Góra GROSZA
W naszej szkole jak co roku odbyła się GóRA GROSZA .
Celem tej akcji jest pomoc dzieciom, które nie mają rodziny ani
swojego rodzinnego domu. Opiekę nas akcją sprawuje p.
Dorota Łyko. Jednak w poszczególnych klasach akcję
prowadzą wychowawcy.

SP nr 2 w Kożuchowie

Egzemplarz bezpłatny

Numer 5 / 2015

SZPILECZKA
styczeń
Noworoczne postanowienia

OTO WYNIKI w NASZEJ SZKOLE :
KL.1a 2372 gr
KL.1b 4111 gr
KL. 2a 3938 gr
KL 2b 7764 gr
KL.3a 3677 gr
KL. 3b 7752 gr
KL.4b 1225 gr
KL. 5b 2751 gr
KL.6b 2036 gr
Dziękujemy,
wszystkim,
którzy wzięli
udział w akcji.

Majka

W SUMIE ZEBRANO:
35626 MONET
619,09 MONET KWOTA W ZŁ
Zebraliśmy: 619 zł i 9 gr
POMAGAĆ !!! Jest szlachetnie, lepiej
pomagać, jak dawać.

W nowym roku każdy ma jakieś
Postanowienia, gdyż w Nowym Roku chcemy być lepsi,
chcemy zrobić to, czego nie udało nam się zrealizować w
starym. Również uczniowie naszej szkoły mają
nadzieję, że uda im się, dotrzymać tych ważnych
obietnic, bo złożonych sobie. Oto niektóre z
uczniowskich deklaracji:
-Będę 2 razy w tygodniu sprzątać swój pokój.
-Przyłożę się do nauki.
-Regularnie będę odrabiał zadania domowe.
-Będę wypełniał/a domowe i szkolne obowiązki.
-Postaram się poprawić zachowanie w szkole.
-Zadbam o swoje hobby.
- Będę pomagać rodzicom w obowiązkach domowych.
- Będę bawić się z rodzeństwem.
- Będę więcej bawić się na dworze, mniej grać na
komputerze.
Ja postaram się nie zaniedbywać postanowień
noworocznych. A jak ty ?
Beatka

PRZYTULISKO DLA ZWIERZĄT W SOLNIKACH
W miejscowości Solniki, niedaleko Kożuchowa, znajduje się
tymczasowy dom dla bezdomnych zwierząt. Są tam tylko pieski,
które zostały znalezione na ulicy, lub straciły właściciela. Od
października 2014 r. w każdą sobotę odwiedzamy to przytulisko,
aby wyprowadzać pieski, poprzytulać, by choć przez chwilę
poczuły, że ktoś je kocha. Staramy się znaleźć dla nich miły
dom, choć nie jest to łatwe. Psiaki z tego schroniska można
zobaczyć na facebooku pod hasłem „Nowosolskie Adopcje
Zwierząt“. Jest tam wiele psów, które czekają na nowy dom jak
np. Misia, Misiek, Minia, Żaba i Saba oraz dwa małe
szczeniaczki znalezione niedawno. Wiele radości sprawia nam
to, kiedy dowiadujemy się, że ktoś zdecydował się na adopcję,
któregoś z naszych podopiecznych. Dla takiego psiaka życie
zaczyna się od nowa , jest wtedy otulony w miękki i ciepły
kocyk, przytulany, a przede wszystkim kochany.
„Zaginął pies …
Może ktoś widział, może ktoś wie,
gdzie jest taki dom, w którym
...człowiek płacze po psie ? …
Ja tak bardzo za tym tęsknie...
Jeśli wiesz gdzie taki dom jest
proszę... proszę... powiedz mi o tym
ROZPACZLIWIE BEZDOMNY PIES
[ Barbara Borzymowska ]
Amelia Ugolik z V a

PARADA
MIKOŁAJKOWA
Dnia 05.12.2014 roku odbyła
się Parada Mikołajów. W turnieju
wzięły udział klasy 1-3 i 4-6. Było
dużo ciekawych konkurencji m.in.:
- Przyrodnicza
- Zręcznościowa
- Matematyczna
- Sprawnościowa
- Plastyczna
- Całościowa
Była też konkurencja, w której
klasy śpiewały kolędy. Większość
klas zaśpiewała chórem, jedynie
klasa w klasie 5a zaśpiewali soliści
Patrycja Nowakowska i Kacper
Kortz.

Wszystkie konkurencje
oceniało jury w którym byli:
p. Barbara Chmiel , p.
Wanda Krupa i św. Mikołaj.
Uczniowie świetnie się
bawili i dopingowali swoich
reprezentantów. Pierwsze
miejsce zajęła klasa 6a,
drugie miejsce klasa 6b i
trzecie miejsce zajęła klasa
5a. Ogólnie cała impreza
trwała od 4 do 6 lekcji. Z
mojej obserwacji wynika, że
klasy naprawdę dobrze się
bawiły, to była świetna
Parada Mikołajkowa.
Iwona

Wycieczki nie tylko dalekie

Umuzykalnienie
11.12.2014r.

Tym razem umuzykalnienie było bardziej opowiadaniem, w
którym nie zabrakło ,Robina Hooda’. Był nim niezwykle
tryskający energią i humorem narrator. W czasie grania muzyki
grał on na bębnie wyglądającym w pierwszej chwili jak
drewniany głośnik. I znowu, tak jak w poprzednim
umuzykalnieniu nie zabrakło skrzypiec. Większość uczniów
zwłaszcza wzorowych umuzykalnienie pochłonęło bardzo
przyjemnymi uczuciami .Ci którzy mieli bujną wyobraźnię na
pewno poczuli się jak sam bohater przedstawienia Robin Hood .
Lecz na umuzykalnieniu wśród słuchających nie zabrakło,
uczniów, którzy chyba mieli na celu wyprowadzenie
nauczycieli z równowagi . Występ wypadł bardzo pozytywnie .
Na pewno znowu zawitają do nas i przygotują mam nadzieje
jeszcze lepszy występ.
Mikołaj Skoczeń

Dnia 17.12.2014r. z klasą 5b pojechaliśmy na
wycieczkę do Zielonej Góry. Około godz. 9.00
wyjechaliśmy autobusem spod Chaty Polskiej. Po
przyjeździe poszliśmy do teatru. Tam pani inspicjent
oprowadziła nas po kulisach budynku. Mieliśmy
możliwość stać na scenie i poczuć się jak prawdziwi
aktorzy. Później pożegnaliśmy się z pracownikami
teatru i udaliśmy się do Muzeum Lubuskiego. Wraz z
przewodnikiem oglądaliśmy wystawy, raz bardziej
ciekawsze, a raz mniej. Zobaczyliśmy trzy makiety
Zielonej Góry i różne obrazy, ale według mnie
najbardziej ciekawe było muzeum tortur. Znajdowały
się tam repliki maszyn do tortury i sztuczne postacie.
Na koniec poszliśmy do Palmiarni, gdzie zjedliśmy
deser i mogliśmy oglądnąć różne gatunki ryb, roślin
oraz różne okazy drzew, które sięgały po sam dach.
Następnie po przyjściu do autobusu wyjechaliśmy do
Kożuchowa. W domu byliśmy około 15.00.
Zosia uczennica klasy 5a

Rodzinna praca
Nasi czytelnicy, którzy uważnie wertują „Szpileczkę” pewnie poznają
szopkę. W numerze listopadpwym proponowaliśmy wykonanie jej według
naszego pomysłu, oto efekt. Cieszymy się, że ktoś jednak podjął
wyzwanie. Krzyszof szopkę zrobił razem z tatą. Prace trwały cały miesiąc.
Dach wykonano z zapałek, boki z patyków, podłoga - podstawa jest płyta
pilśniowa, tło to wydrykowane niebo, do niego przyklejona jest wata. Do
podłogi przyklejone jest siano. Skała to kartka, pokryta klejem i farbą.
Posacie zrobiono z masy solnej, suszone przez 4 dni w piekarniku,
przydała się pomoc mamy. Przy oświetleniu, listwa ledowa pomógł
dziadek. Przy robieniu bawiliśmy się świetnie, spędziliśmy dużo czasu z
rodziną, jeseśmy dumni i zadowoleni z efektu.
Krzyś z mamą

Jasełka
Dnia 19.12.2014 na czwartej lekcji odbyły się szkolne
jasełka, które przygotowała pani Zuzanna Badowska, z
pomocą pani Małgorzaty Gierszewskiej. Aktorami byli
uczniowie klas starszych głównie z 6b i 5a.W tym roku
zaskoczono widzów nie tylko okazałą scenografią, ale
również oprawą muzyczną, do której podkłady nagrała p.
Emilia. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali występ,
młodszym kolegą podobały się szczególnie zwierzątka, a
wszystkich rozśmieszył osioł! Jednak w pamięci na długo
pozostał popis czarnego kota (Julia Adamowska), który
przekonująco i głośno miauczał. Ładny śpiew Patrycji
Nowakowskiej zaskoczył wszystkich. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne jasełka. Gratulujemy tak świetnego
występu !
Paula i Kinga

Uwaga !!!!
Bal karnawałowy klas 4 – 6
29 stycznia
Hasło balu : Błyszcz się: nie każdy
błyszczy na egzaminie, na balu błysk
cię nie ominie !

