
Witajcie,

przed Wami pierwszy w tym roku szkolnym numer gazetki. Znajdziecie w nim

stałe rubryki, tj.Warto przeczytać, Nasza twórczość, Angielskie łamanie głowy czy

Rusz głową. Poza tym przygotowaliśmy dla Was sprawozdanie z najważniejszego

w tym semestrze wydarzenia z życia szkoły, czyli uroczystości przekazania

sztandaru. Zachęcamy także do przeczytania innych artykułów, m.in. o psach –

naszych nieodłącznych przyjaciołach. Życzymy miłej lektury.
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Ósmego listopada 2018 r. odbyła się uroczystość nadania imienia
naszej szkole – Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu. Patronem
naszej szkoły został wybrany płk Zbigniew Makowiecki. Człowiek
wielkiego serca, bohater, patriota, związany z Grudziądzem
z uwagi na uczęszczanie do Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu oraz kontynuowanie tradycji kawalerzystów. Osoba
zasłużona w walce o niepodległość Polski w trakcie drugiej wojny
światowej.

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy
umieszczonej na elewacji szkoły, przy jej głównym
wejściu przez córkę płk Makowieckiego - Panią
Krystynę Makowiecką. Następnie w Kościele
Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny odbyło
się poświęcenie sztandaru w obecności chrzestnych
Pana Dariusza Millera oraz Pani Karoli Skowrońskiej.

Podczas gdy zaproszeni goście uczestniczyli w tych
uroczystościach, my uczniowie pojechaliśmy do
Mniszka, na halę KS Stal. Byliśmy tam koło godziny
12.30. Na miejscu odbywały się jeszcze przygotowania.
Widzieliśmy wielkie stoły z poczęstunkiem, mnóstwo
krzeseł dla gości, scenę. Obecni byli nauczyciele, panie z obsługi, technicy zajmujący się tą
uroczystością. Wszyscy byli zestresowani, zabiegani, ale zdeterminowani do pracy.
Na próbach odczuwaliśmy już zdenerwowanie, wyobrażaliśmy sobie co by było, gdyby
występ nie wyszedł po naszej myśli. Chór powtarzał zaplanowane pieśni, uczniowie
odtwarzali wyuczone kwestie, poczet sztandarowy i przysięgli ćwiczyli swoje ustawienia

i słowa przysięgi. Wszyscy
byliśmy zajęci, czytaliśmy
scenariusze, przeglądaliśmy
kartki, byleby się nie pomylić.
Większość z nas miała tremę,
przecież miało przyjść tak
wiele ważnych osób. Nie
zauważyliśmy tego, jak
szybko upłynął nam czas.
Około godziny 13.00 zaczął
się występ.
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Tak jak się spodziewaliśmy przyszło wielu
ważnych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas
m. in.: prezydent Grudziądza Pan Robert
Malinowski, Pan Maciej Glamowski, Pani Krystyna
Makowiecka, Pan Dariusz Miller, Pani Karola
Skowrońska, przedstawiciele Rady Rodziców,
poczty sztandarowe Wojska Polskiego oraz innych
szkół w Grudziądzu. Uroczystości przewodził Pan
dyrektor Rafał Chylewski, były też Panie
wicedyrektorki: Pani Agnieszka Kwiatkowska i Pani
Joanna Pietrzak oraz grono pedagogiczne i inni
goście.

Występ rozpoczął się od wspomnienia pomnika „Ułana
i dziewczyny” ku pamięci grudziądzkim kawalerzystom. Potem
prowadzący Ania i Mateusz przywitali gości. Głos zabrały
Panie wicedyrektorki. Został odczytany opis sztandaru
i uczniowie wypowiedzieli rotę przysięgi.

Następnie były przemówienia. Pani Skowrońska oraz Pan
Dariusz Miller powiedzieli wieli ciepłych słów na temat naszej
szkoły. Pani Krystyna Makowiecka opowiedziała bardzo dużo

o swoim tacie, powiedziała, jak żył jej ojciec. Po tym wystąpieniu patron naszej szkoły
wzbudził w nas jeszcze większy podziw i szacunek. Jesteśmy naprawdę dumni z tego
wyboru. Pan dyrektor wyraził to swoim przemówieniu, wyraził również swoje szczęście.
Po przemówieniach była część artystyczna oraz drobny poczęstunek. Chór zaśpiewał
pięknie, a artyści poradzili sobie znakomicie.

Cały występ udał się znakomicie. Wszystko wyszło idealnie, a w naszej pamięci
na długo zostanie piękne wspomnienie “Ułana i dziewczyny”.

Marta Duda, kl. 7b
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Opowieść wigilijna

Moim zdaniem książka pt. „Opowieść Wigilijna” Charlesa Dickensa jest

godna polecenia. Napisał ją Charles Dickens – angielski powieściopisarz.

Opowiada o świętach Bożego Narodzenia, a dokładniej o nieobchodzącym ich

Ebenezerze Scrooge’u. Jest on samotnym, ponurym, skąpym, chciwym

i samolubnym człowiekiem, dla którego najważniejsze są pieniądze. Wraz

z Marleyem prowadzi kantor, jednak okazuje się, że wspólnik umiera, a Scrooge

zostaje sam.

Po 7 latach od śmierci kolegi (w Wigilię),

Ebenezera nawiedzają duchy. Pierwszym z nich

jest zjawa Marleya, która przestrzega go przed

złym postępowaniem i pragnie uświadomić mu, że

jeszcze może zmienić swoje życie. Następnym jest

Duch Wigilijnej Przeszłości. Zabiera go na podróż

do przeszłości, w której przypomina mu o jego

dzieciństwie oraz niespełnionej miłości. Bohater

już wtedy zaczyna żałować swojego postępowania.

Kolejnym duchem jest Duch Tegorocznych Świąt

Bożego Narodzenia. Podczas jego wizyty Scrooge odwiedza swojego siostrzeńca,

któremu odmówił zaproszenia na Wigilię, oraz przygląda się świętowaniu tego

dnia przez ubogą rodzinę Boba Crathita – jego kancelaristy. Zwiedza też

przystrojone i pełne radości londyńskie ulice.
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Następnej nocy pojawia się już ostatni duch – Duch Przyszłych Wigilii.

Ukazuje on obrazy z przyszłości takie jak: śmierć samotnego i nielubianego

przez nikogo bogacza, podział jego majątku przez złodziei oraz śmierć

niepełnosprawnego syna Boba – Małego Tima. Gdy widmo zabiera Ebenezera

do martwego i opuszczonego ciała bogacza, zaczyna rozumieć, że nieszczęśnik to

on. Następnie widzi na cmentarzu nagrobek ze swoim imieniem i nazwiskiem.

Czy wizyty duchów zmienią coś w życiu i zachowaniu Scrooge’a? Czy jednak

zostanie dalej samotnym i żądnym pieniędzy człowiekiem? Tego dowiecie się

w trakcie czytania „Opowieści Wigilijnej”.

Według mnie książka ta porusza problemy współczesnego świata. Czytając ją,

możemy się wiele nauczyć. Po pierwsze zrozumiemy, że jeżeli jest się ubogim, to

wcale nie oznacza tego, że jest się słabszym. Po drugie docenimy obecność

bliskich osób. A po trzecie dojdziemy do wniosku, że pieniądze szczęścia nie dają.

Uważam też, że najlepiej czytać ją w okresie adwentu lub świąt Bożego

Narodzenia, ponieważ bardziej poczujemy jej świąteczny klimat

i z niecierpliwością będziemy czekać na święta. Dzięki tej książce możemy

również zmienić swój pogląd na świat i stać się lepszymi ludźmi.

Anna Kowalska kl. 7a

Imperator: Rome
Imperator: Rome to opracowana z myślą
o pecetach strategia rozgrywana w dużej skali,
pozwalająca na wcielenie się we władcę państwa
w czasach starożytnych, począwszy od okresu
świetności Aten. Obowiązki gracza są liczne: m.in.
zarządzanie krajem, rozwojem społeczeństwa
i gospodarki, wojskowością oraz kontaktami
z innymi nacjami.

Mikołaj Napieralski kl. 7a
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„Black Panther”

Nowy film Marvela i w zasadzie nowy superbohater, bo do tej pory pojawił się
dosłownie tylko w kilku scenach w filmie „Kapitan Ameryka: Wojna
Bohaterów”. Mowa oczywiście o produkcji zatytułowanej „Black Panther”. Fabuła nie
jest skomplikowana. Po śmierci swojego ojca T'Chaki władzę nad ukrytym przed
światem afrykańskim państwem Wakandą obejmuje T'Challa .Tym samym
przejmuje tytuł Black Pantera - obrońcy kraju. Na horyzoncie pojawia się
jednak wróg - Erik Killmonger, współpracujący z Ulyssesem Klauem.

Chociaż tytuł sugeruje, że główną postacią jest
superheros w kostiumie czarnej pantery, tak naprawdę
można zauważyć, że produkcja Marvela odnosi się
do tradycji przedstawiania bohatera zbiorowego. Pojawiają
się pytania, dotyczące tego, jak w dzisiejszych czasach
powinien funkcjonować naród, oraz czy tradycja może iść
w parze z nowoczesnością. Ważnym elementem są
też kobiety, które w filmie są wyjątkowo silne, niezależne
i stanowią wsparcie nowego króla Wakandy. Zarówno matka,
jego siostra Shuri, ukochana Nakia, jak i przywódczyni
osobistej straży króla Okoye. Aktorsko nie jest źle, ale to
raczej przeciętne kreacje, typowe dla tego rodzaju filmów.

Na uznanie zasługują bardziej postacie drugoplanowe: M’Baku, Shuri, agent Everett
Ross oraz przede wszystkim Kalue. Zachęcam do obejrzenia filmu Black Panther.

Jakub Heigelmann kl. 7a

Mateusz Kowalski, Emilia Ossowska kl. 7a
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Aga Gurzyńsk

W tym numerze prezentujemy Wam wiersze nagrodzone w między-
szkolnym konkursie “Życzliwie o Polsce” oraz 1. odcinek opowiadania
“Emy i tajemnica niebieskiego kryształu”. Zapraszamy do lektury.

“Ojczyzna”

Nie wszyscy pewnie wiecie,
Polska najpiękniejsza jest na świecie!

Na północy mamy morze
i mazurskie jeziora ryb pełne,
na południu - wielkie Tatry
z owieczkami dającymi wełnę.

Pośrodku kraju znajdziecie
wielkie pola pokryte zbożami,
łąki makami obsiane
i lasy z wysokimi drzewami.

Zwierzęta także Was zachwycą!
U nas na żywo zobaczyć możecie
bociany, żubry, foki i łosie,
a nawet brunatne niedźwiedzie!

Dlatego choćbym zjeździła
kawał tego świata pięknego,
nic nie poradzę, że będę tęsknić
do Polski - kraju mojego kochanego!

Martyna Jarentowska kl. 4a

“Polska, moja ojczyzna”

Polsko, kochana Polsko,
masz Mazury, Mazowsze i góry,

Wielkopolska, Małopolska to piękne Twe regiony,
ale każdy tam dzień spokojny, został ciężko

wywalczony.

Polsko, kochana Polsko,
w dzień i nocy wojowali chłopcy malowani,
pod zaborami o Tobie nie zapominali,

dzięki temu Rosję, Austrię i Prusy pokonali.

Polsko, kochana Polsko,
sto lat żyjemy w pełnej wolności i niepodległości,

oby każdy Polak trwał w miłości,
do Ciebie miłości, kochana ojczyzno.

Polsko, kochana Polsko,
choć wielu rodaków żyje na obczyźnie,
we Francji, w Brytanii i na Ukrainie,

to i tak żaden z nich, hańbą Cię nie okryje.

Szymon Stodolski kl. 7a
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Odc. 1

Emy wstała z poczuciem, że coś się dzisiaj wydarzy. No tak! Jak mogła
zapomnieć! Dziś rozpoczęcie roku szkolnego i jej pierwszy dzień w szkole.
Ubrała się i popędziła do szkoły.

- To jest klasa 1C? – zapytała czarnowłosą dziewczynkę w pierwszym rzędzie.
- Tak. - odpowiedziała nieznajoma.

Emy usiadła obok niej. Pani dyrektor zaczęła przemówienie. Potem podeszła
do niej miła blondynka i poprosiła o udanie się z nią do klasy.

- Jestem pani Amanda, wasza tegoroczna wychowawczyni. Będziemy razem
w klasie przez 3 lata, dlatego myślę, że powinniśmy się poznać.
- Annie!

- Holly !

- Lilly!

Itd. Po tym krótkim spotkaniu w klasie i po rozdaniu planu lekcji (5 lekcji
w poniedziałek! To nie możliwe!) wszyscy udali się do domu. Tylko jedna
dziewczynka (Lilly) została smutna na ławce. Zaciekawiona Emy do niej podeszła.

- Co się stało?

- Nie ma mojej mamusi…

- Nie martw się, na pewno zaraz przyjdzie.

- Co jest???- zapytały bliźniaczki Annie i Holly, które właśnie do nich podeszły.

- Nic takiego, po prostu jej mama jeszcze nie przyszła - odpowiedziała Emy. Nagle
krzyknęła, bowiem zaczęła lśnić i uniosła się w powietrze. Wtem jej oczy stały się
niebieskie, podobnie jak włosy, a strój w ogóle się zmienił.

- To ona! - krzyknęła czarnowłosa dziewczynka, która na rozpoczęciu
poinformowała Emy o tym, że to klasa 1C. Miała na imię Hannah i odtąd stała się jej
wrogiem na całe życie.

Alicja Kostro-Olechowska, kl. 6d
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Mały, duży, puchaty czy krótkowłosy – nieważne jaki, bo przecież i tak go pokochamy,
prawda? Psy są z nami od wieków – już w czasach praczłowieka wilki polowały wraz
z nimi. Teraz występują w wielu rasach i odmianach, każdy może znaleźć takiego, który
będzie idealny dla niego.

Psy mogą być leniuszkami albo wciąż
biegać. Na przykład – mopsy wolą wypocząć,
szybko się męczą, a dla odmiany border collie
muszą się porządnie wybiegać. Pieski podbijają
również Internet – np. Boo (patrz poniżej)
zdobywa tysiące polubień na portalach
społecznościowych.

Psa można bez trudu przygarnąć z najbliższego
schroniska, zanim jednak zdecydujesz się na
tego przyjaciela, lepiej się dowiedz jak o niego
dbać. Oto kilka rad dla tych, którzy mieli by
ochotę na psiaka:

1. Zastanów się, czy jesteś pewien tego
wyboru. Czy wyjeżdżasz gdzieś na wakacje?
Jeśli tak, zapytaj się sąsiadów, czy są gotowi
zaopiekować się pieskiem podczas twojej
nieobecności. Pies to nie zabawka – jeśli nie
możesz go zatrzymać w domu, oszczędź mu
niepotrzebnych stresów.

2. Jesteś już pewien? W takim razie zakup mu
potrzebne akcesoria. Metalowe miski są
najlepsze, bowiem nie przewrócą się podczas
posiłku twojego pupila. Plastikowym łatwiej
się przewrócić, gdy piesek je. Smycz, koszyk
wraz z poduszką powinny zagościć w twoim
domu. Zabawki nie są absurdalne ani
niepotrzebne, lecz konieczne, bo chyba nie
chcesz, żeby pupilek z nudów zjadł ci kapcie…

3. Przyzwyczaj się do spacerów – twój pupil,
niezależnie od tego, czy jest duży jak słoń, czy
malutki jak myszka, potrzebuje codziennej
porcji ruchu, by nie utyć i spalić niepotrzebne
kalorie, a także by po prostu zażyć świeżego
powietrza. I ty masz takie potrzeby – zaspokój
je razem z psem. W każdą pogodę wystarczy
chcieć, aby wyjść na dwór. Pada deszcz, to nie
trzeba – niezgodne z prawdą powiedzenie,
często z powodu małego lenia – psa nie
obchodzi pogoda, będzie cię męczył aż do
skutku. Więc uzbrój się w płaszcz
przeciwdeszczowy, parasol i ruszaj na spacer!

4. I koniecznie wstaw zdjęcie swojego nowego
pieska na Facebooka!!! *żart*

Alicja Kostro – Olechowska, kl. 6d
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Święto Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia czyli Thanksgiving Day to jedno
z najważniejszych świąt dla mieszkańców USA. Obchodzi się
je w czwarty czwartek listopada. W tym roku wypadło ono
25.11. Świętują je wszyscy Amerykanie niezależnie od wyzna-

wanej religii. Spotykają się wtedy w rodzinnym gronie przy kolacji, aby podziękować
za dobro, które ich spotkało.

Tradycje

Jedną z najważniejszych tradycji tego dnia jest wspólne spożywanie indyka
(najczęściej faszerowanego lub polanego sosem żurawinowym). Następnie przychodzi
czas na deser, w którego skład wchodzi placek dyniowy i szarlotka z dużą porcją lodów
waniliowych. Inną ważną tradycją jest oglądane meczu futbolu amerykańskiego lub
parady. Pamiętajmy, że Święto Dziękczynienia jest także
oficjalnym początkiem sezonu świątecznego, a to oznacza,
że można już puszczać kolędy i świąteczne piosenki.

Historia

Najprawdopodobniej pierwsze Święto Dziękczynienia obchodzono już w 1621 roku
w kolonii Plymouth. Separatyści chcieli wtedy podziękować lokalnej ludności za letni
urodzaj i pomoc w zaadaptowaniu się w nowych niełatwych warunkach. Zorganizowali

uroczyste świętowanie, które przeszło do historii jako Dziękczynienie
i od tamtej pory obchodzi się je co roku.

Źródła:
https://m.niezalezna.pl/209424-amerykanie-swietuja-dzis-dzien-dziekczynienia

https://www.boska.pl/food/14174/4/Dlaczego-Amerykanie-w-Swieto-Dziekczynienia-jedza-akurat-indyka.html
https://www.eska.pl/news/thanksgiving-day-swieto-dziekczynienia-kiedy-jest-i-o-co-w-nim-chodzi-aa-RLT2-MCwF-a4vi.html

Anna Kowalska, kl. 7a

https://m.niezalezna.pl/209424-amerykanie-swietuja-dzis-dzien-dziekczynienia
https://www.boska.pl/food/14174/4/Dlaczego-Amerykanie-w-Swieto-Dziekczynienia-jedza-akurat-indyka.html
https://www.eska.pl/news/thanksgiving-day-swieto-dziekczynienia-kiedy-jest-i-o-co-w-nim-chodzi-aa-RLT2-MCwF-a4vi.html
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Mateusz Kowaski, kl. 7a

Wycieczka do muzeum.
Dzieci oglądają mumię
egipską. Przy niej jest
tabliczka 2454 p.n.e.
Zdezorientowany Jasio pyta
Bartka:
- Co to za tabliczka?
- Pewnie numer rejestracyjny
samochodu, który potrącił
tego nieboszczyka.

Jasio chwali się mamie:
- Mamo dziś jako jedyny
podniosłem rękę,
gdy pani pytała dzieci.
- Jakie było pytanie?
- Kto wybił szybę na
korytarzu.

Wbiega przerażony chłopak
do apteki i mówi:
-Poproszę lek przeciw bólowy!
-A coś cię boli?
-Nie, ale ojciec czyta moje
świadectwo.

Jakub Heigelmann, kl. 7a
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