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Numer 9 / 2015

Mecz meczów
Dnia 27.04.15r. odbył się mecz piłki nożnej w którym udział wzięły

SZPILECZKA
maj

następujące drużyny: UKS Mirotka, Nowe Miasteczko i oczywiście SP2
Kożuchów. W pierwszej rozgrywce wzięły udział Nowe Miasteczko i SP2
Kożuchów z wynikiem 2:0 dla Nowego Miasteczka. W drugiej UKS
Mirotka i Nowe Miasteczko z remisem 2:2. No i trzecia (najkorzystniejsza
dla naszej szkoły) SP2 i UKS Mirotka z przepięknym wynikiem 5:0 dla
Kożuchowa. W skład naszej reprezentacji wchodziły: Ewa Pochwowicz,
Dominik Kałuzińska, Karolina Górska, Patrycja Nowakowska, Patrycja
Zabrocka, Julia Markowska, Maja Jędraszak, Beata Nowak, Sandra
Jamrozik, Julia Stalińska, Paulina Zielińska i Daria Kotulska. Według
mnie każda z zawodniczek dała z siebie 100%!!!! Lecz według mnie
największe brawa należą się Sandrze Jamrozik naszej bramkarce, która
mimo lekkiej kontuzji ręki broniła wspaniale!!!!
uczestniczka meczu :)

Uwaga !!!
03. czerwca Dzień Otwarty Szkoły
16. 00 - 18. 00
Zapraszamy

Oj, te nasze oceny...
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Hurra !!! Niestety radość
mąci wystawianie ocen.
Już niedługo koniec roku. Niestety, aby udać się spokojnie na wakacje,
trzeba wszystko pozaliczać. W tym miesiącu odbyło się zebranie dla osób
zagrożonych. Wszystko trzeba zaliczać. To dla nas bardzo trudny okres.
Nauczyciele zadają nam następne sprawdziany, kartkówki, recytacje itp.
Kiedy skończymy uczyć się na poprawek, od razu zaczynamy powtarzać
do innych sprawdzianów. Nasi wychowawcy też nie mają łatwo. Ścigają
nas, aby wszystko poprawiać, zostają również po lekcjach i tracą swój
czas. Widziała stosik prac u polonistki, nie wszyscy oddają zadania w
terminie to pewne. Nie mamy wyjścia, jeżeli chcemy skończyć klasę i
mieć porządne oceny. Dlatego mam dla Ciebie, Uczniu, kilka rad, aby
przetrwać ten czas :
-sprawdziany poprawiaj co dwa, trzy dni, aby mieć czas na naukę
-w weekendy zamiast siedzieć na komputerze poczytaj książkę
-najlepiej pozaliczaj wszystko w tym miesiącu, żeby w czerwcu mieć
spokój
-przyłóż się do tego i nie zmyślaj nauczycielowi, że umiesz
- z nauczycielem bądź szczery, łatwiej się wtedy dogadasz, oni nie znoszą
kłamstwa i krętactwa
Myślę, że Ci pomogłam i trzymam za Ciebie kciuki.
Paula

Plac zabaw w naszej szkole?
Tak, to prawda na terenie naszej szkoły buduje się
wspaniały plac zabaw, na którym będą mogli bawić się
uczniowie naszej szkoły. Prawdopodobnie tylko klasy 13, ale myślę, że inne klasy także będą mogły się tam
pobawić.
Z rozmowy z robotnikami, którzy go budują
dowiedziałam się, że będą tam różne atrakcje takie jak:
-ścianka gimnastyczna
-karuzela
-poligon
-ścianka do ćwiczeń składająca się z sześciu ścian,
każda z inną atrakcją.
Wiem także, że plac buduje firma ,,Polm”. Budowa
zakończy się prawdopodobnie dnia 08.05.2015r lub dnia
09.05.2015r na pewno w tym miesiącu. Plac zabaw
sfinansowała Rada Rodziców. 3.06. o godzinie 16.00
uroczyste otwarcie palcu.
Życzę wspaniałej i wesołej zabawy dzieciaczki!
Niestety plac jest przeznaczony dla uczniów 1 - 3.

Większość z Nas lubi się fajnie ubierać, luźne
wycierusy lub szare dresy. Obwisła koszulka i bluza z
kapturem albo koszula. Ubieramy się na różne sposoby:

Częste buty u młodzieży to: NIKE Air max, NewBalance,
Converse. Jednymi z najbardziej odwiedzanych sklepów
przez młodzież to RESERVED, H&M, KappAhl i Cropp. Są to
ciuchy sprowadzone z zagranicy i sprzedawane w tych
sklepach. Moim zdaniem uważane są za najmodniejsze przez
młodzież.
Mikołaj

Beata-6a

Wehikuł czasu …..
Bitwa pod Grunwaldem 15.07.1410
Pewnego dnia pojechałam do babci ,która mieszka w małej miejscowości
Grunwald. Babcia bardzo ucieszyła się na mój widok, a jeszcze bardziej jej
piesek Azor. Wzięłam go na spacer do lasu niedaleko domu.
Spacerując po lesie nagle zauważyłam coś niepokojącego . Na rozległym
polu wojska polsko-litewskie i krzyżackie uszczykują się do wielkiej bitwy.
Słychać ciężkie bicie serc wszystkich żołnierzy. Stoją i czekają na ryk trąb, który
zapoczątkuje bitwe. Jestem bardzo przerażona, ale czekam co będzie dalej. W
lesie zerwał się wielki wiatr zrywając liście z drzew, unosi kurz z ziemi i niesie
wprost w stronę krzyżaków. Chyba się zaczyna Litwini ruszyli do boju. Konie
jak oszalałe pędzą do przodu. Rycerze wymachują mieczami. Najeżdżają na
krzyżaków. Niemcy ubrani w białe płaszcze z czarnymi krzyżami, ruszyli na
przód. Byłam zaniepokojona, gdyż cała ziemia się trzęsła pod wpływem kopyt
koni. Myślałam ,że zaraz dojdzie do wielkiej walki. Nagle polskie wojska
stanęły, rycerze spojrzeli w niebo i zaczęli śpiewać starą pieśń bojową ''Bogu
rodzica dziewica''. Zauważyłam, że wraz ze śpiewem wstąpiła w nich
niewiarygodna siła do boju. Zaczęła się zacięta bitwa. Słyszę huk, rżenie koni,
krzyki rycerzy. Jeden z nich podjeżdża do wojsk polskich, wyciąga miecz i
wskazuje na zbliżających się Niemców, coś krzyczy, ale nie wiem co. Uderzyli
Polacy w Niemców!! Wszyscy walczą jak wygłodniałe wilki. W tej chwili
pierwsi żołnierze Polscy padły pod szablami i mieczami uzbrojonych Niemców.
Do walki ruszyły pozostałe szeregi wojsk Polski. Boże, co tu się dzieje!!
Krzyżacy niszczą, wszystko co stanie im na drodze. Polacy mimo chęci walki
giną jeden po drugim. Wszędzie jest pełno krwi, kurzu, leżących ludzi i koni.
Nie wytrzymałam tego dłużej, zaczęłam uciekać do domu. Biegnąc potknęłam
się o korzeń i upadłam. Z przerażenia zaczęłam płakać i wołać babcię. Nagle
ktoś mnie szarpał za rękę bałam się, że to jeden z krzyżaków. Podniosłam głowę
i zobaczyłam babcię. Usiadłam na łóżku i przytuliłam się do niej.
Julka klasa 5

Zaskakujący świat basketu
Każdy zna naszą reprezentacje (w Zielonej Górze) w żużlu,
FALUBAZ, prawda? Lecz nie każdy wie, o tym, że jest
jeszcze (również w Zielonej Górze) inna świetna drużyna w
koszykówce, ZASTAL!!! To zespół koszykarski, który
zakwalifikował się do finału o Mistrza Polski. Zagrają; SKM
ZASTAL Zielona Góra i PGE Turów Zgorzelec. Byłam na
jednym z meczów 15.05.2015r., półfinałowym Zastal i Rosa,
wygrał oczywiście Zastal 15 pkt. Bawiłam się świetnie.
Atmosfera, zabawa, emocje, świetna gra. W drużynach są
najlepsi koszykarze w kraju, w tym dużo czarnoskórych
zawodników z zagranicy.
Mam nadzieje, że będziecie oglądać i kibicować ,,naszym"
w najbliższym meczu finałowym. Mówię Wam, to świetny
sposób na spędzenie wolnego czasu, mecze odbywają się w
weekendy popołudniu, na hali CRS, czyli tam, gdzie basen,
bilety nie kosztują dużo około 20 złotych, zależy od miejsca. To
rozrywka dla całej rodziny, są emocje, ale też wielka kultura.
Mnóstwo pań siedziało na widowni i ostro kibicowało. Mecze
Stelmetu, bo taką nazwę ma nasz zielonogórski zespół, jest to
związane z głównym sponsorem, są transmitowane w Polsat
Sport News. Warto w końcu Stelemt- Zastal to Mistrz i wice
Mistrz Polski, gra jest na wysokim poziomie.
Wierna kibicka

Wywiad z Iluzjonistą Aleksandrem
Tkaczem
,,Najważniejsza jest nauka‘’

- Dlaczego Pan wybrał ten zawód?
- Bo lubię czarować, lubię występować na scenie. Lubię bawić
Was. Bo wtedy widzę piękne uśmiechy na waszych twarzach.
- Co chce Pan przekazać?
- Co chcę przekazać? Ja chcę przekazać, że trzeba się uczyć.
Ponieważ wiemy, że magia nie istnieje, to jednak istnieje
prawdziwa magia, która nazywa się NAUKA. Podstawą każdej
iluzji jest wytrwały trening.
- Czy lubi pan pracować z dziećmi?

- Czy ja lubię? Lubię. No patrzcie jakie fajniutkie buziaki
macie, to jest fajne!
- Od ilu lat wykonuje Pan ten zawód?
- Od około 18 lat.
- Czy trudno jest nauczyć się tych sztuczek?
- Nie. Patrzcie. ( Pokazał nam sztuczkę.)
- Czy Pana rodzina wykonuje ten zawód od pokoleń?
- Nie, moi rodzice tego nie wykonywali. Tato był nauczycielem
i aktorem, w teatrze. Moja mama bardzo ładnie śpiewała.
Niestety moi rodzice już nie żyją. I bardzo możliwe, że to po
nich odziedziczyłem zdolności artystyczne.
- Czy występuje Pan tylko w szkołach, dla dzieci?
- Nie, nie tylko w szkołach i nie tylko dla dzieci. Występuje na
halach, w teatrach, dla dorosłych. W sumie występuje
przeważnie dla dorosłych.
- Ile razy występuje Pan w ciągu roku?
- Oj, dużo, bardzo dużo. Czasami zdarza się, że występuje
codziennie.
- Czy mieszka Pan w Polsce?
- Tak.
- Dlaczego Polska?
- Bo wasz kraj jest bardzo piękny. Lubię wasz kraj, lubię
Polskę. Lubię to jak się zachowujecie. Bywam w różnych
krajach, ale Polska podoba mi się najbardziej.
- Ile lat Pan tutaj mieszka?
- 15 lat.
- Czy lubi Pan swoją pracę?
- Tak lubię.
Wykonali Aleksandra Książek, Martyna Kowalik, Bartek Smak
i Michał Sawicki

Iluzjonista
Aleksander Tkacz!

Zrobił wielką furorę, widzowie piszczeli z zachwytu. Cała sala
podchodziła bliżej, ponieważ nie mogli uwierzyć w jego magiczne
sztuczki. Nie chwaląc się siedziałem spokojnie, wiedziałem, że to
jest tylko iluzja.
Jest to dosyć sławny iluzjonista, występuje prawie w każdych
szkołach podstawowych. sztuczki, które bardzo zachwyciły to
między innymi: pomniejszenie swojej głowy, zamienienie się
miejscami z asystentką i zamiana papierka w banknot.
Ten ostatni trik najbardziej przypadł widzom do gustu, ponieważ po
pokazie, prosili go o zamianę papierka na pieniądze. Widzowie byli
zachwyceni, no i mogli też oderwać się od nauki. Był to chyba
najlepszy pokaz w tym roku szkolnym.
Iluzjonista powiedział o tym, że to nie jest prawdziwa magia, a
iluzja.
Mam wielką nadzieję, a nawet jestem pewien, że większość
uczniów zapamięta to przedstawienie do końca swego życia. A i
magikowi życzymy dalszych sukcesów.

Wyjaśniamy triki magika….

Trik karciany:
Magik rozwija talie w wachlarz, widz wybiera kartę, zapamiętuje ją
wkłada z powrotem do talii. Robi magiczny ruch rękom i wszystkie
karty są odwrócone obrazkiem do góry oprócz jednej, jest to karta
widza!!
Wyjaśnienie :przed trikiem odwróć kartę z samego dołu tali.
Podejdź do widza, rozwiń talię w wachlarz, ukrywając ostatnią z
dołu. Powiedz, aby wybrał, jedną i zapamiętał. Gdy widz będzie
zapamiętywał kartę, odwróć talię do góry nogami, ostatnia karta
będzie odwrócona koszulką do góry Powiedz widzowi aby włożył
kartę z powrotem do tali koszulką do góry. Nad talią zrób
magiczny ruch, rozwiń ją w wachlarz i zobacz jaki jest efekt.
Pamiętaj zanim będziesz pokazywał trik widzowi. Poćwicz w domu .
Mikołaj Skoczeń :-D

SZKOLNA MIŁOŚĆ

Inny się z niej śmieją, niektórzy zazdroszczą. Jak to jest? Na
czym polegają takie ,,związki”? Otóż wiele nastolatków w klasach
4-6 wiążą sią ze sobą. Dla szpanu? Żeby pokazać, że jest się
dorosłym? Czy dla zaimponowania swoim kolegom lub
koleżankom? Czy dla zakładu? Wersje są różne.. Jak tak popatrzeć,
to takich związków (o ile można to tak nazwać) jest dosyć dużo. Na
czym polegają takie związki? Moda ta króluje w klasach czwartych..
Wymieniają się chłopakami. Raz chłopak chodzi z jedną ,później z
drugą, a jeszcze później z ósmą. Dziewczyny chodzą zazdrosne o
nich. Dziewczyny dla chłopaków i koleżanek z klasy chodzą
wymalowane, w krótkich spódniczkach i kupują trampki na koturnie.
Kiedyś takie ,,miłości” występowały dopiero pod koniec liceum, a
teraz? Jednak co z tym zrobimy? Nic, nie mamy prawa im zabronić
chodzenia ze sobą oraz okazywania uczuć. Moim zdaniem
powinniśmy trochę z tym poczekać i zająć się nauką. No albo
inaczej, zajmijmy się łapaniem kontaktów z innymi ludźmi ;D
Anonimka

JAK KORZYSTAĆ Z PORTALI
SPOŁECZNOŚCIOWYCH
*Facebook
-Nie wstawiaj niestosownych postów.
-Nie pisz obraźliwych komentarzy.
-Nie hejtuj.
*Instagram
-Nie dodawaj prowokacyjnych zdjęć.
-Nie umieszczaj cudzych zdjęć bez ich zgody.
*Skype
-Nie rozmawiaj z nieznajomymi.
-Nie włączaj kamerki podczas rozmowy ze znajomymi.
Iwona :3

Plusy i minusy posiadania….
starszego rodzeństwa
Oczywiście starsze rodzeństwo dla niektórych
bardzo fajna sprawa, ale tak naprawdę nie zawsze jest
tak super. Mam o kilka lat starszego brata. Nie powiem
czasami jest bardzo miły, kupuje mi słodycze, ogląda ze
mną filmy. Niestety czasami jest taki, że mam ochotę
go rozerwać na strzępy, doucza mi. Jednak wiem, że kto
się czubi – kocha, ten się lubi.
W następnym numerze o młodszym rodzeństwie.
Beata

