WYDANIE SPECJALNE
MAJ/CZERWIEC 2017
stoosemka@wp.pl

STOÓSEMKA

GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 108 IM. JULIANA TUWIMA WE WROCŁAWIU

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w naszej
szkole
Realizowane w naszej szkole mediacje rówieśnicze zostały docenione
przez samego Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan Adam Bodnar gościł
w naszej szkole 21 marca 2017 r. Więcej na s. 2.

Recenzje zebrane. Udział w III Forum Gazetek Szkolnych
Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w Forum
Gazetek Szkolnych, organizowanym i koordynowanym przez panią Małgorzatę Kubiak-Chudy ze
Szkoły Podstawowej nr 17
we Wrocławiu. W tym roku tematem przewodnim
jest książka.
Więcej na s.: 3-7.
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Nasze mediacje
Obywatelskich

rówieśnicze

31 marca 2017 r. mieliśmy
zaszczyt gościć w naszej szkole
Rzecznika Praw Obywatelskich pana Adama Bodnara.
Wizyta zainicjowana była
przez samego znamienitego gościa, który - będąc na Dolnym
Śląsku - zainteresował się projektem mediacji rówieśniczych realizowanym w naszej szkole
we współpracy z fundacją Dom
Pokoju.
Z ramienia Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu
w spotkaniu wzięli udział: dyrektor szkoły - p. Stanisława Socha,
wicedyrektor - p. Jolanta Jaworska, nauczyciele koordynujący
projekt mediacji, przedstawiciele
fundacji Dom Pokoju oraz nasi
wspaniali mediatorzy z klas IV-VI.
Tematyka radzenia sobie
z konfliktami bardzo zaintrygowała naszego gościa, który ochoczo dyskutował z małymi specjalistami od mediacji. Ze spotkania
można było wysnuć jasny wniosek:
Radzenie sobie z konfliktami to
jeden z wielu atutów, który nas
wyróżnia!
Łukasz Gregorowicz

docenione

przez

Rzecznika

Praw

Rzecznik Praw Obywatelskich dowiedział się,
jak realizujemy mediacje rówieśnicze.

Na zakończenie spotkania wykonano pamiątkowe zdjęcia. Na fotografii Rzecznik Praw Obywatelskich - p. Adam Bodnar oraz nasi mediatorzy
rówieśniczy.
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Greenhorn

Moją ulubioną książką jest
Winnetou autorstwa Karola
Maya. Trafiła ona w moje ręce,
kiedy byłem chory. Książkę kupiła
mi moja babcia. Na początku wydawała mi się nudna, ale potem
zmieniłem zdanie. Teraz czytam
inne tomy Winnetou, które zainte-

resowały mnie na tyle, że trudno
mnie od nich oderwać.
Głównymi bohaterami tej
wspaniałej opowieści są Ol Shatterhand i Winnetou. Każdy z nich
darzy szacunkiem i białego,
i czerwonoskórego człowieka
oraz unika rozlewu krwi. Winnetou i Shatterhand nie poznali się
w sprzyjających warunkach. Ten
drugi skazany został przez Indian
na karę śmierci. Doczekał się łaski
w ten sposób, że ojciec Winnetou
- Inczuczuna postanowił wystawić
go na próbę. Miał być nią pojedynek Inczuczuny z Old Shatterhandem. Walka skończyła się wygraną Shatterhanda, który, zamiast zabić Inczuczunę, ogłuszył
go. Zyskał za to szacunek Indian
i został przyjęty do plemienia
Apaczów oraz ogłoszony jego
drugim wodzem.

- pewnie dlatego, że zawsze lubiłem książki przygodowe. Zawiera
o n a wi e dz ę o Indi anach
i Ameryce Północnej. Winnetou to
bardzo ciekawa powieść i sądzę,
że nie bez powodu zyskała tak
dużą popularność. Dzięki niej
zmieniłem myślenie o wielu ludziach. Myślę, że z innymi czytelnikami też tak będzie. Wierzę, że
każdy się zmienia i przestaje być
nudnym greenhornem w różnych
dziedzinach życia.
Michał Chlipała, kl. IVB

Czytanie tej powieści
sprawiło mi mnóstwo przyjemności
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W świecie Lotty
Główną bohaterką jest
Lotta, która wybrała się na
gwiazdkę do prababci Oldeforelore i do dziadków Mormora i Morfora.
Lotta nigdy
wcześniej nie widziała swojej
prababci, ale czasami prowadziła z nią rozmowy prze telefon. Wtedy ta często opowiadała jej o reniferach i o swoim
dzieciństwie. Oldeforelore bardzo dużo przebywała z reniferami, Karlem i Różą. Uwielbiała się nimi opiekować.
Książkę Holly Webb
Mała Lotta i renifery dostałam
jako prezent na Boże Narodzenie i bardzo mnie zaciekawiła. Jest optymistyczna, choć
nie brakuje w niej smutnych wydarzeń. Już od pierwszych
stron przenosi do innego świata
i ciężko się z nią rozstać, ponieważ jest pełna akcji i nie
można się doczekać, co przyniesie kolejna strona.

dań. Usnęła, a kiedy się obudziła, była w całkiem innym
miejscu. Miała na sobie ubranie
z futra renifera. Wokół niej
kręcili się ludzie. Okazało się,
że trafiła do w wioski ludu Soomów. Wyszła z chatki na
dwór i zobaczyła, że wszyscy
mieszkańcy wyruszają w drogę, więc poszła z nimi wraz ze
stadem reniferów - tak jak robiła to niegdyś jej prababcia.

Wielkie
marzenie
w końcu się spełniło. A może to
Kiedy Lotta dojechała nie był wcale sen? Tego dowiedo Tromso, Oldeforelore za- dziecie się po lekturze tej
planowała dla niej spotkanie książki. Jeśli przeczytacie Małą
z reniferami, którymi aktualnie Lottę i renifery, na pewno zasię opiekowała. Wnuczka była pamiętacie ją do końca życia.
zachwycona tym, że mogła je Jest pełna pozytywnej energii
zobaczyć. Kiedy wróciły do i dodaje nam wiary, że marzedomu na urodziny prababci, nia mogą się spełnić. Każdy,
Lotta poszła w ciche miejsce, kto ma ochotę przeżyć niezażeby odpocząć. Za nią poszła pomniane historie, powinien
Oldeforelore. Dziewczynka po- sięgnąć po tę książkę.
łożyła się na jej kolanach
i słuchała babcinych opowiaVanessa Sikorska, kl. IVB

Dla miłośników kotów
Autorką książki pt.
Wąsik, niechciany kotek jest
Holly Webb. Książka pochodzi z serii Zaopiekuj się mną.

czynkę najbardziej zainteresowało białe, puszyste i najbardziej płochliwe kociątko, któremu nadaje imię Wąsik…

Główną
bohaterką
książki jest Maja, która straciła kocurka, Piaska. Rodzice
dziewczynki proponują, żeby
pójść do schroniska, ale ona
nie chce. Maja nie może sobie
wyobrazić, że mogłaby mieć
innego pupilka. W tym czasie
okociła się kotka jej przyjaciółki. Maja nie chce odkładać
spotkania z kociętami. Dziew-

W tej wzruszającej
książce najbardziej podoba
mi się, jak Maja pokochała
Wąsika i otoczyła go opieką.
Polecam tę książkę wszystkim
miłośnikom kotów.
Emilia Supel, kl. VA
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Nowe życie w posiadłości Archibalda Cravena
Główna bohaterka, rozkapryszona Mary Lenox, po
tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Indiach,
przyjeżdża do posiadłości swojego wuja - Archibalda Cravena. Tam poznaje historię tajemniczego ogrodu oraz nawiązuje
relacje z Dickiem Sowerbym
oraz Colinem Cravenem.

Niedawno na lekcjach
języka polskiego omawialiśmy
niezwykłą książkę pod tytułem
Tajemniczy ogród, której autorką jest brytyjska powieściopisarka Frances Hodgson Burnett.

Ważna przemiana życiowa dotyczy również Colina-chłopca, który niesłusznie
przekonany o swoim kalectwie,
stawał się nieznośny i samolubny. Również dla niego otoczenie przyrody ma zbawienny
wpływ. Colin pod wpływem
ogrodu oraz Mary staje się
zdrowym i radosnym chłopcem.
Dziewczynka w nowym Zrozumiał, że przyczyną jego
towarzystwie uczy się prawdzi- dotychczasowego stanu był
wej przyjaźni. Pod wpływem brak przyjaźni i miłości ze stroprzyrody staje się szczęśliwym ny ojca.
dzieckiem, osobą sympatyczną
Powieść ta jest bardzo
i lubianą przez otaczających ją interesująca i pouczająca. Uczy
ludzi. Dowiadujemy się, że nas, jak cudowne okoliczności
brak miłości rodziców był przy- przyrody mogą zmieniać chaczyną dotychczasowego, nie- rakter człowieka. Polecam ją
znośnego charakteru dziew- moim kolegom i koleżankom
czynki.
jako latarnię, która wskazuje
w życiu drogę.
Jakub Michno, kl V A

Przygody nieznajomego

Moją ulubioną książką jest Ten obcy autorstwa Ireny Jurgielewiczowej. Z utworem
tym, jako lekturą szkolną, za-

poznałam się na lekcjach języka polskiego.
Jest to powieść przygodowa, opowiadająca o chłopcu, który ucieka z domu w poszukiwaniu swojego wujka. W
czasie wędrówki trafia do małej miejscowości - Olszyny. Poznaje tam czworo, jak się później okaże, przyjaciół. Jedną z
nich jest Ula, córka doktora Zalewskiego, która jako pierwsza
dowiaduje się o istnieniu Zenka.
Kolejnymi osobami są odważna
Pestka, a także bracia cioteczni
Marian i Julek. Na początku
bohaterowie mają trudności
z poznaniem historii tajemniczego przybysza.
Moim zdaniem powieść
posiada ciekawą fabułę, która
potrafi zainteresować każdego

czytelnika. Szczególnie intrygujący jest dla mnie wątek przyjaźni i poświęcenia dla nieznajomego. Takie zachowanie może być przykładem dla każdego z nas.
Zachęcam do przeczytania Tego obcego wszystkich
czytelników, a przede wszystkim miłośników powieści przygodowych. Polecam również
kontynuację tej powieści, książkę Inna, również autorstwa Ireny Jurgielewiczowej. Czytając
recenzję na temat tej powieści
oraz słysząc pozytywne opinie
koleżanek i kolegów na temat
utworu, z pewnością w najbliższym czasie sama po niego sięgnę.
Julia Gałązka, kl. VI A
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Przygody Kirito i Asuny
Moją ulubioną książką jest
Sword Art Online. Sięgnęłam
po nią jakiś czas temu, ponieważ poleciła mi ją moja przyjaciółka oraz przeczytałam w
internecie
wiele pozytywnych
opinii.
Dzieło zostało stworzone
przez japońskiego
pisarza Reki Kawahare. Główni
bohaterowie: Asuna
i Kirito wiodą normalne
życie,
dopóki nie
wychodzi
nowa gra online.
Pewnego dnia żaden
użytkownik nie może się z niej
wylogować. Stała się ona
śmiertelną pułapką, której
opuszczenie jest niemożliwe,
dopóki nie zostanie ukończona. Uwięzieni w niej gracze
muszą dostosować się do życia w wirtualnej rzeczywistości. Mimo trudów, jakie niesie
za sobą egzystencja w tak
odmiennym świecie, potrafią
czerpać satysfakcję z tego, co
przynosi im los.
Wtedy Kirito postana-

wia, że ukończy grę i wróci do
domu. Gdy wzbija się na
wyższe levele, natrafia na
bardzo silną dziewczynę
o imieniu Asuna. Później oka-

zuje się, że chcą osiągnąć ten
sam cel. Po pokonaniu Bosa
postanawiają współpracować
i razem ukończyć grę. Wzbijają się na wyższe poziomy,
dzięki czemu stają się coraz
silniejsi i otrzymują propozycje
walki na froncie. Zgadzają
się! Odnajdują małą zagubioną dziewczynkę Yui, która nie
ma rodziców.
Wtedy postanawiają
zaopiekować się dzieckiem
i odkrywają swoje uczucia
do siebie, po czym zamieszkują razem w małym domku…

Uważam, że książka ta
jest wyjątkową historią i opowiada o tym, jak spotkanie
jednej osoby na swojej drodze może zmienić całe życie.
Kirito i Asuna
na swojej drodze poznają
nowych przyjaciół i dużo
chwil - tych
radosnych
i smutnych. Siła miłości i
przyjaźni może pokonać
każdą
przeszkodę.
Na podstawie książki
powstało również
anime.
Serdecznie
polecam przeczytanie SAO, szczególnie
kiedy jesteś miłośnikiem romansów, mocy nadprzyrodzonych i historii przygodowych.
Mam nadzieję, że moja recenzja Cię zaciekawiła i może
kiedyś sięgniesz po tę książkę, albo przynajmniej obejrzysz anime, która została
stworzona na jej podstawie.
Weronika Hanasz, kl. VI A
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Od schronu do schronu
Główny bohater to dwudziestojednoletni Daniła, który
jest stalkerem, specjalistą szkolonym do walki wręcz, posługiwania się bronią, ćwiczeń wysiłkowych. Akcja rozgrywa się
w schronach rozmieszczonych
po skażonym terenie. Stalker
za istnienie płaci nabojami, a
za błędy-życiem. Niedobitki
ludzkości oczekują pomocy,
którą mogą im nieść wyłącznie
stalkerzy, którzy znają ten
świat jak nikt inny.
Radioaktywne
ruiny,
a w nich przerażające mutanty,
Moją ulubioną książką z którymi muszą się zmierzyć
jest Metro 2033. Prawo do uży- bohaterowie, to nie wszystkie
cia siły. Sięgnąłem po nią z cie- niebezpieczeństwa.
kawości kilkanaście miesięcy
W książce, co mi się
temu. Książka przedstawia
fantastyczną historię, która bardzo podoba, dokładnie
w wielu momentach staje się i realnie opisana jest broń, co
zapewne zainteresuje niejedwalką o życie.

nego fana militariów. Wszystko
osadzone jest w niesamowitym
postapokaliptycznym klimacie.
Metro 2033 polecam
przede wszystkim fanom militariów oraz miłośnikom przygód.
Również należę do grupy tych
osób, dlatego ta książka zyskała miano mojej ulubionej.
Warto dodać, że podczas czytania nieprzerwanie odczuwamy napięcie. Dynamiczna akcja
osadzona jest w niesamowitym
postapokaliptycznym świecie.
Oliwier Oleś, kl. V B

Niezwykłe przygody trojga przyjaciół

Moją ulubiona książką
jest powieść pt. Ulisses Moore.
Wrota czasu. Sięgnąłem
po
nią, gdy byłem w bibliotece
w poszukiwaniu przygodowych

opowieści. W końcu znalazłem
taką, która mnie niesamowicie
zaciekawiła już samą okładką
i wstępem, dlatego postanowiłem ja wypożyczyć. Autorem
książki
jest
pochodzący
z Włoch Pierdomenico Baccalario, znany z całego cyklu Ulisses
Moore.
Książka
opowiada
o trojgu rodzeństwa, które ma
przeprowadzić się do nowego
domu, w którym mieszkał niegdyś tajemniczy Ulisses Moore
ze swoją żoną. Dzieci wraz
z zaprzyjaźnionym chłopcem
trafiają na miejsca skrywające
wiele sekretów dotyczących
Ulissesa. Między innymi natrafiły na dziennik głównego bo-

hatera, w którym znajdują
wskazówki dotyczące odnalezienia kluczy do tajemniczej
bramy.
Książka ta zyskała miano mojej ulubionej, ponieważ
zawiera wiele zagadek, nad
którymi sam często się zastanawiałem. Ze względu na ciekawe przygody książkę przeczytałem bardzo szybko. Cykl
Ulisses Moore ma dwanaście
części, z czego przeczytałem
już dwie i zamierzam wypożyczyć następne..
Polecam tę książkę czytelnikom, którzy lubią powieści
przygodowe, pełne akcji i tajemnic.
Maksymilian Panek,
kl. IV B

NIEJ
NASZE NADODRZE DAW
I DZIŚ

Ulica Reymonta; niegdyś jeździła tędy kolejka wąskotorowa do Trzebnicy.

Ulica Rydygiera, widok od strony ul. Drobnera.

Ulica Bolesława Chrobrego. W miejscu zburzonych podczas wojny kamienic stoi
dziś nasza szkoła.
Jeśli posiadasz w swojej kolekcji dawne zdjęcia z dzielnicy Nadodrze, prześlij je do naszej redakcji
na adres stoosemka@wp.pl. Wykonamy zdjęcia przedstawiające te same obiekty współcześnie
i opublikujemy w następnym numerze gazetki.

