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Magia jesieni

DRODZY NAUCZYCIELE
14 października to niezwykły dzień, ponieważ należy on
do Was. My, uczniowie i uczennice, jesteśmy Wam
bardzo wdzięczni, ponieważ Wasza praca to nie lada
wyzwanie. Aby być nauczycielem, trzeba nie tylko
uczyć, należy również zrozumieć każde dziecko z
osobna. Dziękujemy, że jesteście!
                             
                            W imieniu redakcji ,,Dzwonek’’
                                      Maja Dobrowolska

Skarby jesieni - I MIEJSCE

PS Jak nie kochać jesieni - II MIEJSCE

Jesienny koncert - III MIEJSCE

Jesień nadchodzi we wrześniu. Słońce zachodzi wcześniej i
dni stają się krótsze, noce natomiast są coraz dłuższe.
Wszystkie liście stają się kolorowe: żółte, czerwone i
brązowe. Gdy jest ładna pogoda drzewa w lasach i parkach
wyglądają bajkowo. Rolnicy mają teraz dużo pracy na
polach i w ogrodach. 
                                                         Karolina Kulba

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Jesień to jedna z najpiękniejszych i najbardziej kolorowa
pora roku. Jest to czas , w którym wielu fotografów
wybiera się na spacery , aby zrobić piękne zdjęcia.
Korzystając z okazji, w naszej szkole został
zorganizowany konkurs fotograficzny, w którym
zadaniem było zrobienie jak najlepszego zdjęcia
jesiennego krajobrazu. 
                                                       Nicoll Berdyn

Olga Lisowska (IVA)

Wiktoria Olejniczk (IVC)

Wiktoria Olejniczak (IVC)
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SMERFNE OTRZĘSINY KLAS IV
        10 października 2016 roku odbyły się otrzęsiny klas czwartych. Na
początku uczniowie otrzymali karty startowe, na których później zbierali
punkty za zadania: za I miejsce w danej konkurencji - 5 punktów, za II - 3
punkty, a za III - 1 punkt. Było siedem konkurencji:
1.PRZEWRÓĆ KOC
2.PORZĄDKOWANIE SZAFY
3.BIEGAJĄCE KÓŁKO I KRZYŻYK
4.PORTRET SMERFETKI (ta jest moją ulubioną, bo to ja byłam Smerfetką!)
5.LINA
6.GŁUCHY TELEFON
7.ZBITY BALON
         Ostatecznie wygrała klasa IVa, która zdobyła 29 punktów, IVb zajęła II
miejsce i uzbierała 23 punkty, a IV c zajęła III miejsce z 17 punktami.            
  
          Zabawę prowadzili i czuwali na sprawiedliwym rozdzielaniem punktów
przewodnicząca SU - Amelia Nikodem i zastępca przewodniczącej - Kuba
Rudzki. Natomiast Julia Legieć z gazetki "Dzwonek" wszystko
fotografowała.
                                                   Przewodnicząca - Smerfetka
                                                          Amelia Nikodem

Ile Smerfów zmieści się na kocu?

Rysowanie portretu Smerfetki Kto silniejszy - IV b czy IV a?

Julia Legieć

Julia Legieć Julia Legieć
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Integracja w BOBOLANDII
6 października 2016 r. klasa 6a , 6b i
4a wyjechała na wycieczkę do
Wrocławia do Bobolandii. Jest to 
duża sala zabaw,  w której można mile
spędzić czas.
Byliśmy tam ponad 3 godziny. W tym
miejscu są zjeżdżalnie, wulkan,
trampoliny, kolorowe piłki i mnóstwo
innych atrakcji.
Wszyscy byli bardzo zadowoleni z
wycieczki!
                                         
                                                     

             Milena Wałowska

Klasa 6b na wulkanie.

Julka, Agata i MilenaKlasa 4a

Klasa 6a , 6b i 4aklasa 6b

Joanna Szpak

Joanna SzpakJoanna Szpak

Joanna SzpakJoanna Szpak
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SPORT

II miejsce biegi przełajowe

BIEGI PRZEŁAJOWE – znowu sukces!
28 września w Bystrzycy Kłodzkiej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Sztafetowych Biegach Przełajowych. Każdą szkołę reprezentowało 10
dziewczyn i 10 chłopców. Nasi reprezentanci to: Jakub Rudzki, Antek
Muryj, Marcel Rypiński, Marcel Gaweł, Oliwier Ćwikła, Jakub Styga,
Mikołaj Ćwiąkała, Patryk Szkudłapski, Mikołaj Łada, Aleksander
Kuczyński, Ola Król, Julia Legieć, Nikola Prokopczak, Ola Prokopczak,
Hania Banasiak, Zosia Rył, Zuzia Przybył, Marta Kubas, Kryspina Nowak,
Gabrysia Chodakowska. Zarówno dziewczyny jak i chłopcy zdobyli
drugie miejsce! Gratulujemy! :)
                                                                                 Julia Legieć

Wyścig w Starych Bogaczowicach
2 października 2016 roku odbył się wyścig w Starych Bogaczowicach. Na
miejscu okazało się, że nie działają przerzutki w rowerze koleżanki.
Trenerzy trochę się na trudzili, by je naprawić. W końcu udało się. Trasa
nie była aż tak trudna i męcząca. Żakinie i żacy mieli 5 okrążeń, a
młodzicy i młodziczki po 7-8 kółek. Sędzia powiedział, że kraksy i upadki
są zabronione, ale parę wywrotek się zdarzyło. Po wyścigach odbyła się
dekoracja. Do domu wszyscy wrócili cali i szczęśliwi. Każdy będzie ten
dzień miło wspominał.                             Ania Klimek

KOLARSKIE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA - I MAMY MISTRZA !!!

8 października w Chojnowie odbyły się Szkolne mistrzostwa województwa w kolarstwie górskim
MTB. Naszą szkołę reprezentowały 3 dziewczyny i 7 chłopców. W kategorii dziewczyny 2005 - 2004
tytuł wicemistrzyni województwa wywalczyła Julia Legieć. W czołowej dziesiątce były również Ania
Klimek i Sara Nowak. Dziewczyny w klasyfikacji łącznej zajęły 4 miejsce. Wśród chłopców w tej
samej kategorii trzecie miejsce zdobył Antek Muryj. W tym wyścigu startował również JakubŻur. A
w kategorii chłopców 2007 - 2006 mistrzem województwa został Mikołaj Legieć! Patryk Szkudłapski
zdobył trzecie miejsce, Wiktor Dec czwarte, a Wit Sacha piąte. W tej kategorii brał udział również
Kajtek Konarski. SP 7 zdominowała tę kategorię! Chłopcy  zdobyli złoto w klasyfikacji łącznej.
Podsumowując, przywieźliśmy z Chojnowa dwa trzecie miejsca, drugie miejsce i żółtą koszulkę
szkolnego mistrza Dolnego Śląska! Mamy też najwyższą punktację łączną! Gratulujemy wszystkim
osiągnięć!                                                                                         Julia Legieć

II miejsce biegi przełajowe

Zwycięstwo w Chojnowie

Chojnów Chojnów Chojnów

Julia Legieć

Julia Legieć

Julia Legieć

Julia Legieć Julia Legieć Julia Legieć
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SPORT OPOWIADANIA ASI

WAŁBRZYSKI WYŚCIG
     9 października 2016 roku odbył się wyścig w Wałbrzychu.
Organizatorem był KKW superior Wałbrzych. Kolarze i kolarki walczYli o
puchar prezydenta miasta Wałbrzycha. 
     Jedno okrążenie miało dystans 1100 m. Na trasie były różne zjazdy i
podjazdy. Niektórzy podjeżdżali pod górę, a inni wprowadzali rowery, bo
nie mieli za dużo siły i umiejętności, by podjechać. 
      Po ukończeniu trasy każdy dostał prezent. Wszyscy do domu wrócili
szczęśliwi i  będą go długo wspominać.
                                                                                ANIA KLIMEK

SUKCES KOLAREK I KOLARZY

W dniach 24.09. - 15.10.2016 r. odbyły się zawody kolarskie Liga MTB
Cross-Country XC Aglomeracji Wałbrzyskiej. Było pięć edycji w Walimiu,
Czarnym Borze, Starych Bogaczowicach, Wałbrzychu i Szczawnie
Zdroju. Kluby walczyły o puchar prezesa Dolnośląskiego Związku
Kolarskiego dla najlepszej drużyny. Sześć klubów w Szczawnie Zdroju
walczyło o punkty do końcowej klasyfikacji grupowej.
Klasyfikacja końcowa:
1.  UKS CENTRUM NOWA RUDA
2.  KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH
3.  MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW
4.  LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH
5.  LUKS LIDER STARE BOGACZOWICE
6.  MTB OBISZÓW TEAM
Jesteśmy  szczęśliwi z wygranej. Trofeum znajduje się w naszej szkole.
                                                                             Ania Klimek

COŚ STRASZY!

      Pewnej nocy Aniela i Kajtuś nie mogli spać. Budzili się co chwilę,
przewracali z boku na bok. Spali w jednym pokoju, który znajdował się na
poddaszu wielkiego, starego domu. Pokój rodziców był na samym dole.
Aniela  miała 10 lat, a Kajtuś 6, więc nie bały się niczego. Ale tej nocy, coś
dziwnego działo się w ich pokoju. Gdy tylko zamykali oczy, słyszeli, jak
zabawki zaczynają się poruszać, ubrania w szafie terkoczą wieszakami,
a komputer sam się włączył. Kiedy jednak otwierali oczy, w pokoju
panowała cisza i spokój. Dzieci ogarniał coraz większy niepokój. Nie
odzywali się, leżeli w milczeniu.
       Nagle usłyszeli jakiś trzask. Dzieci aż krzyknęły z przerażenia!
Spłoszony kot, który do tej pory drzemał spokojnie w fotelu, czmychnął
pod łóżko Kajtka. Chłopiec wskoczył do łóżka Anieli i oboje przykryli się
kołdrą aż po same uszy. Wtedy kot miauknął głośno i przeraźliwie,
usłyszeli pod łóżkiem dziwne drapanie i widzieli przez kołdrę cienie
poruszających się postaci. Byli przerażeni! Cienie krążyły wokół nich
coraz bliżej i bliżej i nagle… CAP! za kołdrę i... dzieci zobaczyły mamę i
tatę.
         Było jasno, za oknem świeciło piękne słońce. Mama pogładziła ich
po głowach i powiedziała:
- Kochane dzieciaki, śpijcie smacznie to tyko zły sen! 
                                                                              Asia Norek

O SMOKU TADEUSZU

Dawno, dawno temu żył raz sobie smok o imieniu Tadeusz. Wszyscy się
go bali, lecz on nie był groźny. Chciał się zaprzyjaźnić z mieszkańcami
pobliskiego lasku. Z Pysią (myszką), Sylwestrem (żółwiem),  Igorem
(wężem) i Reksiem (pieskiem). Lecz oni myśleli, że smok chce użyć
jakiegoś podstępu. Za lasem mieszkała zła królowa Agniesia, która
chciała zabić smoka. Mieszkańcy ogromnie się cieszyli z tego powodu.
Wszyscy się przygotowywali, bo myśleli ,że smok jest groźny i jeżeli nie
będą  mieć dobrego uzbrojenia, to zginą. Nadszedł ten dzień kiedy Smok
poszedł do lasku, aby zaprzyjaźnić się. Napadła go grupa żołnierzy
królowej Agniesi, a on położył się na ziemi bezbronny i nic nie robił.
Wszyscy się zdziwili.
- Co? Przecież to podstępny smok ,dlaczego się poddaje? – zdziwiła się
myszka Pysia.
- Myślę, że on jest przyjazny, nie taki jak inne smoki! – powiedział wąż
Igor.
- Chyba tak! – powiedział żółw Sylwester.
- Hau! Zaprzyjaźnijmy się z nim! Hau, Hau! – zawołał Reksio.
Wszystko się dobrze skończyło. Smok Tadek mieszkał w pieczarze, a
jego przyjaciele odwiedzali go bardzo często.
                                                                                           Asia Norek

NASI PIŁKARZE MISTRZAMI STREFY
WAŁBRZYSKIEJ

24 października w Świdnicy odbyły się Mistrzostwa Strefy Wałbrzyskiej w
piłce nożnej chłopców. Piłkarze z  naszej szkoły pokonali SP 6 Świdnica i
SP 26 Wałbrzych i wywalczyli mistrzostwo, a przy tym awans to finału
wojewódzkiego! Nasi reprezentanci to: Kaba Rudzki, Michał Jania, Oliwier
Ćwikła, Kacper Sawicki, Marcel Rypiński, Kuba Loc, Marcel Gaweł i
Maksymilian Sołtys. Gratulujemy chłopakom i panu Czechowiczowi!
                                                                                                                       
                                                                             Julia Legieć
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PIKNIK Z PUPILEM
                    W niedzielę 2 października na Górze Wszystkich Świętych
 odbył się „Piknik z pupilem”.  Organizatorzy przygotowali bardzo dużo
atrakcji, m.in. był pokaz psów  policyjnych. Dzieci z klasy trzeciej wraz z
panią Magdą Lichwą przygotowały piosenki, które  zaśpiewały podczas
pikniku. Oprócz tego  można było puszczać bańki i zrobić sobie zdjęcie z
 maskotką królikiem oraz jego przyjacielem. Ogłoszono również wyniki
konkursu pt.
„Mój  pupil”. Jeśli poczułeś się spragniony lub głodny, czekało na ciebie
stoisko z pysznymi ciastami,  przekąskami oraz napojami. Pupile  i ich
opiekunowie na pewno dobrze się bawili.                                                      
                 

                                                                    Wiktoria Juszczak

Joanna Białocerkiewicz

Wiktoria Juszczak
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KOLORY MODNE JESIENIĄ

Jesienna kompozycja

10 najładniejszych kolorów na jesień wybranych 
przez instytut modowy Pantone

Jesień to piękna i kolorowa pora roku , choć czasami ponura i deszczowa. Instytut modowy Pantone, wiedząc jaka
pogoda może być jesienią, wybrał kolory, które będą pasować do przeróżnych temperatur.
Jednym z najładniejszych kolorów modnych w tym sezonie będzie Airy Blue. Będzie on idealnie pasował do
następnego koloru z listy,czyli Sharkskin. Jeśli do tych dwóch kolorów dodamy barwę Bodacious, będą one
stanowić wspaniałe trio kolorów do wykorzystania w różnych stylizacjach - zarówno eleganckich jak i codziennych.
Bardzo modny będzie odcień zielonego o nazwie Lush Meadow, który wspaniale sprawdza się w szykownych
strojach. Na liście znalazł się także uniwersalny kolor, czyli Warm Taupe i ciemny niebieski -Riverside. Aurora Red,
czyli żywiołowa czerwień idealnie sprawdzi się w każdej sytuacji, ale żaden kolor nie rozjaśni pochmurnego dnia jak
Spicy Mustard. Bardzo ładnym kolorem, który również będzie modny w tym sezonie jest Dusty Cedar, w którym
wspaniale będą wyglądać zarówno osoby młodsze jak i starsze.
Kolory, które znalazły się na liście są bardzo ładne i różnorodne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.                         
                                                                                                                         Nicoll Berdyn

Zuzanna Przybył
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WARSZAWA OCZAMI REPORTEREK

PASOWANIE NA UCZNIA

7 października 2016 roku dwie z naszych reporterek wraz z
uczniami  Gimnazjum nr 2 udały się na wycieczkę  do
stolicy Polski - Warszawy! Zwiedziłyśmy m.in. Pałac
Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz
Sejm. Wszyscy jednoznacznie ogłosili, że najbardziej
podobało im się Muzeum Powstania Warszawskiego.
Według mnie również tak było. Muzeum było
przeogromne, znajdował się tam również samolot
wojskowy w skali 1:1! Sejm był równie piękny, jak w
telewizji, jednak w rzeczywistości nie składa się on tylko z
okrągłego budynku, lecz z wielu innych. Mieliśmy tam
okazję porozmawiać z posłem. Pałac Prezydencki również
nas miło zaskoczył. Niesamowitym zaszczytem jest stąpać
po podłodze, po której chodzi polski prezydent. Wycieczka
zakończyła się pomyślnie, a uczniowie są
usatysfakcjonowani, że zwiedzili największe miasto
Polski.
                                                                                                   
                                                          Maja Dobrowolska

 "My się szkoły nie boimy, choć i praca czeka nas, śmiało
do niej dziś kroczymy, bo nauki nadszedł czas. Nauczymy
się literek, potem czytać, pisać też i będziemy mogli sami
już przeczytać każdy wiersz."- tak śpiewały dzieci podczas
pasowania na pierwszoklasistów.

 To ważne i pełne emocji wydarzenie dla dzieci i ich
rodziców odbyło się 12 października 2016 r. na sali
gimnastycznej w naszej szkole. Na tej szczególnej
uroczystości dzieci zostały powitane przez grono
pedagogiczne i ważne osobistości naszej gminy. Dzieci
przygotowały piękne programy artystyczne, które
wszystkim się spodobały. Pierwszaki otrzymały drobne
upominki, a po zakończeniu uroczystości z uśmiechami
na twarzy opuściły salę gimnastyczną.

Nicoll Berdyn

Warszawa

Pasowania na ucznia

Maja Dobrowolska

Nicoll Berdyn
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ROZMOWY Z CIEKAWYMI LUDŹMI
21 październik 2016
w MOK-u odbył się
koncert edukacyjny.
Uczniowie
wysłuchali
nowoczesnej
muzyki i jej historii.
Po skończeniu
koncertu
przeprowadziłyśmy
wywiad z jednym z
wykonawców-
beatboxerem Zgasem.
-Od jak dawna
tworzy pan beatbox
?
-W tym momencie
nie pamiętam
dokładnie, ale jakoś
od 90 któregoś roku,
a pierwsze nagrania
miałem w 1999 roku.
-To długo, około 20
lat tak?
-Tak, około 20 lat.
-Czy często pan
koncertuje?
-Różnie, często
prowadzę same
warsztaty, ponieważ

dzisiaj mieliśmy
tylko ich malutką
część. Gdy są to
spotkania około
dwugodzinne, to
uczę, jak się robi
wszystkie
instrumenty i
przeróżne odgłosy.
-A występuje pan w
większych miastach
takich jak np.
Warszawa?
-Oczywiście, grałem
z wieloma
zespołami, brałem
udział w wielu
projektach,
nagrywałem ścieżki
dźwiękowe do gry
„Wiedźmin” i
ogólnie grałem dużo
koncertów w
dużych miastach.
-Ile osób liczy pana
zespół ?
-W tym momencie
gram sam, ale
podczas nagrywania
różnych projektów

gram z wieloma
osobami.
-Czy chciałby pan
dubbingować jakąś
postać ?
- I to jest właśnie
bardzo ciekawe, bo
nigdy w życiu nie
dostałem jakiejś
większej propozycji.
Jestem gdzieś w
jakichś krótkich
tematach, ale są to
tylko dwa zdania.
-Pasowałby pan np.
do filmów
animowanych.
-Tak tylko zazwyczaj
do takich
dubbingów
zatrudniają aktorów
lub osoby znane, a
nie szukają nowych
talentów wśród
ciekawych osób.
-Ile pan miał lat, gdy
zrozumiał, że chce
tworzyć beatbox?
-Kilkanaście, ale
takiego

dużego kopa
dostałem, jak byłem
na studiach.
Znalazłem kilka
osób, była gitara,
bębny , a taki pan
tworzył tekst i się
połączyliśmy.
 Wtedy zacząłem się
do nich
dopasowywać i
mocniej angażować.
-Ma pan jakieś
większe plany?
-Wszystko w tym
kraju dzieje się
dosyć
spontanicznie, więc
nie.
- Dziękujemy za
wywiad.
- Dziękuję.

  

Uczniowie klasy VI
b spotkali się z
pisarką - panią
Kamilą Podgórną,
autorką książki
"Cień czarnego
Omyka".
-Dzień dobry,
jesteśmy ze
szkolnej gazetki
"Dzwonek" , czy
możemy
przeprowadzić z
panią wywiad?
-Tak, oczywiście.
-Ile zajęło pani
pisanie tej książki?
-2 miesiące, bez
przerw.
-Czy napisała to
pani na podstawie
własnych
obserwacji?
-Tak, napisałam

to na podstawie
moich własnych
obserwacji, z serca
oraz przeżyć z
dzieciństwa.
-Czy, gdy była pani
mała lubiła pani
pisać
opowiadania?
-Tak, jako mała
dziewczynka
pisałam krótkie
historyjki, zawsze
miałam bardzo
bujną wyobraźnię.
-Kto pani pomaga?
-Bardzo pomaga mi
tata, to on
organizuje różne
spotkania w celu
promocji mojej
książki.
-Z czego czerpała
pani motywacje
podczas pisania
książki?

-Motywowało mnie
życie, chęć
zmienienia
stereotypów.
-Jaki jest pani
ulubiony pisarz?
-Johann Wolfgang
Goethe.
-Jaka jest pani
ulubiona książka?
-„My dzieci z
dworca Zoo” Kai
Hermann.
-Jaki jest pani
ulubiony gatunek
książkowy?
-Książki
psychologiczne lub
oparte na faktach.
-Co pani robi poza
pisaniem książek?
-Spotykam się z
młodzieżą i
rozmawiam na
tematy podobne

do tych, które
poruszyłam w
książce?
-Kim pani chciała
zostać, gdy była
mała?
-Bardzo chciałam
zostać gitarzystką.
-Dlaczego w
książce bohaterami
były zwierzęta?
-Kocham zwierzęta
i przyjaźnię się z
nimi.
-Jakie jest pani
ulubione zwierzę?
-Wszystkie
zwierzęta lubię tak
samo.
-Czy ma pani jakieś
zwierzę?
-Tak, mam 4-letnią
świnkę morską i 3-

letniego królika.
-Czy może nam Pani coś poradzić?
-Tak, piszcie pamiętniki, ponieważ ja dzięki
temu nauczyłam się samej siebie.
-Dziękujemy za wywiad, do widzenia.
-Dziękuję, do widzenia.
Wywiad z pisarką panią Kamilą Podgórną
przeprowadziły: Nicoll Berdyn i Milena
Wałowska.

Zgas z redaktorkami

Wywiad przeprowadziły:
Nicoll Berdyn, Julia Legieć ,Milena
Wałowska,Wiktoria Juszczak, Natalia Przybył,
Maja Dobrowolska, Amelia Nikodem

* Zgas właściwie Jakub Żmijowski  – polski
beatboxer. Dwukrotny Mistrz Polski WBW
Polish Beatbox Battle (2005-2006).
(wikipedia.org)

Spotkanie z pisarką

Sylwia Krenz

Joanna Białocerkiewicz
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HALLOWEENOWE PROPOZYCJE
Makijaż na halloween

W październiku jest halloween , ale nie każdy pomyśli o stroju wcześniej i
gdy przychodzi ten moment nie ma stroju. Przychodzimy z odsieczą i
przekazujemy wam krótki poradnik , jak zrobić krok po kroku makijaż
Harley Quinn z bardzo popularnego teraz filmu „Legion samobójców” z
kilku rzeczy, które prawie każda mama ma w domu.
Rzeczy potrzebne do przygotowania makijażu: czarny eyeliner, tusz do
rzęs, czerwony, biały i ciemnoniebieski cień do powiek, czerwoną
pomadkę i pędzelki.
1.Najpierw narysuj cienkie kreski. 
2.Natępnie pomaluj lewe oko czerwonym cieniem oraz prawe oko
ciemnoniebieskim cieniem (cienie mają wyjeżdżać i tworzyć wrażenie
rozmazanych).
3.Kąciki oczu delikatnie rozjaśnij białym cieniem (mają one być
jaśniejsze,a nie całkowicie białe).
4.Pod okiem około 2 cm narysuj eyelinerem serduszko (wielkości
opuszka palca).
5. Następnie pod serduszkiem również około 2 cm zrób eyelinerem napis
ROTTEN.
6.Na koniec pomaluj usta czerwoną pomadką (ją również możesz
rozmazać).  GOTOWE !!!
Makijaż jest skończony. Teraz wystarczy odpowiednio się ubrać i można
ruszać na halloweenową imprezę.
                                                                          Nicoll Berdyn

Maska na Halloween

Do zrobienia maski potrzebujemy: 
maskę ochronną, 
czerwoną, brązową i czarną farbę plakatową
lub akrylową 
wodę.

Sposób wykonania:
1.  Rozłóż maskę.
2.  Zamaczaj pędzelek w wodzie i w farbach i pstrykaj
pędzelkiem o palec tak, aby farba kapała na maskę.
Pamiętaj, aby na środku było najwięcej farby. 
Na koniec możesz zrobić czarną farbą parę
czarnych kropek  kresek.                                                    
                                                                 Karolina Kulba

        NUMER PRZYGOTOWAŁY:

NICOLL BERDYN
JULIA LEGIEĆ
ANIA KLIMEK

MILENA WŁAOWSKA
AMELIA NIKODEM

MAJA DOBROWOLSKA
WIKTORIA JUSZCZAK

NATALIA PRZYBYŁ
KAROLINA KULBA

ASIA NOREK
ZUZIA PRZYBYŁ

PANI SYLWIA KRENZ
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	6 października 2016 r. klasa 6a , 6b i 4a wyjechała na wycieczkę do Wrocławia do Bobolandii. Jest to  duża sala zabaw,  w której można mile spędzić czas. Byliśmy tam ponad 3 godziny. W tym miejscu są zjeżdżalnie, wulkan, trampoliny, kolorowe piłki i mnóstwo innych atrakcji. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wycieczki!                                                                                                              Milena Wałowska
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	KOLORY MODNE JESIENIĄ
	10 najładniejszych kolorów na jesień wybranych
	przez instytut modowy Pantone
	Jesień to piękna i kolorowa pora roku , choć czasami ponura i deszczowa. Instytut modowy Pantone, wiedząc jaka pogoda może być jesienią, wybrał kolory, które będą pasować do przeróżnych temperatur. Jednym z najładniejszych kolorów modnych w tym sezonie będzie Airy Blue. Będzie on idealnie pasował do następnego koloru z listy,czyli Sharkskin. Jeśli do tych dwóch kolorów dodamy barwę Bodacious, będą one stanowić wspaniałe trio kolorów do wykorzystania w różnych stylizacjach - zarówno eleganckich jak i codziennych. Bardzo modny będzie odcień zielonego o nazwie Lush Meadow, który wspaniale sprawdza się w szykownych strojach. Na liście znalazł się także uniwersalny kolor, czyli Warm Taupe i ciemny niebieski -Riverside. Aurora Red, czyli żywiołowa czerwień idealnie sprawdzi się w każdej sytuacji, ale żaden kolor nie rozjaśni pochmurnego dnia jak Spicy Mustard. Bardzo ładnym kolorem, który również będzie modny w tym sezonie jest Dusty Cedar, w którym wspaniale będą wyglądać zarówno osoby młodsze jak i starsze. Kolory, które znalazły się na liście są bardzo ładne i różnorodne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.                                                                                                                                                   Nicoll Berdyn
	WARSZAWA OCZAMI REPORTEREK

	7 października 2016 roku dwie z naszych reporterek wraz z uczniami  Gimnazjum nr 2 udały się na wycieczkę  do stolicy Polski - Warszawy! Zwiedziłyśmy m.in. Pałac Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego, oraz Sejm. Wszyscy jednoznacznie ogłosili, że najbardziej podobało im się Muzeum Powstania Warszawskiego. Według mnie również tak było. Muzeum było przeogromne, znajdował się tam również samolot wojskowy w skali 1:1! Sejm był równie piękny, jak w telewizji, jednak w rzeczywistości nie składa się on tylko z okrągłego budynku, lecz z wielu innych. Mieliśmy tam okazję porozmawiać z posłem. Pałac Prezydencki również nas miło zaskoczył. Niesamowitym zaszczytem jest stąpać po podłodze, po której chodzi polski prezydent. Wycieczka zakończyła się pomyślnie, a uczniowie są usatysfakcjonowani, że zwiedzili największe miasto Polski.                                                                                                                                                               Maja Dobrowolska
	PASOWANIE NA UCZNIA

	"My się szkoły nie boimy, choć i praca czeka nas, śmiało do niej dziś kroczymy, bo nauki nadszedł czas. Nauczymy się literek, potem czytać, pisać też i będziemy mogli sami już przeczytać każdy wiersz."- tak śpiewały dzieci podczas pasowania na pierwszoklasistów.
	To ważne i pełne emocji wydarzenie dla dzieci i ich rodziców odbyło się 12 października 2016 r. na sali gimnastycznej w naszej szkole. Na tej szczególnej uroczystości dzieci zostały powitane przez grono pedagogiczne i ważne osobistości naszej gminy. Dzieci przygotowały piękne programy artystyczne, które wszystkim się spodobały. Pierwszaki otrzymały drobne upominki, a po zakończeniu uroczystości z uśmiechami na twarzy opuściły salę gimnastyczną.
	Nicoll Berdyn

	ROZMOWY Z CIEKAWYMI LUDŹMI
	21 październik 2016 w MOK-u odbył się koncert edukacyjny. Uczniowie wysłuchali nowoczesnej muzyki i jej historii. Po skończeniu koncertu przeprowadziłyśmy wywiad z jednym z wykonawców-beatboxerem Zgasem. -Od jak dawna tworzy pan beatbox ? -W tym momencie nie pamiętam dokładnie, ale jakoś od 90 któregoś roku, a pierwsze nagrania miałem w 1999 roku. -To długo, około 20 lat tak? -Tak, około 20 lat. -Czy często pan koncertuje? -Różnie, często prowadzę same warsztaty, ponieważ
	dzisiaj mieliśmy tylko ich malutką część. Gdy są to spotkania około dwugodzinne, to uczę, jak się robi wszystkie instrumenty i przeróżne odgłosy. -A występuje pan w większych miastach takich jak np. Warszawa? -Oczywiście, grałem z wieloma zespołami, brałem udział w wielu projektach, nagrywałem ścieżki dźwiękowe do gry „Wiedźmin” i ogólnie grałem dużo koncertów w dużych miastach. -Ile osób liczy pana zespół ? -W tym momencie gram sam, ale podczas nagrywania różnych projektów
	gram z wieloma osobami. -Czy chciałby pan dubbingować jakąś postać ? - I to jest właśnie bardzo ciekawe, bo nigdy w życiu nie dostałem jakiejś większej propozycji. Jestem gdzieś w jakichś krótkich tematach, ale są to tylko dwa zdania. -Pasowałby pan np. do filmów animowanych. -Tak tylko zazwyczaj do takich dubbingów zatrudniają aktorów lub osoby znane, a nie szukają nowych talentów wśród ciekawych osób. -Ile pan miał lat, gdy zrozumiał, że chce tworzyć beatbox? -Kilkanaście, ale takiego
	dużego kopa dostałem, jak byłem na studiach. Znalazłem kilka osób, była gitara, bębny , a taki pan tworzył tekst i się połączyliśmy.  Wtedy zacząłem się do nich dopasowywać i mocniej angażować. -Ma pan jakieś większe plany? -Wszystko w tym kraju dzieje się dosyć spontanicznie, więc nie. - Dziękujemy za wywiad.
	- Dziękuję.
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