90%
VA-76% VB-52% VIA-97% VIB-68%
I miejsce zdobył a kalsa IIA.II miejsce
klasa VIA. III miejsce klasa I B. Oby tak
dalej !!! :D

Kolorowe Dni w szkole
podsumowanie I semestru

Już

od kilku miesię cy trwa akcja

Kolorowych Dni w szkole. Akcja ta jest
bardzo fajna, myś lę , ż e wię kszoś ć
uczniów ją

lubi. Nie trzeba nosić
do

akcji. Wyniki konkursu:
IA-75%

IB-93%

IIA-98%
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SZPILECZKA
marzec

mundurków ! Z każ dym miesią cem
coraz wię cej uczniów wł ą cza się

Beccka XD

IIB-

77%
IIIA-68% IIIB-87A IVA-65% IVB-

KALENDARIUM-MARZEC
1. Międzynarodowy Dzień Walki Przeciw Zbrojeniom Atomowym
2. Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej
3. Międzynarodowy Dzień Pisarzy
4. ---5. Dzień Teściowej
6. ---7. ---8. Dzień Kobiet
9. ---10. Dzień Mężczyzn
11. ----

12. Światowy Dzień Drzemki w Pracy
13. ---14. Światowy Dzień Liczby Pi
15. Miecdzynarodowy Dzień Konsumenta
16. ---17. ---18. ---19. Uroczystość św. Józefa
20. Swiatowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych
21. Międzynarodowy Dzień Poezji
22. Światowy Dzień Wody
23. Międzynarodowy Dzień Meterologii
24. Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25. Dzień Świętosci Życia
26. ---27. Międzynarodowy Dzień Teatru
28. ---29. Niedziela Palmowa
30. Ogólnopolski Dzień Trzeźwości

CIEKAWE APLIKACJE NA TELEFON
Ostatnio bardzo dużo osób bez przerwy „siedzi” na telefonach lub
tabletach.
Postanowiłam więc, że polecę wam kilka ciekawych aplikacji:
•
Facebook- jest to po prostu zwykły Facebook, tylko w wersji
mobilnej.
•
Instagram- jest to swego rodzaju portal społecznościowy, na
którym umieszcza się zdjęcia oraz filmiki.
•
Snapchat- jest to sposób komunikacji, gdzie wysyła się
wiadomości oraz zdjęcia, a one widoczne są przez około 10 sekund.
•
PhotoGrid- świetna aplikacja umożliwiająca łączenie zdjęć w
piękne kolaże. Wyglądają na naprawdę pracochłonne a robi je się niecałe 5
minut.
•
Retrica, CandyCamera- aplikacje do robienia i przerabiania zdjęć.
Wasze selfie będą dzięki nim piękniejsze.
•
CocoPPa- zmienia wam ikonki na takie megasłodkie
•
MP3 Cutter- Możecie łączyć i przycinać piosenki. Czyli na
przykład zrobić sobie dzwonek.
Jest też całkiem dużo fajnych gier:

◦
My Talking Angela oraz My Talking Tom- Polega na opiekowaniu
się własnym wirtualnym kotkiem :3
◦
Crossy Road- musisz przeprowadzić kurę przez jezdnie
◦
Pou- każdy wie o co chodzi i tak... to już się nudzi.
◦
Fruit Ninja- Gra polegająca na przecinaniu owoców. Dosłownie. :)
To chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się
przydadzą moje pomysły. :)
Firanka Julianka

UMUZYKALNIENIE

Dnia 25.03.2015 odbyło się kolejne
umuzykalnienie, jego tematem była rodzina
instrumentów dętych. Pani prowadząca miała
świetne poczucie humory i wszyscy uczniowe
starali się być cicho. Z wyjątkiem paru
hałasujących uczniów. Były piosenki z filmów:

Różowa Pantera, Gwiezdne Wojny,
Czterdziestolatek, ale to już nie nasze pokolenie.
Ogólnie było fajnie, a mi osobiście się podobało.
Uwagę przykuwała choreografia w wykonaniu
pani prowadzącej koncert, która tańcami
zachęcała nas do zabawy.

Iwona

–
–

piękny bukiet kwiatów ♥♥♥
ciekawą książkę

CIEKAWE GRY NA KONSOLE!
1. Playstation 3
-Beyond
-GTA 5
-Heavy Rain
2. Xbox
-Fifa 15
-Just Dance
-Kinect Sports
3. PC
-Minecraft
-Five Nights At Freddy's
-The Sims 4

Kinia

POMYSŁOWE I TANIE PODARUNKI
DLA RODZINY na Wielkanoc

–
–
–
–
–

duuużo słodyczy ♥♥♥
małą maskotkę
kubek z śmiesznym napisem lub nadrukiem
biżuterie
skarpetki :)

Co się dzieje na szkolnym boisku?
Na szkolnym boisku nie jest spokojnie!! Starsi uczniowie, a
mianowicie V b, zawszę umie się wykręcić, aby być na bramce.
Gdy pewni uczniowie zajęli pierwsi bramkę, to gdy przyszli
byli zdziwieni. Poszli do pani powiedzieć, że pewna klasa nie
wpuszcza ich na bramkę. A wiedzieli, że ta pani uważa, że
bramki są dla wszystkich. I także zaczęli grać na tej bramce
powoli innych wyganiając. Pamiętam też taką sytuacje,
podeszliśmy do tej bramki zaczęliśmy grać lecz oni podeszli do
woźnego szkoły, wiedząc, że on uważa, kto pierwszy ten
lepszy. Tak skończyła się kłótnia. Lecz kontynuując ten temat
najbardziej denerwującym faktem jest to, że uczniowie
przeklinają, wykopują piłki młodszym!!! Czyżby w naszej
szkole zaczynało się stosowanie prawa dżungli? Na boisku jest

też stosowana przemoc fizyczna jak i przemoc psychiczna.
Często dochodzi do bójek, kłótni i wyzwisk, przepychanek.
Ostatnią gwiazdą koło boiska był pies, który przegryzł kilka
piłek. Według pani dyrektor jest tam głównie sport ,ale według
mnie jest jeszcze, przemoc, wulgaryzm i świetne miejsce
bijatyk. Takie jest moje zdanie o tej sprawie.

w szkole muzycznej.
Atmosfera była miła, wszyscy dobrze się bawili.
Paulina Ćwiek
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a
także odpoczynku w rodzinnym gronie

Anonim
życzy Redakcja

Koncert w rytmie salsy
Dnia 04.02.15r odbył się koncert pod tytułem
„W rytmach kubańskiej muzyki”. Dla klas 1-3 odbył
się o godzinie 9.00, a dla klas 4-6 o godzinie 9.50.
Na instrumentach grały trzy osoby, jedna pani i
dwóch panów. Od prowadzącego dowiedzieliśmy się,
że to Kubańczycy, którzy obecnie mieszkają w Polsce,
przyjechali oni do swojej córki i nowo narodzonego
wnuka. Byli ubrani w kubańskie koszulki i białe
spodnie. Grali na różnych instrumentach, najbardziej
zapamiętałam bęben. Pani muzyk poprosiła nawet
chłopca, aby sobie spróbował zagrać na bębnach. Jej
mąż jest mistrzem w grze na tych instrumentach, uczy

ZNISZCZ TEN DZIENNIK
Ostatnimi czasy najpopularniejszą książką wśród
młodzieży jest Zniszcz Ten Dziennik. Książka ta jest dość
nietypowa. Nie jest to nudna lektura, którą nauczyciele
zadają w szkole. Książka ta ma wiele śmiesznych i
oryginalnych zadań m.in. Weź tę książkę ze sobą pod
prysznic, podnieś dziennik bez pomocy rąk i wiele
innych. Książkę stworzyła Keri Smith. Mi osobiście ta
książka się bardzo podoba, rozwija kreatywność poprzez
destrukcję i fajnie można spędzić czas z przyjaciółmi. A
co jest niezwykłego w niej, że tej książki się nie czyta.
Iwona
„w zdrowym ciele, zdrowy duch"

Jak uchronić się przed złą tradycją
świątecznego obżarstwa ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
zd

spożywaj powoli niewielkie porcje
dokładnie przeżuwaj każdy kęs
nie łącz jaj z mięsem i słodyczami
ciasta jedz półtorej godziny po posiłkach, popijając
niesłodzoną herbatą
kompot pij pół godziny przed posiłkami
jedzenie zaczynaj od surówek
zakończ posiłek schłodzonym naparem zielonej herbaty
z miętą, bez cukru
wyjdź z rodziną na spacer wśród wiosennej zieleni

