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Andrzejki
Dnia z 29 na 30 listopada,
Kiedy deszcz zazwyczaj pada,
Siedzisz w domu przed świecą,
Gdy gwiazdy jasno świecą,
Wtedy myślisz sobie:
Coś ciekawego zrobię.
Potem słyszysz nagle
Cichutkie szemranie
A twoja mama mówi:
Dziś Andrzejki kochanie!!!
Joanna Wolińska, kl. 3 a

Zabawa z wróżbami
Czas wróżb to momenty szczęścia i
zabawy. Andrzejki odbywają się
wieczorem z 29 na 30 listopada. Pierwsza
wróżba Andrzejkowa powstała w 1555
roku. Najpopularniejszymi wróżbami są:
lanie wosku, serduszko, kleks, karteczki,
buty, grosik. Lanie wosku to wróżba, za
pomocą której można poznać swój zawód
poprzez wlewanie wosku do jakiejś misy
lub formy itp.
Serduszko to wróżba, w której można trafić
na bratnią duszę.
Kleks - z tej wróżby mogą powstać różne
kształty, można odgadnąć, co one
oznaczają.
Karteczki - ta wróżba jest bardzo
śmieszna, bo można zrobić komuś
psikusa, polecam tę wróżbę, spróbujcie ją
zrobić w domu.
Buty - w tej wróżbie poznasz, kto w twojej
klasie najprędzej weźmie ślub.
Grosik – po tej wróżbie poznasz, czy
szybko spełni się twoje marzenie.
Zachęcam do spróbowania tych wróżb.
Amelia Hajok kl. 3 a

wróżby

Szkolna Wymienialnia
Książek!
Masz ochotę na nową dawkę emocji, a nie chcesz wydawać
pieniędzy i szukać godzinami odpowiedniej książki? Mamy
coś dla Ciebie! 

Przyjdź do wnęki na pierwszym piętrze (no chyba, że już tu
stoisz to jeszcze lepiej) i wybierz książkę dla siebie. A jeśli na
twojej półce piętrzą się przeczytane już historie, śmiało
przynieś je i zostaw w Wymienialni. Na pewno ktoś się
zainteresuje!
Regulamin:
1.Podpisz swoje książki, aby każdy wiedział do kogo należą.
Dzięki temu unikniemy trudnych sytuacji zwanych
„Przygarnąłem sobie książkę, bo jest niczyja”. Jeżeli
przyniesiesz niepodpisaną historię, licz się z tym, że ktoś
może sobie ją zaadoptować.
2. Sporządź spis książek, które przynosisz i zgłoś to redakcji
„Szkolnych Rewolucji”. U nas wasze spisy będą bezpieczne i
nienarażone na zgubę.
3. Jeśli już wybrałeś książkę dla siebie, zapisz się w tabelce
wraz z dzisiejszą datą i tytułem wypożyczanej książki.
4. Po przeczytaniu nie zapomnij odnieść książki z powrotem!
Nie przetrzymuj jej niepotrzebnie!

Miłego czytania!
Wiktoria Szadkowska, kl. IIaG

spteodorow.republika.pl
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Co się dzieje

Dróżka z
edukacją
Klasa 3a wybrał się do leśniczówki,
do Stolnicy w dniu 19.10 2015 r.
Zobaczyliśmy wiewiórkę, dwa
konie oraz dwoje uroczych
piesków. Naszym przewodnikiem
był pan Piotr Kulczyna. Najbardziej
zachwyciły nas prześliczne
wysokie drzewa, także mogliśmy
zobaczyć piękne grzyby oraz
podziwiać śliczne widoki.
Dowiedzieliśmy się, jaką metodą
sadziło się dawniej młode drzewa
oraz jaką techniką robi się to dziś.
Było wspaniale, bardzo nam się
podobało!!!
Amelia Hajok, kl. 3 a

kawaleryjka Sanktuarium MB w Szczyrku

W Szczyrku
04.11.2015 r. byliśmy na wycieczce w Szczyrku ufundowanej przez
Gminę Pilchowice w ramach projektu „Bezpieczny uczeń w Gminie
Pilchowice”. Były z nami klasy: 4, 5, 1gim. Klasa 4 była w innej grupie i
miała trochę inny plan wycieczki.
Na początku poszliśmy na mały spacer do Sanktuarium Matki Boskiej.
Udaliśmy się potem do małego źródełka, gdzie byliśmy obmyć twarz.
Następnie weszliśmy do autobusu i pojechaliśmy obejrzeć skocznię.
Widzieliśmy tam paru skoczków, którzy skakali na specjalnej zielonej
macie. Później autobus zawiózł nas do GOPR-u, czyli Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tam pan opowiedział nam o
ważnych rzeczach, na przykład „co trzeba wziąć, gdy wybieramy się w
góry”. Pan przewodnik - Jan - zaprowadził nas do sklepu, gdzie mogliśmy
kupić pamiątki. Następnie poszliśmy na obiad. Był pyszny.
Polecam Wam odwiedzić Szczyrk, ponieważ jest to po prostu bardzo
ładne miejsce. Myślę, że pojadę tam jeszcze raz z rodzicami.
Natalia Menzik, kl. 5 a

lesniczowka-smolnica.pl PW
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Kościelne przebieranki
30 października o 18:00 w kościele w Żernicy, na
mszy szkolnej, odbył się konkurs na najlepsze
przebranie. Zadanie polegało na tym, żeby przebrać
się za świętych. Na przykład ja przebrałam się za
Maryję. Najlepsze przebrania były nagradzane. Wiele
przebrań zostało nagrodzone, na przykład moje.
Najbardziej podobał mi się strój Józefa.
Ten konkurs odbywa się co roku. Biorę w nim udział
dlatego, bo bardzo lubię się przebierać, a szczególnie
za świętych!
Anna Stańczak, kl. 3 a

Zajęcia z origami
Na zajęciach z origami składamy z kartek papieru
różne rzeczy, np. rybkę, pudełko, liście, kostki, kotki,
łabędzie, pingwinki, sowy , smoki i ptaszki. Zajęcia z
origami odbywają się w bibliotece na 7. i 8. lekcji, w
czwartki.  Warsztaty prowadzi pani Anna Kuś.
Na tych zajęciach najbardziej sprawiało mi trudność
złożenie z papieru pelikana. Chodzę na te warsztaty,
bo pani Kuś jest miła i dlatego, że zajęcia są ciekawe.
Również są organizowane różne konkursy origami,
warto wziąć w nich udział, bo można zdobyć ciekawe
nagrody. Na zajęcia zapraszam uczniów klas 4-6.
Niedawno był konkurs origami pt. Jesienny liść  -
trzeba było zrobić liść z papieru. 
1 miejsce zdobyła Natalia Menzik z kl. 5 a, 2 miejsce -
Amelia Hajok z kl. 3 a, 3 miejsce – Aleksander Jazowy
z kl. 2 a. Jeszcze raz zapraszam na te zajęcia.
Karolina Wolf, kl. 4 b

Rok Czytelnictwa w Polsce
W szkole w Żernicy odbył się sondaż, w ramach Roku Czytelnictwa w
Polsce. Polegał na tym, żeby zrobić plakat. Udział brały klasy: 4 b, 1 a
gimnazjum, i 2 a gimnazjum. Trzeba było zrobić plakaty reklamowe jakiejś
książki, np. Nowe przygody Mikołajka. Potem pani z j. polskiego, czyli
Paulina Wiatrowska, oceniła prace, zrobiła listę najpopularniejszych
tytułów i autorów książek młodzieżowych. W sondażu mógł wziąć udział
każdy, kto tylko chciał, no oczywiście ten, kto kiedyś coś w ogóle czytał.
Wyniki sondażu pomogą wybrać książki, które ma zakupić biblioteka
szkolna.
Czytelnictwo promowane jest także przez gazetkę szkolną „Szkolne
Rewolucje”, ponieważ  umieszczamy tu recenzje na temat książek.Ale
spokojnie, możecie jeszcze czytać i o tym pisać, ponieważ cały rok jest
dobry na czytanie różnych, wspaniałych książek. Miłego czytania!
Nicola Kucia, kl. 4 b

Halloween
Halloween obchodzi się 31.10.Powstało ono w Ameryce. Halloween do
Polski wprowadzone zostało w latach 90. W tym czasie robi się dużo
różnych rzeczy, np.: w dyniach wycina się uśmiech oraz oczy, można
ustroić dom, zrobić małego psikusa, chodzić po domach i zbierać cukierki,
bawić się oraz robić ogniska.
Ale pamiętajmy, że nigdy nie wolno czcić potworów czy innych stworów i
przebierać się za nie, jeśli jest się katolikiem!!!
Amelia Hajok, kl. 3 a

...

DLA ZESTRESOWANYCH
Jeżeli jesteś zestresowany to:
- wyjdź na świeże powietrze
- krzycz w poduszkę
- narysuj coś ładnego
- nie myśl już o tym
- policz do 10
- najbardziej skuteczne jest
porozmawiać o tym z rodzicami
albo z opiekunem.
Letizia Goretzki, kl. 4 b

izareads.blogspot.com
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Wycieczka do Szczyrku
Niedawno była wycieczka do Szczyrku, odbyła się  4.11.2015 r. Na wycieczkę pojechały klasy 4 b, 4 a ,5 a , 5 b i
1-gimnazjum. Autobus podjechał pod szkołę na parking, wyjechaliśmy o 8.00, dojechaliśmy na miejsce ok. 10.00.
Nasza klasa i klasa 4a poszły do GOPR-u (Górskiego Ochotniczego  Pogotowia Ratunkowego). Zwiedzaliśmy
rzekę Żylicę oraz Sanktuarium Matki Boskiej Szczyrkowskiej. Była 20 minutowa przerwa na zjedzenie czegoś i
pójście do toalety. Pan przewodnik poprowadził nas po takiej ścieżce w górach, przechodziliśmy przez most,
poszliśmy na obiad. Były frytki, mięso z kurczaka i różne surówki. Kupowaliśmy różne pamiątki. Wróciliśmy
autobusem pod szkołę o ok. 17.00. Wycieczka była ciekawa. Wrażenie zrobiło na mnie Sanktuarium Matki
Boskiej Szczyrkowskiej, bo była tam ciekawa mozaika.
Karolina Wolf, kl. 4b

Talenty uczniów z naszej szkoły
W szkole, w Pilchowicach dnia 19.11.2015 r. odbył konkurs „Mam talent’’. Dzieci przygotowały: pani Judyta Janic
(klasy 1-3 sp) oraz pani Gabriela Malcherczyk (klasy 4–6 sp i 1–3 gim.). W tym konkursie brały udział dzieci z
naszej szkoły, czyli Dawid Musioł, Amelia Kaim, Amelia Hajok, Emilia Kaiser, Anna Cieślar, Matylda Kaiser,
Małgorzata Baranek, Denis Poczęty. Uczniowie reprezentowali nas w takich konkurencjach jak np.: granie na
akordeonie, granie na keybordzie, śpiew, taniec, recytatorstwo własnej książki.
Według mnie najciekawsze było granie na akordeonie, bardzo mi się podobało.
Wyróżnieni zostali: Amelia Hajok i Anna Cieśla. Miejsca zajęli: Małgorzata Baranek (trzecie) i Denis Poczęty
(drugie). Gratulujemy!!! Pamiętaj każdy ma swój talent!!!
Amelia Hajok, kl. 3a

talent jersz.pl
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Niepopularna nauka
Serce z drukarki? Czy to
możliwe?
Wkrótce możemy być świadkami kolejnego przełomu
w medycynie. Stanie się to możliwe, dzięki coraz to
popularniejszemu drukowi 3D. Ta technologia ma w
przyszłości tworzyć nie tylko biżuterię, ale też serce
zdatne do funkcjonowania w ludzkim organizmie.
Już w kwietniu zespół badawczy Instytutu Medycyny
Regeneracyjnej Szkoły Medycznej Wake Forest
w USA stworzył miniaturowe serce i wątrobę. Teraz
pracują nad takimi, które będą zdatne do normalnej
pracy w organizmie. To nowatorskie rozwiązanie ma
dużo zalet. Dzięki temu nie trzeba będzie czekać na
dawcę narządu, lecz od razu dokonać przeszczepu.
Jak to działa?
Na początku zostają pobrane komórki macierzyste z
chorego organizmu, następnie czeka się, aż komórki
się namnożą i powstanie ich dostateczna ilość. Wkłada
się je do pojemnika, tak jak tusz w standardowej
drukarce. Drukuje ona komórki warstwa po warstwie,
aż powstanie cały narząd. Ten proces zajmuje
zaledwie parę godzin.
Jeszcze niedawno każda osoba powiedziałaby, że to
jest niemożliwe, ale ludzka wiedza rozwija się coraz
szybciej. Czy za niedługo zostanie stworzony człowiek
z drukarki? Czy nauka dąży do szaleństwa? Czy twór
ludzkości doprowadzi do jej końca? Odpowiedź na te
pytania poznamy wkrótce…
Ania Pogorzelska, kl. IIaG

serce

Widzę więcej
...bo gram
Dziki gon
Ostatnio wyszedł dodatek Serce z kamienia do jednej
z najlepszych gier Wiedźmin. Dziki gon (polskiej
produkcji!). Jednak informatycy nie dają czasu sobie i
graczom na odpoczynek, bo już w pierwszym kwartale
2016 r. ma wyjść kolejne DLC pod tytułem Krew i
wino.
Dodatek ten zapewni graczom ponad 20 godzin
przedniej zabawy. Grę zaczną w Touissant - jednym z
niewielu miast, znajdujących się w uniwersum
wiedźmińskim, które przetrzymały skutki wojennej
pożogi. Złudnie spokojna atmosfera ukrywa jednak
mroczny sekret… Zagadkę rozwiązać spróbuje nasz
stary przyjaciel - białowłosy Geralt. 
Budżet tego dodatku będzie wynosić ok. 9 milionów
złotych (nie mylić z ceną dodatku).
Albert Skowron, kl. IIaG

zapowiedź

Wiedźmin

pej.cz

Youtube

Dziki gon
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Rise Of The Tomb Raider
Zapewne niektórzy z was kojarzą już skądś ten tytuł. Tak, oto nadchodzi kontynuacja kultowej serii gier w roli
głównej z panną archeolog – Larą Croft. Akcja gry będzie odgrywała się po wydarzeniach z Tomb Raider 2013,
którą posiadam i serdecznie polecam.
TR2013 i RoTR to pierwsze 2 części planowanej trylogii początkowych przygód Lary, w której przeobrazi się z
młodej studentki archeologii w dobrze nam znanego z poprzednich części, tytułowego "Tomb Raidera".
Wydarzenia, jakie miały miejsce na wyspie Yamatai, odcisnęły piętno na bohaterce, czyniąc ją twardszą i
bardziej bezwzględną, a zarazem niespokojną kobietą. Niestworzone opowieści młodej pani archeolog nie
znajdują posłuchu w jej dawnym środowisku, co skazuje bohaterkę na wyalienowanie. Postanawia więc ona
odnaleźć dowody na istnienie tego, z czym walczyła na wyspie – rusza w tym celu na Syberię, na poszukiwanie
legendarnego, spowitego aurą niewidzialności, miasta Kitież, które kryje jakoby tajemnicę nieśmiertelności. To
jednak tylko pierwszy przystanek na drodze Lary – w późniejszych etapach bohaterka odwiedza także inne
zakątki globu, w których, ciekawostka, twórcy na prośbę fanów umieścili znacznie więcej ikonicznych dla serii
grobowców niż poprzednio.
Twórcy udostępnili nam już trochę informacji co do rozgrywki, m.in.:
- Czas jednorazowego przejścia gry (bez znalezienia wszystkich sekretów) jest szacowany na 15-20 godzin ( W
przypadku zaliczenia gry na 100% będzie to około 30-40 godzin).
- Suma obszarów, które zwiedzimy w RoTR będzie około trzykrotnie większa niż suma obszarów z TR 2013.
- W RoTR twórcy stawiają większy nacisk na eksploracje, plądrowanie grobowców, Katakumb i otwartych
przestrzeni.
- W RoTR powrócą rzeczy znane z starszych części - pływanie, linka z hakiem i skok na główkę, natomiast nie
powróci klasyczny plecaczek.
- Dojdą także nowe umiejętności (skakanie po drzewach, zabójstwa z pod wody, strzelanie dwoma strzałami
naraz, rzucanie różnymi rzeczami w celu odwrócenia uwagi itd.).
- W Syrii będziemy mieli do dyspozycji nieskończoność naboi do pistoletu, niestety nie wiadomo, czy będziemy
mogli korzystać z 2 pistoletów.
- W grze będzie kilka lokacji, które znajdują się w różnych ekstremalnych miejscach na Ziemi (aczkolwiek
grywalna będzie tylko Syria i Syberia). 
- Wydawcą gry na XboxOne i Xbox360 będzie Microsoft, natomiast wersję na PC i PS4 wydawać będzie Square
Enix. 
Zapowiada się ciekawie prawda? Premiera planowana jest na:
Xbox One i Xbox 360 (tu akurat w obkrojonej wersji) – 13 listopada w Polsce
Komputery stacjonarne – kwiecień 2016
PlayStation 4 – listopad 2016
Wiktoria Szadkowska, kl. IIaG

Tomb Raider kotaku.com
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Tomb Rider

...bo słucham
Te strony gazetki będą poświęcone muzyce ostatniego miesiąca. Pokażę wam też artystów/zespoły, których
warto obczaić, ponieważ mogą robić naprawdę dobrą robotę, ale jeszcze o nich u nas zbytnio nie słychać. Nie
przedłużając, zapraszam do przeczytania.

...bo
słucham
Te strony
gazetki będą
poświęcone
muzyce
ostatniego
miesiąca.
Pokażę wam
też
artystów/zespoły,
których warto
obczaić,
ponieważ mogą
robić naprawdę
dobrą robotę,
ale jeszcze o
nich u nas
zbytnio nie
słychać. Nie
przedłużając,
zapraszam do
przeczytania.

Artyści
miesiąca:

Adele
 

Po trzech latach
przerwy, Adele
podbiła rankingi
muzyczne
swoim nowym
hitem "Hello" –
bardzo
wzruszającą
piosenką (nie
wspomnę już o
cudownym
teledysku). Jej
nowy utwór
został specjalnie
stworzony na
potrzeby
nowego James
Bond'a,
jednakże "Hello"
nie jest jedyną
niespodzianką,
ponieważ
piosenkarka
planuje za
niedługo wydać
już swój trzeci
album
zatytułowany
"25".

Adele

One Direction

spidersweb.pl

plus.google.com

plus.google.com
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One Direction
Trzeba przyznać, że chłopcy mimo odejścia Zayna Malika dalej dobrze się trzymają. Po ostatnim przeboju "Drag
Me Down" wydali "Perfect", która również jest chwytliwa i szybko wpada w ucho. Plotki głoszą, iż piosenka
nawiązuje do związku Harry'ego z Taylor Swift, w sumie jej utwór "Style" i ich nowy hit mają podobne brzmienie.
Nowy album "Made in the A.M" okazuje się już 13 listopada! Tak, to jest w piątek, ale miejmy nadzieję, że dla 1D
nie okaże się być pechowym dniem!

5 Seconds Of Summer
Nowy album zespołu ukazał się całkiem niedawno – 23 października.
"Sounds Good Feels Good" oferuje nam 17  piosenek, które "wyszły
prosto z serca" jak to okreśił perkusista kapeli – Ashton. Rzeczywiście,
przyznam, że teksty nowych utworów są prawdziwe i wzruszające np.
"Broken Home", ale na krążku znajdują się również mocniejsze brzmienia
takie jak "Castaway" czy "Money". I nie mówię to jako fanka zespołu,
ponieważ z początku gdy piosenki wyciekły – szczerze? Nie byłam
zbytnio przekona, oczekiwałam naprawdę czegoś... bardziej punk rock,
ale teraz w moim pokoju ciągle rozbrzmiewają dźwięki ciężkiej pracy
5SOS.

5SOS

Doceniani, ale nie zawsze znani:
Hey Violet
Zespół składa się z trzech dziewczyn i jednego chłopaka, nieźle prawda?
Jak on z nimi wytrzymuje? Od lewej: Nia, Miranda, Casey i Rena. Nie, nie
polecam ich dlatego, że byli supportem 5 Seconds of Summer podczas
ich trasy. Powód jest jeden – naprawdę dobre brzmienie. Z początku jakoś
nie byłam chętna do przesłuchania ich muzyki, ale kiedy już to zrobiłam,
uznałam, że było warto! Szczególnie spodobał mi się kawałek "I Can Feel
It".

Hey Violet

Troye Sivan
Możliwe, że na tego chłopaka natknęliście się już kiedyś w internecie. Jest
on bowiem popularnym vlogerem na zagranicznym youtubie. Troye ma 20
lat i pochodzi z Australi. Grał nawet w kilku filmach! Co do jego twórczośći
muzycznej, zadebiutował EP'ką "TRXYE", na której urzekł mnie utwór
"Happy Little Pill". Całkiem niedawno wydał kolejny krążek "WILD", a do
trzech piosenek powstała trylogia teledysków, które razem opowiedziały
niesamowitą historię. Jego muzyka określana jest jako dream pop/indie
pop/electro pop. Jeszcze nie poznałam innego artysty, który tworzyłby tak
specyficznie przyciągające i niesamowite coś. Po prostu WOW!

Wild

5sos.wikia.com

amazon.com

en.wikipedia.org
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Seinabo Sey
Powiem szczerze, na tą piosenkarkę natknęłam się całkiem niedawno.
Mama poprosiła mnie abym ściągnęła kilka jej piosenek, ponieważ
zakochała się w utworze, który został wykorzystany do jakiegoś nowego
serialu z jej ulubionym aktorem. Okazało się, że jej twórczość jest
powalająca. Kobieta ma kawał mocnego głosu! Podczas słuchania "Hard
Time" czy "Pistols At Down" aż przechodzą mnie przyjemne ciarki. Jej
debiutancki album otrzymał tytuł "Pretend", a jego premiera odbyła się 23
października. - To płyta o moim życiu - mówi wokalistka. - Opowiada o
wszystkim, co mi się przytrafiło.
Wiktoria Szadkowska, kl. IIaG

Pretend

Pod lupą
Nikidziennik
13.11.2015

To było dosyć dawno, bo chyba w 2 klasie .
Obudziłam się pewnego dnia o 6.30. Wyszłam z łóżka, przeciągnęłam się, pobiegłam do kuchni i krzyczałam:
mamo szykuj się, musimy jechać do szkoły! Moja mama oczywiście leży w łóżku. I chwilę pomyślałam: muszę
wszystko zrobić sama? Chyba tak, i szybko pobiegłam na autobus i stałam na przystanku chyba z pół godziny, i
nic, żadnego autobusu. No w mordeczkę jeża, co tu jest grane? Popatrzyłam na zegarek: o nie, 8.00! Powinnam
być w szkole na lekcjach. Gdy nagle leci muzyczka z mojego telefonu. O! Mama, może się w końcu obudziła!?
Tak, miałam rację, ale mama dzwoniła z inną sprawą: Nicola, dzisiaj jest sobota, gdzie ty jesteś? Mamo, przecież
jest poniedziałek. A mama: na moim telefonie jest sobota . Aha, to ja wracam do domu na śniadanie…

20.11.2015

…Nicola, ty zapomniałaś że jest sobota? Ha, nigdy nie byłaś taka chętna do szkoły, bo przecież prawie
codziennie miałaś matematykę. Mamo, ale… I nagle: pip - to mama się rozłączyła. Nie na dwie części, tylko nie
miała zasięgu. A to dlatego ten pan tak na mnie się gapił . O kurdę, co za obciach, będę gwiazdą tej wsi. No i
wróciłam do domu, i natychmiastowo dałam głowę w poduszkę. I spałam jak zabita, ale oczywiście nie byłam
zabita, tylko zmęczona . Mama chciała mnie wygonić i wołała: śniadanie stygnie! Ale ja się nie podałam i spałam
aż do obiadu. Wiecie dlaczego się obudziłam? Bo czułam spaghetti. I to by było na tyle z najgorszej soboty
mojego życia.
Nicola Kucia, kl. 4b

Szkolny dziennik
17.11.2015
Dzisiaj chciałabym zacząć pisać dziennik. Będą w nim zdjęcia kolegów i koleżanek ze szkoły. Chciałabym
opowiedzieć o mojej klasie. Zacznę od tego że w naszej klasie jest 19 osób: 11 dziewczyn i 8 chłopców. Bardzo
lubię moją klasę, ale jak wiadomo są w niej takie osoby, o których warto wspomnieć.

stereoboard.com



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 2 12/2015 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolne Rewolucje

Oliwia, Letizia, Karolina

Są to moje 3 najlepsze koleżanki Karolina,Oliwia,Letizia.
A teraz parę słów o sobie. Mam na imię Nadia, chodzę do 4 klasy. Bardzo lubię rysować i śpiewać. Interesuję się
również modą i od niedawna dziennikarstwem. Ale nie będę już zanudzać swoją osobą :D

:D
Swoją drogą niedługo MIKOŁAJ. Zrobiliście już listę prezentów?? HEHEHE :B
Nadia Przybyła, kl. 4b

Mikołaj

KĄCIK PRAWNY
Jak zapobiegać problemom w szkole?
1.  Jeżeli jesteś zestresowana przed sprawdzianem czy kartkówką,
to powtórz sobie wiadomości albo materiały przerabiane z zeszytu albo książki.

2.  Jeżeli ktoś ciebie pobije, to:
powiedz to nauczycielowi albo rodzicom.

3. Jeżeli ktoś zacznie ciebie przezywać: 
To ignoruj go czy też powiedz opiekunowi.

4.  Jak tobie nauczyciel postawi jedynkę:
Powiedz o tym rodzicom od razu po szkole, ponieważ lepiej, żeby się dowiedzieli od ciebie niż nauczyciela.

5.  Jak zapomniałeś jedzenia:
To zapytaj kolegę lub koleżankę, czy
mają jakąś kanapkę albo kup ją
w szkolnym sklepiku.
Lrtizia Goretzki, kl. 4b

Nadia Przybyła google/grafika
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Pełna coolturka
Magiczna rodzina
Wprowadzenie..
Cześć! Spróbuję wam troszkę opowiedzieć o mnie i o mojej rodzinie. Ja mam na imię Katrina. Mój brat to
Edmund, okropnie wredny. Moja siostra to Anastazja, dość w porządku . Mama to Klara, jest najlepszą mamą na
świecie. Tata nazywa się Szymon, spędza dość dużo czasu z nami. Babcia nazywa się Marion, nie mogła nam
się trafić lepsza Babcia. Dziadzio ma na imię Krzysztof, jest poważny, lecz bardzo śmieszny i kochany. Piesek 1
– Pysio - jest pupilem Anastazji. Piesek 2 – Refirro - jest ukochanym Edka . Piesek 3 nazywa się Paff  jest moim
ukochanym pieskiem. Zwierzątka rodziców: mama ma świnkę morską, która ma na imię Crazy. Tata ma małego
chomika o nazwie Albinek. Dziadek ma małego kotka Azyla a babcia papugę Hero. Wszyscy mieszkamy w
małej wsi Ożańsk, w dość dużym domku obok strumyka i pod laskiem.
Rozdział 1. Wyjazd do kuzynów
No nareszcie, zaczęły się wakacje i jedziemy na 2 tygodnie do kuzynów w Bieszczady, a gdy przyjedziemy, to
następnie do końca wakacji jedziemy do Norwegii, do której popłyniemy statkiem.
- Katrina, Słonko! - zawołał tata – proszę, przyprowadź młodszą siostrę, musimy już jechać.
Córka posłusznie zrobiła, co ojciec kazał, weszła do pokoju siostry i nie dowierzała…. Siostra siedziała na łóżku
totalnie umalowana, rozczochrana i osmarkana. A ja tylko stałam z otwartą buzią i patrzyłam, co wyczynia
siostra, pozwiedzałam szybko: 
- Chodź, jedziemy w Bieszczady. - I prędko wyszłam z jej pokoju. Pomyślałam: „tata i mama nie będą
zadowoleni, gdy się o tym dowiedzą”.
Nareszcie wsiedliśmy do auta i pojechaliśmy.
Gdy dojechaliśmy na miejsce, strasznie lało.
- Szybko! - powiedziała ciocia - wchodźcie do środka.
Gdy byliśmy już w środku, ciocia podała nam kubki gorącego kakao, a my cały wieczór graliśmy w gry
planszowe, a o godz. 21:25 ciocia pościeliła nam łóżka i poszliśmy spać. 
cdn.
Amelia Hajok, kl. 3a

Przygoda Oliwii z tańcem
Mam na imię Oliwia Kaim, chodzę do klasy 4 b i chciałam Wam opowiedzieć o mojej historii z tańcem.
Chodzę do Fabryki Tańca w Gliwicach już 4 lata. Trenuję hip hop dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki. Uczy
mnie pani Magda i pani Celina. Na treningach ćwiczymy układy a na rozgrzewkach się bawimy. Jeździmy też na
turnieje i startujemy w różnych kategoriach wiekowych. Przed turniejami wszyscy się stresują wynikiem.
Tak wygląda moja grupa (fotografia poniżej).
Oliwia Kaim kl.4b

grupa Oliwii fabrykatanca.com.pl
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Rozrywkowo
Krzyżówka
Andrzejkowe zabawy

1. To święto przypada z 29 na 30 listopada.
2. Leje się go przez klucz do wody.
3. Piszę się na nim imiona i wbija się w nie szpilkę.
4. Do tej wróżby potrzebna jest kartka a później kapiemy plamę z atramentu.
5. Piszesz na nich wróżby, wrzucasz do woreczka i losujesz.
6. Razem z klasą układasz je aż do drzwi i ten, który będzie pierwszy za drzwiami, ten pierwszy się ożeni.
7. Rysuje się linie i rzuca się tym do pudełka.

 
Ania Stańczak i Marcela Pabisz, kl. 3a

1.                  
        

                                                                                         

2.     O O O O O
3.      

4.      O O O O
5.      

6.      O O O O O
7.      O O O

klucz dreamstine.com


