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Polowanie na
potwory …..

SZPILECZKA
kwiecień

Jak wiecie, na świecie powstało wiele legend o różnej tematyce.
Szczególną popularnością wśród ludzi cieszy się historia o potworze z
Loch Ness.
Potwór z Loch Ness, inaczej Nessi – to według wielu ludzi
zwierzę
zamieszkujące
jezioro
Loch
Ness
w
Szkocji.
Prawdopodobieństwo osiedlenia się na tamtych obszarach tej dziwnej
istoty jest tym większe, że ten zbiornik wodny jest największym w całej
Wielkiej Brytanii. Pierwsze informacje o rzekomych spotkaniach były
najczęściej oszustwami, poprzez które można było zdobyć wielką sławę i
przypisać sobie zasługi odnalezienia potwora.
Jedne z największych fałszerstw to:
- fałszerstwo Wetherella
- „zdjęcie chirurga”
- zdjęcie Lachlana Stuarta
- fotografie Franka Searle’a.
Nessi opisywano tak: ma on długą szyję, zakończoną paszczą z ostrymi
zębiskami, dwu- lub jednogarbny grzbiet i ciemną karnację skóry. Prawie
wszystkie informacje wskazują na fakt, że potwora nigdy nie odnaleziono.
Na razie to tylko zwykłe przypuszczenia o jego istnieniu.
Może ty będziesz miał więcej szczęścia i ujrzysz kiedyś tę istotę
gdzieś wśród wód jeziora, pływającą sobie beztrosko …
Kacper Kortz

Egzemplarz bezpłatny

SP nr 2 w Kożuchowie

Dnia 30.04.2015 roku odbyło się uroczysty apel z okazji
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawienie przygotowali
uczniowie klasy 6b pod okiem wychowawcy. To był debit pani
Marceli Adam jako organizatorki takiej uroczystości.
Gratulujemy. Występ ogólnie był śmieszny i pomysłowy. Mnie
zdziwiło, że sztandar wniesiono tylko na chwilę, na samym
początku podczas odśpiewanie hymnu narodowego. Ponadto
świetny pomysł, to nagłe przeniesienie się z czasów
teraźniejszych do XVIII w. Tak jakbyśmy byli przeniesieni w
czasie. Zaśpiewał też szkolny chór pod nadzorem pani Moniki
Świtalskiej. Na koniec przemówiła pani dyrektor. Większości
uczniów się podobało. Mi też :)
Iwona

CIEKAWOSTKI O NASZYM ŚWIECIE
Myślę, że chcielibyście dowiedzieć się więcej ciekawostek na temat naszej
ziemi. Oto kilka z nich.
NAJNIŻSZA TEMPERATURA:
21 Lipca 1983r. zanotowano na rosyjskiej stacji Wostok na Antarktydzie
temperaturę powietrza -89,5stopni C.
NAJWYŻSZA TEMPERATURA:
13 Września 1922r. w Al-`Aziziyah w Libii słupek rtęci w termometrze
sięgnął 57,8 stopni C.
NAJGWAŁTOWNIEJSZE WYBUCHY :
W roku 1883 wybuch wulkanu Krakatua pociągnął za sobą 36 000 ofiar ;
huk usłyszano po czterech godzinach w odległości 5000 km. W roku 1980
doszło do niebywałego wybuchu wulkanu St. Helens w USA, po którym
deszcz popiołów dotarł na odległość 800 km.
REKORDOWA TĘCZA:
W Sheffield , na południu hrabstwa Yorkshire (Wielka Brytania),ukazała
się tęcza , która pozostawała na niebie przez 6 godzin (od 9.00 do
15.00).Świat w technikolorze.
NAJWIEKSZY GRAD:
W czasie ulewy w Coffeyville w stanie Kansas (USA) spadł z nieba
lodowy 'arbuz' ważący 766 gramów o średnicy 44cm.Na szczęście nie
trafił nikogo w głowę.
NAJWIĘKSZA ŚNIEŻYCA:
W roku 1911 w Kalifornii (USA) śnieg padał tak długo, że utworzył
warstwę o grubości 11,4 metra : śniegowy bałwan o takiej wysokości
dorównałby trzypiętrowemu budynkowi.
NAJMOCNIEJ DMUCHA W:
W zatoce Commonwealth Bay na wybrzeżu Jerzego V na Antarktydzie
prędkość wiatru przekracza 320km/h.

Źródło Internet – znalazła i złożyła Majka

GRACZE KOMPUTEROWI
CZY MOŻE BYĆ TO ZAWÓD?
Oczywiście komputer i informatyka to przyszłość .
Czy można się utrzymać z gier? Od roku jest zadawane to
pytanie. Nie dawno był udzielany wywiad z zawodnikami
Virtus.pro, jest to drużyna reprezentująca Polskę w grze
Counter-strike global ofensife. Jest to strzelanka, nasza drużyna
jest trzecia w Europie, w poprzednim roku zdobyła tytuł
pierwszego miejsca Europy na spotkaniu, które przyciąga
widzów z Europy!!! Jest to impreza w Katowickim Spodku,
nazwa to IEM (Intel Extreme Masters), zawody w grach między
innymi: Counter-Strike Global ofensife, Star Craft II, League of
legends itd. .Ale dalej nie powiedziałem, czy można na tym
zarabiać pieniądze? Otóż można nie dawno udzielony wywiad z
Pashąbiceps - odpowiedział, że można, ponieważ gracze np.
League of legends gry strategicznej zarobili 22 tys. do podziałki
przez pięć osób (tyle jest graczy w tej grze ,gra się 5 przeciwko
5) za wygrany turniej właśnie na IEM.
Zawodnik polskiej drużyny przyznał też, zaczął grać w wieku
13 lat w poważniejsze gry komputerowe. Powiedział , że
według niego młode pokolenie powinno się przybliżać do
komputera, bo w ich czasach
gracze będą zarabiać więcej niż amerykańscy celebryci.
Dodam jeszcze, że spotyka się coraz częściej szkoły, w
których są organizowane turnieje w rozgrywkach
komputerowych. I według mnie cybersport nie jest czymś złym
jak myślą rodzice. Większość gier, w których są organizowane
turnieje, są strategiczne i uczą myślenia.
Mikołaj Skoczeń

UMUZYKALNIENIE
Dnia 09.04.2015 roku odbyło się umuzykalnienie.
To było wyjątkowo nudne. Pani prowadząca bardzo
wczuwała się w swoją rolę. Udawała smoka i wcielała
się w różne postacie. Kobieta opowiadała legendę
o smoku Wawelskim, lecz nikt nie był za bardzo
zainteresowany. Tancerka, która wystąpiła pięknie
tańczyła i później przebrała się za Szewczyka
Dratewkę. Pani, która grała na wiolonczeli była ubrana
za damę dworu, a pan, który grał na elektrycznym
pianinie, przebrał się za króla. Sam pomysł nie był zły,
z pewności młodsi koledzy bawili się lepiej niż my. Dla
starszych klas była to wieczorynka sprzed stu lat.

Konkurs recytatorski

Iwona i Kinga
ULUBIEŃCY MIESIĄCA
Jest już kwiecień, dlatego mam dla was nowych ulubieńców.
CIEKAWOSTKA:
Czy wiecie ze według wieloletnich badan demonologów stwierdzono, że
duchy pojawiają się częściej za tobą, niż przed tobą ?? :D
MUZYKA TYGODNIA:
Myślę, że muzyka tygodnia będą i na to zasługują chińskie piosenki, takie
jak 4Minute (Crazy) lub (MV) EXID (UP&DOWN) Polecam!!! :P
JEDZENIE MIESIĄCA:
Jedzeniem tygodnia jest bardzo pyszna sałatka, w której wystarczy umyć i
pokroić swoje ulubione owoce i na końcu zalać wszystko MIODEM.
Majka

Dnia 30.03.2015r. odbył się szkolny konkurs recytatorski. Uczestnicy
zaprezentowali wybrane przez siebie wiersze, które podległy ocenie
komisji, w której skład wchodziły panie: Małgorzata Gierszewska,
Marcela Adam, Wanda Walachowska - Krupa. Najlepsi okazali się być:
miejsce I Julita Łyko
miejsce II Julia Adamowska
miejsce III Zuzanna Sobieniak
wyróżnienia: Patrycja Nowakowska i Amelia Monogarow
Innym na pewno uda się za rok !!!!
Zachęcam do wzięcia udziału, ponieważ w tym roku było trochę mało
uczestników. Poza sprawdzeniem swoich umiejętności, można dostać
szóstkę z języka polskiego.
Patrycja Zabrocka V a

Dzień Wiosny
Dnia 20.03.15 r. w naszej szkole, jak co roku, odbyły się obchody
powitania wiosny. Najpierw niestety uczyliśmy się na pierwszych trzech
lekcjach. Po długiej przerwie klasy IV-VI przystąpiły do zmagań w trzech
kategorii zadań: matematyczna, przyrodnicza i techniczna. Na czwartej
lekcji cała szkoła zebrała się do sali gimnastycznej. Pierwszą atrakcją było
przedstawienie pt;,Królewna Przyroda i siedmiu krasnali" przygotowany
przez klasę VI a. Spektakl był wspaniały i został nagrodzony przez
widzów brawami.

Po rozdaniu nagród zobaczyliśmy kolekcje mody wiosennej przygotowaną
przez panią Dorotę Łyko oraz dziewczynki ze świetlicy.

Wszystko zakończyło się oczywiście paleniem marzann.

Dzień był naprawdę wspaniały,
ponieważ mieliśmy okazje
zobaczyć częściowe zaćmienie
słońca, dopisała też pogoda.
Wszyscy z uśmiechami wrócili do
domu.

Następnie pani Marta Mioduszewska ogłosiła wyniki konkursu
matematyczno-przyrodniczo-technicznego, oto one :
IV miejsce-6b oraz 5b
III miejsce- 4b
II miejsce- 5a
I miejsce - 6a oraz 4a

Paulina

