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W tym numerze…
1.Wywiad z …
Panią Elżbietą Zdyb
2. English Corner na zimę
3. Coś dla ciała … na Wielki Post
4. Dobry humor
5. Czy wiesz, że …
6. Horoskop szkolny
7. Polecamy…
8. Wieści ze szkoły

www.sp84.wroclaw.pl

Cześć, witamy Was po feriach zimowych…
Hmm… dziwnie to brzmi „zimowych”, bo niby pora roku ma swą nazwę,
ale jak to wygląda- każdy widzi.
Pozostaje nam już czekać na wiosnę… bo zima zawiodła na całej linii.
W tym numerze NOWOŚĆ- horoskop szkolny.
Każdy z Was znajdzie swój znak zodiaku i dowie się,
jakim jest uczniem, jakie ma cechy charakteru,
co powinien w sobie pielęgnować, a co zmienić.
Znajdziecie wiele ciekawostek, np. o własnym łokciu
oraz inspiracji na wielkopostny, starodawny stół.
Ciekawe, czy Wasze babcie lub dziadkowie pamiętają stare przepisy
i wielkopostne zwyczaje. Może opiszecie ich wspomnienia?
Może podadzą Wam stare przepisy? Opiszcie je, a my umieścimy to
na stronach „Kałamarza”.
Zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów, którzy chcą
tworzyć z nami kolejne numery.
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Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dzieci
na DZIEŃ OTWARTY
w Szkole Podstawowej nr 84 we Wrocławiu
05 marca 2015 roku
w godzinach 17.00-18.30 w budynku przy ulicy Świętokrzyskiej 45-55
Napisz na nasz adres kalamarz12@o2.pl
Opiekun- REDAKTOR NACZELNA- Pani Beata Peciak- Borówka
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Pani Elżbiety Zdyb
( nauczycielki języka polskiego)
Mój znak zodiaku to ….Bliźnięta.
Moje najwspanialsze wspomnienia związane są z …Dobrymi Ludźmi, których
dotychczas spotkałam.
Postanowiłam studiować filologię polską, ponieważ … zawsze lubiłam język
polski. W szkole podstawowej pisałam nawet wypracowania zaprzyjaźnionym,
starszym koleżankom i kolegom . Do zgłębiania tajników ojczystego języka
zachęciła mnie moja polonistka z liceum…
Proza czy poezja? Ostatnio zdecydowanie proza…, choć poezja wciąż jest ważna
w moim życiu…
W wolnych chwilach …czytam, jeżdżę na rowerze. Lubię spędzać ten czas z
moją Rodziną.
Gdy miałam 10 lat chciałam zostać … sanitariuszką ( jak Marusia
z
„Czterech pancernych” -miałam nawet taki warkocz jak ona…).
Według mnie najpiękniejsze miejsce w Polsce to …moje rodzinne miasteczko,
położone w górskiej dolinie, otoczone lasami…
Gdybym mogła zamieszkać w innym państwie wybrałabym …. Nigdy nie
pomyślałam nawet o tym, że mogłabym zamieszkać w innym kraju.
Miejscem na świecie, które chciałbym zobaczyć jest … Nowa Zelandia. Jej
krajobrazy urzekły mnie, gdy oglądałam „Hobbita”.
We Wrocławiu najbardziej podoba mi się … Ostrów Tumski i pełen dzikich
alejek Park Wschodni.
Moja ulubione danie to ….kluski na parze, które przyrządzała moja Mama.
Największą wartością jest dla mnie … POKÓJ. Gdyby nie było konfliktów –tych
rodzinnych i tych międzynarodowych-ludzie byliby SZCZĘŚLIWSI.

DZIĘKUJEMY!!!
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Unscramble these snowflakes to figure out the hidden message:

__ __ __ __ __ __ __
4

11

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __
6

1 2

__ __ __ __ __ __ __

3

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
5
9

__ __ __ __ __ __

7

__ __ __ __ __ __
12

10

__ __ __ __
15

14

Winter Riddle: Use the numbers above to fill in the riddle.
When you look out, you see it, but when you see it, you can’t look out. What
is it? __ __ __ __ __ __ __
T __ __ __ __ N __ __ W
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Zgodnie z tradycją chrześcijańską w okresie czterdziestu dni przed Wielkanocą należało powstrzymać
się od jedzenia mięsa i tłuszczów zwierzęcych. Gorliwsi unikali także jedzenia nabiału, białego,
słodkiego pieczywa, miodu i słodkich potraw. Post ścisły, dotyczący nie tylko rodzaju,
ale i ilości spożywanego pokarmu (jeden duży posiłek bezmięsny i dwa lekkie posiłki postne
dziennie), obowiązywał w Środę Popielcową i Wielki Piątek. Przestrzeganie postu było świętym
obowiązkiem i niewzruszonym obyczajem. Nie należy jednak zapominać, że okres Wielkiego Postu
przypadał na przednówku, a zatem w okresie, który był ciężki do przeżycia, ponieważ trzeba było
bardzo oszczędnie i rozważnie gospodarować niewielkimi już zapasami żywności.

Wodzianka
Suchy chleb (skórki, resztki) pokrojony lub połamany
na kawałki, zalany osolonym wrzątkiem z ugotowaną
w nim pokrojoną cebulą i czosnkiem, z dodatkiem
mielonego pieprzu.
Kulis
Zupa na zakwasie z buraków kiszonych nalana
na ugotowane w całości ziemniaki.
Rzepa pieczona z powidłami
Umytą i obraną rzepę pokroić w grube plastry, piec na gorącej płycie kuchennej
do miękkości, uważając, by się nie rozpadły.
Upieczone smarować domowymi powidłami śliwkowymi.
Kapuścianka wielkopostna
Kwas z kapusty zagotować z posiekaną drobno, sparzoną cebulą,
dodatkiem listka laurowego i pieprzu.
Zaprawić mąką lub śmietaną. Jeść z wyłożonymi na miski kartoflami, ugotowanymi w całości. Dla odmiany smaku do kwasu kapuścianego można dodać ugotowane, pokrojone w plastry czerwone buraki ćwikłowe.

WARTO SPRÓBOWAĆ CZEGOŚ, CO JADALI NASI PRZODKOWIE!
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Zimowe popołudnie. Piękna dama wychodzi na
spacer w futrze i spotyka na ulicy członków
organizacji ekologicznej.
- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte z żywych
norek?
- To nie norki, to poliestry.
- A czy pani wie, ile poliestrów musiało oddać
życie, żeby pani miała futro?

Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki,
Norwid?
- Nie wiem. A czy pani, wie kto to był Gruby, Chudy
i Kazek?
- Nie wiem - odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To, co mnie pani swoją bandą straszy?
- Dlaczego blondynka cieszy się, że ułożyła układankę
puzzle w 4 miesiące?
- Ponieważ na pudełku napisano: Od 2 do 5 lat!
Blondynka zamówiła pizzę.
Kelner pyta - czy pokroić na sześć czy na dwanaście
kawałków.
Ona odpowiada: - Sześć, bo dwunastu to ja nie zjem.
- Mamo, daj 2 zł dla biednego pana, który
stoi na rogu ulicy!
- A co to za pan?
- Pan, który sprzedaje lody!
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego masz mokre włosy?
- Bo całowałem rybki na dobranoc!

Kałamarz 11

Strona 5

Niemożliwe jest polizanie własnego łokcia?
Gdy mocno kichasz możesz złamać sobie
żebra?
Szczury i konie nie mogą wymiotować?
Kwakanie kaczki nie powoduje echa?
Dokładnie jak odciski palców, odcisk języka
jest niepowtarzalny?

W swoim życiu, w czasie snu zjadasz około 70
insektów i 10 pająków?
Karaluch bez głowy żyje prze 9 dni zanim
umrze z głodu?

Ponad 75% osób, które to czytają
będą próbować polizać swój łokieć?
To jest naprawdę niemożliwe!!!
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Baran 21 III - 20 IV
Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, lubi szkołę, zrobi wszystko,
żeby się w niej nie nudzić.
Barany to osoby bystre, ciekawskie i bardzo ambitne. Nie za
bardzo chcą siedzieć spokojnie w szkolnej ławce,
najbardziej lubią w szkole przerwy. Wtedy mogą się
wyszaleć i wyładować rozpierającą je energię. Nudne lekcje
zniechęcają Barana, zachęcają do rozrabiania. To typowi
"przywódcy klasowi", prowodyrzy niejednej draki. Wszędzie jest ich pełno, swoich
poglądów bronią uparcie, nie podlizują się nauczycielom, z nimi również prowadzą zwykle
żywiołowe dyskusje. Jeśli polubią przedmiot i nauczyciela, potrafią przyłożyć się do
nauki. Interesują ich konkursy szkolne, olimpiady. Są zwykle wszechstronnie uzdolnione,
pomysłowe, mają zdolności językowe.
Barany powinny popracować nad koncentracją, wykazywać więcej samokontroli i
zdyscyplinowania, a wtedy dobre oceny i sukcesy przyjdą same.
Ulubione przedmioty: języki obce, matematyka, przyroda, informatyka, wf.

Byk 21 IV - 21 V
W szkole spokojny i cichy, pilny i sumienny, ale bez przesady - nie
lubi robić więcej niż musi.
Byki są spokojne, zdyscyplinowane, pilne. Nigdy nie słychać
ich w klasie, nie lubią zgłaszać się do odpowiedzi, rzadko
biorą udział w klasowych dyskusjach. Byki są lubiane przez
nauczycieli, bo nie sprawiają większych kłopotów
wychowawczych. Starannie prowadzą zeszyty, robią notatki. Mają dobrą pamięć, są
pracowite i wytrwałe, chociaż nie uczą się więcej niż muszą, nie rozwiązują zadań dla
chętnych. Są często uzdolnione artystycznie, mają też zdolności do przedmiotów
ścisłych. Zwykle są lubiane, mają dużo kolegów, ale są pamiętliwe i nie zapominają
urazów.
Byki powinny starać się bardziej rozwijać swoje zainteresowania, wkładać w naukę
więcej pasji. Więcej odwagi w klasie również się przyda.
Ulubione przedmioty: matematyka, przyroda, plastyka, muzyka.
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Bliźnięta 22 V - 20 VI
Klasowy gaduła, każdego rozbawi, wyczyta każdą
ciekawostkę, wszędzie go pełno.
Bliźnięta szybko się uczą, są ciekawskie, bystre i
inteligentne. Interesują je bardzo różnorodne
dziedziny nauki, lubią szperać w książkach i nawet
nauczycieli zaskakiwać wyczytanymi nowinkami. Są
gadatliwe, zadają zwykle mnóstwo pytań, biorą udział
we wszystkich dyskusjach. Nauka nie sprawia im
większej trudności. Zwykle są lubiane przez nauczycieli i kolegów. Mają bardzo dobrą
pamięć, zdolności artystyczne, talent aktorski. Są bardzo pomysłowe, mają duże
poczucie humoru, potrafią rozweselić całą klasę. Chętnie uczestniczą w zajęciach
pozalekcyjnych.
Bliźnięta powinny popracować nad koncentracją, pracować systematycznie, solidniej się
przykładać do nauki i lepiej wykorzystywać wrodzone zdolności.
Ulubione przedmioty: języki obce, polski, historia, przyroda, informatyka.

Rak 21 VI - 22 VII
Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy, spokojny, wzorowy
uczeń, lubią go nauczyciele.
Raki mają dużą wyobraźnię, dobrą pamięć, szybko się
uczą. Podczas nauki wykorzystują swoją intuicję,
spostrzegawczość, wrażliwość. Chociaż nie przepadają
za szkołą, to nie mają problemów w nauce. Są lubiane
przez nauczycieli za pilność i obowiązkowość. Nigdy nie
zapominają o pracy domowej, starannie prowadzą
zeszyty, zawsze są przygotowane do lekcji. Raki są tajemnicze, nie mają zbyt wielu
przyjaciół, zwykle chodzą własnymi drogami. Są pamiętliwe, łatwo je zranić. Wobec
zaufanych przyjaciół są bardzo uczynne, koleżeńskie. Mają talenty artystyczne oraz
zdolności do przedmiotów ścisłych. Chętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, kółka
zainteresowań, lubią szkolne wycieczki, rajdy, biwaki.
Raki powinny być bardziej wytrwałe w nauce, nie rozpraszać się uciekając w świat
marzeń, konsekwentnie i systematycznie zdobywać wiedzę.
Ulubione przedmioty: matematyka, przyroda, plastyka.
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Lew 23 VII - 22 VIII
Zdolny i ambitny, zawsze chce być pierwszy, chciałby rządzić w
klasie, uwielbia zwracać na siebie uwagę.
Lwy są bardzo ambitne, żądne władzy i sukcesów. Do szkoły
chodzą z chęcią, szkoła jest dla nich miejscem, w którym mogą
zabłysnąć, wykazać się swoją inteligencją i polotem. Lubią
poznawać nowych ludzi, są dobrymi kolegami, potrafią się dzielić,
pomagać słabszym. Zwykle bardzo zdolne, szybko zdobywają wiedzę, biorą udział w
konkursach, olimpiadach. Wszystko, co robią ma na celu przysporzenie im popularności,
podziwu. W klasie zawsze mają coś do powiedzenia, chcą rządzić, przewodzić, wszędzie
ich pełno. Zwykle lubiane przez nauczycieli, czasem mają skłonności do podlizywania się,
zwracania na siebie uwagi za wszelką cenę. Mają zdolności aktorskie, potrafią
rozśmieszyć nauczycieli i kolegów. Lubią pisać wypracowania, występować na szkolnych
apelach, redagować szkolną gazetkę.
Lwy nie powinny przesadzać ze swoimi ambicjami, z większym dystansem powinny
podchodzić do siebie i swoich ewentualnych porażek czy niepowodzeń. Troszkę więcej
skromności też nie zaszkodzi.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, matematyka, wf.

Panna 23 VIII - 22 IX
Nie przepada za szkołą, samotnik, uczy się sumiennie, ale nie dla
stopni i wyróżnień, wybiera sobie ulubione przedmioty.
Panny są zdolne, inteligentne, szybko się uczą. Ich
wrodzona nieśmiałość, spokojna natura sprawiają, że w
szkole nie czują się najlepiej. Panny są samotnikami, nie
zależy im na dużej ilości znajomych, nie lubią szkolnych
dyskotek, wycieczek. W szkole uczą się dla własnej
satysfakcji, stopnie nie mają dla nich dużego znaczenia. Zwykle wybierają sobie
ulubione przedmioty i im poświęcają cały zapał i energię. Nauczyciele doceniają Panny za
obowiązkowość, sumienność, zwykle nie ma z nimi zbyt wielu problemów. Wobec
zaufanych przyjaciół są lojalne i wierne. Z uporem bronią swoich poglądów. Potrafią
przekonać innych do swoich racji. Mają zmysł praktyczny, talent do handlu, zdolności do
przedmiotów ścisłych.
Panny powinny starać się wykorzystywać swoje talenty, walcząc z nieśmiałością. Czasem
w zdobyciu sukcesu przeszkadza im nadmierna drobiazgowość, nie warto przywiązywać
takiej wagi do szczegółów.
Ulubione przedmioty: informatyka, przyroda, matematyka, plastyka.
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Waga 23 IX - 23 X
Sympatyczna i towarzyska, mądra i zdolna, łatwo osiąga w
szkole sukcesy, ma wielu kolegów, lubią ją nauczyciele.
Wagi są miłe, otwarte na ludzi, spokojne i wrażliwe. Mają
duże wyczucie piękna, estetyki i harmonii. Łatwo się
uczą, ulubione przedmioty stają się ich pasją. Łatwo
nawiązują kontakty, mają dużo szkolnych kolegów, są uczynne i otwarte, świetnie nadają
się do pracy grupowej. Bywają uparte, mają oryginalne poczucie humoru, z łatwością
potrafią stworzyć karykaturę kolegi czy nauczyciela. Trudno je przekonać do zmiany
zdania. Są inteligentne, umieją prowadzić dyskusje, przekonywać do swoich
argumentów, chociaż same zwykle nie zmieniają zdania, nie dają się przekonać do
czyichś racji. Elokwencja i bystry umysł sprawiają, że wszystkie testy i egzaminy,
zarówno ustne jak i pisemne, nie sprawiają im większej trudności. Nie lubią ćwiczeń
gimnastycznych, wolą rozrywki umysłowe, na przykład szachy.
Wagi powinny starać się być bardziej elastyczne, nie upierać się bez sensu przy swoim.
Zapał i energię powinny przeznaczyć na zdobywanie wiedzy, rozwijanie swoich licznych
talentów.
Ulubione przedmioty: języki obce, język polski, historia, matematyka.

Skorpion 24 X - 21 XI
Żarliwy i ambitny, w szkole do nauki podchodzi z pasją,
wszystko go interesuje, lubi gdy wkoło coś się dzieje.
Skorpiony kierują się w życiu emocjami, interesuje je
wiele dziedzin nauki, zwykle lubią w szkole wiele
przedmiotów. Czasem nawet zbytnio się rozdrabniają,
nie potrafią wybrać dziedziny, która je zafascynuje,
mają problemy z wyborem zawodu. Bystre i inteligentne,
łatwo się uczą, z łatwością zdają egzaminy. Skorpiony to
osoby obdarzone wyobraźnią, pomysłowe i dociekliwe. Lubią szkolę, aktywnie działają w
samorządzie, chętnie wyjeżdżają na szkolne wycieczki, rajdy. Zwykle mają wielu
znajomych, chociaż z natury są samotnikami. Nielicznych przyjaciół dobierają sobie
długo i pozostają im wierne przez lata. Sport nie jest ich mocną stroną, nie lubią
rywalizacji. Chętnie uczą się przedmiotów ścisłych, interesują się literaturą, mają
predyspozycje do nauki języków obcych.
Skorpiony bywają zbyt krytyczne wobec siebie, zbyt łatwo się, gdy spotyka je
niepowodzenie. Potrzebują więcej wiary w siebie i więcej konsekwencji w działaniu, a
mniej emocji.
Ulubione przedmioty: matematyka, przyroda, język polski, języki obce, informatyka.
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Strzelec 22 XI - 21 XII
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie dyskutować,
przekonywać, do szkoły chodzi z chęcią, lubi konkursy i
olimpiady, często je wygrywa.
Strzelce szybko się uczą, mają dobrą pamięć.
Interesują się filozofią, religią, polityką, socjologią.
Mają dużo znajomych, lubią dyskutować na wszystkie tematy, wszędzie ich pełno.
Zwykle są lubiane przez nauczycieli, brak systematyczności w nauce i pracowitości
zastępują elokwencją i umiejętnością robienia dobrego wrażenia. Lubią rywalizację,
konkursy, olimpiady, testy to dla nich nowe wyzwanie. Również zawody sportowe
wzbudzają w nich chęć do osiągania sukcesów, dają im możliwość pokazania się,
rywalizowania. Gorsze wyniki osiągają w nauce przedmiotów ścisłych, wymagających
systematycznej pracy i ugruntowanej wiedzy.
Strzelce powinny bardziej koncentrować się na tym, co robią, działać konsekwentnie,
uczyć się systematycznie, nie odkładać wszystkiego na później.
Ulubione przedmioty: geografia, religioznawstwo, język polski.

Koziorożec 22 XII - 19 I
Pracowity, dokładny i pilny, bardzo odpowiedzialny i
rozsądny, a do tego wyjątkowo zdolny - prawdziwy wzór,
chociaż za szkołą nie przepada.
Koziorożce są zdolne, bystre, łatwo się uczą, szybko
zapamiętują wiadomości. To zwykle samotnicy, lubią
czytać książki i pracować albo grać na komputerze. Do
szkoły chodzą z poczucia obowiązku i niezbyt za nią
przepadają. Zwykle jednak szybko ujawniają się ich
zdolności, jak również pracowitość i pilność. Dlatego zwykle są lubiane przez
nauczycieli. Mają wielu kolegów, przyjaciół dobierają sobie ostrożnie. Zawsze wiedzą
jak się zachować, są kulturalne i zawsze opanowane. Unikają konfliktów, czasem są
proszone o rozstrzyganie klasowych sporów. Często działają w samorządzie szkolnym,
są przewodniczącymi klasy. Wykazują duże zdolności do nauki przedmiotów ścisłych,
matematyki, informatyki. Mają również zdolności artystyczne, lubią rysować, malować,
grać na instrumentach.
Koziorożcom przyda się więcej wiary w siebie, więcej przebojowości. Ich wrodzony takt
i dobre wychowanie sprawiają, że nie potrafią sobie radzić w sytuacjach konfliktowych,
nie potrafią za wszelką cenę dążyć do sukcesu.
Ulubione przedmioty: matematyka, informatyka, przyroda.
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Wodnik 20 I - 18 II
Oryginalny i pomysłowy, wszystkich w szkole zna, lubi
dyskutować i popisywać się wiedzą, nauka to dla niego
przyjemność.
Wodniki to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne,
żywiołowe. Z chęcią chodzą do szkoły, lubią ruch i zmiany.
Z łatwością uczą się przedmiotów humanistycznych, mają
bujną wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły. Lubią
dyskutować, spierać się, popisywać oryginalnymi poglądami. Nauczyciele zwykle starają
się utemperować ich szaloną naturę, chociaż jest to ciężka praca. Wodniki lubią
przebywać wśród ludzi, w szkole znajdują wielu znajomych, czasem także wrogów. Nie
unikają bowiem konfliktów, a swojego zdania bronią do upadłego. Uczą się szybko, dużo
czytają, śledzą nowinki techniki. Interesują się informatyką, nowymi technologiami,
ciekawostkami, wszystkim, co intrygujące i tajemnicze. Mają zmysł praktyczny, lubią
majsterkować.
Wodniki są konsekwentne w działaniu, łatwo zdają egzaminy. Powinny więcej pracować
nad koncentracją, unikać popisywania się i udziwniania wszystkiego, co robią, tylko po to
by było oryginalnie.
Ulubione przedmioty: język polski, historia, przyroda, informatyka.

Ryby 19 II - 20 III
Zdolne i pracowite, spokojne, bystre, lubiane przez kolegów, w
szkole osiągają sukcesy, są uzdolnione artystycznie.
Ryby są wszechstronnie uzdolnione, szybko się uczą,
zwykle są pilne, grzeczne i zdyscyplinowane. Szkołę
średnio lubią, to urodzeni marzyciele, romantycy. Mają
jednak duże poczucie obowiązki, nie kuszą Ryb wagary i łobuzowanie. Nie sprawiają
problemów wychowawczych, nauczyciele chwalą je, podają innym za wzór. Często mają
zdolności artystyczne, Grają na instrumentach, śpiewają, tańczą. Wszystko, co robią,
wykonują z pasją i zaangażowaniem. Jeśli szkolny przedmiot je ludzi, to za nic nie będą
chciały się go uczyć. Mają wielu znajomych, można na nich polegać. Zwykle mają swoje
zdanie na każdy temat i uparcie go bronią. Nie lubią być w centrum zainteresowania,
unikają imprez klasowych, żyją we własnym świecie marzeń i fantazji.
Ryby powinny być bardziej konsekwentne i wytrwałe, nie zniechęcać się za szybko.
Świat marzeń powinny zastąpić trzeźwym spojrzeniem na otaczającą rzeczywistość.
Ulubione przedmioty: historia, język polski, religioznawstwo, muzyka, przyroda.
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Agata Dziarmagowska to początkująca, młoda piosenkarka. Ma zaledwie 17
lat, a już jest bardzo sławną dziewczyną. Jej fandom nosi nazwę "Kaczory". Swoich sił
próbowała już w „Mam talent” i „X-factor”.
Agata pochodzi z Ostrowca Świętokrzyskiego, ale mieszka w Częstochowie.
Traktuje fanów jak przyjaciół, twierdzi, że nie są to relacje, typu "idol-fan", a raczej
jak "kumpel-kumpela".
Wydała już trzy (nieautorskie) single: "Mogę wszystko, nic nie muszę", "Drop, drop" i
„Blisko Mnie”. Utwory te opowiadają o wolności, miłości, pewności siebie.
Agata doskonale sprawdza się w roli idolki, jest wspaniała! Poświęca swoim fanom
bardzo dużo czasu. Organizuje zloty swoich wielbicieli, koncerty, a także korzysta z
portalu internetowego „Tiny-chat”, by mieć możliwość porozmawiania z fanami. Jest to
okazja do zadawania różnych pytań, np. o termin koncertu i uzyskania szybkiej
odpowiedzi.
30.08.2014r. wybrałam się na jeden ze zlotów. Agata poświęciła nam bardzo dużo
czasu. Rozdawała autografy, robiła sobie z nami zdjęcia.
Zapraszam do posłuchania jej piosenek, a także cover’ów zamieszczonych na kanale
Agaty (na „YouTube”). Mam nadzieję, że Agata się Wam spodoba.
Szczególnie zachęcam do przesłuchania najnowszej piosenki noszącej tytuł: „Blisko
Mnie”. Usłyszycie wolny początek, dynamiczny refren oraz rapowaną końcówkę w języku
angielskim …
THANKS FOR READING!
Ola Niesłuchowska
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Karnawał to czas wspaniałej,
radosnej zabawy. W piątek 13
lutego 2015 r. w naszej
szkole odbyła się zabawa
karnawałowa, w której
uczestniczyli uczniowie klas 0
– III. W tym dniu sala
gimnastyczna zamieniła się
w salę balową, a na balu
pojawili się goście z różnych
bajek...m.in. Alicja z Krainy
Czarów, Fred Flinston i Gal
Obeliks.
Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów.
Z radością brały udział w konkursach tanecznych, z baloników modelinowych stworzyły
własne zwierzaki – cudaki oraz tańczyły wśród wielkich mydlanych baniek. W przerwie
uczniowie udali się do swoich klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Po południu klasy IV-VI wzięły udział w dyskotece. Wszyscy bawili się wyśmienicie!
Rozbudowa naszej szkoły przebiega bardzo sprawnie, czego efekty widać każdego dnia
przechadzając się ulicami wokół
budowy. Ostatnio dotarły do nas
wieści szczególne: budowa bloku
sportowego z basenem stanie się
faktem, a tym samym spełnieniem
marzeń całej społeczności naszej
szkoły, jak również jej absolwentów,
którzy z sentymentem śledzą losy
swojej starej podstawówki.
Podsumowane zostały wyniki tegorocznej kwesty na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla
Dzieci, która rozpoczęła się 21 listopada 2014r., w Dniu Życzliwości i zakończyła się
wraz z końcem pierwszego semestru. Nasi wolontariusze pojawiali się ze specjalnie
oznakowanymi puszkami w szkole i w Centrum Handlowym MAGNOLIA. Zaangażowanie
i poświęcony czas wolny wolontariuszy, którzy działali na terenie szkoły przyczynił się
do zebrania kwoty 684,50 zł, która po sumiennym przeliczeniu, wpłacona została na
konto Fundacji. Wszystkim wolontariuszom, uczniom, ich rodzicom, nauczycielom
i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy, liczymy na dalszą pomoc i współpracę!
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