Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku

rośliny intensywnie się rozwijają,
a zwierzęta budzą się z długiego snu
zimowego. To się nazywa przebudzenie! Wszystko
rośnie, kwitnie
i wręcz promienieje świeżością. Należy pamiętać, że wiosna zdecydowanie pozytywnie wpływa na nasz stan
psychiczny. Po długim okresie wczesnych ciemności i mroźnych poranków; następuje – co prawda stopniowo, wydłużenie dnia i znaczny
wzrost temperatury.

Już idzie…

Mam drobną nadzieję, że lekko ociepliłem Wam nadchodzące
przedwiosenne miesiące.

Rys. Zuzia Stańczak
Wiosna, bo o niej mowa
w tym artykule, to jedna z najbardziej
interesujących pór roku. Interesująca,
bo to okres najszybszego rozwoju
przyrody. W ciągu trzech miesięcy

Oto przed Wami kolejny numer Coolschoola. Jak zwykle staraliśmy się zebrać wiele ciekawych materiałów, które zainteresują każdego.
Okazuje się, że w naszej szkole dzieje
się bardzo wiele i kolejne wydania
naszej gazety są urozmaicone. Nieustannie także zachęcamy wszystkich

do współpracy.
A na zakończenie odrobina
poezji.
MARZEC
Na miłość boską, patrzcie, co też tu
się dzieje!
Powietrze gra na skrzypcach, świat
jest pełny nieba,
Po nocach skądś ciepłymi narcyzami wieje,
A ja już kwitnę, kwitnę – co więcej
potrzeba?
O wietrze po odwilży, bociany, stokrocie,
O, łaskotki uśmiechów, bazie na
wierzbinach,
I ty najdroższa sroko tańcząca na
płocie,
O, marcu, marcu cały w moich
imieninach!
K. Wierzyński

Pierwszą programistką była kobieta

Z życia szkoły

Parę słów o ….. Panu Krzysztofie Januszewskim nauczycielu wychowania fizycznego

Co w sporcie piszczy?
Prosto z... biblioteki
O Wielkanocy

Być kobietą, być kobietą….
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Co to takiego Wielkanoc?
Wielkanoc to Święto Zmartwychwstania Pańskiego. Najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie obchodzone na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przypada ono
w pierwszą niedzielę po pierwszej
wiosennej pełni i poprzedzone jest
Wielkim Tygodniem oraz postem.

Tak samo jak w Boże Narodzenie w
tym dniu dzieci (!) dostają prezenty. Nie
są one może różnorodne, ale za to
smaczne, gdyż są to szczególnie czekoladowe jajka przynoszone i ukrywane w
ogrodzie przez króliczka wielkanocnego. W tym dniu chodzimy do Kościoła
ze święconką ( co to święconka to każdy wie).
Śmigus - Dyngus, czyli mokro na
maksa.
Przyszła już wiosna, rozkwitają kwiaty, i jest już wystarczająco ciepło do
oblewania się wodą.
Tradycja śmigusa dyngusa ma
już swoje lata. Dawniej bito rózgami
dziewczęta, co dziś już jest niemodne.

Charakterystyczne dla tego święta są: malowane jajka, paschalny baranek, zajączek, rzeżucha i żurek… Resztę to już sami wiecie. Jest to ważne, ale
myślę, że ciekawi was też: co z prezentami?

W moim domu ta tradycja jest wciąż
żywa. Z samego rana dziadek i tata czekają na nas czyli mnie, siostrę, mamę,
babcię i zaczyna się zabawa!!! Lubię
ten zwyczaj i nawet jeśli pogoda nie
dopisuje to już w niedzielne popołudnie,
gromadzę butelki napełnione wodą, aby
czyhać na domowników i uczcić tradycję lanego poniedziałku.

Prawdopodobnie wywodzi się ze Rzymu.
Jest to chyba najśmieszniejsze święto.
Żartujemy i robimy sobie psikusy. Mnie
osobiście nie udało się już dawno nikogo nabrać, ale kto wie - może w tym
roku? Przeprowadzona przeze mnie
ankieta dotycząca żarcików, jasno
wskazuje, że najczęściej śmiejemy się z:
„Ubrudziłeś się czymś”, albo „Masz
plamę na bluzce”. Często też pisano, że
stało się coś niewiarygodnego, np.. Spadło Ufo lub coś w tym rodzaju. Ludzie
to mają fantazję!
Oliwia

Prima Aprilis, bo się pomylisz
Prima Aprilis, czyli dzień żartów i
psot przypada na 1 kwietnia. Zwyczaj
ten znany jest w Polsce od XVI wieku.

Deszcz w Wielki Piątek zapełni każdy kątek.

Kto w Wielki Piątek sieje, ten się w żniwa śmieje.

Wdzięczy się jak prosię na Wielkanoc.

Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, w polu
uciecha mała.

Suchy post – dobry rok.
Gdy w Palmową Niedzielę słońce świeci będą pełne stodoły, beczki, sieci.
Gdy w Wielki Piątek ponury, Wielkanoc będzie bez
chmury.

Niewinny jak baranek wielkanocny.
W Wielką Niedzielę pogoda, duża w polu uroda.
Mocne jak jajo wielkanocne.
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spróbuję, chociaż sądziłem, że praca z
młodzieżą to bardzo ciężkie zadanie.
Nie pomyliłem się (śmiech)! Mimo to
nie zamierzam składać broni i będę
„walczył” z Wami w najbliższych latach.
Gdyby miał pan możliwość ponownego wyboru zawodu, to kim chciałby Pan zostać?

Krzysztof Januszewski trener szkolnej reprezentacji w piłce
siatkowej dziewcząt oraz zespołu Lesan
Halinów. Wychowawca klasy 4b.
Chciałybyśmy swoim kolegom
i koleżankom przybliżyć Pana postać. Jak narodziła się pasja do gry
w piłkę siatkową?
Mój tata był nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole
przez całe swoje życie zawodowe. Od
kiedy pamiętam, zabierał mnie na dodatkowe zajęcia z koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, które sam prowadził. Grałem ze wszystkimi we wszystko i dobrze mi szło. Tata zaszczepił we
mnie pasję do sportu. Na początku
trenowałem lekkoatletykę, potem piłkę
nożną w klubie Victoria Sulejówek,
koszykówkę na Polonii Warszawa, a w
końcu w wieku 19 lat, tuż przed rozpoczęciem studiów na AWF-ie, dołączyłem do nowo powstałej drużyny siatkarskiej, która brała udział w Lidze
Powiatowej. Przez dobrych kilka lat
regularnie zdobywaliśmy najwyższe
lokaty w lidze. Wtedy poczułem, że
siatkówka to mój sport numer jeden.
Jak rozpoczęła się pana przygoda z
pracą z młodzieżą i dziećmi?
Na studiach odbywałem praktyki w szkole podstawowej oraz gimnazjum. Wtedy po raz pierwszy miałem
styczność z pracą z młodzieżą i dziećmi. Nie zamierzałem zostać nauczycielem. Chciałem być związany ze sportem, ale nie jako pedagog. Pewnego
dnia dostałem jednak propozycję pracy
w naszej szkole. Zdecydowałem, że

Zawsze marzyłem o byciu zawodowym sportowcem. Gdybym jeszcze raz
mógł wybrać swoją drogę, to od dzieciństwa trenowałbym jedną dyscyplinę
sportu w dobrym klubie, żeby później
przejść na zawodowstwo.
Co „podkusiło” pana do założenia
szkolnej reprezentacji dziewcząt w
siatkówce?
Dla chłopców sportem numer jeden
jest piłka nożna i ciężko z tym walczyć. Dziewczyny bardziej upodobały
sobie siatkówkę, dlatego organizuję dla
nich dodatkowe zajęcia. Bardzo dobrze
współpracuje się z osobami, których do
treningu nie trzeba namawiać,
a właśnie taka jest aktualna reprezentacja.

nad cierpliwością (śmiech). A tak poważnie to dzieci są bardzo sympatyczne, towarzyskie i energiczne. Każdy kij
ma jednak dwa końce. Ich towarzyskość i energia jest pożądana na lekcjach wychowania fizycznego, ale niekoniecznie w szkolnej ławce. Trzeba
mieć oczy dookoła głowy i spodziewać
się wszystkiego - to jest największa
trudność.
Jak ocenia pan formę naszych zawodników do zbliżających się zawodów sportowych?
Chłopców czy dziewcząt?:)
Męska reprezentacja szkoły już zakończyła rozgrywki siatkarskie. Walczyli
bardzo ambitnie i należy im się uznanie, ale prawdopodobnie lepiej pójdzie
im w rozgrywkach piłkarskich. Aktualna reprezentacja dziewcząt jest najlepszą, jaką do tej pory prowadziłem. Mają duże szanse na sprawienie niespodzianki na powiatowych parkietach.
Dziękujemy za udzielenie nam
wywiadu i życzymy Panu sukcesów w
pracy, a także w życiu osobistym.
Redakcja

Co pan lubi w pracy z młodzieżą?
Lubię widzieć postępy. Po trzech latach nauki młody człowiek jest już
zupełnie inną osobą.
Jak spędził pan ferie zimowe ?
Ferie spędziłem przede wszystkim na przeprowadzce i urządzaniu się
w nowym miejscu. Sporo czasu spędziłem też na obiektach sportowych, gdzie
prowadziłem zajęcia dla naszych
dziewcząt z reprezentacji oraz halinowskiego klubu.
Wiemy, że po raz pierwszy jest pan
wychowawcą klasy. Jakie są tego
plusy i minusy?
Ogromnym plusem jest możliwość
pracy nad sobą, a przede wszystkim
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W dniu 2 marca 2018 r w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im.
Powstańców Warszawy odbył się
finał IX Powiatowego Konkursu Informatycznego GIM-BIT. Patronat
nad konkursem sprawował Starosta
Miński Antoni Jan Tarczyński.
Konkurs był dwuetapowy. Do
pierwszego etapu, który polegał na
wykonaniu plakatu o tematyce
„Jestem cyfrowo bezpieczny” przystąpiło 27drużyn z czternastu gimnazjów z terenu powiatu. Do finału

zostały zakwalifikowane tylko 12
drużyn.
Z naszej szkoły tylko jedna
drużyna przeszła do finału, byli to:
Piotr Mielcarz i Marcin Karpowicz
z klasy 3a.
W finale zadaniem uczestników było rozwiązanie testu z ogólnej
wiedzy informatycznej. Wszyscy
gimnazjaliści wykazali się bardzo
dużą wiedzą, którą zdobywali pod
okiem swoich opiekunów.
Nasza drużyna walczyła dziel-

nie o 3 miejsce w dogrywce, jednak
zabrakło im 1 punktu.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy,
a laureaci dyplomy oraz nagrody
ufundowane przez sponsorów.

szych.

ne z chemicznych i fizycznych zabaw. Bardzo dziękujemy Ani i Adzie
za wspaniale zorganizowane warsztaty i liczymy na więcej…

Dnia 09.02.2018 r w naszej
szkole uczennice gimnazjum Ania
Wikieł i Ada Bocial pod nadzorem
pani Anny Kacprzyk przeprowadziły
warsztaty chemiczne dla najmłod-

W trakcie zajęć dzieci mogły
zarówno zobaczyć jak i wykonać
wiele ciekawych eksperymentów
z użyciem ogólnodostępnych i bezpiecznych substancji takich jak olej,
ocet, soda oczyszczona.
Pierwszaki szczególnie zaciekawiły się kolorowym wulkanem,
pompowaniem balonów dwutlenkiem
węgla, lawą lampą czy cieczą nienewtonowską, którą mogły się pobawić i trochę ubrudzić. Dzieci miały
szansę poznawać przyrodę, eksperymentować i były wyraźnie zadowolo-

W ramach lekcji języka angielskiego uczniowie klas 7 i klas 2
gimnazjum biorą udział w mini- projekcie językowym. Jego głównym
założeniem jest wymiana tradycyjnych listów w języku angielskim
z uczniami w tym samym wieku
z miejscowości Huelva w południowej Hiszpanii.
Celem naszego projektu jest
rozwijanie umiejętności, praktyczne
wykorzystywanie zdobytej wiedzy,
motywowanie uczniów do autonomii

w nauce języka obcego,
kształtowanie w uczniach
pewn ości
siebie
w komunikacji w języku angielskim,
a także kształcenie umiejętności komunikowania się i współpracy z innymi ludźmi. Projekt pozwala nam też
na rozwijanie w uczniach ciekawości
i tolerancji wobec innych nacji, kultur, religii i zwyczajów.
Uczniowie piszą listy zarówno
na tematy wybrane przez siebie, jak
i zasugerowane przez nauczyciela.
Obie strony czasami załączają drobne
upominki w postaci własnoręcznie
wysłanych rysunków czy pocztówek

ze swojego regionu.
Dotychczas uczniowie wymienili ze sobą po trzy listy i z niecierpliwością czekają na kolejne.
W przyszłym roku szkolnym
mamy nadzieję na rozszerzenie naszego projektu o kolejne kraje.
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Chłopak wysokich lotów ,,Moim zadaniem jest skakanie, na tym się skupiam i
z tego staram się wywiązywać jak najlepiej” - przyznał podczas Gali Olimpijskiej w Warszawie dwukrotny złoty medalista igrzysk w Soczi Kamil Stoch.
Kamil Stoch jest jednym z najwybitniejszych skoczków w historii Polski.
Mimo tak młodego wieku ma na swoim
koncie wiele osiągnieć m.in.: mistrz Turnieju Czterech Skoczni, Soczi oraz tegoroczny złoty medal w Pjong Czangu.
Kamil to postać, którą obserwuję
i podziwiam nie tylko za jego wspaniałe
osiągnięcia, ale również za to, że pomimo
tylu zwycięstw nadal jest skromnym i
uśmiechniętym człowiekiem. Dlatego
w tym artykule postaram się Was zarazić
choć odrobiną mej ,,Kamilomanii”…
Już jako chłopak mający niespełna
12 lat zaczął się interesować skakaniem.
Warto podkreślić to, że wtedy miał zaledwie 138 cm wzrostu i 28 kg! Pod okiem
Zbigniewa Kolimowskiego kształcił się

na solidnego skoczka. Stoch pochodzi z
małej wsi Ząb najwyżej położonej w
Polsce. Jednak dla niego nie było to przeszkodą, gdyż jak mówi strome stoki są
potrzebne by usypać grapę, czyli mały
próg.
Sukcesy przychodziły powoli, lecz
sukcesywnie. Pierwszym dość poważnym
osiągnięciem był tytuł mistrza świata
w młodzików w lipcu w 1999 roku, który
zdobył w Garmisch-Partenkirchen. Następnie kolejne osiągnięcia miał w 2001
roku w mistrzostwach świata juniorów
i zajął tam 41 miejsce. Kamil po długiej
przerwie dopiął swego i w 2011 roku
zwyciężył: w Zakopanem, Klingenthal
i Planicy, otrzymując Puchar Świata.
Można powiedzieć, że słowa
Stocha z 1999 roku się spełniły. Jako
nastolatek marzył by brać udział w olimpiadzie. Po niespełna 15 latach pojechał
na początku do Soczi, a za 4 lata do Pjong
Czang, przywożąc z obu tych wypraw
złote medale. Sportowiec poza fenome-

nalnym talentem w wolnym czasie projektuje własne czapki, odzież i gadżety
dla swoich kibiców, które można znaleźć
na stronie: https://kamiland.pl/. Rysuje,
dobiera kolory, słuchając nowych trendów, mierzy i zatwierdza. Myślę, że strona ta może Was zainteresować i każdy
może znaleźć coś dla siebie…
Uważam, że przedstawiony
przeze mnie artykuł zachęcił Was do śledzenia kariery Kamila Stocha. Mam nadzieję, że tekst ten skłoni Was do refleksji
i nauczy, że pracowitością, sumiennością
i cierpliwością można dojść do celu.
Gość

W pierwszych dniach marca klasa 2 b wybrała się wraz z wychowawczynią p. Iloną Tkaczyk i polonistką p. R.
Szczecińską do Muzeum Narodowego w
Warszawie na lekcję muzealną pt. „Na
czym polega doskonałość sztuki antycznej ?”
Wszyscy z niecierpliwością czekaliśmy dnia wyjazdu. Wiadomo zwolnienie
z lekcji, luźne rozmowy z koleżankami
i kolegami no i dzieła sztuki, których na co
dzień nie ma się okazji podziwiać.
Po spotkaniu z panią przewodnik

udaliśmy się na pierwsze piętro, na którym
zgromadzone były płótna renesansowych
malarzy. Od ogólnych treści związanych z
odrodzeniem, przeszliśmy do szczególików
dzieł sztuki, które zdobiły dawne rezydencje, stanowiły dowód zamożności, wysokiej pozycji społecznej ich właścicieli,
służyły zarówno rozrywce, jak również
pouczeniu moralnemu.
Podziwialiśmy majolikę dekorowaną scenami o tematyce biblijnej i antyczno—mitycznej, którą zamożni ludzie wystawiali na stołach podczas uczt, ale także
stawała się ona także pretekstem do erudycyjnych dysput.
Następnie oglądaliśmy cassone, czyli posagową skrzynię, w której przechowywano
odzież, biżuterię, cenne przedmioty.
Skrzynia ta podkreślała zamożność domostwa, a oglądanie dekorujących ją scen
służyło zabawie i pouczeniu o cnotach
małżeńskich.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była wnikliwa „analiza” obrazów twórców renesansowych takich jak: Sandro
Bottiicelliego, prowadzona przez panią

przewodnik. Mogliśmy się przenieść oczyma wyobraźni na przykład do Arkadii,
mitycznej krainy wiecznej szczęśliwości.
Posiadacze takich cennych dzieł oglądając
je, rozmawiali o miłości i pięknie! Ach
przenieść się w tamte czasy…
Lekcję oceniam za udaną. Była
ciekawa, a pani przewodnik nie prowadziła
jedynie wykładu, ale rozmawiała z nami,
pytając nas o fakty historyczne. Myślę, że
wypadliśmy nieźle. O renesansie i jego
założeniach, twórcach, dziełach sztuki
i literaturze rozmawialiśmy już na lekcjach
języka polskiego i historii.
Wycieczka do Muzeum Narodowego to inna, ale niezmiernie intrygująca
lekcja powtórzeniowa z zagadnień renesansu, który dążył do uzyskania we wszystkich jego działach ładu i harmonii. Czy
w dzisiejszych projektach np. architektonicznych można doszukać się antycznej
harmonii?
Pewnie jakieś jego elementy są widoczne.
Ale to już zapewne temat na kolejną lekcję
z historii sztuki….
Natalia i Adam
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Początki Międzynarodowego
Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów
robotniczych w Ameryce Północnej i
Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego
1909 r. w Stanach Zjednoczonych.
Zapoczątkowane zostały one przez
Socjalistyczną Partię Ameryki.
8 marca 1908 roku na ulicach
Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys.
pracownic zakładów odzieżowych, domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane
tym marszem pracownice zakładów
odzieżowych (głównie imigrantki) podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Do
pożaru natomiast doszło w nowojorskiej
fabryce tekstyliów Triangle Shirtwaist
25 marca 1911 roku. Zginęło wtedy 146
osób (129 kobiet i 17 mężczyzn), z czego w większości ofiarami były żydowskie i włoskie imigrantki, w wieku od
czternastu do czterdziestu ośmiu lat.
Jedną z przyczyn tak dużej liczby ofiar
było zamknięcie przez właścicieli większości wyjść z budynku, w tym na zewnętrzne klatki schodowe. W konsekwencji dwaj właściciele stanęli przed
sądem oskarżeni o zabójstwo pierwszego
i drugiego stopnia. Wydarzenie to przyczyniło się do powstania kilku komitetów i stowarzyszeń mających na celu

Czy potrafisz wymienić trzech prezydentów? A trzy prezydentki? O ile to
pierwsze pytanie jest banalne proste i
odpowiedź na nie mamy gotową w trzy
sekundy, o tyle to drugie bywa już
trudniejsze.
A przecież w historii było wiele
wspaniałych kobiet, które ciężko pracowały, by zmienić świat na lepsze. Niestety często zostawały zapomniane, niedocenione i nieuwzględnione przy pisaniu
szkolnych podręczników.
LOVELACE. ADA LOVELACE.
Okładkę Kolorowanki stanowi
portret niezwykłej Ady Lovelace, brytyjskiej matematyczki i poetyckiej, urodzonej na początku XIX wieku. Od dziecka
wyróżniały ją zdolności matematyczne i
niezwykłe podejście do nauki, uważała
bowiem, że intuicja i wyobraźnia są nie-

poprawę bezpieczeństwa w publicznych
zakładach pracy.
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który
służyć miał krzewieniu idei praw kobiet
oraz budowaniu społecznego wsparcia
dla powszechnych praw wyborczych dla
kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w
tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do parlament. Ustanowienie Dnia
Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów
Dzień kobiet w Polsce
W Polsce święto było popularne
w okresie PRL. W latach 70. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty.
Początkowo ofiarowywano goździki, a
później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z
opinią Władysława Gomułki, że "nie ma
dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do
uzupełniania braków w zaopatrzeniu,

zbędne do zrozumienia matematyki. Jako
siedemnastolatka poznała naukowca,
Charlesa Babbage’a.
Babbage pracował nad swoim
najnowszy, projektem- maszyną analityczną, a Ada przetłumaczyła dla niego
rozprawę włoskiego inżyniera, Louisa
Menebrei, na temat tego urządzenia. Do
tłumaczenia dodała swoje uwagi, w których szczegółowo opisała metodę obliczania liczb Bernoulliego oraz to, jak
można ze sobą zgrać litery, symbole i
cyfry. W ten sposób stworzyła algorytm,
który z powodzeniem mógłby zostać
wykorzystany przez maszynę analityczną. W przyszłości zapisy Lovelace zostały uznane za pierwszy program komputerowy. Już w momencie pisania algorytmu Ada twierdziła, że maszyna analityczna Babbage’a mogłaby służyć do
tworzenia grafiki komponowania muzyki
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dlatego wręczano paniom takie dobra
materialne jak: rajstopy, ręcznik, ścierka,
mydło, kawa. W naszej szkole chłopcy
w tym dniu okazali się dżentelmenami i
wręczali nauczycielkom i koleżankom
hiacynty, tulipany i zniewalające raffaello!
„Kobieto! puchu marny! ty wietrzna
istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A dusze masz gorszą, gorszą niżeli!…
Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto!
I honorów świecąca bańka, wewnątrz
pusta!
Bodaj!… Niech, czego się dotkniesz,
przeleje się w złoto!
Gdzie tylko zwrócisz serce i usta,
Całuj, ściskaj tylko złoto!”
Adam Mickiewicz „Dziady”

Agata

lub w celach naukowych.
Dzisiaj firma Microsoft umieszcza podobiznę Ady Lovelace na hologramach autentyczności swoich produktów.
Więc nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko programować!

Rafał
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Rządy świń
„Folwark zwierzęcy” to klasyka
w kanonie lektur szkolnych. Wydanie
w 1945 roku, niedługo po kapitulacjach
hitlerowskich Niemiec, książka jest
dziełem Georga Orwella, znanego pisarza, dziennikarza i obserwatora Drugiej
Wojny Światowej (jak i działań przed
nią), co mocno wpłynęło na powstanie
powieści. Utwór ma na pozór banalny
temat: farma pewnego rolnika została
opanowania przez jego zwierzęta. Te
po rewolucjach próbują ułożyć wobec
gospodarza i doprowadzać folwark do
ładu. Szybko jednak okazuje się, że
świnie, które przejęły władzę, mają
inne plany i na szczycie chcą zostać za
wszelką cenę…
Samej fabule nie brak zwrotów
akcji i dość wyczuwalnego napięcia,
gdy sytuacja na folwarku się pogarsza,
a zwierzęta każdym kolejnym przytaknięciem pchają się w otchłań. Trzeba
jednak przyznać, że większej części
utwór jest dość powolny i tak naprawdę
nigdy się nie rozpędza. Bohaterowie są

jednobarwni i w większości reprezentują jedną lub dwie cechy. Ta i inne właściwości książki, znacznie upraszczają
jej pierwotny wydźwięk. Dodatkowo
także dialogi nie są zbyt skomplikowane.
Wszystkie powyższe uproszczenia i wymagania powieści z innych
wątków niż główny, umożliwiają ukazanie świata czasów Orwellowskich w
stylu przypowieści. Drugim dnem całej
fabuły jest tutaj zatem nawiązanie do
ZSRR, ale też i innych państw totalitarnych powstałych na skutek rewolucji.

zniszczonych przez nieodpowiednich
liderów, powstaniach.
Orwell napisał działo
epokowe i pełne praw ponadczasowych, a za razem krótkie i łatwe w czytaniu. Dla świadomego obywatela XXI
wieku jest to lektura niemal obowiązkowa, bo ukazuje do czego prowadzi
bezmyślne ufność i powierzenie władzy
nieodpowiednim ludziom.

Szymon

Dzieło Orwella sposobem odniesień oraz bezpośrednich nawiązań
do sytuacji (jak tworzenie komitetów
czy same rewolucje) i postaci
(przywódca świń metodami przypomina Stalina), ukazuje ogromne, jego zdaniem, możliwości wywołania rewolucji. Niewątpliwie miało na to wpływ
anarchistyczna przeszłość autora, ale
książka nie jest zbyt przesiąknięta tymi
przeglądami. Toteż stanowi uniwersalną krytykę sytuacji po udanych, ale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.Stolica Belgii.
2. Wspólny odcinek dróg oddechowych i pokarmowych.
3. Jak się nazywa początek "Pana Tadeusza"?
4. Panieńskie nazwisko polskiej noblistki, która odkryła

dwa pierwiastki: polon i rad.
5. Tam odbyła się bitwa 15 lipca 1410.
6. Zawód Mikołaja Kopernika.
7. Jak miał na imię słynny malarz Ślewiński?
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Cześć!
Do tworzenia moich prac korzystam z różnych
przyborów plastycznych, ale preferuję promarkery
i kredki akwarelowe. Zamiłowanie do rysowania i malowania zaszczepiła we mnie moja mama. W poszukiwaniu inspiracji korzystam z pinterest’a. Jednak największe
wrażenie robią na mnie prace Zdzisława Beksińskiego
są niesamowite i napełnione tajemniczością, a momenta-

mi grozą. Podziwiam w jego obrazach dbałość o szczegóły np. malowanie żyłek na twarzach ludzi.
Swoją przyszłość chciałabym związać z malarstwem i być może stać się, tak sławna - jak wspomniany
przeze mnie Zdzisław Beksiński.
Zuzia Stańczak

Pismo redagują uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Sulejówku:
Emilia Abramek, Adrian Bartosiak, Natalia Błachnio, Maria Gruzińska, Aleksander Kałuski, Rafał Kleszcz, Adam Księżopolski,
Aleksandra Piórek, Weronika Skulimowska, Alicja Stępień, Hanna Styczyńska, Agata Szczepańska, Oliwia Uchal, Dominika
Urzykowska. Pod opieką: P. Doroty Stępień, P. Renaty Szczecińskiej.
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