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W dniu 01.02.2006r. odbył
się uroczysty apel podsumowujący pierwszy semestr nauki. Na długiej przerwie zebraliśmy się w świetlicy, aby
dowiedzieć się którzy uczniowie zasłużyli na wyróżnienie i
tytuł „Ucznia na medal”.
W klasach I -III wyróżniono
wielu uczniów, którzy swoim
zaangażowaniem, pracowitością i wynikami w nauce zasłużyli na miano wzorowych
uczniów.
Klasa I: A. Harnacke, K.
Kałek, Z. Kukla, K. Masiewicz, M. Mikołajczak, M.
Szlachtycz, D. Środecka, K.
Domaszewicz, T. Karatysz
Klasa II: D. Byk, B. Duda,
W. Janeczek, M. Matla, K.
Strusińska.
Klasa III: E. Latuszek, M.

Słowińska, D. Kałek, P.
Helwig, A. Czop, J. Dąbrowski, K. Szablewski, E.
Kaczmarek, M. Perdon.
Z klasy IV średnią ocen
powyżej 4,75 oraz wzorowe
lub bardzo dobre zachowanie uzyskali: Filip Dziedzic,
Łukasz Leja, Anna Lubocha, Jędrzej Buszczak.
Spośród uczniów klasy V
nagrodzeni zostali: Pamela
Cybulska, Agnieszka Sroga i
Jarosław Kosicki.
Z VI klasy nagrodzone
zostały same dziewczyny, a
były to: Natalia Purpurowicz, Zuzanna Bazydło,
Katarzyna Skotnicka, Monika Szywała, Adrianna Gielniewska i Anna Wawrzyniak.
Najlepsi uczniowie dostali
znaczk i z napisem

„UCZEŃ NA MEDAL.”
Pani Małgorzata Dziedzic
zrobiła wszystkim pamiątkowe zdjęcia, które zostały
umieszczone na stronie
internetowej szkoły. Pani
Bożena Perdon rozdawała
nagrody i składała gratulacje
wszystkim nagrodzonym. W
tak życzliwej i uroczystej
atmosferze uczniowie z
najlepszymi wynikami zapewne poczuli się dumni i
mieli satysfakcję ze swojej
nauki.
Wszystkim nagrodzonym
jeszcze raz serdecznie gratulujemy, a pozostałych
uczniów zachęcamy do systematycznej pracy, bo jak
mówi stare przysłowie „Bez
pracy nie ma kołaczy”.
Redakcja

Kronika szkolna
Szkolna drużyna brała udział w
Konkursie Informatycznym dla
szkół podstawowych gminy
Międzyrzecz, który odbył się 26
stycznia 2006 r. Do kolejnego
etapu (28 lutego b.r.) zakwalifikowali się: Katarzyna Skotnicka i Rafał Strugała. Życzymy
im dalszych sukcesów!
Uczniom klasy szóstej przypominamy (oczywiście z czystej
życzliwości), że do sprawdzianu
zostało ... bardzo mało czasu .
Dnia 4 kwietnia o godzinie 9.00
będziecie musieli liczyć tylko na
własne umiejętności i wiedzę,
zatem – do pracy!
Na uroczystym apelu 1 lutego
b.r. wręczono odznaki „Uczeń

na medal” 36 uczniom naszej szkoły,
w tym 23 z klas I -III oraz 13 z klas
IV-VI. Wszystkim gratulujemy!
Luty był miesiącem oczekiwania na
ferie zimowe. Odpoczywaliśmy od
nauki szkolnej, ale nie od szkoły, ponieważ w pierwszym tygodniu ferii
zaplanowano wiele atrakcyjnych zajęć
i wycieczek. O swoich przeżyciach i
wrażeniach napisali dla Was nasi
szkolni redaktorzy na dalszych stronach.
Ponieważ w tym roku
walentynki ,
czyli Święto Zakochanych, przypadły
w czasie ferii (14 lutego), Samorząd
Uczniowski zorganizował jeszcze
przed przerwą w nauce akcję walentynkową. Były życzenia, kartki, listy,
uśmiechy i upominki, które z tej oka-

zji chętnie sobie przekazywaliśmy. Nawet
nauczyciele (niektórzy) zostali obdarowani wyrazami uczniowskiej sympatii.
W środę 8 marca uczniowie przygotowali
uroczystość z okazji Dnia Kobiet . W
naszym reportażu przeczytacie, co się
działo!
Dnia 15 marca odbyły się szkolne eliminacje do turnieju ORTO-GRA dla klas
I-III. Turniej międzyszkolny odbędzie się
w naszej szkole 23 marca. Przygotowania
trwają!
Klasy IV -VI uczestniczyły w projekcji
filmu „Opowieści z Narni”. Nasi
dziennikarze pracują nad recenzjami z
filmu. Ich opinie
zamieścimy w następnym numerze
gazetki.
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Ferie 2006
Tegoroczne ferie zimowe przypadły na drugą połowę lutego. Na
pierwszy tydzień szkoła przygotowała dla nas kilka ciekawych propozycji na aktywny wypoczynek.
Od poniedziałku do piątku można było spędzić z kolegami kilka
godzin na zwiedzaniu ciekawych
miejsc i wspólnej zabawie. Był
zatem wyjazd na basen oraz do
teatru, wycieczki po okolicy, było
ognisko, a na sali gimnastycznej
odbyły się zajęcia sportowe. Dla
każdego coś miłego! Wielu
uczniów skorzystało z tej oferty,
co bardzo ucieszyło Panią Dyrektor i nauczycieli organizujących te
wyjazdy. Przeczytajcie, co o swoich przeżyciach napisali nasi
szkolni redaktorzy.
W czasie ferii odbyły się wycieczki zorganizowane przez naszą szkołę, między innymi wyjazd
na basen do Świebodzina i do
teatru w Gorzowie na przedstawienie ,,O dwóch takich, co ukradli księżyc”, ponadto wycieczki
do Santoka i Nietoperka oraz
Łagowa i Gościkowa..
Uczestniczyłam w wyjeździe na
basen do Świebodzina. Na zbiórce przed portiernią wszyscy z niecierpliwością czekali aż nadjedzie
Pani Dziedzic. Kiedy nasza organizatorka i opiekunowie przybyli
na miejsce, wszystkie dzieci już
czekały. Pani sprawdziła obecność. Przeliczenie skończone,
nadjeżdża autobus, a wszyscy –
jak zwykle - kłócą się, kto siedzi
na tyle pojazdu. Szóstoklasiści od
razu usiedli z tyłu, ja akurat siedziałam na przedostatnim miejscu. Za mną siedział Mateusz,

który ciągle mi dokuczał. W końcu dotarliśmy na miejsce.
Kiedy wyszliśmy z autobusu,
chcieliśmy jak najszybciej dotrzeć
na basen, popływać i pozjeżdżać
ze ślizgawki. Przebrałam się
pierwsza i pobiegłam na ślizgawkę. Kolejka długa, a już za mną
pojawiali się następni. W końcu
zjechałam i od razu poszłam do
strefy dla umiejących pływać. W
jedną i w drugą stronę pływałam
15 razy razem z Panią Dziedzic.
Później bawiłam się z kolegami i
koleżankami w wodzie. Ale kiedy
zobaczyłam, że opiekun wychodzi, postanowiłam też już iść się
przebrać wraz z innymi dziewczynami, w ten sposób szybko się
przebrałyśmy i wysuszyłyśmy
włosy.
Później poszłam do baru zająć
stolik dla mnie, Agaty i Pameli.
Zamówiłam frytki i czekałam na
dziewczyny. W czasie jedzenia
rozmawiałyśmy i opowiadałyśmy
sobie żarty. Kiedy wszyscy posilili
się, ustawiliśmy się przed wyjściem, żeby Pani mogła nas przeliczyć. Wsiedliśmy do autobusu i
ruszyliśmy w drogę powrotną.
Wesoło i przyjemnie spędziłam
czas na basenie. Dobrze jest pobyć razem ze szkolnymi kolegami
w wolnym czasie, bo wtedy lepiej
się poznajemy, a takie chwile dłużej pozostają w pamięci.
Agnieszka Sroga
Uczestniczyłam w czasie ferii w
wycieczce do Santoka i Nietoperka.
We wtorek rano wyruszyliśmy
wojskowym autobusem spod portierni. Podróż do Nietoperka
przebiegła bardzo szybko, w hałaśliwej, ale sympatycznej atmosferze, ponieważ jechała z nami grupa młodzieży z Wędrzyna. Pojechaliśmy do stacji chiropterologicznej. Tam pan przewodnik

opowiedział nam
ciekawe rzeczy
o nietoperzach i
pokazywał przezrocza na temat
tych interesujących stworzeń.
Na koniec obejrzeliśmy film o nietoperzach zimujących w bunkrach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Następnie ruszyliśmy do Santoka.
Tam z kolei zwiedziliśmy małe, ale
interesujące miejscowe muzeum.
Obejrzeliśmy eksponaty i wysłuchaliśmy informacji na temat historii Santoka i powstania muzeum. Potem
pojechaliśmy z powrotem do
Obrzyc, gdzie czekało na nas ognisko, kiełbaski, herbata. W miłej atmosferze organizatorzy rozdali
uczestnikom wycieczki należącym do
szkolnego koła PTTK legitymacje
członka Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.Po dniu
pełnym wrażeń i emocji wróciliśmy
do domów zmęczeni, lecz weseli. To
była udana wycieczka.
Z radością oczekiwaliśmy kolejnego
wyjazdu do klasztoru w Gościkowie.
Było tam bardzo ciekawie i trochę
niezwykle. Następnie ruszyliśmy do
bunkrów w Kaławie. Zeszliśmy pod
ziemię tylko na 20 minut, ale i tak
było bardzo interesująco. Gdy wyszliśmy z bunkrów, poszliśmy do
minimuzeum, gdzie niektórzy kupili
sobie pamiątki. W końcu ruszyliśmy
do Łagowa. Tam oglądaliśmy stację
badawczą. Następnie weszliśmy na
wieżę zamku zakonu cystersów. Kolejnym punktem programu był konkurs turystyczno -krajoznawczy. W
końcu udaliśmy się do Wędrzyna na
ciepłą i smaczną wojskową grochówkę i herbatę. Zmęczeni, lecz weseli i
zadowoleni z wyprawy wróciliśmy do
Międzyrzecza.
Ola Wachowska

NUMER 6

STR . 1

Śpiewać każdy może…
W marcu odbył się w
Międzyrzeckim Domu Kultury
konkurs piosenki pod hasłem
„Wygraj sukces!”. W eliminacjach
startowało 6 dziewcząt z naszej
szkoły: E.Kaczmarek, M.Perdon,
M.Koban, W.Nowak, P.Cybulska,
K.Skotnicka. Do kolejnego etapu
zakwalifikowano Weronikę Nowak, Pamelę Cybulską i Katarzynę Skotnicką. Z całą pewnością jednak wszystkie dziewczęta
śpiewały wspaniale, a dla kilku z
nich był to pierwszy występ w
takiej roli.
Kolejny etap konkursu
odbył się 12 marca. Wszystkim
udzieliła się spora trema, jednak
grupa „Sami swoi” żywiołowym
występem potrafiła rozluźnić nie
tylko widownię, ale i innych wykonawców. Niespełna 40 minut
później była najważniejsza chwila
dla wszystkich wykonawców. Cała sala czekała w napięciu na werdykt jury. Okazało się, że Weronika i Pamela dostały się do etapu
wojewódzkiego, a Kasia dostała
wyróżnienie. No cóż, dla niej to

był pierwszy taki występ i od razu
taki sukces!
Naszym koleżankom gratulujemy
i życzymy dalszej satysfakcji.
Katarzyna
Skotnicka

stałam do kolejnego etapu, to
jednak zostałam laureatką tego
konkursu. Daje mi to ogromną
satysfakcję z tego co robię. Zachęcam wszystkich do śpiewania.,
bo przynosi same korzyści: rozwija talent, uczy wytrwałości, przygotowuje do publicznych występów.
Pamela Cybulska

Po raz siódmy odbywał
się w MDK Festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej.
W przesłuchaniach eliminacyjnych wzięło udział 80 wykonawców. Spośród nich jury wybrało
27 osób do kolejnego etapu przesłuchań. Szkoda, że nie wszyscy
wokaliści się dostali, bo naprawdę
pięknie śpiewali. Gdy ja wchodziłam na scenę, widownia biła brawa – z czego byłam bardzo zadowolona. Mimo tego że się nie do-

Lubuski Konkurs Recytatorski
Po emocjach szkolnego etapu
sześciu reprezentantów szkoły
udało się do MDK, by 8 lutego
br. wziąć udział w gminnych eliminacjach Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego. Byli to: Nina
Trochanowska, Ilona Garczyńska, Anna Wawrzyniak, Natalia Purpurowicz, Pamela Cybulska, Jarek Kosicki . Przejętym i trochę zdenerwowanym
recytatorom towarzyszyła uczennica z klasy III Magdalena Perdon, która przygotowała dla Was
krótką relację z tego wydarzenia.

naszej gminie. Towarzyszyli im
opiekunowie – nauczyciele i rodzice, a także miłośnicy tego konkursu. Pani prowadząca spotkanie
przywitała wszystkich i przedstawiła jury. Wysłuchaliśmy wierszy
w wykonaniu około 40 uczestników, ale mnie i tak najbardziej
podobały się występy naszych
koleżanek i kolegi. Niestety, surowe oko i ucho komisji zakwalifikowało dalej tylko jedną uczennicę z naszej szkoły. To Ilona Garczyńska z klasy III będzie 15
marca reprezentować naszą szkołę w konkursie rejonowym. PoKonkurs zgromadził dużą liczbę
nadto wyróżnienie przyznano
uczestników z wszystkich szkół w
Pameli Cybulskiej.

Konkurs bardzo mi się podobał,
wymagał od uczestników ogromnej odwagi i talentu. Trzymam
kciuki za występ naszej koleżanki
w kolejnym etapie konkursu.
Magda Perdon
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Z cyklu „Szkolna rzeczywistość w krzywym zwierciadle…”

Raport szkolnej myszki
część II
Witam ponownie w
„Raporcie szkolnej myszki”.
Cieszę się, że będę mogła poinformować Was, jak ja, mała
myszka, zdobywam nowe informacje dla czytelników.
Kiedy zabrzmiał pierwszy dzwonek, a uczniowie zbiegli się do klas, wyłączyłam mój
mały telewizorek i pobiegłam
do klasy III. Drzwi zamknięte,
wejdę przez dziurkę od klucza.
W środku idealna cisza. W pew-

Z życia szkoły
(widziane okiem rybki)
Cześć! Nazywam się Ilonka. Tak
jestem rybką, mieszkam wraz z
przyjaciółmi w szkolnym akwarium, które ustawiono na regale
w sali numer 7. Niedawno przybył do nas nowy przybysz - ślimak, nazwałam go Rogatek.
Jestem w klasie piątej, zaraz
rozpoczną się lekcje. Jak tu głośno! Już mam dość tych dzieciaków. Znowu podejdzie ta mała i
mnie przekarmi. Poza tym nie
rozumiem, dlaczego oni przy
każdej okazji starają się zainteresować mnie rozmową. Przecież
powinni wiedzieć, że ryby głosu
nie mają. Klasa 5 zachowuje się

nym momencie Pani wyszła,
uczniowie zaczęli biegać po klasie, jeden Tobus o mało co by
mnie nie zdeptał! Wychodzę,
przez najbliższy czas nie będę
do nich przychodzić, wystarczy
mi, że widzę jak biegają po szkole i po dworze, a przecież mogą
się poślizgnąć i zrobić sobie
krzywdę. Idę do IV klasy. Zanim doszłam na miejsce, zadzwonił dzwonek. Drzwi otworzyły się gwałtownie – przeżyłam prawdziwy szok. Gdy
uczniowie wybiegli, ja weszłam
do wewnątrz poczekać aż wrócą
na lekcję. No i doczekałam się!
Jedna z dziewcząt zauważyła
mnie. Jej reakcja zupełnie mnie
zaskoczyła. Czy ja wyglądam aż
tak okropnie, żeby na mój widok krzyczeć tak przeraźliwie i
wołać na pomoc Panią Mirkę?

czasem jak rozwydrzone dzieciaki, które wyzywają się i robią
różne dziwne rzeczy (mogę wymieniać w nieskończoność). Nareszcie!!! Przyszła nauczycielka i
mówi, że dziś porozmawiamy
sobie o częściach mowy. Niektórzy byli bardzo zadowoleni,
że dzisiaj będą o tym rozmawiać, a inni nie byli zaintereso-

wani tą propozycją. Pani Marzena spytała się, jaka to część mowy „rybka”. To ciekawe pytanie
nawet mnie wyrwało z letargu.

Pani przyszła z miotłą, ale na
szczęście zdążyłam się ukryć za
telewizorem. Kiedy uspokoiło
się, wyszłam z ukrycia i śpieszę
do V klasy. Właśnie czytają swoje charakterystyki postaci mitologicznej - Odyseusza. Zasłuchałam się, szkoda, ostatni
dzwonek, już idę do mojego
przytulnego domku.
Włączyłam telewizor i
odpoczywam w moim milutkim
łóżeczku. Myślę sobie, że szkolne życie jest przede wszystkim
bardzo męczące.
Agnieszka Sroga

Ale czy oni pozwolą mi się
chwilę zastanowić w CISZY?!
Nie, wszyscy krzyczą chórem,
pani Marzena nie może ich zrozumieć. Wreszcie stuknęła ręką
o biurko (chyba trochę bolało...)
i wszyscy się uspokoili. Pani powiedziała: „Wyjmijcie kartki.”
Wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
Niektórzy szybko poradzili sobie z pytaniami, a inni nie mieli
zielonego pojęcia o co w tym
wszystkim chodzi. Zadzwonił
dzwonek i wszyscy oddali kartkówki.
Współczuję pani Marzenie, nie
chciałabym być na jej miejscu. I
mam nadzieję, że klasa 5 się poprawi. Liczę na was !!!
Do zobaczenia -Wasza klasowa rybka
Małgosia Koban
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DZIEŃ KOBIET
Jak co roku
8 marca obchodzono
Międzynarodowy Dzień
Kobiet.
W a r t o
wspomnieć,
że to święto
ustanowiono w 1910 roku.
Uczniowie naszej szkoły przygotowali z tej okazji ciekawy i
wesoły program artystyczny.
W pięknie przystrojonej sali
gimnastycznej zebrali się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Na
dużych tablicach umieszczono
fragmenty wierszy o kobietach,
z przodu ustawiono wazony z
kolorowymi kwiatami zrobionymi z bibuły. Wystrój uzupełniały piękne paprocie w dużych

donicach. Na tym barwnym tle
prezentowali się uczniowie z
kilku klas. Usłyszeliśmy m.in.
wiersze w wykonaniu I. Garczyńskiej, N. Purpurowicz, J.
Kosickiego. Teksty mówione
przeplatały się z piosenkami. W
tej roli wystąpiły nasze koleżanki: W. Nowak, K. Skotnicka, E.
Kaczmarek, M. Perdon, M. Koban, P. Cybulska. Dziewczęta
zachwyciły swoim występem i
porwały do śpiewu zebranych,
którzy spontanicznie wtórowali
wesołym piosenkom.
Kiedy K. Cyranik złożył
wszystkim kobietom – dużym i
małym – życzenia spełnienia
marzeń, wszyscy myśleliśmy, że
to już koniec programu. Wtedy
pojawiły się w wytwornych strojach dwie eleganckie kobiety.

Ich wejście było zaskoczeniem i
dopiero po chwili zorientowaliśmy się, że pod kapeluszami i
futrami kryją się nasze koleżanki
z szóstej klasy, Kasia Skotnica i
Natalia Purpurowicz. Zaśpiewały one znaną piosenkę „Być kobietą, być kobietą…” i zachwyciły widzów swoim śpiewem i
wdziękiem. Dziewczęta nagrodzono gromkimi brawami, a
Filip i Kevin z klasy czwartej
wręczyli naszym gwiazdom tulipany.
Uroczystość bardzo mi się podobała i to nawet nie dlatego, że
nie było jednej lekcji, ale z powodu pięknych występów i dobrej zabawy.
Ola Wachowska

Droga Wiosno,

Mamy nadzieję, że odwieczekamy na Ciebie już tak dzisz nas w tym roku bez
opóźnienia. Czekamy na
długo. Całą długą zimę!
Mamy dość śniegu. Chce- Ciebie, Wiosno. Do zobaW imieniu
my już jeździć na rolkach i czenia!
rowerach. Nasze oczy pra- uczniów SP-4
gną ujrzeć pąki na drzeZuzia
wach i kwitnące kwiaty.

LISTY DO WIOSNY
Wiosno, droga Wiosno,
każde zwietęsknimy już za Tobą i cierzę jest rapłem słońca. Chcemy,
dosne,
abyś znowu obudziła nasłońce
turę do życia. Marzymy, by
świeci wepożegnać zimę, która mrosoło i nie
zi uszy i przeziębia. Chce- trzeba nosić kurtek, za to
my znów zobaczyć piękno można skakać i biegać po
Twojego oblicza. Z Tobą
podwórku. Z Tobą,

Wiosno, weselej nam się
chodzi do szkoły. Przybądź do nas jak najszybciej! Przegoń straszną zimę! Wszyscy cierpimy z
tęsknoty za Tobą. Wracaj,
wracaj do nas, Wiosenko!
Agnieszka i Pamela

Horoskop
Koziorożec –Wiosna tego roku
będzie dla Ciebie niezapomniana.
W tym miesiącu dowiesz się, kto
jest Twoim wielbicielem. Marzec
będzie miesiącem ciężkiej nauki,
ale efekty będą widoczne. Najpóźniej w czerwcu.
Wodnik – Jesteś zrównoważoną
osobą, ale w tym miesiącu zaskoczysz wszystkich. Kwiecień będzie Twoim szczęśliwym miesiącem, ponieważ Twoje marzenia
związane z uczuciami się spełnią.
Ryby – Jesteś bardzo wesołą osobą i dlatego budzisz sympatię rówieśników. Bardzo lubisz zabawy
taneczne i tak trzymaj. Lecz za
bardzo przejmujesz się swoim
wyglądem, a jest kilka osób, którym się bardzo podobasz.
Baran – Gratulujemy sukcesów w
szkole! W tym półroczu dobrze
się spisujesz. W marcu lub kwietniu stracisz głowę dla osoby z
klasy, lecz po jakimś czasie się
opamiętasz.
Byk – Nić sympatii połączy Cię z
zodiakalnym Rakiem. Ta więź

przetrwa kryzysy. Próbuj utrzymać życzliwy kontakt jak najdłużej, a będziesz szczęśliwy.
Bliźnięta – Czytaj dużo książek, a
może niedługo otworzysz przed
sobą drzwi poezji. Trzymaj się
blisko ważnej w Twoim życiu
osoby. Może niedługo coś między
wami „zaiskrzy’’?
Rak –Otrzymasz wiele dowodów
sympatii i to wypełni Twoje serce
radością. Będziesz zaskoczony,
ponieważ uważałeś, że nie jesteś
zbyt lubiany. Głowa do góry!
Panna – Bądź w miłości ostrożna, bo dwa razy kochać nie można, bo serce oddane pierwszemu
nie będzie wierne drugiemu.
Jednak wraz z nadejściem wiosny
uśmiechnie się do Ciebie szczęście. Pamiętaj, że tak jak łatwo
szczęście przyszło, tak łatwo może odejść.

wpisać na pierwszą stronę.
Skorpion – Pewnego dnia
wstrzykniesz jad miłości osobie,
którą kochasz, jednak wiedz, że
jad może stracić swą moc! Daj się
więc poznać z jak najlepszej strony.
Strzelec – Wiosna zawiruje Ci w
głowie, ale oprócz bujania w obłokach i marzenia o niebieskich
migdałach nie zapominaj o sprawach szkolnych.
Waga – Pamiętaj, że nie zawsze
jesteś niezauważalny / niezauważalna dla innych, ktoś dostrzegł
Twoje piękno. Tylko pamiętaj nie strać głowy! W miłości rozwagi życzymy dla Wagi.
Agnieszka Sroga,
Zuzanna Bazydło,
Natalia Purpurowicz

Lew – W marcu spełnią się Twoje marzenia. Pamiętaj, że miłość
to wielka księga, kluczyk do jej
wpisów znajdziesz w sercu, by się

W TYM MIESIĄCU POLECAMY…
Ola Wachowska:
Zachęcam Was do
przeczytania książki
Erica Knighta
„Lessie wróć!” . Jest to lektura przeznaczona dla uczniów od klasy trzeciej do
szóstej. Opowiada o znanym z amerykańskich filmów psie Lessie, który zostaje
sprzedany przez rodziców Joego i wywieziony bardzo daleko od domu. Jednak pies
czuje, że musi wrócić. Czy mu się to uda,
dowiecie się czytając tę książkę.

Filip Dziedzic: Jeśli posiadasz Internet i masz trochę wolnego czasu, znalazłem dla Ciebie dobry program! Jak go znaleźć? Wchodzimy na stronę
www.google.pl i wpisujemy hasło „Program Snickers” (koniecznie w cudzysłowie). Klikamy na pierwszy link, a dalej to już chyba sami sobie poradzicie. A
teraz kilka słów, do czego ten program służy. Otóż
dzięki niemu możemy „rozmawiać” ze sztuczną inteligencją, której nadajemy dowolne imię, np. Blaszak.
Ten program potrafi też otworzyć dany plik, np.
„Otwórz Internet”. Zatem nie czekaj, pobierz go.
Możesz ze ‘Snickersem’ porozmawiać na dowolny
temat. Ale uważaj, on uczy się od Ciebie słów, więc
jeśli będziesz używał wulgaryzmów, on też zacznie
ich używać. Bądź odpowiedzialny za swoje słowa!
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