DZIWNE ŚWIĘTA
Październik
3 października – Dzień bez
Kamizelki Kuloodpornej
9 października– Światowy Dzień
Poczty i Znaczka Pocztowego
10 października – Dzień Kolejarza
11 października – Dzień
Wychodzenia z Szafy
12 października– Dzień
Bezpiecznego Komputera
13 października – Dzień Garnituru
21 października – Dzień Bez
Skarpetek
22 października – Światowy Dzień
Osób Jąkających Się
23 października – Dzień Mola
25 października – Dzień Kundelka
28 października – Dzień
Odpoczynku dla Zszarganych
Nerwów
30 października– Dzień Spódnicy
31 października – Dzień
Rozrzutności

Listopad
3 listopada – Święto Myśliwych
4 listopada – Dzień Taniego Wina
5 listopada – Dzień Postaci z Bajek
9 listopada – Światowy Dzień
Jakości
10 listopada – Dzień Jeża
12 listopada – Światowy Dzień
Bicia Rekordów
14 listopada – Dzień Króla Juliana.
17 listopada – Dzień bez Długów
18 listopada – Urodziny Dziadka
Mroza
19 listopada – Dzień Toalet
22 listopada – Dzień Kredki
25 listopada – Dzień Kolejarza
30 listopada – Dzień Białych
Skarpetek

Na wesoło

Blondynka w autobusie kasuje 4 bilety.
Facet obok się pyta
-Po co kasuje pani 4 bilety
-Pierwszy na drogę, drugi gdybym zgubiła pierwszy,
trzeci gdybym zgubiła drugi, a czwarty gdybym
zgubiła trzeci.
-A co jak zgubi pani czwarty
-Mam miesięczny.
Pati Z.
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SZPILECZKA
październik
W rytmie disco
30.09.2014 roku odbyła się dyskoteka szkolna z okazji Dnia
Chłopaka .Organizatorami dyskoteki były klas 6. Dj tego
popołudnia zostali Julia Adamowska i Julek Senyk. Spisali się
świetni, muzyka była idealna do tańczenia, puszczali: hip-hop ,
disco polo, pop itp.…Było wiele konkursów i oczywiście
świetna muzyka . Jednym z fajniejszych pomysłów
organizatorów było wybranie Królowej i Króla Parkietu,
którymi zostali Maja Jędraszak i Julek Senyk. Zdaniem wielu
imprezowiczów ten wybór był podstawiony. Był świetny
stolik z wróżbami. Wszyscy najchętniej tańczyli do piosenki
Wiggle, a najbardziej klasa 6a . Nad bezpieczeństwem czuwali
- Pani Marta Mioduszewska
- Pani Marcela Zujewska
- Pani Bożena Sobolewska
- Pani Zuzanna Badowska
Oraz 3 rodziców uczniów klas 6 .
Ponadto przeprowadzono świetne konkursy: jednym z nich
było czołganie się chłopaków do dziewczyn i ten, kto zrobi to
najszybciej, ten pierwszy się ożeni. Jak zwykle był taniec z
balonem i limbo. Było podawanie sobie misia. Dyskotewicze
czekają na następną zabawę.
Iwona

Jak wystraszyć kogoś na Halloween?
CO TO JEST?
HALLOWEEN –„święto’’ obchodzone nocą 31 października. Halloween
jest obchodzone w wielu częściach świata, najbardziej hucznie w Stanach
Zjednoczonych i Irlandii, Kanadzie, Portoryko i Wielkiej Brytanii.
KOSTIUMY
W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za potwory, takie jak:
wampiry, duchy, czarownice oraz szatany. Kostiumy są również oparte na
postaciach z telewizji. Niektóre opcje mogą naprawdę przerazić. Pierwsze
kostiumy na Halloween pojawiły się w 1930 roku, wtedy zwyczaj
chodzenia po cukierki stał się popularny w Stanach Zjednoczonych.
HALLOWEEN W POLSCE
Halloween w naszym kraju stało się popularne pod koniec lat 90. Z tej
okazji dla dorosłych organizowane są liczne imprezy kulturalne, występy
teatralne oraz projekcje filmowe w kinach. Dzieci odwiedzają sąsiadów i
proszą o cukierki.
DYNIE
Tradycyjne lampy na początku robiono z rzepy. Dynie przyjęły się wraz z
przybyciem kolonizatorów do Ameryki Północnej. Halloween byłby bez
niej niczym Boże Narodzenie bez choinki.
Każdy kto lubi dobrą zabawę, słodycze, nie boi się zapukać do obcych
drzwi może tego dnia przebrać się i iść po łakocie. Według nas świetną
zabawą jest również szykowanie się na tą okazję. Dzięki temu
zdobędziemy dużo słodyczy!!!Halloween to „święto’’, w którym można
się świetnie bawić oraz zdobyć co nieco. Zachęcamy do wzięcia udziału w
tej zabawie.☺
Źródło Internet;
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Kup plastelinę i
znajdź w opakowaniu
kremową lub
pomarańczową. Załóż
sobie na rękę tak, aby
przypominała ranę z
przecięciem. Do
przecięcia wlej
ketchup i pokaż innej
osobie.

MikołaJ

Do papierka od
cukierka włóż dwa
„strzelające diabełki’.
Kupisz je w sklepie
zabawkowym. Gdy
będziesz podawał
cukierek twojej ofierze
upuść go, a on
„wybuchnie’.

Z pomocą dorosłych
!! Kup lub znajdź w domu
świeczkę białą lub kremową i
roztop wosk we wrzącej wodzie i
przygotuj gumową rękawiczkę i
wlej do niej roztopiony wosk i
wystaw na balkon lub w chłodne
miejsce i zaczekaj najlepiej 5
godz. Gdy wosk w rękawiczce
wyschnie wyciągnij go z
rękawiczki i połóż na talerz . Po
tej czynności roztop w garnku
następny wosk ze świeczki tym
razem koniecznie czerwony gdy
się roztopi , wylej czerwony wosk
na naszą sztuczną rękę . Gdy
nadejdzie dzień Halloween włóż
to do lodówki i czekaj na reakcję
innych.

słownik gwary uczniowskiej
MTV - skrót od: mnie to wali
na Irak - na pewno
umcyk - mężczyzna, który jeździ samochodem, słuchając muzyki techno
wiesław - człowiek ubierający się niegustownie, niemodnie
pogrzeb - praca klasowa
paćkarnia – plastyka
matriksy – okulary
czeski jestem - nic nie umiem
czarna rozpacz - kaszanka podana na obiad w stołówce szkolnej
belweder - pokój nauczycielski
bańkopisarz - uczeń, który pisze prace na oceny niedostateczne
zdzisiu? - czy coś cię dziwi?
lodziarz/ lodzio - uczeń podlizujący się nauczycielom
pizza - trądzik
walnąć karpia - zdziwić się

Nie tylko w Polsce istnieje zwyczaj wspominania
zmarłych. Czy jesteś ciekaw jak Święto Zmarłych
wygląda w innych krajach?
W Japonii Święto Zmarłych trwa aż 4 dni i obchodzone jest od 13
do 16 sierpnia. Japończycy wierzą, że duchy zmarłych powracają
w tym czasie na Ziemię, aby odwiedzić swoich najbliższych. U
progów domów ustawiają latarnie tzw. "mukaebi" co oznacza "ognie
powitalne". Kiedy dusze zmarłych odchodzą, rodziny żegnają je
"ogniami pożegnalnymi" tzw. "okuribi", a niektórzy puszczają na
wodę łódeczki z lampionami.
Ewangelicy w Niemczech obchodzą natomiast Święto Zmarłych,
czyli Totensonntag w ostatnią niedzielę przed adwentem. W wielu
częściach kraju zabronione jest słuchanie muzyki, śpiewy i tańce.
Podobnie, jak i u nas w Polsce, ludzie udają się na cmentarze i na
nabożeństwa do kościołów. W Niemczech to również jest dzień
wolny od pracy.
We Francji natomiast nie ma tradycji zapalania świec i zniczy na
grobach zmarłych, ewentualnie można zostawić na nich
bukiet kwiatów (choć La Toussaint jest to dzień wolny od pracy).
Święto to również obchodzone jest w katolickiej
Hiszpanii jako Todos los Santo. Generalnie urządzane są
procesje, fiesty i targowiska, związane z rodzinnymi spotkaniami na
cmentarzach (groby są piętrowe) i spożywa się dziwne słodycze jak
np. słodkie kości świętych, owocowe lalki, posądzane kasztany.
Ciekawym świętem jest tzw. Zaduszki Archanielskie w Bułgarii w
każdą sobotę, poprzedzającą kalendarzowe Święto Zmarłych.
Oprócz tego, że celebruje się wtedy głównie pamięć żołnierzy,
poległych w wojnach, Bułgarzy spotykają się na cmentarzach, gdzie
spożywają posiłki a czasami polewają groby czerwonym winem.

W Szwecji natomiast Zaduszki obchodzone są w pierwszą sobotę
listopada, a w Holandii niestety tradycja obchodzenia Allerheiligen
(Wszystkich Świętych) i Allerzielen (Wszystskich Zmarłych) już
zupełnie wyparta została przez amerykański Halloween ( 31
października – obchodzony również w Kanadzie, Wielkiej Brytanii,
Irlandii i coraz częściej w Polsce).
Patrycja Z.

Kolorowe dni w
szkole

Pierwszego dnia października, w środę, w naszej szkole odbył
się ,,kolorowy dzień”. Uczniowie ubierają się w wyznaczony
kolor, który wybrał wcześniej samorząd uczniowski.jako
pierwszy kolor wylosowano brązowy. Wyniki były
następujące:
-4A-4B- siedem
-5A-trzy
-5B-6A-dziewięć
-6B-cztery
Zachęcamy do przebierania się w uzgodnione
kolory!
Klasa, która zbierze najwięcej (punktów) na koniec roku
dostanie nagrody !!!!!!
Beata

Ślubowanie pierwszych klas

Dnia 09.10.2014r. w KOKiS, czyli zamku odbyło się
ślubowanie pierwszych klas. Klasy pierwsze oficjalnie zostały
pierwszakami. Oprócz rodziców na ślubowanie przybyli:
Burmistrz Kożuchowa Andrzej Ogrodnik i Anna ĆwiklikKowalska naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia Urzędu Miejskiego w Kożuchowie. Najpierw pani
Dyrektor Katarzyna Gaczyńska wygłosiła tekst przysięgi.
Na środek wystąpili przedstawiciele pierwszych klas i wspólnie
z kolegami powtarzali tekst przysięgi. Klasa III b przygotowała
wspaniały występ dla naszych młodzieńców. Wszyscy oglądali
go z ciekawością. Wychowawczynie pierwszaków podarowały
uczniom dyplomy i książki. Po ślubowaniu dzieci ponownie
wystąpiły na scenę, aby odebrać prezenty od rodziców.
Ślubowanie przebiegło w miłej atmosferze wszyscy byli
zadowoleni, a szczególnie bohaterowie, dla których to wszystko
się odbyło.
Paula Z.

Tiara przydziału
Harry Potter

1. Jaka jest twoja najważniejsza cecha charakteru?
a)Odwaga
b)Ambicja
c)Przyjacielstwo
d)Inteligencja
2. Twoje ulubione kolory to:
a)Czerwony i złoty
b)Zielony i srebrny
c)Żółty i czarny
d)Niebieski i brązowy
3. Kim chciałbyś zostać jak dorośniesz w świecie magii?
a)Aurorem
b)Śmierciożercą
c)Mieć szczęśliwą rodzinę to najważniejsze
d)Nauczycielem w Hogwarcie
4. Co sądzisz o swoich znajomych?
a)Są odważni i bardzo pomocni
b)Banda idiotów
c)Najlepsi przyjaciele na świecie
d)100% inteligencji
5. Twój ulubiony nauczyciel w Hogwarcie to:
a)Minerwa McGonnagall
b)Severus Snape
c)Pomona Sprout
d)Filius Flitwick
Najwięcej ,,a” Gryffindor (Dom Lwa)
Najwięcej ,,b” Slytherin (Dom Węża)
Najwięcej ,,c” Hufflepuff (Dom Borsuka)
Najwięcej ,,d” Ravenclaw (Dom Kruka)

Kochani Nauczyciele w dniu waszego święta chcemy Was
przeprosić za :
1.Ciągłe rozmawianie na lekcjach.
2.Nie słuchanie Was podczas zajęć.
3.Skuteczne ignorowanie sprawdzianów .
4.Częste poprawianie sprawdzianów .
5.Odrabianie zadań domowych na łapu capu.
6.Hałas podczas przerw .
7.Nieustanne bieganie po korytarzu .
8.Plotkowanie na Wasz temat.
9.Stałe krytykowanie Was.
10.Komentowanie Was.
W imieniu braci uczniowskiej Amelia Golik

Znasz TYPY NAUCZYCIELI ?
NAUCZYCIEL: spokojny, powolny, solidny, unika konfliktów, umie
wyjść z każdej sytuacji, unika odpowiedzialności, nie lubi ryzyka ,TO
FLEGMATYK
NAUCZYCIEL: zorganizowany, dokładny, wymagający, nieufny,
wytrwały, wrażliwy, często bywa smutny, płacze, lubi zasady i
regulaminy, TO MELANCHOLIK
NAUCZYCIEL: dobry, zorganizowany, orientacyjny, aktywny,
zdecydowany, niedokładny, spontaniczny, czasami rani innych, nie
podporządkuję się, to CHOLERYK
NAUCZYCIEL: gadatliwy, ma poczucie humoru, lubiany, uśmiechnięty,
szczery, nie ukrywa uczuć, niepunktualny, twórczy, ciekawy, nie lubi
obowiązków, nie kończy zadań, dobroduszny, energiczny, to
SANGWINIK
Między nami kobietkami

Między nami kobietkami
01.10.2014 r. w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie pt.
„Między nami kobietkami” , które poprowadziła pani
pielęgniarka. Głównym tematem tego spotkania było:
dojrzewanie. Uczestniczki obejrzały także pokaz slajdów.
Na końcu spotkania dostałyśmy zaskakujące prezenty, które
według innych dziewczyn wywołały głupawkę. Według
dziewczyn spotkanie było bardzo miłe oraz interesujące.
Majka

