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Czy święty Mikołaj
istnieje?

Jak pomóc dobrze się
bawiąc? Zrób coś na Kramik!

Akcja naszego KMO:
Mikołajem możesz być Ty!

Pytanie badawcze:
Każdy z naszych
wyszkolonych detektywów
zadaje sobie pytanie: Czy
święty Mikołaj istnieje?

Hipoteza:
Z kotłowaniny pomysłów
udało się ustalić dwie
hipotezy: Mikołaj istnieje 
i Mikołaj nie istnieje.

Przebieg badania:

Detektywi podzielili się na
dwie grupy, każda z nich
chciała udowodnić, że to
jego hipoteza jest
prawdziwa. Pierwsza z nich
poszła w okolice szkoły i
dowiedziała się, że w
Laponii mieszka Mikołaj i
można do niego wysłać list.
Ponadto, kto z nas nie
widział grubych panów z
białą brodą w sklepach,
czy zbierających

pieniądze dla biednych
dzieci?
Druga grupa spytała wujka
Googla i zdobyła ciekawe
informacje o św.Mikołaju z
Miry, który pomagał i
roznosił drobne upominki
dzieciom ponad 1500 lat
temu.
Artykuł napisała Asia Skura
i serdecznie zaprasza Was
do udziału w akcji "Mikołaj
jest!"

Wnioski: Wspólnie
ustaliliśmy trzy rzeczy,
jakże ważne dziś:1. Dawno temu żył
św.Mikołaj.
2. Dzisiaj oficjalnie mieszka
w Finlandii.
3. Także dzisiaj Mikołaj
potrzebuje pomocników. 
Postanowiliśmy nimi zostać
i zaczynamy zbierać koce i
karmę dla psów w
schronisku.

jest!

czekamy!

Już w poniedziałek 14
grudnia po południu
korytarze szkoły wypełnią
się świątecznym gwarem.
Przynieśmy piękne wyroby,
niech znajdą hojnych
nabywców, jak co roku
będzie fundusz dla tych,
którym brak pieniędzy by
wyjechać na Zieloną Szkołę.

Mikołaj jest, prezenty są,
zabawa była..., ale sprawa
wcale nie jest zakończona.
Wciąż zbieramy koce i
wszystko, co może się
przydać w schronisku dla
psów, do których Św.
Mikołaj nie przychodzi.
Przynoście co możecie do
p. Haliny Charytonowicz;
także karma

dla zwierzaków będzie mile
widziana :-)

Ale to nie koniec!
Wspaniałym darem dzieci
dla dzieci będą ciekawe
książki, które możemy
przekazać szpitalowi
dziecięcemu. Wiecie, jak źle
być w szpitalu... Osłodźmy
dzieciakom te chwile -
podzielmy się książką!

.

Św. Mikołaj

wyborcza

.
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Wicemistrzowie Ochoty!!!

Andrzejki na wesoło!

5 i 10 listopada w
szkole nr 175 odbyły
się mistrzostwa
dzielnicy w uni-hokeju
najpierw dziewcząt, a
później chłopców. W
obu przypadkach
zdobyliśmy drugie
miejsce, a
zważywszy na to, że
jesteśmy

szkołą integracyjną,
jest to bardzo dobry
wynik. ,,Mieliśmy
świetny doping" -
opowiadają uczestnicy,,W
trudnych chwilach
naprawdę się to
przydało. Wszyscy
śmiejemy się teraz, że
zostanie chyba
założony klub kibica.

"Wrażenia były
niezwykłe, a
zawodników napędzał
a adrenalina i
zaciętość.
,,Dziękujemy
wszystkim, którzy
poszli nam
kibicować". WF-iści
są bardzo zadowoleni,
uczniowie zresztą

też, a my życzymy
szczęścia i
powodzenia w
dalszych zawodach
sportowych!!!!!!!!!!!!!!!!
:) Pokonaliśmy
trudnych
przeciwników, a
wielka zasługa w tym
naszych nauczycieli,
którzy dla tych, którzy
lubią sport zawsze
maja czas.
Gratulacje!

.

.

.

.

Konkurs Przyszłość
Spełnionych Marzeń

W listopadzie odbył się
konkurs ,, Przyszłość
Spełnionych Marzeń" w
kategorii: literackiej,
recytatorskiej,
plastycznej,
fotograficznej i
wokalnej. Wszystkie
utwory bądź prace
prezentowane na
konkursie musiały w
jakiś sposób
nawiązywać do jego
tematu. 

,,Poziom był
wyrównany,
momentami mieliśmy
spory kłopot aby
wybrać najlepsze
prace" - mówią
jurorzy. 

Z naszej szkoły zostało
wyróżnionych parę
osób, w kategorii
wokalnej, literackiej,
recytatorskiej i
plastycznej.
Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów :)

Dixieland Macieja
Malca 

Srebrna
Tarka

10 listopada gościliśmy
w naszej szkole zespół
muzyki dixielandowej
"Srebrna Tarka".
Zespół tworzą muzycy:
Marcin Błoszyk -
trąbka
Maciej Malec - puzon
Marek Maciejewski -
saksofon tenorowy
Muzycy opowiedzieli o
korzeniach muzyki
rozrywkowej, czyli o
historii

jazzu tradycyjnego.
Zagrali najbardziej
znane utwory: Księga
Dżungli, Król Lew,
Alladyn, All Of Me,
Lady be Good, On The
Sunny Side Of The
Street, Ice Cream,
When The Saints Go
Marching In.

Nie zabrakło też
konkursów i zabaw
muzycznych,
wspólnego grania na
tarce i trąbce, a także
na puzonie. 
Można było śpiewać 
i tańczyć. 
Najbardziej aktywni
zostali nagrodzeni.

27 listopada, w piątek
odbyła się w naszej
szkole impreza
Andrzejkowa.

 Wszystkie klasy
przygotowały ciekawe
wróżby i zabawy, a
Samorząd Uczniowski
zorganizował muzykę 
i wystrój. Bawiliśmy się
na 3 i 4 lekcji, a także
na przerwach. 
Cały korytarz
zastawiony

był stoiskami, gdzie
próbowaliśmy
dowiedzieć się czegoś
o przyszłości. 
Wszyscy brali udział w
zabawie i choć są
różne komentarze na
temat całej imprezy, to
wszyscy są zgodni co
do jednego: 
Andrzejki nigdy nie były
takie wesołe 
w naszej szkole, jak 
w tym roku :-)

.

.

.
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Muzykowanie

ChętniNiezawodne trio

Każda klasa Chętnych

Dyskoteka na korytarzu Sprawdź

nie jest takie trudne!

mogli spróbować zagrać.i tarka...

miała stoisko. nie brakowało.

sprawdziła się. co cię czeka.
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Nowy cyklliteracki,jaki dziśproponujenam naszaniezawodnaAsia Skuranosi tytuł"Pamiętnikz ostatniejławki" 

Zapraszamy i
życzy,my miłej
lektury!

Zwykle lekcja
WF-u jest
bardzo
lubiana przez
 wszystkich
uczniów, ale
ostatnie z nich
nie są nawet

ciekawe!
Zaczęło się
cztery dni
temu...

Jak zwykle
chłopaki usiłowali
zdzielić mnie
workiem po łbie,
ale jakimś cudem
udało mi się wyjś
ć z szatni bez
szwanku. Po
pewnym czasie
przy chórze
westchnień
niezadowolonych
dziewczyn, że
nagle wszyscy
nie
zachorowaliśmy

na grypę
usiedliśmy na
podłodze. 
Po krótkiej chwili
wbiegł pan
Pietrucha (chudy
aż do przesady), 
a zaraz za nim
wtoczyła się
ciężko pani
Sadełko. 

Normalny tok
lekcji wygląda
mniej więcej tak:
najpierw dają
nam piłki, a
potem wuefiści
załatwiają swoje
sprawy,

a my celujemy w
dziew-czyny, ale
dzisiaj
postanowili nas
zanudzić na
śmierć. Temat?
Stołówka.

-Uwaga! Bardzo
ważny
komunikat!-
wydarła się pani
Sadełko -Na
stołówce nie
dłubiemy w
nosie
widelcem, a
już całkowicie
niedopuszczalne
jest wtykanie
za kaloryfer
resztek
kurczaka!

Wtedy wtrącił się
pan Pietrucha:
-Max, powiedz mi
do czego służy
buzia?
-No...-zawahał
się Max-Do
jedzenia,
mówienia...
-Właśnie, do
mówienia, a nie
do wydzierania
się podczas
obiadu, jakby cię
ktoś ze skóry
obdzierał!
-A poza tym-
dodała
wuefistka-kto ci
kazał do licha

ciężkiego,
Małkowska,
cyrklem
wyganiać na
koniec kolejki
młodszych
uczniów!!!

Wtedy właśnie
stwierdziłem, że
nie podoba mi
się wcale taki WF
i przestałem
słuchać. 

.pl

Pamiętnik z ostatniej ławki                                         pisze Asia Skura
Pan Pietrucha i Pani Sadełko tym razem przesadzili z prawieniem kazań...

To nie był wf moich marzeń...

jm
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W Młodzieżowym Domu Kultury nasi
uczniowie wystawiają nowy musical
"Królowa Śniegu"

Najlepszy jest wf!

W MDK jest nowy musical ‘’Królowa Śniegu’’,
przygotowany przez dzieci. Spektakl różni się od
tradycyjnej ‘’Królowej Śniegu’’, gdyż traktuje o
uzależnieniu od internetu. Piękne stroje, muzyka,
taniec i młodzi aktorzy, którzy dają z siebie
wszystko razem tworzą niesamowity spektakl.
Warto zobaczyć! występuje sporo naszych!!! 

Królowa Śniegu .

..

.

Skostniałe teletubisie

Polskie ...

Legia Warszawa OchotaFC Kosiarze

MDK .
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