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Pani Wiosna

Zdecydowana większość uczniów w tym
miesiącu zachorowała na grypę. Były takie dni,
że w klasach brakowało większości uczniów.
Chodząc po korytarzu zauważyłyśmy, że nadal
wiele osób kaszle, kicha albo ma inne objawy
grypy i przeziębienia. Radzimy zostać w domu
i porządnie się wykurować. Niektórzy
nauczyciele też ulegli chorobie, dlatego nie
mieliśmy lekcji. Ludzie, dbajcie o siebie,
przypominamy, czapka, szalik, zapięta kurtka.
Myjcie ręce, jedzcie owoce, dużo śpijcie,
a spacery na świeżym powietrzu też pomagają.
Żelkomanki ♥

Pani Wiosna plecie wianek ,
Za nią znajduje się niebieski
ganek .
Na schodach siedzi zwierząt
gromadka,
Jedząca małego kwiatka.
Ruda12

Wiosna

Nadchodzi wiosna.
Piękna i radosna, sieje kwiaty
wokół siebie,
Na ludzi patrzy ze zdumieniem.
Lecz gdy nadejdzie najbliższa
pora, Zrzuci z nieba deszcz na
muchomora, Puści woń różnych
zapachów
Na polu pełnym kwiatów.
Ruda 12

Tradycje sportowe
w rodzinie
Jestem Ewa Truskawkowa i chodzę do szóstej klasy postawówki.
Lubię
malować i uprawiać różne sporty. Bardzo dobrze gram
w koszykówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną. Każdy w naszej rodzie ma jakiś
sportowy talent, tylko nie mój brat.
On woli pisać wiersze. Moim rodzicom i mnie nie podoba się to, więc
próbujemy zniechęcić go. Raz Adam, tak się nazywa mój brat, wziął
udział w zawodach piłkarskich. Strzelił najwięcej bramek, ale i tak to nic
nie zmieniło. Nadal nienawidził piłki nożnej i innych sportów. Nie
czepiałabym się go, gdyby to po prostu mu się nie podobało. Tak naprawdę
to jego kolega Marcin był wszystkiemu winien. To przez niego Adam
zaczął pisać te głupie wiersze. Gdy chłopak bawił się na dworze
wkradłam się do jego pokoju i zrobiłam coś strasznego. Mianowicie
wzięłam zeszyt z wierszami brata i podarłam wszystkie
kartki. Adam musiał mnie zobaczyć przez okno, ponieważ szybko
przybiegł. Odepchnął mnie, poczułam się koszmarnie, dopiero teraz
zobaczyłam, co zrobiłam. Chłopak popatrzył na mnie, a potem na kartki.
Pokazał ręką drzwi. Szybko wyszłam zostawiajac go samego. Brat nie
odzywał się do mnie cały miesiąc, gdy niespodziewanie wysłał mi SMS
„Przyjdź nad rzekę”. Cieszyłam się, bo myślałam, że się pogodzimy!
Poszłam tam i zobaczyłam go trzymającego moją ulubioną i najnowszą
piłkę. Była w czarno-białe paski ze złotymi gwiazdkami. Gdy zauważyłam,
że Adam kieruje moją piłkę tak jakby chciał ją wrzucić do rzeki,
zawołałam:
-Stój!
-Niby czemu?-spytał Adam- Ty nie darowałaś moim wierszom!Już dawno
powinienem zniszczyć ci piłkę!
Zakryłam twarz dłońmi. Czułam strach.
- Jednak tego nie zrobię, ponieważ jestem starszy i mądrzejszy od
ciebie –ciągnął chłopak. - Chciałem tylko, żebyś poczuła się choć
trochę jak ja, gdy nisczyłaś moje wiersze.
Potem zaczęliśmy rozmawiać. Spytałam czemu się do mnie nie odzywał.
Myślałam, że powie, że się na mnie obraził, ale jego odpowiedź mnie

zaskoczyła. Powiedział, że nie odzywał się do mnie, bo go nie
przeprosiłam. Wtedy dotarło do mnie, że faktycznie o tym zapomniałam!
Szybko przeprosiłam brata i od tamtej pory wszystko było jak dawniej. Po
krótkich namowach oświadczył, że zapisze się do drużyny piłkarskiej!
Byłam bardzo szczęśliwa!
Zaczął grać i był naprawdę dobry! Lepszy ode mnie! Ale z pisaniem
nie skończył, a ja i moja rodzina zaakceptowaliśmy to. Moim zdaniem
dobrze, że ta historia się wydarzyła, dużo się nauczyłam, jestem lepszą
siostrą.
Paula

STOP CYBERPRZEMOCY!!!
Coraz częściej w naszej szkole przeprowadzane są akcje przeciw
cyberprzemocy. Nie dawno na sali gimnastycznej odbyło się
przedstawienie mające na celu, jak zwykle, pokazanie, że łatwo stać się
ofiarą, przez swoją naiwność, głupotę i bezmyślność, oraz jak sobie z tym
radzić. Ten spektakl opowiadał o dwóch kolegach, którzy chcieli wziąć
udział w konkursie, ponieważ potrzebowali pieniędzy, a główną nagrodą
było 20 tys. zł. Aby móc w nim wystartować musieli założyć stronę
internetową. W czasie rozmowy jeden z nich wspominał o konkursie
graficznym, w którym razem ze swoim dawnym przyjacielem doszli do
etapu ogólnopolskiego i zajęli 3 miejsce. Jednak pewnego dania nakrywa
tego "przyjaciela" na opowiadaniu starszym kolegom, o tym, że sam to
wszystko zrobił. Bohater bardzo się zdenerwował i postanowił się zemścić
przy najbliższej okazji. Szybko się taka nadarzyła... mianowicie pewnego
dnia ten "przyjaciel" przez przypadek wziął za mały ręcznik na trening, a
ten go sfilmował i rozesłał starszym kolegom, a oni wrzucili to do sieci.
Później okazało się, że ten drugi bohater, któremu to opowiadał jest
dziennikarzem "Wybacz mi na żywo!!!". Musiał więc przeprosić za
nagranie tego "przyjaciela". Na końcu aktorzy urządzuili krótką
pogadankę na ten temat. Według mnie takie przedstawienia to bardzo
dobry sposób apelowania do młodzieży o rozwagę i ostrożność w
internecie.
♥Pisiała Pacia♥

MOJE HOBBY- JAZDA KONNA
Moją pasją jest jazda konna. Dlaczego akurat to? Tak
właściwie to nie wiem, po prostu chciałam spróbować.
Wciągnęły mnie w to koleżanki z klasy. Chociaż na początku
trochę się bałam, postanowiłam zaryzykować. Dziś wiem, że
to cudowne. Koń jest fascynującym zwierzęciem, na stadninie
odpoczywam, relaksuję się i ćwiczę. A może Wy też
spróbujecie? Dam Wam kilka rad. :)
Gdzie jeżdzić? Lista stadnin w okolicy:
1.
SK Kosow- 50 zł godzina
2.
Folwark Bulin- 30 zł godzina
3.
WOSiR Drzonków- 30 zł godzina
4.
Pegaz Lubięcin- 35 zł godzina
5.
KS Cortina Kaczenice- nie znam ceny, ponieważ na
internecie nie ma, a nikt ze znajomych tam nie był.

Wycieczka klas 4

PAMIĘTAJCIE!!! To jest sport nie tylko dla dziewczyn!!
Zapraszam chłopaków do spróbowania ;)

03.12.15r. czwartoklasiści pojechali na Mikołajkową wycieczkę do
Zielonej Góry, zorganizowaną przez wychowawczynie klasy 4 a i b. Obie
klasy czwarte wyjazd dostały w prezencie od rodziców. Punkt 7:45 wszyscy
zebrali się na parkingu Chaty Polskiej, następnie sprawnie zajęliśmy
miejsca w nowoczesnym autokarze i ruszyliśmy w drogę. Podróż minnęła
szybko i przyjemnie, jedynie dwie osoby z 4b wymiotowały. Pozostali jedli
słodycze, suchali muzyki i głośno rozmawiali. Napierw poszliśmy do
Centrum Przyrodniczego, w którym przez półtora godziny zdobywaliśmy
wiedzę o człowieku, fizyce i przyrodzie. Plazmowa Kula najbardziej nas
zachwyciła. Po godz. 11:00 pojechaliśmy do Krainy Słodkości. Klasa 4b
poszła do Palmiarni, a my podekscytowani do Słodkiego Raju. Na miejscu
większość rozczarowała się, bo zaniast wielkiej fabryki zastaliśmy mały
sklepik. Jednak po czasie okazało się, że bawiliśmy się świetnie. Zrobiliśmy
pyszne, kolorowe lizaki rabarbarowe. Następnie my poszliśmy do
Palmiarni, gdzie zjedliśmy 2 śniadanie i podziwialiśmy rośliny i widok na
ZG. Natomiast kl. 4b w tym czasie robiła lizaki o smaku toffi. W drodze do
autobusu zaciekawiły nas kłódki zakochanych. Długa droga do autokaru
zajęła nam pół godziny, pewnie dlatego, że szliśmy całą,
pięćdziesięcioosobową grupą. Wyjechaliśmy o godz. 14:00. Podróż minęła
przyjemnie i bez zakłóceń. Na miejsce dotarliśmy o godz. 14:00.
Zadowoleni i uśmiechnięci, choć nieco zmęczeni pożegnaliśmy
wychowawców. Uważam, że wycieczka była udana. Bawiliśmy się
świetnie. Odpoczęliśmy od nauki. Mam nadzieję, że za rok też gdzieś
pojedziemy. Szczegóły dotyczące wycieczki zdradziła czwartoklasistka.
Dowiedziałam się, że czwartoklasiści nie muszą czekać rok, jadą już za
miesiąc.

Zosia z 6a

Laura

Sprzęt na jazdę:
•
bryczesy
•
toczek/kask
•
rękawiczki jeździeckie
•
sztyblety/oficerki
•
czapsy
•
kamizelka ochronna
Jak ubrać się na pierwszą jazdę?
Najlepiej ubrać bezszwowe legginsy. Będzie Wam wygodniej i
nie obetrzecie konia. Dobrze byłoby ubrać buty na płaskiej
podeszwie lub na malutkim obcasie. Wygodniej byłoby ubrać
podkolanówki. Dzięki temu spodnie nie podwiną się Wam.

Gry, które uczą …
zazwyczaj nauczyciele nie lubią gier, tak samo jak dorośli.
Używają jedynie gier edukacyjnych, które są naprawdę nudne. Są

matematyki, a nawet informatyki). Nie wiem o niej dużo, w sumie to
nowość, więc co dopiero w Polsce coś takiego znaleźć. Jednak
mam dużą nadzieję, że już niedługo coś takiego pojawi się w

jednak wyjątki. Najlepszym przykładem jest MINECRAFT.
(czytaj:majnkraft) Niestety w Polsce jest to rzadkość, jednak w
Szwecji i innych krajach jest to coraz popularniejsze.

naszej szkole!!

KAMIL S. VB

MINECRAFT to gra, w której możemy robić, co chcemy.
Możemy zbudować zamek, odkryć nieznane tereny
lub zająć się rolnictwem. Jednak trzeba uważać, bo nocą
z jaskiń wychodzą straśliwe potwory!!. Zombie, szkielety,
a nawet latające, wybuchające ogórki!!!, SERIO. Trzeba zbudować
schronienie, aby cię nie zjadły. Kiedy zacznie się nowy dzień,
większość potworów spala się lub znika, przez co możemy wrócić
do codziennych czynności. Tylko co ma to spólnego z edukacją???
Więc samo budowanie rozwija kreatywność. A to nie wszystko, jak
wcześniej mówiłem gra jest czasem wykorzystywana w Szwecji lub
innych krajach.
Zazwyczaj jest to pomoc naukowa, jednak w Szwecji, w jednej
szkole, jest to temat obowiązkowy! Tak budują miasta, kanalizacje i
pojedyncze budynki. Pomaga również fakt, że niedawno wydano
wersje MINECRAFT EDUCATION EDITION. Jest to wersja
przeznaczona do szkół. Jest przeznaczona do wszystkich
przedmiotów (czyli w minecraftcie możecie się nauczyć historii,

Ale śmieszne...
Podczas szkolnej wywiadówki nauczycielka mówi do taty Jasia:
-Proszę pana! Pana syn w ogóle mnie nie słucha!
- Przepraszam, co pani mówiła?...
Nauczycielka pyta Jasia:
- Co przerabialiście na chemi?
-Materiały wybuchowe.
- A czy nauczyciel zadał coś do domu?
-Nie zdążył!
Jasiu? Co to jest hipopotam?
- A, to taka zwariowana ryba.
- A dlaczego mieszka na lądzie?
- Przecież powiedziałem, że jest zwariowana!

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt
Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także
odpoczynku w rodzinnym gronie
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