E-Pineska
#3

Serdecznie zapraszamy Was do

przeczytania najnowszego numeru
gazetki. E-gazetka jest sposobem
przekazania wielu interesujących
informacji podczas zdalnego
nauczania. W tym numerze
E-Pineski będziemy mogli
przeczytać wiele ciekawych
tekstów, zapoznać się z wywiadem,
z tegoroczną ósmoklasistką oraz idealnie zaplanować swój dzień
z autorskim planerem redakcji! Mamy wielką nadzieję, że gazetka
Wam się spodoba.

W nadchodzącym czasie czeka nas wiele wspaniałych doświadczeń. Największą dawkę emocji będą odczuwać tegoroczni ósmoklasiści. Z tej okazji nasza redakcja,
uczniowie oraz grono pedagogiczne pragną życzyć Wam,
drodzy Uczniowie Klasy Ósmej, samych sukcesów na egzaminie, zakwalifikowania się do wymarzonej szkoły, wysokich ocen w nauce oraz nieustannej potrzeby pogłębiania
swojej wiedzy. Życzymy Wam, aby każdy dzień przynosił
wiele nowych doświadczeń oraz przeżyć, które ukształtują
Was na dalszą przyszłość.
Motto dla ósmej klasy:
Każdy z nas ma w sobie wiele nieodkrytych zdolności. Rozwój każdego
małego talentu może zaprowadzić Was na najlepszą drogę życia.

Krokusowy maj
Witaj maj, piękny maj, kolorowy maj!
Do niedawna śniegiem padało.
Było zimno, strasznie wiało.
Tak jak nigdy było biało!
A my chcemy mieć już lato!
Na krokusy każdy z nas się pewnie
wybiera.
Ale Korona-wirus całe plany zmienia.
Maseczki nas uwierają,
stacjonarne ciągle przekładają.
Opalać się nie możemy.
Ósma klasa będzie miała testy.
Spokojnie, ale nie na covida.
Testy, od których zależy,
do jakiej szkoły się dostaną.
Biedaki, teraz muszą się uczyć pełną parą.
Życzymy im z całego serca
powodzenia!
Żegnajcie, do zobaczenia!
Oliwierta

Z życia ósmoklasisty
Nasze poprzednie wywiady były przeprowadzane z osobami,
które mają testy za sobą. Dziś dowiemy się, jak się czują ósmoklasiści przed egzaminami.
Redakcja: Jak Ci idą przygotowywania
do egzaminów?
Ola: Bardzo dobrze. Powtarzam wszystko to, co może mi się przydać do jego napisania.
Red: Czy jesteś zadowolona z ilości
punktów uzyskanych na próbnych egzaminach?
O: Tak. Jestem zadowolona, ale uważam,
że mogłam bardziej się postarać.
Red: Jaki wynik z egzaminów Cię zadowoli?
O: Myślę, że 70%-90% wystarczy, abym
dostała się do wybranej szkoły.
Red: Do jakiej szkoły średniej planujesz
iść od września?

O: Wybieram się do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Kalwarii.
Red: Jakie wydarzenie szkolne wspominasz najmilej?
O: Najmilej wspominam wyjazd na zieloną szkołę, na którą pojechałam z przyjaciółkami. Przyjemnie spędziłam czas
i uczyłam się w niecodziennych warunkach, często na łonie natury.
Red: Jak się czujesz z tym, że za 2 miesiące pożegnasz się z naszą szkoła?
O: Jest mi przykro, ponieważ spędziłam
w jej murach 8 lat, mam tu wielu przyjaciół, z którymi po wakacjach mogę się
już nie spotkać.
Red: Za kim lub za czym będziesz tęsknić, gdy opuścisz mury naszej szkoły?
O: Sądzę, że za nauczycielami, którzy
poświęcili nam dużo czasu i cierpliwości,
za pracownikami, którzy często nam pomagali oraz za kolegami i koleżankami.
Wywiad przeprowadził: Filips

,,Netflix&chill”
Przygotowałyśmy kilka propozycji filmów i seriali, które warto
obejrzeć z rodziną lub przyjaciółmi. Oto one:

Sekretne życie zwierzaków domowych - O różnych, niesamowitych przygodach kilku zwierzaków
które muszą się zmierzyć z życiem codziennym.

Skok przez płot - Zwierzęta budzą się z zimowego snu i odkrywają, że tuż pod ich pyszczkami wyrosło nowe osiedle. Muszą więc stawić
czoła swojemu najgorszemu lękowi - ludziom.

Jak zostać kotem - Ciężko pracujący ojciec kupuje
córce kota na urodziny. wkrótce zostaje uwieziony
w ciele futrzaka, co zmusza go do refleksji.

Noc w muzeum - Nowo zatrudniony strażnik
w Muzeum Historii Naturalnej odkrywa, że starożytna klątwa przywraca każdej nocy eksponaty do życia

Trzy kroki od siebie - Nastolatka z Mukowiscydozą
zakochuje się w pacjencie z oddziału. Szpitalne zasady nie są w stanie stanąć na drodze ich miłości.

Wysoka dziewczyna - Po latach smutnego
snucia się przez życie mierząca 186 cm wzrostu Jodi postanawia przezwyciężyć swoje lęki
i wplątuje się w licealną miłość.

Miłość i potwory - 7 lat po tym, jak Ziemię opanowały zmutowane potwory, nieporadny Joel opuszcza
swój przytulny, podziemny bunkier i wyrusza na poszukiwania byłej dziewczyny.

Enola Holmes - Poszukująca zaginionej matki
nastoletnia Enola Holmes wykorzystuje swoje
umiejętności śledcze, aby przechytrzyć starszego brata Sherlocka i pomóc uciekającemu lordowi.

Podróż na tajemniczą wyspę - Nastoletni Cean
Anderson zawiązuje niespodziewany sojusz ze swoim ojczymem, gdy sygnał S. O. S. wysłany przez jego
dziadka wskazuje na nieznaną wyspę.
Ania nie anna - osierocona Ania Shirley przez
pomyłkę trafia na Zielone Wzgórze pod opiekę
rodzeństwa, Mateusza i Maryli Cuthbertów,
które chciało adoptować chłopca.

Podsumowania znalazłyśmy w internecie, a wszystkie filmy i seriale można oglądnąć
w serwisie Netflix, lub bezpłatnie w internecie.
Przygotowały:Emilka, Oliwierta, Firiel
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1. Oznaka wiosny.
2. Ich wypas zaczyna się w kwietniu.
3. Nazwa szkolnej gazetki.
4. Buty na deszcz.
5. Bierzemy od nich miód.
6. ...kotki
7. Najważniejsze święta chrześcijańskie.
8. Kwiecień...

Firel

Ale ten czas szybko mija...
Miesiąc kwiecień wszyscy zaczęliśmy w wesołych nastrojach, świętując
4 kwietnia Zmartwychwstanie Pańskie (zwane też Wielkanocą)
i pozwalając nam się cieszyć dłuższym wolnym. Dzielenie się jajkiem,
składanie życzeń i rozmowy były nieodłączną częścią świętowania. Następną ważną datą w kalendarzu był 13 kwietnia, w którym oddaliśmy
cześć ofiarom zbrodni Katyńskiej. W tym roku obchodziliśmy jej 81 rocznicę. Kolejne dni przyniosły obchody Dnia Ziemi przypadające na
22 kwietnia. W tym dniu zastanawialiśmy się co dla naszej planety jest
dobre i co dla niej robimy. W tym miesiącu rozpoczął się również konkurs
z języka angielskiego, więcej informacji na ten temat przeczytamy na stronie internetowej naszej szkoły. Do zobaczenia (przeczytania) za miesiąc.
Pa!
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