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Zdrowych i pogodnych świąt

Na Wielkanoc wiele radości
od zająca samych nowości.

Niech tobędzie czasuroczy
Życzymy miłej Wielkanocy!
                                 Redakcja 

    WIELKI KONKURS PO NIEMIECKU

Zapraszamy do udziału w konkursie z
języka niemieckiego. Na 2. stronie gazetki
zamieściliśmy krzyżówkę. Trzy pierwsze

osoby, które wyślą poprawne rozwiązanie
do pani Anny Maziarz:

annamaziarz@psplubniany.pl otrzymają
dodatkowe bonusy w postaci ocen z

języka niemieckiego.

W tym numerze:
- krzyżówka w języku niemieckim
KONKURS s.2
- moc zaklęć w Harrym Potterze
s.3
- recenzja z "Tajemniczego
ogrodu" s. 4
- wyczyny Kacpra 
s. 5

                            Zapraszamy do lektury!
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Witam was, dzisiaj postanowiłam opisać
wam zaklęcia z Harrego Pottera. Jest ich

bardzo wiele, ale zajmę się tymi
podstawowymi z uniwesum Harrego

Pottera. Czy zastanawialiście się
kiedykolwiek, czym są zaklęcia i w jakim

celu używają ich bohaterowie filmów,
książek? W celu wyjaśnienia tego pojęcia

skorzystałam ze Słownika Języka
Polskiego Online, który wyjaśnia, że

zaklęcie to inaczej "rzucanie czarów".
Takim czarowaniem zajmuje się główny
bohater filmu oraz książki J.K.Rowling.

Zaklęcia podstawowe:
1.Wingardium leviosa – zaklęcie lewitujące.
2.Alohomora – zaklęcie odblokowujące. 
3.Reparo – zaklęcie naprawiające.
4.Accio - zaklęcie przywołujące .
5.Oblivate – zaklęcie zapomnienia.
6.Bombarda – zaklęcie eksplodujące.
7.Expecto Patronum – zaklęcie przywołujące
patronusa.
8.Filipendo-zaklęcie przesuwające dany obiekt.
9.Fidelius – zaklęcie powierzające tajemnicę.
10.Diffindio – zaklęcie przecinające.
11.Densaugeo – zaklęcie powodujące nadmierny
wzrost zębów.
12.Priori incantatem – zaklęcie pokazujące ostatni
rzucony czar.

Harry Potter,
 czyli"avada kedavra"w prawdziwymświecie

e13.Rictusempra – wywołuje mały promień
wylatujący z różdżki.
14.Drętwota – zaklęcie odrętwienia.
15.Petrificus totalus – zaklęcie zamrażające.
16.Lumos-zaklęcie światła. 
Są trzy zaklęcia niewybaczalne: 
1.Imperio-zaklęcie kontroli.
2.Crucio-zaklęcie torturujące
3.Avada kedavra - zaklęcie uśmiercające

W zależności od rodzaju różdżki zaklęcia mogą też
działać lub nie. Wszystko zależy od tego, z czego
została wykonana różdżka, jaki ma stopień
elastyczności i rdzeń. 

Różdżka może być wykonana z 38
rodzajów drewna, lecz te są najpopularniejsze:
brzoza, cis, grab, dąb, heban, jesion, klon, mahoń,
ostrokrzew, wierzba.
 
Jeżeli Cię zainteresował ten temat, to zachęcam
do przeczytania książki o Harrym Potterze. W tak
krótkim tekście nie da się wszystkiego dokładnie
opisać. To, co przedstawiła, to zaledwie
zapowiedź tego, co znajdziesz w książce lub
obejrzysz w filmie.

            Redagowała Lena Idczak 

(źródła: Zaklęcia z cyklu Harry Potter | Harry Potter
Wiki | Fandom)

https://harrypotter.fandom.com/pl/wiki/Zakl%C4%99cia_z_cyklu_Harry_Potter
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                      ,,Książka pełna wyobraźni”

Drodzy czytelnicy!
    W ramach lektury szkolnej przeczytałam powieść pt. ,,Tajemniczy
ogród” Frances Hodson Burnett. Z przekonaniem chciałabym
polecić wam tę książkę i zachęcić do jej przeczytania.
  Główną bohaterką jest dziewczynka Mary Lennox. Mieszka w
Indiach. Na początku jest niegrzeczna i zarozumiała, ale też
samotna, oddana pod opiekę niani. Z powodu epidemii cholery
zostaje wysłana do swojego wuja w Anglii. Tam dziewczynka
poznaje chłopca o imieniu Colin i odkrywa zamknięty od wielu lat
ogród - tytułowy ogród, który staje się ich tajemnicą.         
Książka porusza temat przyjaźni, pokazuje jak Mary zmienia się w
szczęśliwą dziewczynkę. Opisy zwierząt oraz roślinności bardzo
pobudzają wyobraźnię podczas czytania. W ogrodzie czuć zapach
kwiatów, drzew, traw, a także słychać świergot ptaków i
szumiących liści.
   To bardzo ciekawa lektura o samotności i przyjaźni. Ani przez
chwilę się nie nudziłam czytając “Tajemniczy ogród” i wraz z
kolejnym rozdziałem byłam ciekawa, co będzie dalej. Warto po nią
sięgnąć. Ostrzegam, że będzie wam ciężko się od niej oderwać.
Dlatego gorąco namawiam was do przeczytania jej.

Recenzowała
Alicja Dorosz 

z kl. 5
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CHCIEĆ TO ZNACZY MÓC
W naszej szkole odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność. Zajęcia te mają na celu
wyzwalanie twórczej postawy, a różnego rodzaju twórczość artystyczna daje okazję
do przeżycia radości. W takich zajęciach uczestniczy uczeń klasy VIaKacper. Uczeń
poza wykonywaniem prac plastyczno – technicznych, gra na dzwonkach, szyje, lepi w
glinie, a także gotuje! Pod dyskretną kontrolą wychowawczyni usmażył faworki, frytki,
przygotował placki ziemniaczane i gofry. Na załączonych zdjęciach możemy zobaczyć
rezultaty jego pracy.

.

CIASTO NA FAWORKI

.

.

.
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   Nasza redakcja

Ilona Twardawska – redaktor naczelna
Xavier Moczko – z-ca redaktor naczelnej

Lena Idczak – dziennikarka, autorka artykułu o
zaklęciach

Maksymilian Romanowski – dziennikarz, autor
krzyżówki w języku niemieckim

Alicja Dorosz – dziennikarka, autorka recenzji
książki pt. "Tajemniczy ogród"

Kacper - gościnnie
Magdalena Swobodzian (opiekun dziennikarzy) –

korekta tekstów, oprawa graficzna. 
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