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Jest! Nareszcie ją mamy! Radość
ogromna, bo nowoczesna sala
gimnastyczna została otwarta!

Średnie ocen
podliczone!

IVa

W poniedziałek 6 lutego po raz pierwszy lekcje wychowania
fizycznego odbyły się na sali gimnastycznej. Jako pierwsza
ćwiczyła klasa 4 a (zdjęcie powyżej). Nowoczesna i duża sala
sprawia, że ćwiczenia fizyczne to sama przyjemność. Pojawiły się
też nowe sprzęty: piłki, stoły ping-pongowe, kozły, skrzynie,
skakanki, żółte i niebieskie materace, a pod ścianami stanęły
ławeczki. Ogromną radość, szczególnie wśród męskiej części
społeczności szkolnej, budzi stół do gry w piłkarzyki. Oj, będzie
się działo! A 27 lutego wielka uroczystość otwarcia! Więcej str.4

I semestr za nami. Oceny wystawione,
średnie podliczone. Uczniowie, którzy
osiągną średnią ocen przynajmniej 5,0 i
wzorowe zachowanie otrzymują
stypendium motywacyjne. Stypendium jest
wypłacane raz w semestrze dla uczniów
klas 4-6. Są to pierwsze samodzielnie
zarobione pieniądze, więc satysfakcja
podwójna. Raz z doskonałych wyników, a
dwa z pieniędzy na zasłużone
przyjemności. Str. 5 
                 Basia Pniak, Oliwia Śmigiela

fot.
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Wywiad z ciekawym człowiekiem: Oliwia Śmigiela - II
miejsce w konkursie literackim Ogólnopolskiego
Tygodnia Kariery pt.  Wywiad z samym sobą

Jaka naprawdę jestem? Jestem muzyką...

Młoda, utalentowana, pełna pasji nastolatka marzy o
karierze piosenkarki… 

Który ze swoich talentów cenisz najbardziej?
Mam wiele talentów, ale największy to muzyka.

A od jak dawna tak jest?
Od pierwszej klasy. Śpiewałam też w przedszkolu, ale
od pierwszej klasy to moja pasja. Wtedy właśnie
odkryłam ten talent, zapisałam się na kółko muzyczne,
występowałam na konkursach, a nawet parę razy
wygrałam. Druga i trzecia klasa to była przerwa. W
czwartej klasie już powoli się zaczynało, coraz więcej
śpiewałam i miałam coraz więcej do czynienia z
muzyką. A w piątej klasie jest typowo muzycznie -
szkoła muzyczna i dodatkowo zajęcia ze śpiewu.
Teraz to ja nawet nie wyobrażam sobie życia bez
muzyki. Po prostu muzyka to mój świat, z którego nie
chce wyjść.

A dlaczego pojawiła się ta szkoła muzyczna
dopiero teraz, jakie wydarzenia to spowodowało?
Muzyka weszła w moje życie i pomyślałam, że trzeba
coś z tym zrobić, że mam ten talent. Poza tym moja
pani z muzyki też mnie do tego przekonała,
zachęcając mnie, żebym zapisała się na jakieś zajęcia
muzyczne. Na początku poszłam do szkoły
muzycznej na dzień otwarty, tam spróbowałam zagrać
na flecie i bardzo mi się spodobał, nauczycielce
prowadzącej zajęcia również. Poszłam na egzamin,
tam było m.in. badanie słuchu! Na moje szczęście
udało się, zdałam i od września chodzę do I klasy fletu.

Lubię to?
Tak, wręcz kocham. W ogóle kocham muzykę. Nie
wyobrażam sobie życia bez muzyki, było by tak
smutno, ponuro… 

Jakie jest Moje największe marzenie?
Moje największe marzenie to żeby ktoś się dowiedział
o moim talencie. Żeby było głośno o mnie np. w
telewizji. I dlatego planuję pójść na casting do
programu ,, Mali giganci”.

Czy to marzenie zaczęło się już jakoś spełniać?
Tak, powolutku. Wystąpiłam w teledysku z
piosenkarką Karo Glazer, będziemy mieć koncert. Być
może wtedy ktoś zauważy mój talent. Poza tym moja
mama obiecała mi, że jak będzie w okolicy casting do
„Małych gigantów” to mnie tam zabierze. Bardzo na to
liczę.

A jakie są Moje plany na dalszą przyszłość?
Zobaczy się, ale jak się uda, to będę sławna i będę
nagrywała same hity. Takie jest moje marzenie.
 to też jest ważne.

Czy talent trzeba pielęgnować?
Tak, oczywiście. Bo jak się go nie rozwija, to można go
stracić. Jest nawet taka przypowieść o tym… Bóg dał
jednemu pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu
jeden. Ci którzy otrzymali pięć i dwa talenty, korzystali
z nich, używali ich i zyskali drugie tyle. Trzeci sługa,
który otrzymał tylko jeden talent, zakopał go w ziemi i
czekał. Pan Bóg po czasie sprawdził, co stało się z
talentami i pierwsi dwaj przynieśli mu pomnożone
talenty, dwa razy tyle, ile dostali. Bóg pochwalił
każdego z nich. A trzeci niestety został z jednym
talentem i Bóg się rozgniewał i zabrał mu ten
nieużywany talent. Sens tej przypowieści jest taki, że
nie warto czekać, tylko trzeba pielęgnować i
„rozkręcać” swoje możliwości..

Podsumowując, z całego serca tego Sobie życzę.
Dziękuję za rozmowę. :-)
Dziękuję.

                                                       Oliwia Śmigiela
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Temat miesiąca: opowieść
z serduszkiem

                                 Jagoda

   Mam na imię Andrzej. Moi rodzice przeprowadzili się
do innego miasta i z tego powodu musiałem zmienić
szkołę. Bardzo bałem się pierwszego dnia, ale okazało
się, że nie było czego. Gdy wszedłem do szkoły,
wszyscy się na mnie patrzyli, a zwłaszcza jakaś
dziewczyna. Trzeba przyznać, że była bardzo ładna. 
   Zaczęły się lekcje. Nie wiem, o czym pani mówiła, bo
cały czas patrzyłem na tę dziewczynę. Nagle pani
wywołała ją do odpowiedzi i w końcu poznałem jej imię,
a nazywała się Jagoda. Na przerwie postanowiłem do
niej zagadać, ale nie wiedziałem jak. W końcu
podszedłem i powiedziałem jej ,,Cześć". Ona też
odpowiedziała "Cześć" i przedstawiła się. Zapytałem:
,,Czy możesz mnie oprowadzić po szkole, bo jestem
nowy". Jagoda oczywiście oprowadziła mnie, a we
mnie trafiła strzała Amora. Nigdy jej tego nie powiem,
bo za bardzo się wstydzę. 
   Pewnego dnia w szkole pojawił się plakat o Balu
Walentynkowym  4 Lutego. Chciałem zaprosić
Jagodę, ale jakoś nie mogłem się zdobyć na odwagę.
Postanowiłem, że przemyślę, jak to jej powiedzieć i
porozmawiam z nią nazajutrz po szkole. 

Basia Pniak

Julia Hosumbek

  Następnego dnia bałem się, ale na przerwie ją
zapytałem ,,Czy mogę cię zaprosić na bal
walentynkowy?" a, Jagoda na to: ,,TAK!". Bardzo się
ucieszyłem. Nie mogłem się doczekać jutra. 
  Ubrałem się bardzo elegancko. Kiedy już wszedłem
do sali, od razu ją zobaczyłem. Wyglądała pięknie.
Podszedłem do niej i przywitałem się z nią. I wtedy
zaczęła grać muzyka. Jagoda bardzo ładnie tańczy.
Godziny mijały, a ja nawet tego nie dostrzegałem.
Tańczyliśmy, gadaliśmy i było super. Podobała mi się
coraz bardziej i byłem pewny, że ja jej też.
Nie przyszło mi do głowy, że czar za chwilę pryśnie.
Jagoda powiedziała, że się przeprowadza. A ja prawie
się popłakałem. I co mam teraz zrobić? Patrzyłem na
nią, jak dobrze się bawi i dotarło do mnie, że ja nic dla
niej nie znaczę. Postanowiłem się już dłużej nie
katować i wracać do domu. Zrozumiałem, co to
znaczy mieć złamane serce.
 
Kiedy zbierałem się do wyjścia, podbiegła roześmiana
Jagoda. Zdumiona zapytała, gdzie się wybieram i co
się stało. Wykrzyczałem jej w twarz, że jest nieczuła i
mam to w nosie, niech się wyprowadza. Wtedy złapała
mnie za rękę i powiedziała, że jestem zarozumialcem!
Bo nawet nie wysłuchałem jej do końca. Wyprowadza
się, owszem, ale tylko na inną ulicę... I jeśli chcę, to
możemy się spotykać...

  Od tej pory wszystkie walentynki spędzamy razem.
                                                       Asia Olszewska

il.

il.
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Gady na jadalni

Wieści szkolnej treści Karnawał trwa!

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w bardzo
ciekawych zajęciach o gadach. Była to znakomita
lekcja żywej przyrody bez podręczników i zeszytów,
ale z niecodziennymi  „pomocami naukowymi”.
Podczas wykładu i pokazu uczniowie poznali historię
powstania gadów i przedstawiono im 4 grupy zwierząt:
krokodylowate, jaszczurki, żółwie oraz węże.
Zdecydowanie najciekawszym fragmentem lekcji była
możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi
egzotycznymi gadami, można było oglądać okazy z
bliska, dotykać, głaskać, a nawet zrobić sobie zdjęcie
z wężem.                        
                                                 Fabian Kasprzyczak

zdj. 13 II pierwsza impreza na sali
gimnastycznej: pokaz magii w wykonaniu
magików z Odessy. A po południu Bal
Dwukolorowej Skarpety dla klas 4-6.           

AM

W karnawale nie można siedzieć w domu. Wiedzą o
tym nasi uczniowie, którzy bawili się przy najnowszych
przebojach muzycznych. Bal w klasach młodszych
(zdj. poniżej) to szaleństwo przebrań, pomysłowość w
makijażu, niesamowite układy taneczne. W klasach
starszych motywem przewodnim były dwukolorowe
skarpety. Zabawa była przednia!
                                                Oliwia Lewandowska

KK

KK

W drugim półroczu została otwarta nowa sala
gimnastyczna. Będziemy  tańczyć, ćwiczyć, uprawiać
sporty w pięknym nowym miejscu.    
Zalety sali:
1.Krótsza droga do sali gimnastycznej.
2.Więcej czasu na ćwiczenia.
3.Więcej miejsca na ćwiczenia.
4.O wiele więcej dzieci będzie mogło korzystać  z tej
sali. Można też zapisać się na SKS, czyli wf po
lekcjach. Będziemy mogli grać w piłkę nożną, ringo,
siatkówkę. Popołudniami sala też będzie udostępniana,
informacji udziela pani dyrektor. Trzeba tylko pamiętać
o obuwiu sportowym z jasną podeszwą.                        
Zosia Gromek

fot.

fot.

fot.
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Sukcesy w konkursachSzkolna Uliczka Sukcesu
Nasi najlepsi

    

6a   Skowron Łukasz            5,73
6a   Milas Agata                     5,60
4b   Sanocka Maja                5,55  
5b   Kozacka Sophie            5,55  
6b   Cetera Alicja                   5,55  
6b   Nocoń Roland                5,55  
6a   Sossna Pascal              5,50  
5b   Kostrzewa Karolina       5,45  
6a   Czerwińska Anna          5,45  
6b   Adamska Emilia           5,36  
6b   Grudzień Marcel            5,36  
6b   Olszewski Bartosz        5,36  
5a   Pniak Barbara               5,33  
4b   Brodowicz Szymon       5,27  
4b   Pigulska Wiktoria         5,27  
5b   Kuźma Amelia              5,27  
4b   Korecki Bruno               5,18  
4b   Szproch Paulina           5,18  
6a   Kornas Kinga               5,18  
6a   Sossna Victoria            5,18  
5a   Śmigiela Oliwia            5,11  
4a   Czyżewska Aleksandra  5,09  
4a   Łopuski Maciej             5,09  
4b   Moulaoui Sophia          5,09  
4b   Urbańczyk Jakub          5,09  
5b   Wojtynek Franciszek    5,09  
6b   Pakoś Weronika          5,09  
6b   Szczupał Michał           5,09  
5a   Lewandowska Oliwia   5,00  
5a   Olszewska Joanna     5,00  
6a   Guzik Natalia               5,00  
6a   Łupina Mikołaj             5,00
6b  Gwosdek Paulina          5,0
 

Sukces świetlicy:
ulepiliśmy dziś bałwana...

AM

                Średnie ocen według klas: 

                             4b - 4,73
                             6a - 4,54
                             5a - 4,47
                             6b - 4,36
                             4a - 4,31
                             5b - 4,14
                                                                        KK

 Roksana Godzierz została laureatką Antologii poezji
dziecięcej - Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego.

W Ogólnopolskim Tygodniu Kariery w konkursie
literackim 
2 miejsce zdobyła Oliwia Śmigiela z 5A (fragment jej
pracy na str.2)
Wyróżnienie otrzymała Agata Milas z 6A

Mocno trzymamy kciuki za uczniów klas szóstych,
którzy dostali się do rejonowego etapu konkursów
przedmiotowych. Z języka polskiego są to Alicja
Cetera i Anna Czerwińska, z matematyki Agata
Milas i Marcel Grudzień.

                                                       Gratulujemy               
    
                           Asia Olszewska i Paulina Opałka

fot.
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Recenzja gry: Overwatch

MÓWIMY,ŻE PIŁKARZE WIELKIEGO
FORMATU LUBIĄ SKUPIAĆ UWAGĘ NA
SOBIE, ALE CZY TAKIE MYŚLENIE JEST
ZGODNE Z PRAWDĄ?

Kącik Fascynatów
Sport

google

tekst

Recenzja książki: Anioł do
wynajęcia M. Kordel

recenzja

 Pamiętacie może małego chłopca, który wszedł na
stadion w koszulce Messiego zrobionej z reklamówki?
Bo nie było go stać na oryginalną?
Jakiś czas później ten mały fan piłki nożnej dostał
oryginalną koszulkę gwiazdy FC Barcelony. Wielu ludzi
poprzestałoby na takim czynie, ale jak widać dla
Messiego to nadal za mało. Po tym wspaniałym
podarunku chłopiec spotkał Messiego. Argentyna
wtedy oszalała z dumy! LEO,JESTEŚ WSPANIAŁY !!
                                                 Paulina Szproch

google

Michalina ma kłopoty. Została sama, bez środków do
życia i bez dachu nad głową. Cały świat wydaje się
być przeciwko niej. 
Kiedy jest już tak źle, że zaczyna tracić nadzieję, ktoś
niespodziewanie zaprasza ją na kubek herbaty z
cynamonem. Ktoś wysłucha z uwagą, przygarnie do
serca, da nadzieję. 
Czy jednak tam w górze ktoś nad nią czuwa? Dobry
duch, zaginiony Anioł Stróż?            Natalia Czapla

fot.

tymek

tymek

źr.
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Najlepsze szkolne
wymówki

Zawsze na topie
Auto z Księgi Ginessa 

Koenigsegg Agera r to szwedzki super samochód.
Ciekawostką jest to, że w firmie Koenigsegg pracował
15 latek, który projektował samochody! Ten młody
geniusz pomagał w projektowaniu kilku samochodów
(akurat czy tego, to nie wiem) i odgrywał tam całkiem
niemałą rolę. Agera r jest niesamowitym, ładnym i
szybkim samochodem. Przyspieszenie 0-100 km/h
trwa ok 2,9 s. Prawdopodobna prędkość maksymalna,
podawana przez producenta wynosi 420 km/h. Typ
nadwozia to 2-drzwiowe coupe. Wynik Koenigsegg
Agera R w przyspieszeniu od 0-300 km/h wynosi 14,53
s, wynik ten trafił do Księgi Guinessa.
                                                     Michał Szczupał

r

Zrób wrażenie na pani        
z polskiego

Wielu uczniów naszej szkoły często zapomina książki,
zeszytu, pracy lub zadania domowego. 
Wtedy kombinują, jak się usprawiedliwić. Wiadomo,
trzy minusy równa się jedynka. Mistrzowie
zapominania te minusy wykorzystują w ciągu jednego
tygodnia. A potem trzeba sobie radzić. Podsłuchaliśmy
przy nauczycielskim biurku, jakimi tekstami swoich
nauczycieli bajerują zapominalscy:

Na szczerość:
,,Proszę pani, zapomniałem", ,,Proszę pani, nie
zapisałem" , 
Na siły wyższe:
,,Proszę pani, brat mi popsuł" , ,,Proszę pani, pies mi
pogryzł", ,,Proszę pani, bo mi się zgubiło", ,,Proszę
pani, picie mi się wylało i nic nie widać", "Bo były
imieniny cioci"
Na niewinnego:
 ,,Proszę pani, zeszyt mi się podarł, ale zadanie
odrobiłem", ,,Proszę pani, a ja mam nowy zeszyt",
"Proszę pani, bo mnie wtedy nie było".

                                                     Oliwia Śmigiela

W dniu dzisiejszym
Językowe masło maślane. Obie części wypowiedzi –
„dniu” oraz „dzisiejszym” – niosą tę samą treść. Błąd
często spotykany w oficjalnych pismach urzędowych
i prawnych.
W cudzysłowie
Rzeczowniki rodzaju męskiego zwykle
w miejscowniku przybierają formę -owie. Żeby
zapamiętać tę odmianę, warto odmieniać „cudzysłów”
przez analogię – jak „rów” („W cudzysłowie jak
w rowie”)
Naraz i na raz
Często stosowane zamiennie, tymczasem znaczą co
innego. „Naraz” to synonim „nagle”, „niespodziewanie”.
„Na raz” oznacza „na jeden raz”. 
Półtorej czy półtora?
Forma liczebników ułamkowych zależy od
rzeczowników, do których się one odnoszą. Jeśli
rzeczownik ma rodzaj żeński (minuta), zapiszemy:
półtorej. Jeśli ma rodzaj męski (rok, litr), zapiszemy:
półtora. 
Włączamy włącznikiem
a nie włanczamy włancznikiem
                                                                      KK

agera
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Ciekawostki

  Po co komu zadania domowe?

Kącik sowy mądrej głowy: 
krzyżówka ortograficzna

Zadania domowe są po to, żeby nam się utrwaliło to, co było na lekcji.
Jeżeli nie odrabiamy zadań domowych,  to na kartkówkach i
sprawdzianach oceny są słabe. Jak zapewniają nauczyciele, nie zadają
zadań do domu po to, żeby męczyć uczniów, ale po to, byśmy wysilili
półkule mózgowe. Utrwalili materiał, wykorzystali wiedzę w praktyce.
Zadania domowe mają też tę zaletę, że można je robić w takim tempie,
jakie nam odpowiada. Nie trzeba się spieszyć jak na lekcji. Fajnie jest też
uprzyjemnić sobie życie i podczas odrabiania zadań przekąsić orzeszka
czy posłuchać muzyki. Jeżeli nie rozumiecie zadania domowego to : 
-poproście o pomoc nauczyciela    
 -zajrzyjcie po prostu do  książki 
-poproście o pomoc przyjaciela lub rodzica 
-skorzystajcie  z pomocy wujka Googla. Na you tube znajdziecie np.
rozwiązanie zadań z matematyki krok po kroku.
                                                                          Julia Hosumbek

krzyżówka

Czy wiesz że:
Organizacja
Czerwonego
Krzyża w
krajach
arabskich działa
pod nazwą
Czerwonego
Półksiężyca.
Półksiężyc,
symbol Islamu,
zastępuje w
tych krajach
czerwony krzyż
na fladze
organizacji.

Weronika
Kołodziejczyk

Zagadka

Świerszczyk

ortograficzna

źr,



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 17 02/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Pszczółka

Ferie Marlenki Weekend Beunhildy

-Jak to ?
-No tak to, tata
dawał mi 100zł
za każde
zmycie się z
domu.

Poniedziałek:
Marlenka spóźniła się na lekcje. Nauczycielka pyta ją:
-Dlaczego się spóźniłaś się na lekcję?!
-Myłam zęby, to się już nigdy nie powtórzy!
Wtorek:
Na przyrodzie pani się pyta:
-Jaki jest największy las?
Zgłasza się Marlenka:
-Las Vegas.
Środa:
Marlenka pyta ojca wyruszającego na polowanie:
-Tato,dlaczego ty się boisz zajęcy?
- Wcale się nie boję.
- To czemu zabierasz ze sobą strzelbę i psa?
Mama wraca po dwóch tygodniach z delegacji, 
wchodzi do domu, a i jej córka Marlenka gra na XBOX
-Córciu, skąd masz tę grę? 
- Za zmywanie.

Oliwia Lewndowska

Oliwia Lewandowska

Oliwia LEWANDOWSKA

Oliwia Lewandowska

Oliwia Lewandowska

Piątek:
-Kto z was zrobił dobry uczynek?
-Mnie udały się dwa.
-Jakie Marlenko?
-W sobotę pojechałam do babci i babcia bardzo się
ucieszyła .
                                                     Julia Jastrzębska

il

il

il

il

il
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Dzień Bezpiecznego
Internetu

Kalendarium

           8 lat         
w podstawówce

Od września pojawią się 8-letnie
szkoły podstawowe, co oznacza,
że obecni szóstoklasiści nie trafią
do gimnazjum, ale pójdą do siódmej
klasy szkoły podstawowej. To
oznacza również brak sprawdzianu
po 6 klasie. Pierwszy poważny
egzamin uczniowie napiszą dopiero
po 8 klasie.
W 7 klasie pojawi się drugi język
obcy. Już teraz uczniowie klas
szóstych mogą zadeklarować,
jakiego języka chcieliby się uczyć
os września.
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2017

2 lI - Dzień Handlowca
8 II - Dzień Bezpiecznego Internetu
9 II - Międzynarodowy Dzień Pizzy
10 II - koniec I semestru
13 II - pokaz magii (magicy z Odessy) i bal
walentynkowy dla klas 4-6
14 II - Walentynki (nie będzie pytany ten, kto na
czerwono będzie ubrany)
17 II -Dzień Kota
20 II - Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej
21 II - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
23 II - Tłusty Czwartek
25 II - Ostatnia sobota karnawału
28 II - Ostatki

Motto na luty: 
            Murphy:
Jeśli świetnie się czujesz, nie przejmuj się. 
Przejdzie ci ... 

                          Asia Olszewska i Paulina Opałka

dla czytelników

     Pozdrowienia dla
wszystkich Czytelników  
"Pszczółki"

DBI

walentynka


	Jaka naprawdę jestem? Jestem muzyką...

