
Fantasy
Przygodowy

premiera: 23 sierpnia 2013

                          Niezgodna
Przyszłość, w której społeczność składa się z pięciu
frakcji na podstawie cech charakteru. Nastoletnia Tris
zostaje przydzielona do kilku partii i uznana za
zagrożenie. 
reżyseria: Neil Burger

scenariusz: Evan Daugherty
Vanessa Taylor

premiera:     4 kwietnia 2014 (Polska) 18 marca
2014 (świat)

                     Igrzyska śmierci
Film na podstawie książki ( do wypożyczenia w
szkolnej bibliotece), w 3 częściach.
W państwie Panem co roku odbywają się Głodowe
Igrzyska - walka na śmierć i życie między
przedstawicielami dwunastu Dystryktów. Gdy młodsza
siostra Katniss zostaje wylosowana do zawodów,
dziewczyna bez wahania zajmuje jej miejsce. 

reżyseria: Francis Lawrence

scenariusz: Danny Strong
Peter Craig

premiera: 21 listopada 2014 (Polska) 10
listopada 2014(świat)- Kosogłos

.

.

.

http://www.filmweb.pl/person/Harald+Zwart-40650
http://www.filmweb.pl/person/Jessica+Postigo-1506110
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=6
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=9
http://www.filmweb.pl/search/film?genreIds=20
http://www.filmweb.pl/person/Neil+Burger-75873
http://www.filmweb.pl/person/Evan+Daugherty-1564791
http://www.filmweb.pl/person/Vanessa+Taylor-134768
http://www.filmweb.pl/film/Niezgodna-2014-629764/dates
http://www.filmweb.pl/person/Francis+Lawrence-134780
http://www.filmweb.pl/person/Danny+Strong-104734
http://www.filmweb.pl/person/Peter+Craig-198359
http://www.filmweb.pl/film/Igrzyska+%C5%9Bmierci%3A+Kosog%C5%82os.+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+1-2014-626983/dates
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   Skrzyp półek, czyli co słychać w świecie literatury

Magiczne drzewo Andrzeja
Maleszki

23 kwietnia - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Czy znasz już
Koszmarnego Karolka?

   "To nie    
 książka"
autorki Keri
Smith, która
wymyśliła też
"Zniszcz ten
dziennik", to
nowość na
rynku. Propozycja wykonania jednej

strony

„To nie książka”
składa się z
zadań, które
należy wykonać
, aby wyrazić
siebie poprzez
uczucia, emocje
i stosunek do
otaczającego
świata.
Polecenia

mają charakter
artystyczny.
Możesz je
wykonywać
indywidualnie
lub w grupie.
Niektóre z nich
to prawdziwe
wyzwanie! Zada
ń jest mnóstwo,
a wszystkie

jednakowo
twórcze i
zabawne.
Zabaw się w
artystę i daj się
ponieść
wyobraźni.

Internet

Obchodzony co
roku 23 kwietnia
Światowy Dzień
Książki i Praw
Autorskich
ustanowiło  w
1995 roku
UNESCO.
23 kwietnia to
szczególna data
w historii
literatury
światowej

– rocznica
urodzin lub
śmierci takich
pisarzy, jak:
Miguel de
Cervantes,
William
Shakespeare,
Vladimir
Nabokov. Warto
w tym dniu
odwiedzić
bibliotekę!

Główny bohater,
według swoich
rodziców, jest
najkoszmarniej-
szym dzieckiem
na świecie.
Nienawidzi
swojego brata

Idealnego
Damianka i
ciągle psoci. Na
podstawie
książki powstał
film.

Magiczne
drzewo to
bestsellerowa
seria, której
autorem jest
reżyser
filmowy
Andrzej

Maleszka. Cykl
rozpoczyna
książka
Czerwone
krzesło. Akcja
zaczyna się w
momencie, gdy
nad doliną

Warty
przechodzi
straszliwa
burza. Nagle
zaczyna dziać
się coś
dziwnego...

Internet

MK

Źródło

Źródło


