Jasiu spóźniłeś się na lekcję!
- Na naukę nigdy nie jest za późno

Rozmawiają dwie blondynki: - Wiesz,
co znaczy I don't know? -Nie wiem,
sprawdź w słowniku. - Już sprawdzałam,
słownik też nie wie

SZPILECZKA
wrzesień

Tato, tato, dzik zaatakował babcię!!- Jak
sam zaatakował, to niech się sam broni.

Witamy po wakacjach !!!

Źródło Internet.

Zespół redakcyjny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych
dziennikarstwem, współpracą ze „Szpileczką” w czwartek na 7
lekcji do sali komputerowej. Dołącz do nas !!!

Debiut poetycki
.

„Wesoła jesień”
Jesień jest zawsze wesoła,
Liście wirują dookoła.
A nawet kiedy jest zimno,
To nigdy nie jest smutno.
Jest kolorowo: żółto,
czerwono.
Grabiący ludzie
Nie mówią o trudzie.
Lubię jesień. Skaczę w liście,
Zbieram grzyby, ptaki słyszę.
I kiedy spadnie ostatni liść,
w ciepłych ubraniach muszę
wyjść.

Dzień
Spadającego
Liścia
Zespół redakcyjny: uczniowie klas 6 a i 5 a

Egzemplarz bezpłatny
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Stoją dwie blondynki obok siebie, jedna
ma całą torbę cukierków i pyta drugą:
- Chcesz krówkę?
- Nie dziękuję, jestem wegetarianką.

Kamil
Samburski 4b

Wakacje już tylko wspomnieniem
Godzina 7.00 rano. O tej godzinie ludzie jeszcze śpią.
Niestety wakacje już się skończyły! Rok szkolny 2014/15
rozpoczęliśmy od uroczystego apelu. Po tej długiej przerwie ciężko
było nam tak stać bez słowa. Panował okropny gwar i hałas,
nauczyciele bezskutecznie próbowali nas uciszyć. My z zapałem
dzieliliśmy się wrażeniami z wakacji. Było co opowiadać. W tym
roku powitaliśmy dwie nowe klasy, jednak jedna z nich jest klasą
sześciolatków, ciekawe czy spodoba się im w szkole. Po apelu
rozeszliśmy się do naszych klas. Tu nikt nam specjalnie nie
przeszkadzał i każdy mógł się wypowiedzieć jak spędził wakacje.
Kiedy już podzieliliśmy się wrażeniami mogliśmy iść do domu.
Niestety
następnego dnia targaliśmy już
plecaki. Oby do
następnych wakacji!
Miki

Kożuchowanie dla parafii
Dnia 21.09.2014 r. w fosie przy ulicy Zielonogórskiej odbył się
Festyn Parafialny. Cały dochód przeznaczony był na remont kościelnego
dachu i ołtarza.
Na tej imprezie brało udział mnóstwo utalentowanych dzieci, które
występowały na scenie: przedszkola, szkoły, świetlica Caritasu. Z naszej
szkoły występowała klasa 6a i 6b. Dziewczyny ze starszych klas bardzo się
postarały przygotowując tańce średniowieczne pod okiem pani dyrektor.
Tancerki miały przepiękne, średniowieczne suknie, w których poruszały
się jak prawdziwe damy. Pomimo trudnych warunków, ponieważ była
mała scena, poza tym było zimno i padał deszcz, zachowały się
profesjonalnie. Świetnie zatańczyły „Belgijkę”, „Praczkę”, „Motylki” oraz
„Siano i słoma”. Ponadto kożuchowianie mogli zjeść smakołyki na
stoiskach z jedzeniem, np. ciasta, pierożki oraz spróbować swoich sił na
strzelnicy, dmuchanym zamku, itp. Dodatkowo mieszkańcy mogli
sprawdzić swoje szczęście w loterii.
Kinga W.

PRZYSTANKOWE
POBOJOWISKO

Na przystanku autobusowym, przy ulicy 22 Lipca,
delikatnie mówiąc panuje bałagan. To, co się tam dzieje, to
istny koszmar. Powykrzywiana, połamana ławka, ściany
brudne, oblepione i zapaćkane nieznanymi substancjami.
Mnóstwo śmieci: opakowań po jogurtach, kiełbasach, puste
butelki. Na ziemi oprócz śmieci, piachu, liści i innych
ekologicznych odpadów jest masę wypalonych papierosów.
Najgorszym, ohydnym widokiem wywołującym obrzydzenie i
mdłości są odchody i wymiociny. To skandal, że nasi
dojeżdżający uczniowie dwa razy dziennie, skazani są na
przebywanie w takim paskudnym miejscu.
Pati i Kinia

Czwartoklasiści
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W czwartej kasie fantastyczne jest : historia, możemy poznawać
przeszłość; nowe nauczycielki; w-f jest teraz ciekawszy, tak samo
angielski; technika, choć jest trudna; tablica w sali przyrodniczej;
Niezbyt przypadło nam do gustu: chodzenie do innych klas; zostawianie
ubrań w jednej sali.

2 …. Gola !!!!
We wtorek 16.09.2014 roku odbyły się V Mistrzostwa Orlika o Puchar
Donalda Tuska. W naszej kobiecej reprezentacji zagrały:
-Maja Jędraszak
Sam mecz przebiegał w nerwowej
-Beata Nowak
atmosferze, ponieważ wiele
-Sandra Jamrozik
graczek doznało kontuzji.
-Ewa Powchowicz
-Paulina Raczykowska
-Karolina Górska
-Julia Adamowska
-Patrycja Nowakowska
-Dominika Kałuzinska
-Iwona Sasiak
Szkoły zajęły poszczególne
miejsca:
I miejsce zajął Spożywcza Orlęta
II miejsce zajął Mirocin
III miejsce zajął Stypułów
IV miejsce zajęła nasza szkoła
Dzielnie kibicowały klasy 4-6.
Doniesienia ze sportu ciąg dalszy
Dnia 24.09.2014r. odbyły się lekkoatletyczne zawody w
Nowej Soli, w którym brało udział 10 osób. W tym dniu
dopisywało nam szczęście, ponieważ zdobyliśmy 7 dyplomów,
z czego 3 to pierwsze miejsca: -Zuzanna Sobienia- bieg na 300m
-Kamila Bugaj- bieg na 60m.-Julia Markowska – skok w dal.
Wszystkie 3 dziewczyny bardzo się starały, więc gratulacje !
Powodzenia, aby tak dalej, ale gratuluję też wszystkim osobą,
które brały udział w zawodach i nie stanęły na podium.
Beatka i Galka Aninimka

Jedynka obalona
Dnia 09.09.2014r. odbył się Turniej Orlika o Puchar Donalda
Tuska . W zawodach wzięły udział cztery drużyny.
Zawody czujnym okiem sędziował p. Jacek Sławiński.
Wyniki końcowe:
I miejsce – Mirocin
II miejsce SP nr 2
III miejsce SP nr 1
IV miejsce Stypułów
A drugie miejsce w turnieju
walczyli:
-Igor Jaworski
-Karol Dudek
-Igor Pawłowski
-Konrad Pogorzelski
-Tomasz Pastor
-Amadeusz Dziarski
-Paweł Wojdowicz
-Mikołaj Skoczeń
-Maciej Antecki
-Rayan
Dziękujemy Paulina 6a

Uwaga! Warto przeczytać ! Na poprawę humoru!
Na Uśmiech !
Wiemy, że we wrześniu każdy uczeń w skrytości
płacze za wakacjami, dlatego na osłodę…. podajemy
daty dni, w których nie ma lekcji i można poświęcić
się błogiemu lenistwu i innym czynnością, które każdy
szanujący się uczeń kocha, np. oglądać bajki.
14.października 2014; 10 listopada 2014; 02 i 05
stycznia 2015; 01. kwietnia 2015 – dla uczniów 1-5; 05
czerwca 2015
Redakcja

Jest bardzo sympatycznie. Wszyscy są mili. Jakby była taka
możliwość, chętnie podjęłabym tu pracę.
Proszę dokończyć zdania: Boję się … że nigdy nie znajdę
pracy w zawodzie. Gdybym wygrała milion … zbudowałabym
sobie dom i kupiła auto. Najbardziej lubię …. deszczowe
wieczory z książką. Mój ulubiony kolor…. zielony.
Film, który lubię oglądać ….”Wilk z Wallstreet”
Lubię …. muzykę rockową.
Dziękujemy, że znalazła Pani czas na wywiad.
Rozmawiały Beata i Julka.

Wywiad z Panią praktykantką…

Ahoj … piąte klasy

Za co Pani polubiła historię?
Lubię historię, ponieważ jest bardzo ciekawą nauką, nigdy nie
dzieje się nic, co jest nużące.
Czy studia historyczne są trudne?
Nie, ale trzeba lubić się uczyć, no i czytać. Najchętniej czytam
książki fantastyczne, jednak czytanie mnie wciąga. To
przydatne na tym kierunku.
Czy poleca Pani studiowanie historii?
Owszem, to bardzo rozwija człowieka.
Jak ocenia Pani atmosferę w naszej szkole?

Plan wycieczki:
1. Zbiórka przed szkołą.
2. Wyjazd o 9:15.
3. Płynięcie statkiem po Odrze.
4. Nauka zakładania pasa ratunkowego.
5. Pasowanie na Wilka Rzecznego.
6. Przypłynięcie do portu.
7. Pieczenie kiełbasek.
8. Wyjazd z Nowej Soli.
9. Dotarcie do Kożuchowa.
10. Pożegnanie z kolegami.

Igor Jaworski

Moim zdaniem wycieczka była fajna
i ciekawa, ponieważ: nauczyliśmy się

Moim zdaniem fajną rzeczą na

zakładać pas ratunkowy. Pan kapitan

wycieczce był rejs statkiem po Odrze ,

puszczał nam szanty, które wprawiły

ponieważ była to dla nas ogromna

wszystkich w dobry humor. Ciekawym

radość. Rzadko mamy okazję płynąć

przeżyciem było pasowanie na wilka

po rzece. Rzecz, która nam się nie

rzecznego. Rzecz, którą oceniamy

podobała, było pieczenie kiełbasek,

negatywnie, to nuda podczas rejsu,

ponieważ były niesmaczne.

który trwał za długo. Taka wycieczka

Najbardziej fantastyczną rzeczą było

to ekstra sprawa, bo nie trzeba siedzieć

to, że nie mieliśmy lekcji.

na lekcji.

Amelia
Igor Staniszewski

