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W naszej szkole jednak nie
wierzymy w przesądy
i...bawimy się! Muszę
pochwalić wszystkich,
którzy byli włączeni do
organizacji tegorocznego
balu karnawałowego -
dekoracje, a w
szczególności urocze,
balonowe bałwanki, były
wprost śliczne, zabawy dla
podstawówki dobrze
zorganizowane, a
poczęstunek wyśmienity
(chociaż...właściwie każda
pizza jest smaczna).
Panowała wesoła
atmosfera, chociaż
zauważyłam, że niektórzy
wydawali się

nieco spięci. Na szczęście
pojawiły się też takie osoby,
które wprowadzały nieco
szaleństwa… Chyba każdy
wie, kogo mam na myśli.
Jedyne, czego trochę
brakowało, to niektóre
piosenki (Gangnam Style
wyszło już z mody) oraz
czasu! Mam jednak
nadzieję, że nasz ukochany
Samorząd Uczniowski
zaplanuje niedługo kolejną
zachwycającą dyskotekę,
na którą tym razem
przyjdzie więcej uczniów
ZSS.
Angelika Jesionka

Każdy przesądny człowiek w piątek trzynastego
pozostaje w domu i zachowuje się nienaturalnie
ostrożnie, bo przecież nigdy nic nie wiadomo.

Kto się boi, ten nie tańczy

„Król Lew” zamienia się w
opowieść o utraceniu przez
bohatera ojca i okrutnym
prześladowcy-Skazie.
„Kraina Lodu” z filmu o
siostrzanej miłości staje się
bajką o oszustwie Hansa,
brutalnych sługach Elsy i,
znowu, stracie rodziców. A
co z bajkami, których tytuły
aż zachęcają do pokazania
ich małym dzieciom? Dla
przykładu – „Happy Tree
Friends”. Szczęśliwi Leśni
Przyjaciele. O czym jest ten
program? W każdym
odcinku jeden z bohaterów
ginie w wyjątkowo brutalny
sposób. Jeśli przyjrzeć się

bliżej, w każdej bajce jest
coś brutalnego lub
okrutnego. Czy to motyw
straty rodziców, czy motyw
wojny i ogólnej przemocy.
Obrazy zniszczenia lub
zawładnięcia światem.
Skoro tak, to czy na pewno
możemy nazwać to bajkami
dla dzieci? Rada dla tych
starszych. Przed
pokazaniem młodszemu
rodzeństwu filmu o Słodkich
Lukrowych Babeczkach,
sprawdźcie, czy nie jest ona
o ciasteczkach
wybijających pół miasta.
Olga Młynarz

Czy to młody, czy stary - każdy kocha bajki. Animowane kreskówki niosą ze sobą wiele wartości, uczą dzieci i pokazują im, jak ważna jest
przyjaźń, rodzina i miłość. Jednak kiedy dorastamy, zaczynamy widzieć więcej rzeczy, których w dzieciństwie nie dostrzegliśmy.

Wszyscy kochamy bajki dla… dzieci?

Każdy lubi mieć przy sobie ulubioną postać z bajek.

Na balu nie zabrakło balonów i księżniczek!
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Do wyboru był:
kwadrat, prostokąt,
romb, równoległobok i
trapez. Na brystolu
trzeba było napisać
najważniejsze
informacje o danej
figurze oraz ją
narysować. Nie
zabrakło śmiesznych
rymowanek, figur z

narysowanymi
buźkami, a
prezentacja wypadła
bardzo dobrze. Praca
nad tworzeniem
plakatu trwała jedną
lekcję, a przez drugą
ją prezentowaliśmy.
Wszyscy przyłożyli się
do pracy, bo każdy
element był naprawdę

estetyczny. Gotowe
plakaty można
podziwiać na ścianie
koło sali
matematycznej. Mam
nadzieję, że nasze
projekty Wam się
spodobają!

Miłosz Kaczmarek

Przed sprawdzianem z matematyki podsumowującym dział z geometrii
klasa piąta podzieliła się na grupy, by zrobić projekt na temat
czworokątów.

Matematyczne projekty

Pewnego dnia urodził się im mały trójkącik. Rodzice malucha nie wiedzieli,
jak dać mu na imię, ponieważ przypominał wyglądem mamę jak i tatę. Po
kilku miesiącach dziecko państwa Trójkątów zostało zapisane do szkoły.
Kiedy poznał nowych kolegów, nie wiedział jak się przedstawić. Mówił
rówieśnikom, że nazywa się po prostu-Trójkącik. Wszyscy śmiali się z jego
zmyślonego imienia. Tydzień później w klasie na godzinie wychowawczej
pani nauczycielka mierzyła wszystkie dzieci ze swojej klasy. Gdy zmierzyła
boki małego Trójkącika, zauważyła że jako jedyny ma wszystkie boki różnej
długości. Spotkała się więc z jego rodzicami i oznajmiła im, że owszem, ich
synek ma trzy boki i trzy kąty, tak jak inni, ale są one różnej długości.
Wtem... pan Trójkąt wpadł na wspaniały pomysł. Całą rodziną poszli do
urzędu i nadali małemu synkowi imię-Różnoboczny. Od tej pory syn
państwa Trójkątów posługiwał się swoim nowym imieniem.
Jagoda Sołtysiak

Był sobie pan Trójkąt Równoramienny, który miał żonę-Panią
Równoboczną. 

 Bajka o małym Trójkąciku 

Pewnego razu przyśniła mu się wyspa, na której żyły same trójkąty. Gdy
oglądał wyspę, zauważył chodzący trójkąt. Szybko do niego podbiegł i z
ciekawością zapytał:
– Gdzie ja jestem?
– Jesteś na wyspie trójkątów, ja jestem trójkąt równoramienny i wyróżniam
się ze wszystkich trójkątów – powiedział trójkąt równoramienny. 
Trójkąt ostrokątny nie mógł w to uwierzyć.
– Jak widzę, jesteś tu nowy – powiedział trójkąt równoramienny.  – Chyba
muszę ci coś wytłumaczyć. Każdy trójkąt jest wyjątkowy, ale każdy się
czymś wyróżnia. Na przykład ty jesteś ostrokątny, a ja równoramienny i
mam równe ramiona.
– Acha to już wszystko wiem, dziękuję za wyjaśnienie. Na następny dzień
trójkąt ostrokątny pochwalił się w szkole, co wie na temat trójkątów.
Maciej Mika

Dawno, dawno temu żył sobie trójkąt ostrokątny, który myślał, że jest
wyjątkowy, bo miał kąty ostre. 

Historia trójkąta ostrokątnego

Jagoda i jej pomarańczowy trójkącik.

Maciej w krainie trójkątów.

Wesoła zabawa, nawet na matematyce!
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Pasażerami są osoby,
które potrzebują
miejsca siedzącego,
dlatego należy im
ustąpić w trakcie
jazdy. Dlatego lepiej
obejrzeć się, czy w
autobusie nie ma
emerytów bez miejsca
siedzącego, niż założy
ć słuchawki i zamknąć
się w sobie. Nie tylko
ważne jest, by
ustępować miejsca,
ale również nie
rozmawiać głośno
przez telefon, co
często się zdarza.
Naprawdę, nie
wszyscy chcą
wiedzieć, o czym
rozmawiasz z
kumplem. Rozmawiaj
po cichu i nigdy nie
włączaj trybu głośnika.
Nie warto też puszcza
ć głośnej muzyki z
telefonu dla siebie i
kolegów; podłącz
słuchawki douszne

i drugą daj
znajomemu. Kiedy
autobus podjeżdża na
przystanek (warto o
tym pamiętać, jeśli na
przystanku i w wozie
jest tłoczno), pozwól
wysiąść pasażerom z
autobusu. Ciekawostk
ą jest to, że w
niektórych miastach
środkowe i tylnie drzwi
służą tylko do
wysiadania, a przednie
do wsiadania. Wtedy
można powiedzieć
kierowcy "Dzień
dobry". Do autobusów
wsiadają osoby
niepełnosprawne.
Inwalida na wózku
zwykle wsiądzie
środkowymi drzwiami,
gdzie jest najwięcej
ułatwień. Na
wysokości
środkowych drzwi
znajduje się przestrzeń
dla dziecięcych
wózków, więc gdy

tam stoisz, przesuń
się dalej. Możesz też
pomóc takiej osobie.
Jeszcze jedno jest
ważne. Autobusami
jeżdżą dzieci na
wycieczki ze swoją
panią. Wtedy dzieci nie
powinny szukać
jakiegokolwiek miejsca
wolnego, tylko stać
spokojnie przez te
kilka przystanków.
Takie zachowanie
będzie odpowiednie i
nie wyprowadzi z
równowagi w
szczególności
kierowcy autobusu.
Mam nadzieję, że
teraz zaczniecie
przestrzegać
"autobusowego savoir-
vivre". Pamiętajcie o
wszystkich zasadach!

Miłosz Kaczmarek

Od kiedy autobusy w naszym mieście stały się bezpłatne, coraz więcej
pasażerów przesiada się z samochodów na komunikację miejską. W
związku z tym na oknach pojazdów naklejone zostały obrazki z
podpisem "Ustąp miejsca starszym!". Warto o tym pamiętać, bo to
oznaka naszej kultury.

Autobusowy savoir-vivre

Zakładki "Ustąp miejsca starszym" są prawdziwym hitem.

Miłosz na tle lubińskiego darmowego autobusu.

YouTube jest mobilny.
Zamiast oglądać coś
na dużym ekranie w
domu, możemy w
praktycznie każdym
miejscu włączyć jakiś
filmik. Pytanie, czy
dzięki rosnącej
popularności
YouTube'a, nie straci
tradycyjna telewizja,
którą młodzi coraz
rzadziej oglądają.
Oczywiście są osoby,
które w telewizji znajdą
coś dla siebie, seriale,
dokumenty, i z niej nie
rezygnują. Z kolei

znam też ludzi, którzy
kompletnie zapomnieli
o telewizorze. Są to
oczywiście ludzie
młodzi. Rzadko
przecież widuje się
staruszkę z telefonem,
na którym ogląda vlogi
modowe. Nie mówię,
że siedzenie ze
wzrokiem wlepionym
w ekran jest dobre, ale
tak samo jest z
wgapianiem się w
ekran telewizora.
Może zamiast
zrezygnować z jednej
rzeczy na

rzecz drugiej, warto je
zrównoważyć? Raz
obejrzeć jakiś świetny,
polski serial, innym
razem najnowszy
filmik naszego
ulubionego youtubera.
Nie zapominajmy
jednak o odpoczynku
od ekranu. Poczytajmy
książkę. Porysujmy.
Spotkajmy się z kimś.
Wtedy nastanie
harmonia. A nasze
oczy też odpoczną.

Olga Młynarz

Ostatnio na popularności zyskuje YouTube, który jest wygodnym
sposobem, aby obejrzeć czy to vlogerów, gamerów albo po prostu
teledyski, wywiady. Czemu tak się dzieje?

YT zamiast TV?

Filmiki można oglądać również w telefonie.
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Codziennie 30 minut
przed lekcjami Maja
Girsa i Maja Czubak
przychodzą do szkoły i
wystawiają kosze na
karmę dla kotów i
psów. W pierwszym
tygodniu zbiórki
najbardziej hojna
okazała się klasa 3B,
która uzbierała aż 50
kilogramów karmy!
Każdy, kto przynosi
jedzenie, dostaje żółtą
naklejkę z napisem
"Społeczniaki dla
schroniska". Co
ciekawe, naklejki
zaprojektowały same
organizatorki zbiórki!

Dziewczyny przyjmują
tez zabawki dla
zwierzaków. Bardzo
się cieszymy, że
koleżanki wzięły udział
w takiej akcji i
postanowiły zbierać
puszki z karmą. Do
akcji zmotywowały
swoje koleżanki z
klasy. To się naprawdę
opłaca, bo "Mały gest =
wielki czyn"! Akcja trwa
do 27 marca.
Kochajmy zwierzaki,
nie tylko swoje.

Miłosz Kaczmarek

Od 5 marca nasze koleżanki z szóstej klasy zaangażowały się w pomaganie legnickiemu schronisku dla zwierząt. 

Pomagajmy zwierzętom!

Młode wolontariuszki. Paweł dumnie nosi swoją naklejkę.

Pewnego dnia nasz
kolega Tomek był
bardzo szczęśliwy, bo
zbliżała się pora
obiadu, lecz nie był
świadomy tego, co się
stanie za chwilę. 
Pani kucharka dała mu
talerz pysznego
spaghetti. Tomek
wesoło przemierzał
stołówkę. Niestety, nie
przewidział tego, że
podłoga będzie na tyle
śliska, że się
poślizgnie. Spaghetti
wylądowało na

ziemi. Tomek zamienił
się w „perfekcyjnego
Tomka stołówki” .
Złapał mopa i pogonił
potwora spaghetti!
Dostał kolejną porcję
pysznego makaronu.
Zjadł go spokojnie, lecz
nadal był pełen
podejrzeń. Uważajcie,
bo może następnym
razem potwór spaghetti
dopadnie właśnie was!

Krzysztof Jurkowski i
Maciej Czuper

Czy to jest makaronowy potwór?

Ciągłe mówienie o
swoich kompleksach
bywa uciążliwe nie
tylko dla nas, gdy nasi
znajomi ciągle narzekaj
ą na swój wygląd lub
inne cechy, lecz i dla
nich samych, bo ciągle
to powtarzają i zapisują
to sobie w mózgu. Nie
powinniśmy myśleć i
mówić o sobie źle, bo
naprawdę, nie wszyscy
patrzą i myślą sobie:
"O, jaki on brzydki, ma
takie grube nogi".
Zwracają na to uwagę
tylko wtedy, gdy
zaczynamy narzekać,
że jesteśmy nie tacy,
jak sobie
wyobrażaliśmy. Z
drugiej strony
nieciekawie byłoby,
gdyby wszyscy byli
tacy sami. Każdy byłby
perfekcyjny i wszyscy
lubiliby to samo.

To, że ktoś ma piegi,
jest zbyt chudy albo
jest przy kości i
interesuje się czymś
nietypowym, nie
oznacza, że to źle.
Trzeba być
oryginalnym! Nie warto
sprawiać sobie
problemów przez to, że
nie jesteśmy tacy, jacy
chcieliśmy być.
Powinniśmy zmienić
zdanie i nie myśleć
tylko o tym, że np.
odstają nam uszy.
Kiedy polubimy siebie,
wszyscy zaczną się
do nas uśmiechać.
Pomyślmy pozytywnie
- jesteśmy wyjątkowi i
wyróżniamy się w
towarzystwie!

Miłosz Kaczmarek

Kompleksy ma wielu uczniów. Martwią się, że źle wyglądają, są zbyt otyli, albo ciągle coś im nie
pasuje. 

Mam kompleksy? Czy mogę coś z tym zrobić?

Polubmy swoje odbicie w lustrze!

Nadchodzi, kiedy się tego nie spodziewasz...

   Potwór spaghetti!     
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