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SZPILECZKA
luty

W piątek chętni uczniowie pojechali na lodowisko do Głogowa.
Zbiórka była o godzinie 15.00 na parkingu Chaty Polskiej. Do
Głogowa dojechaliśmy około godziny 16.00. Potem czekaliśmy w
kolejce po łyżwy. Niektórzy mieli problem z założeniem łyżew,
dlatego opiekunowie pomagali im w tym. Kilka osób po wejściu na
lód błyskawicznie upadły (w tym niektórzy nauczyciele), ale na
szczęście nic się poważnego nie stało. Wszystkim uczestnikom
wycieczki czas bardzo szybko zleciał. Do domu wróciliśmy około
godziny 19.00. Ostatni wyjazd na lodowisko 12 lutego.
Kawały
Nauczyciel wchodzi do klasy i
mówi:
-Kto głupi wstać!
Jasiu wstaje
Nauczyciel pyta:
-Dlaczego wstałeś
-Bo nie chciałem, żeby pan tak sam
stał.

Beata

Jasiu przychodzi ze szkoły i mama
go pyta:
-Jak było w szkole?
-A dobrze, pani mnie wyróżniła,
Powiedziała, że cała klasa to
głuptasy, a ja największy.

Wszystkim życzymy ciekawych, wspaniałych, ale przede
wszystkim bezpiecznych ferii.
Uważajcie i najpierw pomyślcie o konsekwencjach zanim
zrobicie jakąś głupotę.
Nauczycielom życzymy relaksu, wypoczynku i dużo
uśmiechu.

Koniec semestru
Każdy wie co jest na koniec półrocza ŚREDNIE!!!
A oto średnie klasowe oraz uczniowie tych klas z największymi
osiągnięciami :
1. miejsce klasa 4b
2. miejsce klasa 5a
3. miejsce klasa 4a
4. miejsce klasa 6b
5. miejsce klasa 5b
6. miejsce klasa 6a

średnia 4,71 3.miejsce Amelia Monogarow
5,40
średnia 4,53 2.miejsce Patrycja Zabrocka
5,73
średnia 4,40 6.miejsce Laura Grześkowiak
5,30
średnia 4,39 1.miejsce Paulina Raczykowska 5,77
średnia 4,27 4.miejsce Hanna Gutowska
5,36
średnia 3,91 5.miejsce Julia Stalińska
5,33

Gratulujemy wszystkim zdobywcą takich średni. To jest coś,
pozostałych zżera zazdrość, no nic mamy dla nich radę, zabierzcie się
za systematyczną naukę.
Pati

WIGILIE W SZKOLE
Dnia 19.12.2014 roku odbyły się Wigilie w naszej
szkole. Dwie szóste klasy oraz dwie drugie klasy
poszły do restauracji ,,Zetka Cygielnia''. Reszta
dzieci ze swoimi wychowawcami zostały w szkole.
Każda klasa miała pysze jedzenie na wigilię szkolną.
Niektórzy jakieś ciastka , napoje inni barszcz z
uszkami. W restauracji wychowawcy klas drugich
czytali swoim uczniom Pismo Święte. Po
przeczytaniu klasy drugie śpiewały kolędy.
Natomiast klasy szóste dzieliły się ze sobą opłatkami
oraz jadły pyszny barszcz z uszkami, pierogi,
krokiety oraz kompot. Po wigiliach szkolnych
wszyscy uczniowie udali się do swoich domów.
Kinga

Nocleg w szkole
09.01.15r.(piątek) klasa 6a spała szkole. Planowaliśmy to już dwa razy i
wreszcie się udało. Spotkaliśmy się o 18:00 w świetlicy szkolnej. Po
rozłożeniu śpiworów i materacy poszliśmy coś zjeść. Oczywiście każdy z
nas musiał uszykować sobie kolację sam. O 20:00 zaczęliśmy oglądać film
pt.,, Harry Potter i Kamień Filozoficzny''. Jednak po niespełna godzinie
nam się znudziło. Wtedy podzieliliśmy się na dwie grupy i przystąpiliśmy
do zabawy ,,podchodów''. Pani Marta już wcześniej porozkładała zadania
po szkole, a dokładnie na parterze. Kiedy pierwsza grupa poszła grać,
pozostali oglądali film. Tak samo stało się, gdy grupa drużyna
rozwiązywała zadania. Zabawa skończyła się około godz.22:00. Póżniej po
kolei szliśmy wziąć prysznic. Niestety wszyscy myliśmy się w szatni
dziewczyn , ponieważ w łazience chłopaków znajdowały się dywany itp. O
12:00 już spaliśmy. W sobotę obudziliśmy się o 7:30. Następnie
ubraliśmy się poszliśmy zjeść śniadanie. Wtedy przyszła p. Gierszewska,
która zgodziła się wraz z panią Martą nas pilnować. Natomiast tata Maksa
pojechał do domu. Po zjedzonym posiłku mieliśmy trochę wolnego czasu.
Niektórzy grali w gry planszowe inni siedzieli na telefonach, a pozostali
leżeli i rozmawiali. Następnie graliśmy w tak zwane fanty .W tym
przypadku były to buty. Było bardzo śmiesznie, śpiewaliśmy piosenki,
tańczyliśmy i opowiadaliśmy dowcipy. O 13:30 przyjechał obiad. Na
pierwsze była zupa pomidorowa, która była bardzo ostra, a na drugie
pierogi. Niestety nie było śmietany, dlatego p. Małgosia poszła ją kupić.
Potem poszliśmy na salę gimnastyczną. Zorganizowaliśmy tam zawody
sportowe. Wygrała pierwsza drużyna. Po rywalizacji graliśmy w piłkę
nożną i zbijaka. Później wróciliśmy do świetlicy. Naszym zadaniem było
zrobienie rysunku przedstawiającego spanie w szkole. Pierwsza grupa
narysowała zawody, a druga granie w gry. Po skończeniu prac
posprzątaliśmy salę i o 18:00 rozeszliśmy się do domu. Przez całe spanie
p. Marta przyznawała punkty za poszczególne rzeczy: zawody, porządek
na materacach, dyżury w kuchni itp. Po ich podliczeniu okazało się, że
wygrała pierwsza drużyna, w której znajdowali się : Beata, Krystian, Olek
Daria, Ela, Fabian, Iwona S. i Karolina Z. Była to tylko jedna noc , ale
wszystkim i tak się podobało. Panowała świetna atmosfera, dlatego było
wspaniale. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy spać w szkole. PAULA

„Rockowe kolędowanie”
W niedzielę, 18 stycznia o godzinie 19:00 w murach
kożuchowskiego kościoła rozbrzmiały kolędy i pastorałki w
niecodziennym, rockowo-bluesowym wykonaniu. Był to debiut
niedawno powstałego zespołu w składzie: ksiądz Daniel i Pan
Waldemar (gitara elektryczna), Pan Michał (perkusja), Pan Józef
(gitara akustyczna i śpiew), Pan Władysław (gitara basowa), Pan
Hubert (klawisze) oraz Pan Sławek (harmonijka ustna). Nad
nagłośnieniem czuwał Pan Jan.
Kapela ogłosiła ostatnie techniczne przygotowania do występu.
Zaraz potem rozpoczął się koncert. Pierwsza kolęda, ,, Pójdźmy
wszyscy do stajenki” - wywarła duże wrażenie na publiczności
i została nagrodzona gromkimi brawami. Usłyszawszy pierwsze
dźwięki, dreszcze przeszyły mi całe ciało. Dotąd zazwyczaj słuchałem
kolęd w tradycyjnych wykonaniach, więc było to dla mnie nowe
przeżycie.
Całość
tworzyła
niezapomniany,
świąteczny
klimat.
Wykonywane były kolędy tradycyjne oraz mniej znane pastorałki, jak
na przykład ,, Zwiastowanie ” . Konferansjerkę poprowadził ksiądz
Daniel, który zapowiadał kolejne tytuły: ,,Cicha Noc”, ,,Gdy się
Chrystus rodzi”, ,,Nie było miejsca dla Ciebie”, ,,Przybieżeli do
Betlejem”, ,,Anioł Pasterzom mówił”, czy ostatnia z nich -,,Mędrcy
świata, monarchowie” .
Wykonawcy, choć w tak krótkim czasie, do występu
przygotowali się profesjonalnie. Trzeba przyznać, że stanęli na
wysokości zadania. Z pewnością zastanawiali się, jak zostanie przyjęte
odejście od tradycyjnego wykonania i zaprezentowanie nowoczesnych
wersji ulubionych świątecznych melodii. Pomysłodawca powstania
zespołu, ksiądz Daniel miał obawy, czy dopisze publiczność, czy
chłopaki nie zawiodą, ale jak powiedział, „z pomocą Bożą wszystko
zamieniło sią w sukces i myślę, że będzie coraz lepiej”. Tak też się
stało, publiczność dopisała, muzycy spisali się doskonale,
i zadeklarowali kolejne występy, a następny już na Wielkanoc …
Czekamy z niecierpliwością!
Kacper Kortz

Youtube
Ten artykuł będzie luźny, będzie o gwiazdach Polskiego Internetu, a
mianowicie o polskim Youtube. Rankingu najsławniejszych
youtuberów. Zapraszam do czytania:
1. Polski youtuber Sylwester Adam Wardęga zasłyną ze swojego
stroju Spider-Mana, w którym paradował po mieście Tryskając
białą serpentyną w strażników i przechodniów.
2. Stuu Burton znany jako Stuu games nagrywa gry w Polsce. W
Katowicach urodził się i przez dłuższy czas mieszkał w Anglii.
Przez większość czasu nagrywania na youtube. Zamieszkał w
Polsce ponieważ musiał daleko lecieć samolotem, aby spotkać z
widzami na różnych iwentach (spotkaniach youtuberów, na które
przyjeżdżali ich widzowie).
3. W końcu mój idol Remigiusz Wierzgoń znany jako RezigiUsz,
Nagrywa filmiki z gier najczęściej jest wyśmiewany przez
Nagrywanie serii Minecraft na Modac jest gwiazdą na polskim
Youtube. Pochodzący ze śląska , jego kariera zaczęła się 4 lata
temu gdy Miał 14 lat teraz ma 18 lat i dalej tworzy. UWAGA! Na
jego widok nastoletnie dziewczyny mogą zacząć piszczeć, a jest ich
sporo.
4. Niekryty krytyk czyli Maciej Frączyk występuje na youtube. Jak i
zarówno w radiu Zet, ma na swoim koncie kilka Przez niego
napisanych książek. Głownie w filmikach krytykuje Filmy lub
zdarzenia sławne w intrenecie i całej Polsce .Do Niedawna on
właśnie był królem Polskiego Youtuba.
5. 5sposobów na piątka gości, każdy z nich w odcinku pokazuje.
Sposób na wykonanie własnoręcznie jakiejś rzeczy.
UWAGA! Nie wszystko w rankingu morze się zgadzać nie dałem jednego
ponieważ nadziałem się na nieodpowiednią nazwę dla dzieci do lat 16!
Mikołaj Skoczeń

SKOŃCZCIE Z REKLAMĄ MEDIA EXPERT!!!
W grudniu powstała reklama sklepu Media Expert.
Na początku wydawała się całkiem fajna... Do czasu gdy
zaczęli ją puszczać 15 razy w jednej 10 minutowej
przerwie reklamowej!
Lubiłam tą piosenkarkę - Ewelina Lisowska była
bardzo fajna. Niestety kiedy zaczęli emitować tę reklamę.
Po prostu już nie mogłam słuchać jej piosenek. Ten spot
zniszczył mi Boże Narodzenie! Jadłam uszka, a tutaj
słyszę: Włączamy niskie ceny! Włączone niskie ceny!
Egh... Po jakimś czasie ta reklama zaczęła mnie
prześladować. Jadąc samochodem, oglądając „Pierwszą
Miłość” :) słyszałam tylko: Włączamy nieskie ceny w
Media Expeeeeert!!!!!
Trageeeeeeeeeeediaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!
Po jakimś czasie na Facebooku zaczęły się pojawiać
hejty na ten spot. I słusznie.
~V-Lover
( Julcia, a z tym
V- Lover to był żart)

JAK CIEKAWIE SPĘDZIĆ FERIE W
DOMU???
Przed feriami jak co roku każdy zadaje sobie pytanie : co będę
robić w ferie?? Mam odpowiedz na to pytanie. Ale musicie pamiętać, że to
tylko moje propozycje:)
w domu:
1)Rozmawiam na chatach RPG (polecam WWP i HOLS)
2) Słucham muzyki i radia
3.) Oglądam Jdabrowskiego na you tube.(polecam)
4) Rysuję w poincie.
5)spotykam się z przyjaciółmi.
6) Czytam blogi.
7) Szukam fajnych obrazków w grafice google. ( np. magicznych wilków, zimowych
tapet)
8) Rozwiązuję testy
9) Gram w gry na Facebook'u
10) Oglądam zdjęcia z albumów
11) Czytam np.: lektury szkolne lub ciekawe książki takie jak ANIOŁ
12) Oglądam telewizję
13) Gram na konsoli X-box 360 (bo mam, a jak nie masz to możesz na innej konsoli)
14) Robię budowlę z czego mam czyli np. z ołówków, kredek, pędzli
15 Szkicuję. a później ewentualnie robię ścianę ze swoimi FUN ARTAMI(FANARTAMI)
16) Rozmyślam o szkole, przyjaciołach
17) Wspominam najbardziej zabawne i dziwne zdarzenia w moim życiu
18) Obklejam różne pudełka i rolki od papieru bibułą, papierem kolorowym, aluminium,
muszelkami, kamyczkami, koralikami i itd..
19) Tak jak ja możesz wysłać do swojej ulubionej youtuberki/youtubera list lub paczkę
skąd adres?? Możesz go znaleźć pod filmikami niektórych filmów na pewno będą się
cieszyć i pokażą to w filmikach :)

NA DWORZE :
1)
2)
3)

Jeśli mam śnieg pod ręka lepie bałwana
bawię się w chowanego
robię sobie selfie na świeżym powietrzu

Majka

Super zabawa !!!
Dnia 29.01.2015r. odbyła się szkolna dyskoteka
karnawałowa organizowana przez klasy czwarte. Dużo uczniów
miało błyszczące ubrania, a niektórzy przebrania. Odbyło się
wiele konkursów m.in. taniec z balonem oraz na gazecie i
limbo. Wybierano również króla i królową balu, którymi
okazali się Julita Łyko i Jędrzej Bęben, otrzymali oni
prawdziwe korony i brawa, zatańczyli samodzielnie do
dedykowanej im piosenki. Przyznano też kilka wyróżnień za
świetną zabawę. Można było nabyć za drobną opłatą różne
pyszności, napoje, a nawet maski! Największym powodzeniem
cieszyły się balony. Muzyka, debiut dj Mikołaja, w pomocą dj
Igora, uczestnicy dyskoteki oceniali różnie, jednak obiektywnie
stwierdzając obydwaj musza się jeszcze co nieco nauczyć.
Mimo to dyskoteka karnawałowa była fantastyczna, a zabawa
przednia. Mnie bardzo się podobało!!!
Patrycja ; )

