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Pamiętaj palenie zabija !!!!

SZPILECZKA
Grudzień
07.12.15r. W naszej szkole odbyła się lekcja na
temat szkodliwości tytoniu.Lekcja odbyła się w
klasie 28, prowadziła ją dwie kobiety pracujące w
sanepidzie i zajmujące się zdrowym stylem życia.
Oglądaliśmy różne zdjęcia i prezentacje, na których
były pokazywane skutki palenia, czyli choroby które
może spowodować tytoń. Lekcja ta była bardzo
interesująca dla naszej klasy i nie tylko dla nas. Co
niektórzy wystraszyli się i z pewnością długo nie
zapalą żadnego papierosa i zapamiętają te zdjęcia do
końca życia. Ciekawe czy palacze wiedzą, że w
papierosach jest 400 substancji szkodliwych, np.
trudka na myszy, rozpuszczalniki.
Agata Mikołajczyk kl.5a :D.

Wesołych Świąt!
Niech te Święta, tak wspaniałe, będą całe jakby z bajek,
niechaj gwiazdka z nieba leci, niech Mikołaj tuli dzieci, biały
puch niech z góry spada, niechaj piesek w nocy gada, niech
choinka pachnie pięknie no i radość będzie wszędzie!
By Wam wszystko pasowało, by kłopotów było mało, byście
zawsze byli zdrowi, by problemy były z głowy, by się wiodło
znakomicie, by wesołe było życie!
Tego wszystkiego życzy nauczycielom, rodzicom, koleżankom i
kolegom redakcja Szpileczki.

Konkurs historyczny
Dnia 19.11.15 odbył się ogólnopolski konkurs historyczny, w
którym uczestniczyłem. Pytania nie były zbyt trudne, jednak pani
kazała nam się uczyć o starożytnej Grecji kiedy tak naprawdę
było o Polsce pierwszych Piastów!!!. Jednak mimo tego
niedopatrzenia udało się jednej osobie to przejść. I co
najważniejsze, to byłem ja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kto przeszedł? ;o

Teraz będę musiał się DUŻO uczyc, jednak to dla mnie nie problem ,
gdyz bardzo lubię się uczyc. Mama wypozyczyła mi taką 200 stronową
OSTATNIO W NASZEJ SZKOLE ODBYWAŁY SIĘ KONKURSY
KURATORYJNE DLA KLAS 6 I 5. PRZEDMIOTY, Z KTÓRYCH BYŁY PISANE TO :
J. POLSKI, MATEMATYKA, J. ANGIELSKI, PRZYRODA, HISTORIA. NIEWIELE
OSÓB DOSTAŁO SIĘ DALEJ... Z POLSKIEGO ZOSIA M. I PATI Z. (6A),
MATEMATYKA NIKT, ANGIELSKI NIKT, PRZYRODA ANITA Ś., ZOSIA M., PATI
Z. (6A), HISTORIA KAMIL S. (5B) W ZESZŁYM ROKU DOSTAŁO SIĘ WIĘCEJ
OSÓB, PRZYNOSIMY HAŃBĘ W NASZEJ SZKOLE. :')) GRUNT, ŻE
PRZYNAJMNIEJ KILKA OSÓB IDZIE NA DALSZE ETAPY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
W STYCZNIU 2016 W NOWEJ SOLI. CO DO REAKCJI OSÓB, KTÓRE
PRZECHODZĄ TO KRÓLOWAŁA RADOŚĆ I ZASKOCZENIE. (NO BO KTO BY
SIĘ SPODZIEWAŁ, ŻE TAKIE 'GŁUPKI' JAK MY PRZEJDZIEMY?) CO DO MNIE
TO PISZCZAŁAM NA CALY GŁOS 'NIE WIERZĘ! NIE WIERZĘ!' XDD COŻ,
MAM OGROMNĄ NADZIEJĘ, ŻE W PRZYSZŁYM ROKU PRZEJDZIE WIĘCEJ
OSÓB I DWÓJKA ZOSTANIE GODNIE ZAPREZENTOWANA WŚRÓD INNYCH
SZKÓŁ. C: POZDRAWIAM KOLEŻANKI, KTÓRE PRZESZŁY RAZEM ZE MNĄ
ORAZ RODZYNKA KAMILA! ;* <3 XD
Księżniczka♥

ksiązkę, ktorą w wolnych chwilach czytam. Mam nadzieję, ze i wy tez
znajdzcie jakies hobby, np: origami, robienie zdjęc, gra w piłkę, itp.
Na koniec mała niespodzianka. Żadanie historyczne: czemu III Rzesza
nie wysłała swoich wojsk w porę podczas lądowania w Normandii?
Kamil Samburski VB

Siatkówka
Dnia 06.12.2015r. Odbył się turniej siatkarski w kożuchowskim
gimnazjum. Organizatorem był pan …...Walczak.Naszą szkołę
reprezentowała jedna drużyna dziewczęca trzy osobowa wraz z dwoma
rezerwowymi. Patrycja Nowakowska,Patrycja Zabrocka, Alicja poterała ,
Zofia Musielak oraz Juli Markowska.Z 16 dużyn zajęłyśmy 4 MIEJSCE,
NIE BYŁ TO ZŁY WYNI9K ALE BYŁO GORZEJ. Myślę,ż dałyśmy z siebie
wiele . Wygrałyśmy ze szkołą nr 8 z Nowej Soli , jedynką i dziewczynami
z gimnazjum , a przegrałyśmy z chłopakami z jedynki i z mieszanym
składem z gimnazujm .
Patrycja N.

Dyskoteka

Dnia
26.11.2015r. odbyła się dyskoteka, którą
organizowały klasy piątek wraz z wychwawcami:pani Kinga
Mielcarek oraz pani Małgorzata Gierszewska. Myślę, że każdy
po przyjściu myślał, że będą same nudy, ale z czasem
dyskoteka zaczęła się rozkręcać. Didżejem był Igor Pawłowski
wraz z towarzyszącym mu Mikołajem Skoczniem. Leciały
różne piosenki typu ('' Ruda tańczy jak szalona ”=* . Pierwszą
zabawą była bitwa na taniec, w której wygrała pani Kinga
Mielcarek;*.Następną zabawą było Limbo 1 miejsce Zuzanna
Sobieniak =) . Nieco później kolejne były tańce na gazecie
rywalizacja była zacięta . Lecz zwyciężyła Patrycja
Nowakowska wraz z Samuelem Runo i Zuza Sobieniak . Na
zakończenie wybrano Królów i Królowe Dyskoteki.
Dyskoteka była na tyle udana, i wiele osób bawiło się
świetnie, że jury wybrało kilka dziewcząt i kilku chłopców.
Dyskoteka powiodła się według planów , a uczniowie byli
zachwyceni A zapomniała podczas zabawy przez cały czas
można było skorzystać i sprawdzić co los nam szykuje, bo
piątoklasiści przygotowali mnóstwo wróżb andrzejkowych.
Pati N.

Woda !!!

Przez 4 dni w Kożuchowie nie było wody.
Burmistrz ciągle pisał na facebooku, że zajęcia
dydaktycze w szkółach są odwołane. Ja z mamą myłam
naczynia z wody butelkowej. Moja rodzina sobie
radziła. To była chyba najdłuższa awaria jaką znałam.
Masakra. Brak wody w kranach utrudnia życie, choć
jak słyszała od niektóych ludzi, rozkwitło życie
towarzyskie w mieście. Bo sąsiedzi mieli okazję
spotkać się przy podstawionych przez miasto
beczkowozach i pogadać. Niestety oba dni wolnego
będziemy odrabiać 4 i 5 stycznia, tak kochani idziemy
do szkoły.
Gosia :)

Papercraft
Szkolne
Mikołajki !!!

papercraft to sztuka składania wydrukowanego papieru z
nozyczkami, klejem, skalpelem. Mozna zrobic po prostu wszystko
np. pistolet, robota, minecraftowego
ludka ,animatroniki. Oto kilka stron do pobrania papercrafta za
darmo:
www.paper-replik.com
www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/
www.papersquar.com
(do paperkury wymagany pepakuraviewer)
Jak zrobic model?

2.
3.

1.
Wybierz swoj wzor np.
Wydrukuj.
Wytnij, sklej, złoz i gotowe !

Franek

04.12.15r. po drugiej lekcji odbyły się SZKOLNE
MIKOŁAJKI !!! Jak co roku reprezentanci klas 4-6
walczyli o punkty w różnych konkurencjach tj. test
przyrodniczy, matematyczny, plastyczny, z j. polskiego,
spostrzegawczości oraz sprawności. W międzyczasie
klasy śpiewały piosenki, kolędy, były również dowcipy,
a nawet rap! Za to też byli oceniani. Ostatecznie
wygrała klasa 4b, drugie miejsce zajęła kl. 4a, trzecie
5a, każda z klas dostała słodki upominek (cukierki:),
a ,,podium” dodatkowo naprawdę piękne nagrody.
Nasi wychowawcy mieli za zadanie zaprojektować i
wykonać ,,Nietypowe, świąteczne nakrycie głowy”.
Najbardziej podobał mi się pan Tadeusz, którego
czapka była w kształcie prezentu, wyglądał bardzo
śmiesznie:) Jednak największy uśmiech wywołala
choinka pani Kingi, z którą polonistka miała 2,5 metra.
Nauczycielom zrobiono (wychowawcom oczywiście)
zdjęcie. Impreza według mnie była bardzo udana,
świetnie się bawiłam!!!!!!!!
♥Pisiała Pacia♥

Zawody chłopców na Orliku w
Kożuchowie!!!!

Spanie w szkole odbyło się 20/21.11.15 r.

Od godz.
18:00 do 18:00 następnego dnia. W spaniu uczestniczyła klasa
5a. Spaliśmy w świetlicy szkolnej koło jadalni. Po
przygotowaniu materaców i śpiworów do spania, była
własnręcznie zrobiona kolacja. Później odzielono nas na dwie
grupy: chłopców i dziewcząt. Tym pierwszym przypadło
sprzątanie po kolacji. Kiedy minął czas odpoczynku zaczęły się
podchody. Zabawa polegała na odnalezieniu czerwonych
wstążeczek, w obrębie których miało znajdować się 10 zadań.
Obie grupy
wykonały to bezbłędnie i szybko. Z
odpowiedzią na pytania nie było też większych kłopotów. Po
wieczornej toalecie czytaliśmy '' Anie z Zielonego Wgórza ".
Później oglądaliśmy film pt. ''Powrót do Tajemniczego
Ogrodu'', który nas uśpił. Na drugi dzień po śniadaniu mieliśmy
zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, a później na boisku. W
międzyczasie zjedliśmy przepyszne pierogi ruskie. Po południu
w grupach wykonaliśmy plakaty. Zabawa podobała się
wszystkim, było wesoło, ciekawie i fantastycznie.
Klasa 5 a

Zawody odbyły się 2.11.2015r. na Orliku koło stadionu miejskiego, ja
autor też byłem graczem tego turnieju i znałem wtedy emocje naszej
drużyny. Pierwszy mecz grała Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie
przeciwko szkole ze Stypułowa. Gdy dowiedzieliśmy się, że następny mecz
na turnieju gramy my z SP1[SP1 wygrała 3:0],trochę nam ulżyło, ponieważ
„Jedynka" była trochę zmęczona grą ze Stypułowem. Lecz sprawa nie
poszła po naszej myśli, ponieważ myśleliśmy, że wygramy z jedynką przez
ich zmęczenie, jednak zremisowaliśmy 1:1. Należało teraz strzelić powyżej
3 bramek, aby wygrać turniej mając najwięcej goli, jeden remis i wygraną.
Byliśmy zaniepokojeni, ponieważ nie wiadomo było co Stypułów dla nas
przygotował, pierwsza połowa meczu nam nie poszła nie pojawiła się
żadna bramka na naszym koncie, ani na koncie przeciwników, co było
plusem. Podczas przerwy uświadomiliśmy sobie: „wóz albo przewóz"
popatrzeliśmy na puchar i powiedzieliśmy sobie, że musimy wygrać.
Początek drugiej połowy, też nic nie pokazaliśmy, dopiero około trzeciej
minuty drugiej połowy strzeliliśmy, trochę zmiękczyliśmy przeciwnika, ale
nadal musieliśmy strzelić jeszcze trzy gole. Zaraz strzeliliśmy gola numer
dwa, trzy i cztery ulżyło nam trochę, ale brawa dla przeciwników,
ponieważ pomimo dużej przegranej podnieśli się i skonstruowali takie
akcje, że tylko dzięki Maćkowi Anteckiemu bardzo dobremu obrońcy,
uchroniliśmy się od strat goli. Gdy już wiedzieliśmy, że wygramy
czekaliśmy tylko na gwizdek, aby świętować zwycięstwo, a po drodze
zdobyliśmy jeszcze jedną bramkę i tak wygraliśmy ze Stypułowem 5:0 i
zdobyliśmy puchar, następnego dnia szczęśliwi i dumni oddaliśmy go w
ręce pani dyrektor.
autor: Mikołaj Skoczeń

RANKING POLECANYCH KSIĄŻEK DLA KLAS 4-6
1.Seria: Harry Potter
2.”Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy”
3.Seria: Opowieści z Narnii
4.”Więzień Labiryntu”
5.Seria: Zatoka Dinozaurów
6.”Akademia Dobra i Zła”
7.Seria” Hobbit
8.Seria” Tajemniczy Dom
9.”Zwiadowcy”

Poleca Laura

* Umuzykalnienie *
Dnia 02.12.2015 w naszej szkole odbyło się kolejne
umuzykalnienie. Tym razem wystąpili czterej panowie, którzy
zagrali nam muzykę tyrolską. Nawet stroje mieli typowe dla tego
regionu ! Niestety było bardzo głośno, prowadzący musiał kilka
razy wszystkich upominać. Mnie osobiście ten rodzaj muzyki nie
przypadł do gustu, lecz muszę przyznać, że był bardzo ciekawy.
Amelka

LODOWISKO
W piątek 04.12.2015r. klasa 3,4,5,6 jedzie na lodowisko do
Głogowa. W godzinach 15;00 – 19;00 . Jako opiekunowie jadą
pani Marta Mioduszewska, pani Marta Harenza, pani Irena
Hajder i pani Anna Tymczak. Jak jechaliśmy na lodowisko
najgłośniej zachowywały się tyły , najwyraźniej nie mogli
doczekać się przyjazdu. Kiedy przyjechaliśmy w wyznaczone
miejsce, dzieci zbiegły się do kolejki po łyżwy, nie minęło
dziesięć minut wszystkie klasy bawiły się w najlepsze na
lodzie, godzina szybko nam zleciała i po chwili znaleziliśmy się
w autobusie. Wracając klasa 5 śpiewała najróżniejsze piosenki,
które roznosiły się na cały autobus. Następny wyjazd już
niedługo….
Laura

Spotkanie z pedagogiem
W poniedziałek (30.11.) miało miejsce spotkanie ze
specjalistą do spraw uzależnień, w którym uczestliczyli
uczniowie klas 4-6. Jak mogliście się domyśleć pani ta
rozmawiała z uczniami o uzależnieniach. Na początku
zapytała się uczniów jakie mają zalety i wady.
Później zapytała się: czy znają i czy tolerują uzależnienia
oraz czy są na coś uzależnieni. Następnie rozmawiała o
swej pracy i o tym, że uzależnienia nie są dobre.
Na koniec dała ankiety do wypełnienia.
Szczerze mówiąc, chyba wszyscy zaznaczyli wszystko na
nie, ponieważ jeżeli zaznaczył ktoś coś na tak, oznaczało
by to, że pije wódkę, piwo czy zażywa narkotyki. A
wiadomo, że za dużo to osób nie robi.
Kamil Samburski Vb

Klasowe Mikołajki

Dzień Życzliwości
21 listopada w holu na czwartej lekcji zebrała się cała szkoła. Każda
klasa mocno zaciskała kciuki, by wygrać tort. W tym roku szczęściarzami
okazali się uczniowie z klasy 5 b. Akcję z okazji Dnia Życzliwości
prowadziła pani Dorota Łyko i to ona upiekła pyszny owocowy tort, choć
bez cukru to bardzo dobry .
Każda klasa przygotowała
plakat, można je
podziwiać w holu. Są
wspaniałe, kolorowe,
optymistyczne,
uśmiechnięte. Patrząc na
nie, nie sposób się smucić.
Niektórzy uczniowie
przygotowali też laurki.
Niektórzy ułożyli wiersze i
kodeksy postępowania.
Ponadto tego dnia
każdy uczeń otrzymał
uśmiechnięty kotylion.
„Szpileczka” gratuluje
pomysłu, takich
uśmiechniętych dni
powinno być w szkole jak
najwięcej.
Gośka i Kinga

Tradycją naszej szkoły są klasowe Mikołajki,
każda klasa tego dnia w jakiś specjalny sposób
wymyśla uczczenie wyjątkowego dnia. W tym roku
nie było inaczej. Klasy czwarte pojechały na
wycieczkę do Zielonej Góry 3.12., piąta a
przygotowała losowane paczki w kwocie 10 zł,
oczywiście w większości były to słodycze, nikt nie
narzekał. Klasa piata b 07.12. bawiła się wspólnie w
szkole po południu zajadając pizzę. Klasy szóste
14.12. jadą na wycieczkę do teatru i na lody.

Sylwestrowa NOC

Najlepszy czas? Ferie świąteczne :D Najpierw Boże
Narodzenie, a potem SYLWESTER !! A co robić, gdy
rodzice zaproszą gości lub pójdą na jakąś imprezę ? Podam
wam kilka propozycji. :) Można np. zaprosić koleżankę lub
kolegę na nocowanie albo pójść spać do znajomego ;) A
może ktos organizuje małą imprezę z nocowaniem ? Aby
miło spedzić ten wieczór nie potrzeba chodzić na nie
wiadomo jakie imprezy. A może wystarczy dobra muzyka i
Piccollo :D Jest dużo sposobów na super zabawę, wystarczy
tylko troche pomyśleć ;> Jeśli przychodzą do was goście
proponuję przygotować jakieś wymyślne przekąski, niech
zaskoczą odwiedzających ;) Oczywiście nie muszą być
trudne i długie w robieniu, najważniejsze, aby było
smacznie :) Dobrym pomysłem jest też zrobienie dekoracji

Zosia z 6a

Mikołajki klasy 5 b

Dnia 07.12.2015 w godzinach od 15.20 do 18.30
odbyły się Mikołajki klasy 5b.
Uczniowie zostali po 8 lekcjach, pobawili się w
podchody oraz inne ciekawe zabawy sportowokreatywne.
Po godzinie 16.00 przywieziono nam obiad, czyli
pizzę. Największym zainteresowaniem cieszyła się
margeritta i sos czosnkowy. Do domów
niechętnie wróciliśmy około godziny 19.00.
Wszystkim ten dzień bardzo się podobał i
czekamy na następną okazję do wspólnej zabawy.

Gośka i Ktosiek

