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PRZEGLĄD ARKA
GAZETKA SZKOLNA ARKOWICZÓW (WERSJA POKAZOWA)

Od Redakcji

DRODZY ARKOWICZE!

   Witamy Was serdecznie na łamach naszej szkolnej gazetki.

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy w tym roku ,,Przegląd Arki”.

Niech publikacja stanie się inspirującą i wartościową lekturą

podczas jesiennych dni. Mamy mnóstwo pomysłów do realizacji i

żywimy nadzieję, że to, co dla Was przygotowaliśmy, będzie

umilało  szkolne chwile. W tym numerze znajdziecie artykuły z

życia ,,Arki” i nie tylko, a także opowiadanie oraz recenzję. Jeśli

chcielibyście współtworzyć z nami kolejne numery gazetki, to

serdecznie zapraszamy do wspólnej przygody.

Ewa, Ola, Kasia, Franek (kl. 6), Marcin ( kl. 5) i Bartek (kl. 7) 

ŚWIĘTA NIETYPOWE -  2

RECENZJA KSIĄŻKI -  3

FANTASTYCZE ROŚLINY -  4

DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH -  5

DALSZE LOSY CHŁOPCÓW Z 
PLACU BRONI -  6

W tym numerze:
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   Wszyscy zapewne słyszeliście o Bożym

Narodzeniu czy Dniu Wszystkich Świętych,

ale czy ktoś z Was  kiedykolwiek obchodził

Dzień Pocałunku czy Dzień Oblewania

Wszystkiego Czekoladą? Jeśli mielibyście

ochotę na jakiś niestandardowy powód do

świętowania, to ten zestaw jest dla Was.

Kilkadziesiąt propozycji do celebrowania na

listopad i grudzień…

�więta nietypowe
Co �więtowa� nie od �więta?

TEKST I  ZDJĘCIE:  FRANCISZEK KOKOSZKA

Grudzień:
1.Światowy Dzień Walki z AIDS

2.Światowy Dzień Walki z Uciskiem

3.Międzynarodowy Dzień Przyjaźni

4.Dzień Górnika Naftowca i Gazownika

5.Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

6.Dzień Świętego Mikołaja

7.Dzień Lotnictwa Cywilnego

8.Dzień Kupca

9.Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji

10. Dzień Odlewnika

11.Międzynarodowy Dzień Terenów Górskich

12. Dzień Guzika

13. Dzień Telewizji dla Dzieci

14. Dzień Małpy

15. Dzień Herbaty

16. Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą

17. Dzień bez Przekleństw

18. Międzynarodowy Dzień Emigrantów

19. Dzień Narodów Zjednoczonych

20. Międzynarodowy Dzień Solidarności

21. Światowy Dzień Pozdrawiania Brunetek

22. Światowy Dzień Wody

23. Dzień Korzeni Rodzinnych

24. Dzień Raju

25. Boże Narodzenie

26. Dzień Cukrowej Laski

27. Dzień Keksa

28. Międzynarodowy Dzień Pocałunku

29. Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej

30. Dzień Serka Wiejskiego

31. Światowy Dzień bez Bielizny

Listopad:
1.Światowy Dzień Wegan

2.Międzynarodowy Dzień Ukrócenia Bezkarności za

Zbrodnie Przeciwko Dziennikarzom

3.     Święto Myśliwych – Hubertus

4.     Dzień Taniego Wina

5.     Dzień Postaci z Bajek

6.     Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Wyzyskowi

Środowiska Naturalnego Podczas Wojen i Konfliktów

Zbrojnych

7.     Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej

8.     Światowy Dzień Radiologii

9.     Europejski Dzień Wynalazcy

10. Dzień Młodzieży

11. Japoński Dzień Singli

12. Światowy Dzień Ergonomii

13. Międzynarodowy Dzień Niewidomych

14. Światowy Dzień Seniora

15. Święto Wojskowego Centrum Geograficznego

16. Dzień Tolerancji

17. Dzień Studenta

18. Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

19. Dzień Przedsiębiorczości Kobiet

20. Dzień Uprzemysłowienia Afryki

21. Światowy Dzień Rybołówstwa

22. Dzień Kredki

23. Święto Wojskowej Służby Prawnej

24. Dzień Buraka

25. Światowy Dzień Misia

26. Światowy Dzień Drzewa Oliwnego

27. Europejski Dzień Redukcji Odpadów

28. Dzień Pocałunku

29. Dzień Podchorążego

30. Dzień Białych Skarpetek
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   Książka Agnieszki Stelmaszyk ,,Mazurscy w

podróży. Bunia kontra fakir” opowiada o

jedenastoletnim Jędrku, który wraz z rodziną

(mamą, tatą, babcią i kuzynką Marcelą)

wyrusza w podróż samochodem do

Hiszpanii. Po drodze bohaterowie

odwiedzają Frankfurt,  Cannes, Wenecję i

Wiedeń. Ich wyjazd kończy się w Zamku

Książ.

   Podczas podróży przeżywają wiele

ciekawych i zabawnych przygód. W książce

znalazły się zarówno wątki przygodowe, jak i

miłosne czy kryminalne. Jest to lektura

idealna na wakacje, świetnie się ją czyta. Co

jakiś czas pojawiają się w niej śmieszne

fragmenty. Jest ponadto skarbnicą wiedzy.

Dowiemy się z książki, jakie miejsca zwiedzili

Mazurscy. Są tam historyczne opisy,

informacje o zabytkach i atrakcjach w

danym mieście, ciekawostki kulinarne czy

przyrodnicze. Wszystko zostało ciekawie

opisane. Książka posiada również świetne

ilustracje, które dodatkowo wzbogacone

zostały zdjęciami z prywatnego archiwum

autorki.

   Jestem niezmiernie zachwycony książką, o

czym świadczy fakt, że przeczytałem ją w

jeden dzień.  Przygody rodziny Mazurskich 

 
Recenzja książki Agnieszki Stelmaszyk 

,,Mazurscy w podr�ży. Bunia kontra fakir” 
(Wydawnictwo Wilga, 2019 r.)

 
TEKST :  BARTOSZ ŻUKROWSKI

 tak mnie zaciekawiły, że po lekturze

pierwszego tomu, od razu sięgnąłem po

drugą część. Dlaczego podejrzliwy fakir

podąża za Mazurskimi z kraju do kraju? Co z

tego wyniknie? Musicie  sami się dowiedzieć.
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   Od kiedy pierwszy człowiek  przyniósł

kwiat z korzeniami do swojej jaskini,

człowiek czuł potrzebę obcowania z naturą,

również w miejscach sztucznie przez siebie

stworzonych. Od dawien dawna  rośliny

doniczkowe stanowiły dopełnienie wnętrz i

ich gatunek zmieniał się wraz z modą.

W czasach naszych dziadków królowały

paprotki oraz monstery. Nasi rodzice

zamienili je na fikusy, tuje oraz kaktusy,

które były łatwiejsze w pielęgnacji i bardziej

pasowały do nowoczesnego wystroju

wnętrz. 

 Obecnie nieograniczony wybór roślin oraz

ich dostępność  w sklepach sprawia, że

każdy może wybrać sobie swój               

 ideał - posiadać rośliny dopasowane do

swoich potrzeb i gustu. Niezmieniona

pozostaje jednak  umiejętność obchodzenia

się z roślinami oraz poświęcenie im

wystarczającej ilości czasu. 

   Wybierając swoją pierwszą roślinkę, należy

brać pod uwagę miejsce, w którym chcemy

ją prezentować. Dwumetrowy kaktus będzie

wprawdzie wyglądać szałowo, ale

postawienie go przy naszym łóżku może

spowodować łatwe do przewidzenia

problemy natury zdrowotnej i nie mam tu

na myśli zdrowia kaktusa. Dobór wielkości i

rodzaju rośliny do rozmiaru naszego pokoju

pozwoli cieszyć się wzrostem kwiatka bez

narażania nas na nieprzyjemności związane

z wpadaniem na niego w nocnej drodze do

toalety. 

 
Fantastyczne ro�liny. Jak ich nie wyko�czy�?

 
 TEKST I  ZDJĘCIA: KATARZYNA BEŁZA

    Moją pierwszą roślinką był miniaturowy

kaktus ustawiony na regale z książkami. Nie

wytrzymał on niestety długo, ponieważ nie

przygotowałam się do jego uprawy. Zbyt

częste podlewanie rośliny, która jako roślina

pustynna nie potrzebuje dużo wody,

sprawiło, że po roku musiałam się z nią

rozstać. Moje kolejne podejście do uprawy

było bardziej przemyślane. Przed zakupem

kolejnego kwiatka sprawdziłam jego

potrzeby, jeżeli chodzi o nasłonecznienie,

częstotliwość podlewania oraz wielkość

doniczki, w jakiej powinien on być

pielęgnowany. Miejsce w pokoju

przygotowałam jeszcze przed udaniem się

na zakupy tak, aby kupić wybraną roślinę

pasującą do już przygotowanego

stanowiska. 

   Warto porozmawiać z bardziej

doświadczonymi osobami, które mogą

pomóc w stawianiu pierwszych kroków. W

naszym mieszkaniu mamy dużo kwiatów

m.in. dużego fikusa, kilka doniczek z

filodendronami oraz wężownicą nazywaną

również oślimi uszami, ze względu na kształt 
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jej liści przypominający uszy. Żadnego z tych

kwiatów nie musieliśmy kupować, ponieważ

kwiaty można rozsadzać i w różny sposób je

rozmnażać. Wystarczy poprosić znajomego

już posiadającego kwiatka o to, aby dał Wam

szczepkę, aby móc spróbować wyhodować

swój egzemplarz. W taki sposób stałam się

posiadaczem trzech filodendronów, które

sprezentowała mi moja ciocia. 

   W hodowli ważna jest systematyczność,

kwiatki potrzebują dbania o nie bez względu

na porę roku. W wakacje nie możemy

zostawić ich na dwa miesiące bez opieki,

ponieważ po powrocie z wypoczynku

będziemy musieli zaczynać hodowlę od

nowa. Dobrze jest móc poprosić kogoś o

pomoc pod naszą nieobecność. 

    Poświęcenie czasu na naukę dbania o

rośliny i regularne ich podlewanie pozwoli

cieszyć się mini ogrodem w pokoju również

w zimie, kiedy za oknem śnieg i uśpiona

natura. 

    W dniu 4.10.2022 r. odbył się Dzień

Języków Obcych klas 4-8. Uczniowie

przygotowywali się do tego dnia ponad

miesiąc. Kiedy wreszcie nadszedł

oczekiwany dzień, wszyscy przyszli do szkoły

w kostiumach i z różnymi rekwizytami. Klasy

4-6 rywalizowały ze sobą, a klasy 7-8

oddzielnie.

    W pierwszej części konkursu wystąpili

uczniowie klas 4-6.  Czwarta klasa

prezentowała wylosowany kraj - Rumunię,

piąta klasa - Filipiny, a szósta - Bangladesz.

Konkurs zaczęli najmłodsi uczniowie, którzy

przedstawili piosenkę wybranego kraju,

Dzie� Język�w Obcych
TEKST: EWA SZURKIEWICZ, ALEKSANDRA BEŁZA

 później utwory śpiewali piątoklasiści i

szóstoklasiści. Następnie zaplanowano

prezentację scenek i kolejno występowały

klasy od najmłodszej do najstarszej.

Przedstawienia były bardzo zabawne i

wywołały dużo śmiechu na sali. Potem

odbyła się degustacja potraw z danego

kraju. Na końcu wszystkie klasy brały udział

w quizie. 

   W drugiej części konkursu brali udział

uczniowie starszych klas. W klasach 7-8

przebieg wydarzenia wyglądał tak samo. 
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   Po dwóch dniach strachu i niepewności

wynikającego z oczekiwania na wyniki

głosowania, nareszcie jurorzy ogłosili, że

wygrali: w kategorii 4-6  - szósta klasa, w

kategorii 7-8 - siódma klasa.

 Po Dniu Języków Obcych

przeprowadziłyśmy ankietę polegającą na

sprawdzeniu wrażeń i uczuć uczestników w

tym emocjonującym dniu. Na podstawie

rozmów i odpowiedzi pisemnych

dowiedziałyśmy się, że uczniowie w

większości przed samym wydarzeniem czuli

stres, zdenerwowanie, presję,

podekscytowanie i niepokój. Niektórym

uczestnikom przygotowania sprawiły radość

i szczęście. Natomiast w trakcie pokazów

uczniowie odczuwali lekki stres i ulgę. Jedna

osoba napisała, że czuła się ,,bosko”. Inni

uczniowie byli również zakłopotani,

zestresowani i podekscytowani. Po

zakończeniu konkursu część osób odczuwała

ulgę i radość, inni przeżywali smutek,

spokój, szczęście, a także rozczarowanie.

Pewne osoby były poirytowanie, bo nie

odniosły zwycięstwa.

 

    Mimo wszystkich negatywnych uczuć,

Dzień Języków Obcych jest źródłem wiedzy

dla wszystkich uczestników, okazją do

zmagania się z samym sobą i rozwoju

osobistego. Każdy z nas nie może się

doczekać kolejnej edycji tego konkursu w

przyszłym roku! Dziękujemy ósmej klasie za

ich ostatni, wspaniały występ.

  

Dalsze losy Chłopc�w z Placu Broni
(opowiadanie)
TEKST: MARCIN PINDELSKI

  Kilka dni po śmierci Nemeczka odbył się

jego pogrzeb. Wszyscy chłopcy  uczestniczyli

w wydarzeniu. Boka zauważył, że na

uroczystość przyszły też Czerwone Koszule.

 Janosz postanowił porozmawiać z

chłopcami przeciwnej drużyny. Podszedł do

nich po skończonym pogrzebie.

- Co tutaj robicie? - spytał.

  

- Przyszliśmy pożegnać się z bohaterskim

Nemeczkiem, chcieliśmy też pogadać o

planowanej na Placu Broni budowie i spytać,

czy nie chcielibyście znaleźć wspólnego

miejsca do zabawy – powiedział Feri Acz.

- Porozmawiam o tej sprawie z       

 kolegami - odpowiedział Boka. 
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   Następnego dnia po zajęciach w szkole

umówił się z pozostałymi chłopcami z

tartaku. Opowiedział im o prośbie Feriego

Acza. Wspólnie postanowili poszukać

miejsca, w którym obie drużyny mogłyby się

bawić w zgodzie. Zastanawiali się, gdzie

mogłoby być. Czonakosz przypomniał sobie,

że jego dziadek miał w pobliżu Ogrodu

Botanicznego niewielki ogród.

- Chłopaki, mój dziadek ma duży ogród,

chodźmy się spytać, czy pozwoli nam się

tam bawić.

- To bardzo dobry pomysł – odpowiedzieli

wszyscy chłopcy.

   

  Poszli do dziadka i poprosili o zgodę na

zabawę w ogrodzie. Starszy pan spełnił ich

prośbę pod warunkiem, że będą się

grzecznie i zgodnie bawić. Szczęśliwi chłopcy

podziękowali starszemu panu i poszli po

Czerwone Koszule. Feri Acz i jego drużyna

byli bardzo wdzięczni.

 Czerwone Koszule i Chłopcy z Placu Broni

pogodzili się. Wspólnie się bawili i dbali o

ogród dziadka. Nie zapomnieli o Nemeczku -

opiekowali się jego grobem oraz odwiedzali

rodziców zmarłego przyjaciela.




