Rekolekcje
Od poniedziałku do środy w naszej szkole
odbywały się rekolekcje. W tym czasie uczniowie
każdego dnia wraz z opiekunami chodzili do kościoła
pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie. Księża,
którzy przyjechali ze Szczecina, przypomnieli nam
wiele rzeczy, o których często zapominamy
w codziennym życiu, na przykład o przykazaniach.
W trakcie nauk schola śpiewała piosenki (bardzo
wpadające w ucho ;). Po powrocie do szkoły odbywała
się jedna lekcja z wychowawcą (w poniedziałek na tej
lekcji szóstoklasiści pisali test próbny) We wtorek klasy
3-6 miały okazje do spowiedzi świętej, a w środę
przystąpienia do komunii. Najbardziej podobało mi się
to, że zajęcia kończyły się po piątej lekcji, więc
wszyscy (może z wyjątkiem maluchów) szli do domu
dużo wcześniej. Moim zdaniem rekolekcje prowadzono
w sposób ciekawy, prosty i dający do myślenia, a czas
wolny (po szkole) można było poświęcić na zabawę,
naukę lub realizowanie swoich pasji czy hobby.
♥Pisiała Pacia ♥
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Dnia 04.04.2016r. Klasa 6a była na strzelnicy w ZSP nr 5
w Kożuchowie. Weszliśmy głównym wejściem, gdzie powitał
nas pan Mirosław Lewandowski lecz jakie było nasze
zdziwienie, kiedy wyprowadził nas na tyły szkoły. Okazalo się,
że wejście do strzelnicy znajduje się z tyłu, a więc zeszliśmy po
schodkach w dół. Pomieszczenie było małe; z tyłu pokoju
ustawione są składane, brązowe krzesła, miejsca do strzału
znajduje się za drewnianą belką . Są tam cztery stanowiska
strzelnicze; naprzeciw każdego umieszczone są kartki
z tarczami (podobnymi do tych od darta), które jeżdżą po
linkach (trzeba nacisnąć przycisk). Każdy z nas mógł
przymierzyć broń, a niektórzy zdążyli nawet strzelić do tarczy,
nieliczni trafili w środek. Można zapisać się lekcje strzelania
w
ZSP
nr
5
w
Kożuchowie.
Dziennikarz

Już po … … …
UFFF !!! Już za nami … 5 kwietnia odbył się prawdopodobnie
ostatni sprawdzian szóstoklasisty. Jak zwykle wszystko poszło
gładko, bez jakichkolwiek zakłóceń.
A oto relacje najbardziej zainteresowanych:
Od razu po teście rozmowy się nie kleiły. Wszyscy baliśmy się
wyników, byliśmy zestresowani, każdy martwił się jak wypadł, ile
będzie miał punktów. W domu też było nie lepiej, każdy chciał
wiedzieć jak mi poszło i na ile punktów się oceniam. To był
koszmar. Na szczęście po kilku dniach wszyscy zapomnieli i
sytuacja wróciła do normy. Anonim 6 a
Cała zestresowana poszłam do szkoły. Na prośbę nauczyciela
ustawiłam się pod klasą, w kolejności alfabetycznej losowaliśmy numer
ławki. Czułam, że nogi odmawiają mi posłuszeństwa, gdy wchodziłam
do sali. Byłam bardzo zdenerwowana, a strach potęgował się z każdą
minutą. Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych z ulgą stwierdziłam, że
zadania nie są takie trudne jak się spodziewałam. Po egzaminie
podekscytowana, w podskokach wróciłam do domu. Moim zdaniem test
poszedł dobrze, jestem zadowolona, że już po wszystkim. Nie mogę
doczekać się wyniku. Paula
Przed testem byłem bardzo zdenerwowany, po nim emocje
opadły. Oczywiście zaraz po przyjściu do domu domownicy
wypytywał jak poszło. Po pewnym czasie zaczęło mnie to
denerwować. Nie bardzo wiedział, co odpowiadać, gdyż nie wiem
ile dostanę punktów. Każdemu odpowiadałem to samo. Oczywiście
mam nadzieję, że poszło mi dobrze. Igor

W okresie przygotowań towarzysz mi lęk i stres. Teraz
jestem bardzo ciekawy ile punktów udało mi się zdobyć, liczę
na jak najlepszy wynik. Podczas sprawdziany towarzyszyły mi
szczególe emocje. Czasami było ciężko, ale się nie
poddawałem. Szukałem odpowiedzi na każde pytanie. Dzień
po sprawdzianie stres opadł. Poczułem zadowolenie i wolność.
Kacper

Dnia 07.04.2016 r. w naszej szkole odbyły
się zawody z piłki nożnej. W spotkaniu uczestniczyły szkoły
podstawowe z Mirocina Dolnego, Nowego Miasteczka oraz obie
szkoły z Kożuchowa. Oczywiście organizatorem była nasza
wspaniała Szkoła Podstawowa Nr.2 w Kożuchowie. Wszyscy
spisali się świetnie! Oto wyniki:
Dziewczęta:
Chłopcy:
1 miejsce-SP2 Kożuchów
1 miejsce-UKS Mirotka
2 miejsce-UKS Mirotka
2 miejsce-Nowe Miasteczko
3 miejsce-SP2 Kożuchów
Julicia oraz Melon
4 miejsce-SP1 Kożuchów

Kościelno – militarna wycieczka – czemu nie ….
Dnia 07.04.2016r.była wycieczka, scholi, ministrantów i klasy 5a,
do Jaworzyny Śląskiej i do Świdnicy. Zbiórka odbyła się o 7:30 na
przystanku autobusowym. Opiekunami całej wycieczki byli: ks.
Daniel Piejko, Pani Zuzanna Badowska, Pani Małgorzata
Gierszewska i dwie mamy. W autobusie dzieci rozmawiały , jadły i
śpiewały piosenki. Zwiedzono między innymi muzeum broni
militarnej. Tam podobało się wszystkim, każdy mógł wejsc do czołu
oraz wspiąć się po drabinie do samolotu. Uczestncy kupywali także
maski gazowe, a nawet dostali łuzki po nabojach . Byli też w
Kościele Trójcy Świętej. Tam lektor opowiedział im o historii
kościoła, czyli jak powstał itp. Byli także w galerii handlowej, gdzie
mogli przez pół godziny chodzić po sklepach. Posiłek jedli w Mc
Donaldzie około godziny 17:00. Do domu wrócili szcześliwi i
zadowolenie, szczególnie pogodą, która dopisała. Rodzice odebrali
ich około godz 20:30 z przystanku autobusowego.
Ruda 12

KOTY
Nauka programowania............ostatnio po
oglądając aktualności kożuchowskie lub w szkole mogliśmy zobaczyć
ogłoszenie o wiośnie
z piątką (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Leszka Kołakowskiego
w Kożuchowie). Z pośród strzelnicy i zajęć plastycznych można było
zobaczyć coś ciekawego... A były to zajęcia z programowania.
Ludzie dzielą się na miłośników i przeciwników kotów. Choć
nawet ci drudzy muszą przyznać, że trudno się oprzeć małemu
kociakowi. To prawda, że kot chadza własnymi drogami, że
bardziej przywiązuje się do miejsca niż ludzi, że jest niezależny,
mimo to hoduje się go od ponad dwóch tysięcy lat… dlaczego …
Posiadanie kota wzmacnia zdrowie i zwiększa odporność!
Szczególnie dobrze wpływa na nas kocie mruczenie. Niektórych
pewnie to zaskoczy, ale udowodniono naukowo, że posiadanie
kota korzystnie wpływa na serce, aż o 20 proc. obniżając ryzyko
wystąpienia udaru albo zawału. Kocie mruczenie wpływa na nas
kojąco. Pozwala się zrelaksować i odprężyć. Wprowadza nas
w błogi nastrój. Dzięki temu spada ilość hormonów stresu
w naszym organizmie, zwiększa się natomiast produkcja
serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęści.
Ciekawostki: dzienna długość snu kota jest zmienna, zwykle śpią
one od 12 do 16, średnio 13-14 godzin. Niektóre koty mogą
spać nawet 20 godzin w ciągu doby. Kotki bardzo lubią ciepło.
Zwierzaki te nie rozpoznają smaku słodkiego. Mają 95%DNA z
tygrysami

Gośka

Sam tytuł brzmi ciekawie jednak zgłębiając się dowiadujemy się jeszcze
więcej. Jest to program Scratch. Program ma małe możliwości. ale łatwo
się na nim programuje. Zamiast wklepywania linijek kodu układamy
puzzle i to dosłownie np. więc w tym programie bierzemy klocki
i układamy grę...Są też zmienne dzięki czemu możemy dodać na przykład
punkty.
Ja zrobiłem taką, w której odbijamy piłki. Za każde odbicie dostajemy
punkt, jednak trzeba uważać, jeżeli nie odbijemy piłki i spadnie na ziemie
odejmowane są wszystkie punkty. Zrobiłem ją w 30 minut i jest bardzo
fajna. Szczerze zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w zajęciach
i stworzenia prostej gry.
Kamil Samburski Vb

Wiosna …. Cieplejszy wieje wiatr,
Wiosna …. Otwarte boisko jest….
Wiosna wkoło …. Uśmiechnij się….

Dnia 04.04.2016r. klasa 2b wystawiła
przedstawienie (dla rodziców) pt. „Kopciuszek”. Każdy na pewno zna tą
baśń, w której to książę znajduje swoją ukochaną dzięki jej pantofelkowi,
który zgubiła uciekając z balu, bo wybiła północ. Dzieci wspaniale
wcieliły się w grane postacie, płynnie mówiły role i miały prześliczne
stroje. Spektakl odbył się w klasie 25 w naszej szkole. Widzowie siedzieli
z tyłu klasy, co umożliwiło aktorom wychodzenie na korytarz. Zadbano
również o rekwizyty i odpowiednią oprawę muzyczną. Przez chwilę
można było poczuć się jak w prawdziwym teatrze. Uczniowie grali też dla
przedszkolaków, klas pierwszych, drugich i trzecich. Dziennikarz ;-)
21.03.2016r w szkole odbył Dzień Wiosny.
Starym zwyczajem trzy pierwsze lekcje według planu,
później uczniowie, którzy uczestniczyli w biegu
po wodę zebrali się na placu apelowym i po
dosyć męczącej rozgrzewce wystartowali!
Musieli zrobić pięć dużych kółek wokół naszej
szkoły. Na jedno kółko mogli wziąć dwa małe kubki
zimnej wody. Do wyboru była truskawkowa i
zwykła. Stały dwa stoiska z wodą, które
obsługiwały dziewczyny z kółka przyrodnieczego. W tym samym
czasie odbył się top model. Później
jurorzy oceniali wszystkie marzanny. Na koniec
wszyscy uczniowie ustawili się wokół
ogniska, a pan Henryk Bugała wrzucił do niego
po kolei wszystkie kukły. Po całym zdarzeniu
uczniowie mogli wrócić do domu.
Paula

Konkurs recytatorski klas 4 – 6
Dnia 31.03.2016 r. w szkolnej bibliotece odbył się konkurs
recytatorski klas starszych. Do konkursu przystąpiło 19
uczniów. Poziom zmagań był bardzo wyrównany. Uczniowie
pięknie opanowali wiersze, świetnie je recytowali. W jury
zasiadły nauczycielki: pani Anna Szustakowska, pani Anna
Tymczak oraz pani Małgorzata Gierszewska. Wyniki: I miejsce Julita Łyko „Włosy” Jana Brzechwy. II miejsce – Alicja Sawicka
„Księżycowy pies” Ludwik Jerzy Kern. III miejsce – Majka
Sawicka „Miss stonoga” Agnieszka Fronczak. Wyróżnienia:
Maksymilian Kosiński Mateusz Grześków. Wręczenie nagród na
końcowym apelu w czerwcu, już laureaci otrzymali szóstki z
języka polskiego, a pozostali uczestnicy piątki.
Zosia

