Spotykają się dwaj muzycy
jazzowi i jeden mówi:
- wiesz, kupiłem twoją nową
płytę!
a na to drugi:
- a, to ty...

- Co trzeba zrobić, żeby perkusista przestał grać?
- Dać mu nuty

- Kto to jest gentelman?
- To ktoś kto umie grać na akordeonie ale tego nie robi

W tym miesiącu przeprowadziliśmy z naszymi uczniami ankietę
,,muzyczną’’, każda klasa mogła wybrać kilku wykonawców.
W klasach 0-3 najwięcej punktów zdobyli :
=Psy-39 głosów
=Fryderyk Chopin-26 głosów
=Ewelina Lisowska -19
W klasach 4-6 najwięcej punktów zdobyli :
=One Direction-43
=Eminem ex aequo Donatan&Cleo – 34
=Dawid Kwiatkowski -19
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Kiedy w Polsce odwiedzili nas Amerykanie, postanowiliśmy
to wykorzystać i przeprowadzić wywiad z panem Mikem.
Redakcja- Skąd wziął się pomysł na robienie tego
projektu?
Mike- Odwiedziłem Polskę w 2007 roku, następnie pani Maja
Olender skontaktowała się z biurem podróży i zorganizowała
wycieczkę do Polski. Potem zaczęliśmy realizować projekty i
je prezentować . Następnie odwiedziłem Polskę z moimi
uczniami.
R- Czemu Polska?
M- Ludzie w Polsce są cudowni, kraj jest piękny, a jedzenie
jest naprawdę pyszne. Miło jest pracować z ludźmi, którzy
doceniają to co my możemy zrobić aby pomóc im w nauce
angielskiego, ale również dają nam wiele w zamian.
R- Jakie miejsce najbardziej podoba Ci się w Polsce?
M- Moim ulubionym miejscem w Polsce jest Zakopane.
Pewnego dnia gdy będę na emeryturze wrócę tam.
R- Czy zamierzasz wracać do Polski?
M- Tak
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W tym roku pierwszy dzień wiosny świętowaliśmy w naszej szkole przez dwa dni. Konkurs
„Mam Talent” odbył się 20 marca 2014 roku. Widzieliśmy wiele niezwykłych talentów od
pięknych anglojęzycznych piosenek , break dance’u po granie na pianinie. Uczniowie z
różnych klas zaprezentowali przeróżne talenty.
a) sportowe : żonglowanie piłką, akrobatyka, sporty walki
b) muzyczne: śpiewanie, gra na instrumencie
c) taneczne: taniec towarzyski, nowoczesny, woogie –boogie,
d) intelektualne: gra w szachy,
e) plastyczne: pokaz prac plastycznych

W kategorii klas 0-I zwyciężyły klasy : 0 d, I a, I b, I d. W klasach II-III: II c, III c, III e.
W klasach IV-VI: IV c, IV d, V d, VI a, VI c. 21 marca odbył się konkurs na najbardziej kolorowo
przebraną klasę. Z klas IV-VI zwyciężyła klasa VI d, z klas 0-III 0 d, I e, I f, III b. Klasy IV c i IV e
miały w swoich klasach bajecznie kolorowe kwiaty.
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Szydełkowanie!
„Ocalić od zapomnienia”

W dniu 13.03 2014 r. o godz.8.00 odbyło się spotkanie rękodzielnicze, którego
tematem były szydełkowe robótki.
W zajęciach uczestniczyły dzieci uczęszczające na kółko plastyczne prowadzone przez panią
Agnieszkę Gunerkę. Na spotkanie została zaproszona babcia Marysi Radomyskiej uczennicy
kl. 2c pani Sabina Zawadzka, która przyniosła różne cudeńka zrobione na szydełku –aniołki,
kurki, rękawiczki, koszyczki. Każda z nas chciała szybko nauczyć się szydełkowania.
„Szydełkowanie nie jest techniką trudną do opanowania, ponieważ wszystkie podstawowe
oczka wykonuje się w ten sam sposób” - tak zachęcała nas pani Sabinka.
Istnieją oczka łańcuszka, oczka ścisłe, półsłupki, słupki raz lub wiele razy nawijane. Dzięki
różnym kombinacjom oczek powstają różne wzory, które można wykorzystać zarówno przy
tworzeniu odzieży jak i koronek ozdobnych. Podczas pierwszych zajęć, koleżanki, które
zetknęły się wcześniej z szydełkowaniem, rozpoczęły prace nad łańcuszkiem. Inni uczestnicy,
którzy po raz pierwszy trzymali szydełko w ręku, uczyli się robić oczka . Rozpoczęte prace
zabrałyśmy do domu, aby je dokończyć, a nasza babcia pani Sabinka
podarowała nam szydełkowe opaski. Już nie możemy doczekać się kolejnego spotkania ,
które odbędzie się już w przyszły czwartek. Natalia Pucelak uczennica kl.2c

100 lat szkoły!
W związku z trwającymi przygotowaniami do obchodów 100-lecia naszej szkoły, serdecznie
zapraszam chętnych uczniów do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.
Tworzymy zespół instrumentalny, w którego skład będą wchodzić nie tylko uczniowie, ale też
nauczyciele i rodzice.
Mile widziane są osoby, które chcą rozwijać swój talent w chórze szkolnym. Wszystkie
zainteresowane dzieci mogą zgłaszać się do wychowawcy lub do p. Marty Meyerholz.
Skład zespołu chcemy ustalić jeszcze przed wakacjami, natomiast próby rozpoczną się do drugiej
połowy września 2014 roku.
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Z wokalistą Jakubem Molędą rozmawiała jego bratanica, Oliwia Molęda, uczennica kl 6
W tym roku skończył Pan 30 lat, a od 17 zawodowo występuje
na scenie. Czy od dziecka chciał Pan zostać piosenkarzem?
Nie przypominam sobie, żebym myślał, będąc dzieckiem, o tym, że chcę zostać
piosenkarzem. To się po prostu stało niemal automatycznie. Nauczycielka muzyki wysłała
mnie na lokalny konkurs piosenki który wygrałem, więc wziąłem udział w jeszcze kilkunastu, a
w wieku 13 lat miałem już na koncie złotą płytę i pierwszą trasę koncertową za sobą. Dopiero
później, w liceum podjąłem poważną decyzję, aby pójść na studia muzyczne na
Akademii Muzycznej w Katowicach i ...klamka zapadła. Największą popularność przyniosły
Panu występy z najmłodszym zespołem na świecie LO.27.
Skąd wzięła się nazwa zespołu? Jak wspomina Pan tamten
czas? Czy żałuje Pan, że zespół się rozpadł?
LO. 27 to numer liceum mojego pierwszego producenta, który z sentymentu zasugerował
taką nazwę. Z perspektywy czasu cieszę się, że zespół przestał grać, gdyż dało mi to dystans
do zawodu wokalisty i mogłem się realizować w innych nurtach muzycznych.
Za czasów LO.27 miał Pan tysiące fanek. Ponoć musiał Pan zmienić numer
telefonu, bo dzwoniły dzień i noc. Czy policzył Pan kiedyś wszystkie
listy, które od nich dostał?
To prawda, przyszedł moment że telefon dzwonił co 7 sekund od 7:00 do około 22:00, więc
zmiana numeru była konieczna. Co do listów, to policzyłem je tylko raz, w walentynki i
okazało się że jednorazowo otrzymałem ponad 800. Listonosz nie był zadowolony.
Do dziś w wielu stacjach radiowych grany jest przebój LO.27 "Mogę
wszystko". Czy nadal zdarza się Panu ją śpiewać? I czy uważa Pan, że "można wszystko"?
Zdarza mi się ją śpiewać, ale rzadko, bo odbiega nieco stylistycznie od moich nowych
piosenek. Myślę że marzenia się spełniają, jeśli ma się odwagę do nich dążyć. Po rozstaniu z
zespołem rozpoczął Pan karierę solową.
Nagrał Pan płytę ze starszym bratem, Maciejem jako duet Molęda, występowaliście w
polskich preselekcjach do Eurowizji. Jak pracowało się Panu z bratem?
Jak na tak wybuchową mieszankę różnych charakterów to naprawdę całkiem
nieźle. Występował Pan też w głośnym musicalu "Taniec wampirów" Romana
Polańskiego. Jak wspomina Pan współpracę z tym światowej sławy reżyserem?
Z pewnością jest to duży prestiż zważywszy, że zagrałem jedną z głównych ról - Alfreda - w
światowej produkcji, a wcześniej nie miałem z musicalem nic wspólnego. Było to dla mnie
zupełnie nowe doświadczenie – pierwszy raz w teatrze Roma i aż pięć castingów, aby dostać
angaż. Ostatni z nich
rozstrzygał pan Roman Polański, na szczęście na moją korzyść. Zagrałem około 130
spektakl, i zanim tytuł zszedł ze sceny i nagraliśmy dwupłytowy album z
piękną muzyką Jima Steinmana, który okrył się platyną.
Jakie plany ma Pan na ten rok? Czy szykuje Pan nową płytę i trasę koncertową?
Tak. Do końca pracy nad albumem zostały mi trzy kompozycje i ostateczna
realizacja. Trasy raczej nie planuję, za to w przyszłym sezonie może będzie
inaczej.
Dziękujemy za rozmowę.
Również dziękuję i życzę Wszystkim uczniom szkoły podstawowej nr 84 samych szóstek i
udanych wakacji.
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„Mistrzostwa nocnych zawodników” To nietypowa gra sportowa, dlaczego? Ponieważ zamiast
typowych dyscyplin(np. tenis)są rzutki, kręgle i bilard. A teraz słówko na temat każdej z nich:
High velocity bowling (kręgle) jako jedyna z trzech
gier-konkurencji - nie jest spolszczona i ma słabą
rozgrywkę, bez jakiejkolwiek symulacji. Tylko dla
fanatyków.

Top darts (rzutki) ta dyscyplina spodobała mi się
bardziej niż kręgle lecz tak samo jak z bilardem możliwość ustawienia koloru i kształtu strzałek

OCENA:

8+/10

[Jakub Ambroziak VI a]

ZAPRASZAMY NA
PIKNIK RODZINNY
SOBOTA 7 CZERWCA
2014 W GODZINACH
10:00-14:00 NA TERENIE
SZKOŁY
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Czy znacie Leonarda da Vinci? Dziwne pytanie, któż by go nie znał? Ale czy wiecie, że oprócz tego , że był
genialnym wynalazcą, matematykiem, architektem, konstruktorem wyprzedzającym swoimi wynalazkami epokę, w
której żył; wyjątkowo uzdolnionym malarzem, którego obrazy są teraz najcenniejszymi dziełami na świecie…. był
jednocześnie DYSLEKTYKIEM.
A czy nazwisko Edison coś Wam mówi? Przedstawię Wam go bliżej – Tomas Edison, był twórcą około 1000
wynalazków: fonografu, płyty gramofonowej, kamery filmowej, betoniarki, lodówki, dyktafonu, żarówki…. i
jednocześnie na co dzień musiał zmagać z takimi samymi trudnościami jak każdy „zakręcony” dyslektyk – nauczyciel
był bezwzględny – diagnoza : „…zbyt głupi , by się uczyć!”
Teraz pora na Alberta Einsteina - on również nie spotkał się ze zrozumieniem swojego nauczyciela, który
powiedział, że „… nie będzie z niego żadnej pociechy…” , a po latach dzięki swojemu geniuszowi opracował TEORIĘ
WZGLĘDNOŚCI, dzięki której został włączony do grona Noblistów.
A czy podejrzewalibyście Ludwiga van Bethoveena i Wolfganga Amadeusza Mozarta o dysleksję? Myślę, że
nie !!! A jednak współcześni badacze uważają, że Ci genialni muzycy, gdyby dziś trafili do Poradni PsychologicznoPedagogicznej na …. Odrowąża , na 100 % dostaliby opinię, że są dyslektykami.
Na koniec chcę jeszcze wspomnieć Hansa Christiana Andersena , który na kartach historii zapisał się
dlatego, że był autorem baśni, w których zawierał nie tylko ponadczasowe treści moralne, społeczne i filozoficzne, ale
też mnóstwo błędów ortograficznych  . Jego wydawcy mieli pełne ręce roboty, przy poprawianiu błędów. Ale to
dzięki niemu przenosimy się do świata baśni, w którym możemy spotkać Królową Śniegu, Calineczkę, Brzydkie
Kaczątko i Dziewczynkę z zapałkami.
Lista sławnych osób , które mają dysleksję jest bardzo długa, muzycy, pisarze , wynalazcy, aktorzy,
reżyserzy, politycy, może kiedyś…. napiszą też o mnie  Kto wie ???

Oliwia Bednarczyk uczennica klasy 6d zajęła 1 miejsce w konkursie Warszawskim.
Napisała wiersz o Powstaniu Warszawskim.

,,Powstanie za Wolność!’’
Powstali, bo tego już było dość.
Powstali, bo jak nie oni, to kto?
Powstali, bo trzeba o wolność się bić.
Powstali, bo nie mieli już nic.
Już nic do stracenia, choć wolność to skarb,
a miasto kochane upadło na kolanach.
Tonąc w gruzach szli, bo do walki wzywano ich.
I poszli do boju, choć nie mieli szans.
I poszli do boju i dziad nasz i brat.
Choć pomoc nie przyszła,
choć byli bez szans.
Lecz ja nie zapomnę, pamiętaj i Ty,
bo to oni o wolność naszą wylali tyle krwi.
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Opiekun samorządu uczniowskiego Katarzyna Zielińska razem z
dwoma członkami samorządu Natalią Nasiłowską oraz Karoliną
Kucharską wzięli udział w ogólnopolskim projekcie zorganizowanym
przez Fundację Edukacja dla Demokracji ,,Wspieramy samorządność
uczniowską’’.
PRZYPOIMINAMY O WPŁATACH NA RADĘ RODZICÓW, 10 ZŁOTY
MIESIĘCZNIE! NUMER KONTA: 65102010420000890200096651
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BARDZO DZIĘKUJEMY ZA POMOC W REALIZOWANIU GAZETKI
PRACOWNIKOM DRUKARNI MEDIA WORKS PRINT - ŁUKASZOWI
BEDNARCZYKOWI ORAZ KAMILOWI KORDEL.

8

