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SZPILECZKA
luty
Grudzień to jeden z niewielu miesięcy w roku, w którym otrzymujemy
mnóstwo wymarzonych prezentów. Oczywiście, każdy z Was już z pewnością
wie, kto tak naprawdę je przynosi. Zazwyczaj to nasi najbliżsi: rodzice,
dziadkowie. Daleko, daleko, gdzieś za górami i morzami w mroźnej Laponii pod
adresem 96930 Rovaniemi, mieszka sobie brodaty, poczciwy, pracowity
staruszek – prawdziwy Mikołaj. Chciałbym rozwiać Wasze wszelkie wątpliwości
co do Jego istnienia. Na wspomniany adres trafia corocznie ponad pół miliona
listów od dzieci ze wszystkich stron świata, co stawia dom Mikołaja na
pierwszym miejscu w rankingu ilości odbieranych przesyłek. Od niedawna
jednak niektórzy, m.in. wytwórnia Coca-Coli w swoich świątecznych reklamach,
ukazują fałszywy wizerunek Mikołaja i pragną, aby Jego dobroczynne działania
kojarzyły nam się z oferowanymi przez firmę produktami. Każdego roku
Mikołaja odwiedzają gwiazdy estrady muzycznej, słynni aktorzy, politycy,
osobowości telewizyjne i zwykli ludzie z każdego zakątka świata. Mikołaj
odpowiada na listy, a jego renifer - Rudolf pasie się za domem. Jak to się stało,
że cały świat uwierzył, że Mikołaj mieszka w Laponii, mimo że biskup, będący
pierwowzorem dzisiejszego Mikołaja, pochodził z Miry, leżącej obecnie na
terenie Turcji? Wszystko zaczęło się od fińskiego prezentera radiowego, Wuja
Markusa, który umieścił Mikołaja na górze Korvatunturi, przy granicy z Rosją.
Właśnie stąd Mikołaj ruszał w świat, by spełniać marzenia.
W 1940r., Mikołaja „przeprowadzono” do Rovaniemi, gdzie mieszka do dziś.
Kacper

Nowości
w bibliotece!
Po feriach w naszej bibliotece pojawiły się nowe książki i dla
małych i dla dużych. W zbiorze tym jest między innymi
popularna seria „Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy“ oraz
książki o opiece nad zwierzętami (chyba wiadomo co dla
kogo :D ) Jest także nowy komplet Harry'ego Pottera! Pojawiły
się również mniej znane książki, choć równie ciekawe
„Tajemnica Mostu“ i „Magiczne Drzewo“! Osobiście nie znam
tych książek, nigdy nie słyszałam takich tytułów, ale na pewno
przeczytam! :)
Zachęcam Was do czytania, koledzy! ;> Miłego dnia! :) ;*

♦Anita♦

Teatr czy to nie teatr ?!
Przedstawienie teatralne pt. „Ania z Zielonego
Wzgórza” w wykonaniu teatru muzycznego z
Wrocławia , na którym byli piątoklasiści 12 lutego
raczej nie zawyciło widzów.

Niedawno pojawiła się informacja o końcu kiermaszy .
Tym razem nie wiem, co o tym myśleć, z jednej strony pani
dyrektor ma racje, ponieważ faktycznie dzieci wydają zbyt
dużo pieniędzy, a z drugiej to rodzice dziecią dają pieniądze
dziecią (a przynajmniej tak myślę ). Zostałem tylko
poinformowany, że wszystkiego na zebraniu dowiedzą się
rodzice. Tak tym razem zostawiam Was z tą myślą.
Uważam jednak, że niesprawiedliwie jest to, że część klas
zrobiła już kiermasze i zarobiła pieniądze, a inne, które
zapisąły się w późniejszych miesiącach nie mogą.
Mikołaj Skoczeń:)

Zdaniem widzów spektakl był nudny, akcja mało
dynamiczna, zbyt krótka, przez co paminięto wiele
wątków. Uczniów zachwyciła gra aktorów, szczególnie
młodej kobiety, w roli Anny Shirley, która niezwykle
przekonująco wcieliła się w postać nastolatki.
Młodzieniec „Gilbert“ swym śpiewem zdobył serca
żeńskiej części publiczności. Pozostali aktorzy
rozśmieszli wszystkich, zaskakiwali, a czasem
zanudzali widzów. Choreografia podobała się , gdyż w
prosty sposób śpiew uatrakcyjniono tańcem. Kostiumy
pasowały do epoki , szczególnie dopasowany, kraciasty
garnitur Gilberta. Publiczność rozśmieszyło do łez
przekleństwo mamy Diany. Jednak piątoklasiści
uważają, że spektakl był nudny . Chłopcy nudzili się,
jedynie dziewczyny z rumieńcami śledziły wątek
miłosny.
Pati

WIELKIEJ ORKIESTRY
Jack Thorne, J.K. Rowling i John Tiffany wymyślili wspólnie
8 część Harrego Pottera!!! Niestety J.K. Rowling powiedziała „
To nie jest powieść, to jest scenariusz nowego spektaklu
teatralnego”. Jednak na większości stron piszą, że spektakl
pojawi się 30 czerwca, a książka 31 lipca. Historia będzie
odgrywać się 19 lat po zakończeniu serii.
Głównym bohaterem książki będzie najmłodsze dziecko
Harrego czyli Albus Severus Potter. Musi on zmagać się z
dziedzictwem, którego nigdy nie chciał-zapowiada
wydawnictwo, którego nakładem ukaże się
książka. Zastanawiam się ile może kosztować nowy Harry
Potter, cena na pewno będzie wysoka.

Paula

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY !!!!!
44 047 594 zł zebrano podczas niedzielnego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy!! W zbiórce uczestniczyło ponad 120 tysięcy
wolontariuszy. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz na zapewnienie godnej
opieki medycznej seniorów.
Szef WOŚP podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję ,
także służbą mundurowym oraz władzom miast. W zeszły roku WOŚP
zebrała ponad 53 mln zł. Po raz trzeci zbierała pieniądze na zapewnienie
godnej opieki osobom starszym oraz na diagnozowanie najmłodszych. Po
raz kolejny wspierała onkologię i kardiochirurgię dziecięcą oraz - po raz
pierwszy - dwie nowe dla fundacji dziedziny: reumatologię i
pulmonologię.
W naszej szkole raczej nie organizuje się wielkich imprez związanych
z WOŚP, zachęcam wszystkich, może za rok, znajdzie się klasa, która
będzie chciała i weźmie na swoje barki trud przygotowań, będzie zbierać
pieniądze.
Mikołaj Skoczeń

„Pijmy wodę – na zdrowie”

Klasa 1c pod nazwą „Błękitna drużyna” uczestniczy w zimowej edycji
ogólnopolskiego konkursu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanego przez
Fundację Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Regulamin zakłada realizację
pięciu zadań zaplanowanych przez organizatora, które rozwijają wiedzę na
temat zdrowego odżywiania i roli aktywności fizycznej, zachęcają do zmiany
stylu życia na zdrowszy i bardziej aktywny ruchowo.

Pierwszym zadaniem była lekcja „Pijmy wodę – na zdrowie”. Uczniowie
zdobywali wiedzę na temat znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin, a także
funkcji wody w organizmie ludzkim. Z zainteresowaniem przeprowadzali
eksperymenty sprawdzające czy rośliny piją wodę, czy każda woda nadaje się do
picia, jak powstaje woda gazowana oraz obserwowali jak oczyszcza się brudna
woda w filtrze zbudowanym przez Michała.

Poznali piramidę zdrowego żywienia dla dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym i wykonali smaczne, bogate w witaminy owocowe szaszłyki. Do działań
włączyli się także rodzice. Zakupili wodę mineralną, którą w trakcie zajęć wszyscy
mogli uzupełniać swoje organizmy. Mama Wojtusia pani Magdalena Ukraińska
przeczytała bajkę pt.: „Marchewka dla wszystkich” wyjaśniającą jak to warzywo
jest ważne dla wzroku, a gra planszowa „Na straganie” przyniesiona przez Olka
uatrakcyjniała lekcje.
Monika Szczepańska

Rejonowy konkurs
-----historyczny----Witam ponownie. Tym razem będę mówił o rejonowym
etapie konkursu historycznego. I tym razem niespodzianka,
gdyż dostałem się dalej!!!! Sam test nie był za bardzo trudny,
tylko popełniłem taki błąd, że zapisałem XXI wiek zaczyna się
w 2001, a kończy w 3000 r. (a tak naprawdę kończy się w
2100r). Z tego, co pamiętam dostałem z 83%, a trzeba dostać
80%.Oprócz mnie tylko kilka osób z naszej szkoły dostało się
do etapu wojewódzkiego, więc mam nadzieję , że dostanę się na
podium.
KAMIL S. VB

Kolejne zawody..
Następne zawody tylko, że z siatkówki odbyły się w Nowej
Soli w hali koło SP3. Nasza drużyna zajęła piąte miejsce, a w
składzie były: Alicja Poterała, Patrycja Nowakowska, Patrycja

Jak może niektórzy zauważyli, w naszej szkole na
długiej przerwie w poniedzialek 22 lutego rozdawana
była woda. Jako dziennikarz dowiedziałem się , że
był to tylko jednorazowa akcja. Oczywiście
zachęcam do picia wody zamiast coli lub innych
słodkich napojów.
Jak większość uczniów wziąłem w tym udział dla
zabawy i dotarło do mnie, że pani Dyrektor powinna
robić coś takiego każdego dnia, ponieważ aby
otrzymać wodę trzeba było trochę się
pogimnastykować.
Jak to się mówi w naszej szkole „ruch jest
zdrowy i dla ciała i dla głowy''. Dalej mówiąc według
mnie takie wydarzenie było bardzo udanę.
Moim zdanie na plakacie
powinno znaleźć się hasło o piciu wody codziennie.
Naukowcy odkryli, że należy pić 2 litry wody w
jednym dniu, wtedy jesteśmy zdrowsi.

Zabrocka, Julia Markowska, Zosia Musielak, Martyna

Więc zachęcam do picia !

Szponarska, Marika Magiera, Wiktoria Wiśniewska, Katarzyna
Latacka, Agata Mikołajczyk. Dziewczyny grały dobrze, lecz
zabrakło im szczęścia w time break-ach (roztrzygające). Mamy
nadzieję, że następnym razem wygrają!!!!

Miki

♥Pisiała Pacia♥

KONKURS
POLONISTYCZNY
Dnia 06.02.2016r. w Wschowie odbył się konkurs
polonistyczny, na który dostały się 2 osoby z 6 klasy- Patrycja
Zabrocka i Zosia Musielak. O godzinie 11:00 dziewczęta
rozpoczęłyśmy pisać test. Mimo, że nie należał do najprostszych,
wydaje mi się, że nie poszło nam tak źle. ;) Według nas
najtrudniejszym zadaniem było skupić się przy panującej na sali
atmosferze, w której można było wyczuć stres. :) Szkoda, że nie
przeszłyśmy dalej, najważniejsze, że próbowałyśmy. Pocieszamy
się, że jezyk polski to jeden z najtrudniejszych języków świata.
Na rejonowym konkursie z przyrody trzem reprezentantkom
(dołączyła Anita Świat) poszło dużo lepiej.
Zosia z 6a

SZAFKI!
Gdy wróciliśmy do szkoły po feriach zimowych, uczniów klas 4-6
czekała miła niespodzianka! A mianowicie przez salami pojawiły się
szafki dla każdej klasy. ;) Pewnie każdy z Was wie, że aby mieć szafkę
trzeba wpłacić 15 złotych (do zwrotu pod koniec roku) i podpisać
regulamin korzystania. ;d Gorąco podziękujmy p. dyrektor za ten hojny
''podarek''! :) DZIĘKUJEMY! ^^

Ana B)

Dyskoteka Walentynkowa
Dnia 09.02.2016r. o godz. 16:00 - 19:00 odbyła się dyskoteka
walentynkowa klas 4. Wstęp kosztował 1 zł, na imprezie były
sprzedawane ciasteczka oraz napoje. Dzieci uczestniczyły w zabawach
typu : limbo, taniec z balonami i taniec na gazetach. Czwórka dzieci z klasy
4 a zaprezentowała taniec towarzyski. Nagrodami za konkursy były
wafelki oraz cukierki. Limbo było początkową zabawą, na którą zgłosiło
się wielu uczestników, drugą konkurencją, był taniec z balonami, trzecim
zadaniem był taniec na gazetach, a no końcu znowu pojawiło się limbo.
Dyskotekę rozkręcał Marcin. Puszczane piosenki były różne. Dzieci bawiły
się znakomicie, a przy tym mogły zakupić napój lub ciastko w sklepiku.
Laura G. i Maja S.

SP2 ZNÓW GÓRĄ!!!
03.02.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli odbył się
Powiatowy Turniej Piłki Koszykowej Dziewcząt. Rywalizowały
SP2, SP6, SP8 w Nowej Soli oraz my SP2 Kożuchów. Dziewczyny
dały z siebie wszystko i wywalczyły PIERWSZE MIEJSCE!!!
(Puchar można oglądać w gablotce w holu). Skład: Alicja
Poterała, Patrycja Zabrocka, Julia Markowska, Anita Świat,
Zosia Musielak, Martyna Szponarska, Martyna Jóźwiak, Ania
Mrowińska, Kasia Latacka, Zuzia Rogala, Julia Wróblewska.
Najcięższym meczem okazała się gra z ósemką, kosz, zdobyty w
ostatnich sekundach, który przesądził o wygranej rzuciła Alicja
Poterała doprowadzając wynik spotkania 19:20 dla SP2
Kożuchów. Zwycięstwo dało nam awans do etapu rejonowego...
! ! ! ! ! ! ! ! ! TRZYMAJCIE ZA NAS KCIUKI ! ! ! ! ! ! ! !
♥Pisiała Pacia♥

