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               BEZPIECZNE FERIE

Życzymy udanych
ferii!!!

.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS
FERII ZIMOWYCH
1.  Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie        
 można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli  chcesz
bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z  przygotowanych
lodowisk – miejsc do tego  przeznaczonych.
2.  Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic,  
mostów, torów kolejowych!
3.  Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się
 daleko od jezdni! 
4.  Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim  
 będziesz przebywał! 
5.  Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed  
 zapadnięciem zmroku!
6.  Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych,
 opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest
bezpiecznie!  

8.  Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie
   przyjmuj od nich prezentów, nie
oddalaj  się z nieznajomym. 
9.  Kulig może być zorganizowany tylko
   poza obszarem dróg publicznych.
10.Zaczepianie sanek do pojazdów
 mechanicznych (samochód, motocykl)
 jest niebezpieczne! 
11. Ubieramy się stosownie do
 temperatury panującej na dworze.  
12. W zimowe dni widoczność na
drodze  jest ograniczona i kierowcy
potrzebują  więcej czasu do
zahamowania pojazdu.  Na jezdnię
wchodź uważnie i spokojnie,  rozejrzyj
się. 
13. Używaj elementów odblaskowych
na    odzieży zewnętrznej. 
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o
zasadach zdrowego stylu życia i
odżywiania.

ZAPAMIĘTAJ TELEFONY
ALARMOWE:

 POLICJA – 997 
 STRAŻ POŻARNA – 998 
 POGOTOWIE RATUNKOWE – 999 
 Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO –    
    112 

      Zredagował:  Patryk Paszut  z 5a

.
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SONDA: 
JAK SPĘDZISZ FERIE
ZIMOWE?

.

Ferie tuż, tuż. Jedni czekają na ten czas z
niecierpliwością, natomiast inni sami nie wiedzą czy
się z tego cieszą. Bo przecież ile osób, tyle opinii.
Postanowiłam zatem zbadać ten temat,
przeprowadzając w naszej szkole sondę. 
Ankieta składała się z 6 pytań, a ankietowani to 18
uczniów z klasy 5a. 
Pierwsze pytanie brzmiało: Czy cieszysz się, że już
niedługo będę ferie? Aż 94,44 % uczniów
odpowiedziało na to pytanie twierdząco! Tylko 1
jedna osoba zaznaczyła odpowiedź "nie wiem".
Byłam ciekawa gdzie moim koledzy i koleżanki
spędzą ferie zimowe? Najwięcej osób wyjeżdża do
swojej rodziny (aż 42,86 %). Na drugim miejscu
ankietowani odpowiadali, że wyjeżdżają na
zimowiska( 28,57 %). W domu zostaje 19,05%
uczniów, a na półkolonie w mieście planuje
uczęszczać 9,52 %. Wiem już gdzie, więc kolejne
zadane pytanie brzmiało: jak zamierzasz spędzić
ferie zimowe? Wyniki przedstawia powyższy
wykres.
Czwarte pytanie brzmiało: Jakie według Ciebie jest
wymarzone miejsce na świecie na spędzenie ferii?
Najczęściej wskazywano odległe kraje, np. Hawaje,
Chiny, Hiszpanię, Francję czy Austrię. Dwie osoby
napisały, że takim miejscem są polskie góry,
natomiast 3 inne wytypowały swój dom.

Kolejne pytanie miało udzielić odpowiedzi na
kwestię: Z kim spędzisz ferie? 58,06 % moich

kolegów i koleżanek spędzi je z rodziną. 25,81 % ze
swoimi rówieśnikami, a 16,13 % ze swoim pupilem.

Ostatnie pytanie było przewrotne: Czy podczas
wolnego będziesz tęsknić za szkołą? Chyba

ankietowani są bardzo przemęczeni, ponieważ aż
44,44% odpowiedziało negatywnie. 27,78% wybrało

odpowiedź RACZEJ NIE Po 11,11 % miały
odpowiedzi TAK oraz RACZEJ TAK.

 Dziękuję Wam za udział w ankiecie i udzielenie
ciekawych odpowiedzi. Mam nadzieję, że

niezależnie od tego gdzie i z kim spędzicie Wasze
ferie będą one udane, pełne radości i zasłużonego

wypoczynku!

Opracowały: 
Zuzia Sieradzka i Oliwia Ossowska z 5a

.

.

.

.

.
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH
PODCZAS FERII W NASZEJ SZKOLE

W pierwszym tygodniu ferii będą się odbywały
zajęcia sportowe:

 u pana Z. Dziubka,
u pana K.Grolewskiego
u  pani E. Barańskiej

W drugim tygodniu wszyscy chętni uczniowie mogą
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez: 

pana A.Hucała 
pana  K.Grolewskiego 
pana P.Kucharskiego ( szachy).

HARMONOGRAM BEZPŁATNYCH IMPREZ
SPORTOWE FERIE 2017 LUBIN

W pierwszym tygodniu ferii :
•  BASEN 7
•  LODOWISKO
•  TENIS ZIEMNY
•  KRĘGLE
•  ŚCIANKA WSPINACZKOWA
W drugim tygodniu ferii :
•  BASEN USTRONIE
•  BADMINTONA
•  SIATKÓWKA
•  ŚCIANKA WSPINACZKOWA
•  PIŁKA RĘCZNA
•  PIŁKA NOŻNA
•  LODOWISKO

Uczestnicy gier przy zgłaszaniu zobowiązani są
posiadać ważna legitymację szkolną. Zawodnicy

startują w zawodach na własną odpowiedzialność.
.

.

SPORTOWE FERIE ZIMOWE W SZKOLE I W MIEŚCIE
Zredagował: Jakub Kucharski z 5a

.

.
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NIECH ŻYJE BAL !!! 

O KARNAWALE W SZKOLE I W POLSCE

. .

Bal karnawałowy w naszej szkole.  
Bal karnawałowy w naszej szkole odbył się
25 stycznia, w środę. Na balu były: trzy
księżniczki, jeden robot, jedna Lady Gaga,
jeden kapelusznik z bajki „ Alicja w Krainie
Czarów’’, jeden zeszyt w linie, jeden list,
dwa jednorożce i wiele innych postaci.
Bawiliśmy się od 18.00 do 19.30.  Było
dużo ciekawych piosenek, puszczanych
przez gimnazjalistów. Była, również
wiadomość wypowiedziana przez
gimnazjalistów i ta wiadomość polegała na
zaproszeniu
i zaprezentowaniu najlepszych strojów
osób, które przygotowały najciekawsze
stroje.
Mateusz z klasy 5b - został misterem  za
przebranie karnawałowe.
Dominika z klasy 6b - została miss na balu
karnawałowym.
Ten Bal Karnawałowy został uznany jako
jeden z najlepszych bali w historii szkoły!

Bal Karnawałowy w Polsce.
Polska nie pozostaje w tyle za innymi krajami w
kwestii karnawałowego szaleństwa. Już od
dawnych czasów polski karnawał nazywany
zapustami, obfitował w dobrą zabawę i mnogość
wydarzeń.  W naszym kraju podobnie jak i w innych
krajach okres ten był czasem poczęstunku, dużej
ilości tańca i szeroko zrozumianej zabawy.
Zwłaszcza jeżeli chodzi o ówczesne polskie miasta
zabawy były bardzo huczne i wystawne. Panował
czas ucztowania przed mającym nastąpić postem.
Także do nas zawędrował zwyczaj organizacji
balów maskowych, nazywanych redutami. Również
wieś bawiła się w czasie karnawału. Jeżeli chodzi o
szlachtę, to ulubioną rozrywką były wielkie kuligi,
które zmierzały od dworu do dworu oraz oczywiście
późniejsze bale z ucztami i parkietem do tańca.
Także ludność wiejska celebrowała nastanie
karnawału. W granicach możliwości jedzono, pito i
tańczono przez cały okres trwania karnawału.
Wszystkie osoby, które przebierały się, były chętnie
przyjmowane w domach. Goszczono ich i oglądano
przedstawieniowe występy, wierząc że
wieszczą one rychłe nadejście wiosny i obudzenie
się przyrody do życia.

Zredagowała: Martyna Chojecka z 5b

. .
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WALENTYNKI

Walentynki  to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Jego nazwa
pochodzi od imienia św. Walentego. Współczesnym zwyczajem walentynkowym jest
przede wszystkim wysyłanie listów z miłosnymi wyznaniami do ukochanej osoby –
często wierszem i anonimowo. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i
Stanach Zjednoczonych, dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się
drobnymi upominkami. Walentynki obchodzą bowiem także protestanci, mimo że
nie czczą świętych na wzór katolicki. Brytyjczycy wręcz uważają to święto za własne
z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott żyjący w XVIII wieku.
Do Polski Walentynki trafiły w latach 90-tych XX wieku z kultury francuskiej i krajów
anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Można
powiedzieć, że z chwilą pojawienia się w Polsce zaczęło konkurować o miano tzw.
święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim (o pogańskim rodowodzie)
zwanym Nocą Kupały lub Sobótką, a obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.
W Polsce stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie
walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca,
opatrzone wierszykiem a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się
również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci
kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek czy nawet bardziej osobistych elementów
garderoby.
Zredagowała: Natalia Borkowska z 5a

. .

.

.
. .

.
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WYWIAD Z PANIĄ PLASTYCZKĄ
IRENĄ OLEKSYN

. .

Edyta Mańka:Dzień dobry, dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić krótkiego wywiadu.
Irena Oleksyn: Dzień dobry. Bardzo mi milo.
EM: Wiem, że sztuka jest Pani największą miłością. Jakie są Pani inne zainteresowania?
IO: Interesuje się podróżami do ciekawych miejsc na świecie. Chciałabym jeszcze
polecieć na Florydę.
EM: Kim chciała Pani zostać jak była uczennicą?
IO: Gdy miałam 12 lat chciałam zostać producentką perfum.
EM: Która klasa jest Pani ulubioną?
IO: Praca z młodzieżą sprawia mi ogromna przyjemność. Nie mam ulubionej klasy.
Ze wszystkimi uczniami pracuje się mi równie wspaniale. 
EM: Jaki jest Pani największy sukces pedagogiczny?
IO: Moi uczniowie wygrywają konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie. Wielu
uczniów uczęszczających do Pracowni wychowania przez Sztukę pokończyło
akademie sztuk pięknych lub licea plastyczne.
EM: Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką?
IO: Nigdy nie sądziłam, że będę wykonywała ten zawód, ale po ukończeniu studiów,
pracowałam w domu dziecka, a w 1978 roku rozpoczęłam pracę w szkole
podstawowej nr 1 i tak jest do dzisiaj.
EM: Czy ma Pani już plany na emeryturę?
IO: Bardzo lubię swoją pracę i uwielbiam pracę z dziećmi. Gdy odejdę ze szkoły, to
będę bardzo tęskniła za swoimi uczniami i swoim zapleczem.To było moje
królestwo, w którym czuję się najlepiej.
EM: Dziękuję bardzo za rozmowę.
IO: Dziękuję również.

Rozmawiała: Edyta Mańska z 5a

. .
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WYWIAD Z PANIĄ MUZYCZKĄ
AGNIESZKĄ KUJAWSKĄ

Dzisiaj przeprowadzę wywiad z nauczycielem muzyki, panią Agnieszką Kujawską.
Dominika Kaleta - Dzień dobry .
Pani Agnieszka Kujawska - Dzień dobry.
DK - Ile lat pracuje pani w zawodzie nauczyciela ?
AK - W tym zawodzie pracuje 18 lat .
DK - Dlaczego wybrała pani muzykę ?
AK - Ponieważ muzyka towarzyszyła mi od najmłodszych lat i przechodziła w mojej rodzinie z
pokolenia na pokolenie.
DK - Czy trudno było uzyskać taką wiedzę, by można było zostać nauczycielem muzyki ?
AK - Nie było to nic trudnego, ponieważ  muzyka zawsze była ze mną, po prostu ją czuję i kocham.
DK - Jak to się stało, że postanowiła pani uczyć w szkole?
AK - Od dziecka zawsze chciałam być nauczycielem, jako mała dziewczynka z zeszytów robiłam
dzienniki i uczyłam śpiewu moje zabawki, bardzo lubię ludzi, dzieci i młodzież, rozmawiać z nimi,
obserwować i pomagać.
DK - Co najbardziej lubi pani w swojej pracy ?
AK - Kontakt z drugim człowiekiem, możliwość tworzenia coś z niczego, co jest wytworem dzieci i
młodzieży, ponieważ jest to piękne, ale piękne jest też obserwować rozwój artystyczny uczniów, a
najbardziej ich występy, gdy widzę, że się realizują i sprawia im to radość.
DK - Czy uczniowie chętnie uczą się muzyki ?
AK - Mam nadzieję, że tak, bo staram się, żeby każda lekcja była inna: ciekawa, atrakcyjna, zabawna i
wesoła.
DK - Co jest najtrudniejszego w pani zawodzie ?
AK - Nic.
DK - Jaka muzyka jest pani ulubioną ?
AK - Słucham muzyki w zależności od nastroju. Bardzo lubię wokalistki o mocnych i silnych głosach
np. Beatę Kozidrak, Whitney Houston oraz zespoły tworzące muzykę bogatą harmonicznie np.
Pentatonix.
DK - Bardzo serdecznie dziękuję za wywiad.

Rozmawiała: Dominika Kaleta z 5a

. ... ..
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Wraz z początkiem sezonu na sporty zimowe, wielu
decyduje się na spróbowanie swoich sił na nartach.
Jeśli dopiero zaczynacie jeździć warto pamiętać, że
sporty zimowe to nie tylko narty. Jest też
snowboard. Żeby czas spędzony na stoku uznać za
udany trzeba zadbać o odpowiedni ubiór. Nie można
dopuścić do tego żeby było za zimno lub co gorsze
za ciepło. Oczywiście ubranie zależy od warunków
pogodowych na stoku. Pamiętajcie o
bezpieczeństwie! Podczas przygotowań do wyjazdu
na narty należy pomyśleć o kasku, można go kupić
lub wypożyczyć. Zaleca się aby każdy narciarz i
snowboardzista jeździł w nim dla własnego
bezpieczeństwa.
 
Aby jazda na nartach była bezpieczna dla Was i
innych na stoku, musicie znać dekalog
narciarza:

1. Rozglądaj się i bądź ostrożny!
2. Kontroluj prędkość!
3. Nie zajeżdżaj drogi!
4. Zatrzymuj się na boku trasy!

O SKOCZKACH NARCIARSKICH
KTÓRZY PRZESZLI DO HISTORII

POLSKI

ADAM MAŁYSZ - polski skoczek
narciarski, jeden z najbardziej
utytułowanych zawodników w historii
indywidualnych konkursów MISTRZOSTW
ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH.
Jego pierwszym trenerem był Jan Szturc.
Urodził się w Wiśle, 3 grudnia 1977 roku.
Od października 2016r. pełni funkcję
dyrektora koordynatora kadry narodowej w
skokach narciarskich i kombinacji
norweskiej w Polskim Związku
narciarskim.

KAMIL STOCH - polski skoczek
narciarski, zawodnik klubu KS Eve-nement
Zakopane, dwukrotny mistrz olimpijski z
2014, indywidualny mistrz świata z 2013 i
dwukrotny drużynowy brązowy medalista
mistrzostw świata. Jego pierwszym
trenerem był Zbigniew Klimowski. Urodził
się w Zakopanem, 25 maja 1987 roku.
Jest zdobywcą dwudziestu siedmiu medali
na zimowych i letnich mistrzostwach
Polski.

Zredagowała: Julia Kulczycka z 5a

ABC O NARTACH 
NARCIARSTWIE
I SKOCZKACH

.

.
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Na przyjęciu:
- Hrabino, może zjadła by pani arbuza?
- Nie, dziękuję.
- Nie lubi pani?
- Lubię, ale jak jem, to mi uszy moczy.

Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna powinien
zachować zimną krew w sytuacjach
dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój dzienniczek,
czy rachunek za nowe futro mamy?

Dlaczego blondynka grabiąc liście złamała nogę?
Bo spadła z drzewa...

Co mówi kabel do kabla?
- Bądźmy w kontakcie!

- Mamo, ja już naprawdę nie będę miał więcej
pryszczy?
- Nie, nie będziesz miał.
- Ale obiecujesz?
- Tak.
- A skąd wiesz?
- Bo już nie ma na nowe miejsca.

HUMOR SZKOLNY
Rozśmiesza: Mikołaj Błażków z 5a

. .

Rozmawiają dwaj studenci:
- Jak mam napisać rodzicom, że znów oblałem
egzaminy?
- Napisz: "Już po egzaminach, u mnie nic nowego".

Mąż do żony: 
- Kochanie, nie mogę znaleźć herbaty.
- Beze mnie byś sobie z niczym nie poradził!
Herbata jest w apteczce, w puszce po kakao, z
nakleją "sól".

Co może obudzić rekina?
Krzyk człowieka za burtą.

Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie
oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo. A teraz przekształć to zdanie tak aby było
zdaniem rozkazującym.
- Wio!

Idą dwa koty na pustyni. 
Jeden mówi do drugiego: Stary jaka duża kuweta!

HUMOR SZKOLNY
Rozśmiesza: Marek Wertelecki z 5a

. .

http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
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MOJE HOBBY, MOJA PASJA
TANIEC

Nazywam się Klaudia Musioł. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5a. Od
zawsze interesowałam się tańcem i muzyką. Gdy byłam mała, to
przed lustrem śpiewałam do dezodorantu i wymyślałam różne
kroki taneczne. Obecnie uczęszczam na taneczne zajęcia
udoskonalające pod okiem instruktora do ORANGE GYM fitness
w Lubinie. Tańczymy Hip-Hop i Dance, atmosfera jest wesoła i na
luzie. Bardzo lubię w ten sposób spędzać czas i polecam
wszystkim, którzy nie wiedzą co zrobić z nudą. 

. .

. .

. .

. .
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     I MIĘDZYSZKOLNY MULTIMEDIALNY KONKURS  
 POLONISTYCZNY

.

W piątek 29 stycznia 2017 roku odbył
się w naszej szkole I Międzyszkolny
Multimedialny Konkurs Polonistyczny
dla uczniów klas 4-6 lubińskich szkół
podstawowych.
Ja, Julka i Dominika z klasy szóstej
reprezentowaliśmy ZSI i zdobyliśmy
wyróżnienie. O wygraną rywalizowało
siedem szkół z naszego miasta.
Konkurs był bardzo emocjonujący.
Każda drużyna mogła wybierać pytania
z następujących kategorii: ortografia,
części mowy, gramatyka, części zdania,
poezja, lektury szkolne, frazeologia
oraz trudne słowa. W każdej kategorii
było dziewięć pytań. Poszczególne
grupy losowały pytania osiem razy.
Przy każdym pytaniu trzeba mieć
odrobinę szczęścia, nam ono niestety
nie dopisywało. 

Najtrudniejsze okazały się pytania z
lektur, na których skuliśmy się dwa
razy. Szkoda, że zamiast tej kategorii
nie wybraliśmy trudnych słów, które
okazały się bardzo proste. Najwięcej
punktów i pierwsze miejsce zdobyła
szkoła nr 10. 
Konkurs zorganizowały panie Anna
Jankowska - nauczycielka języka
polskiego oraz wicedyrektor naszej
szkoły i pani Barbara Kubiak - nasza
szkolna polonistka.
Moim zdaniem ten konkurs był bardzo
ciekawy, chciałbym uczestniczyć w
jego drugiej edycji. Na tym konkursie
poznaliśmy prawdziwego ducha walki i
mogliśmy też się wiele nauczyć. Na
zawsze zapamiętam, że grecka Hera to
rzymska Junona.

Zredagował: Radosław Górzyński z 5a
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,,SZKOŁA GWIAZD, ZJAWISKOWE
LATO”

Prosta lektura dla dzieci i młodzieży,
idealna na przeczytanie podczas ferii

zimowych!

Pop i Lolly to bliźniaczki. Ich rodzice co
roku latem urządzają przyjęcie, na
którym goszczą ważne osobistości. W
tym roku zabłysnąć mają właśnie Pop i
Lolly. Wraz z przyjaciółmi z Rockley
Park przygotowują niezwykłe
przedstawienie, ale tuż przed występem
wszystko zaczyna się walić, a mama
bliźniaczek grozi, że wszystko odwoła.
Czy super utalentowanej grupie uda się
zabłysnąć tego lata?
Zachęcam do przeczytania książki.

Zredagowała: Ola Jankowska z 5a

,,MAŁA KSIĘŻNICZKA”

Gdy przeczyta się tytuł, może się
wydawać, że to bajka dla dzieci, ale

wręcz przeciwnie, jest to bardzo
poważny film. Opowiada on o

dziesięcioletniej Sarze, która po śmierci
matki uczy się i wychowuje w

pensjonacie dla panien. Po pewnym
czasie w skutek uznania jej ojca za

zmarłego, staje się ona służącą i musi
ciężko pracować na swoje utrzymanie.

Pomaga jej jednak przyjaciółka i
człowiek mieszkający niedaleko.

Jak potoczą się dalsze losy Sary? Co ją
łączy z tajemniczym mężczyzną?

Jest to film, który wzrusza do łez. Za
każdym razem, kiedy go oglądam,

płaczę. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaka
jest moja ulubiona scena,

odpowiedziałabym, że wszystkie. Jest
to mój ulubiony film, dlatego szczerze

go polecam.

.
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KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ
"SZKOŁA GWIAZD, ZJAWISKOWE LATO"
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	BEZPIECZNE FERIE
	SONDA:
	JAK SPĘDZISZ FERIE ZIMOWE?
	SPORTOWE FERIE ZIMOWE W SZKOLE I W MIEŚCIE
	Bal karnawałowy w naszej szkole.   Bal karnawałowy w naszej szkole odbył się 25 stycznia, w środę. Na balu były: trzy księżniczki, jeden robot, jedna Lady Gaga, jeden kapelusznik z bajki „ Alicja w Krainie Czarów’’, jeden zeszyt w linie, jeden list, dwa jednorożce i wiele innych postaci. Bawiliśmy się od 18.00 do 19.30.  Było dużo ciekawych piosenek, puszczanych przez gimnazjalistów. Była, również wiadomość wypowiedziana przez gimnazjalistów i ta wiadomość polegała na zaproszeniu i zaprezentowaniu najlepszych strojów osób, które przygotowały najciekawsze stroje. Mateusz z klasy 5b - został misterem  za przebranie karnawałowe. Dominika z klasy 6b - została miss na balu karnawałowym. Ten Bal Karnawałowy został uznany jako jeden z najlepszych bali w historii szkoły!

	WALENTYNKI
	Walentynki  to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Jego nazwa pochodzi od imienia św. Walentego. Współczesnym zwyczajem walentynkowym jest przede wszystkim wysyłanie listów z miłosnymi wyznaniami do ukochanej osoby – często wierszem i anonimowo. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Walentynki obchodzą bowiem także protestanci, mimo że nie czczą świętych na wzór katolicki. Brytyjczycy wręcz uważają to święto za własne z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott żyjący w XVIII wieku. Do Polski Walentynki trafiły w latach 90-tych XX wieku z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Można powiedzieć, że z chwilą pojawienia się w Polsce zaczęło konkurować o miano tzw. święta zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim (o pogańskim rodowodzie) zwanym Nocą Kupały lub Sobótką, a obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca. W Polsce stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone wierszykiem a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek czy nawet bardziej osobistych elementów garderoby.

	WYWIAD Z PANIĄ PLASTYCZKĄ IRENĄ OLEKSYN
	Edyta Mańka:Dzień dobry, dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić krótkiego wywiadu. Irena Oleksyn: Dzień dobry. Bardzo mi milo. EM: Wiem, że sztuka jest Pani największą miłością. Jakie są Pani inne zainteresowania? IO: Interesuje się podróżami do ciekawych miejsc na świecie. Chciałabym jeszcze polecieć na Florydę. EM: Kim chciała Pani zostać jak była uczennicą? IO: Gdy miałam 12 lat chciałam zostać producentką perfum. EM: Która klasa jest Pani ulubioną? IO: Praca z młodzieżą sprawia mi ogromna przyjemność. Nie mam ulubionej klasy. Ze wszystkimi uczniami pracuje się mi równie wspaniale.  EM: Jaki jest Pani największy sukces pedagogiczny? IO: Moi uczniowie wygrywają konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie. Wielu uczniów uczęszczających do Pracowni wychowania przez Sztukę pokończyło akademie sztuk pięknych lub licea plastyczne. EM: Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką? IO: Nigdy nie sądziłam, że będę wykonywała ten zawód, ale po ukończeniu studiów, pracowałam w domu dziecka, a w 1978 roku rozpoczęłam pracę w szkole podstawowej nr 1 i tak jest do dzisiaj. EM: Czy ma Pani już plany na emeryturę? IO: Bardzo lubię swoją pracę i uwielbiam pracę z dziećmi. Gdy odejdę ze szkoły, to będę bardzo tęskniła za swoimi uczniami i swoim zapleczem.To było moje królestwo, w którym czuję się najlepiej. EM: Dziękuję bardzo za rozmowę. IO: Dziękuję również.

	WYWIAD Z PANIĄ MUZYCZKĄ AGNIESZKĄ KUJAWSKĄ
	ABC O NARTACH
	O SKOCZKACH NARCIARSKICH KTÓRZY PRZESZLI DO HISTORII POLSKI

	NARCIARSTWIE
	I SKOCZKACH
	ADAM MAŁYSZ - polski skoczek narciarski, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii indywidualnych konkursów MISTRZOSTW ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH. Jego pierwszym trenerem był Jan Szturc. Urodził się w Wiśle, 3 grudnia 1977 roku. Od października 2016r. pełni funkcję dyrektora koordynatora kadry narodowej w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku narciarskim.
	KAMIL STOCH - polski skoczek narciarski, zawodnik klubu KS Eve-nement Zakopane, dwukrotny mistrz olimpijski z 2014, indywidualny mistrz świata z 2013 i dwukrotny drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata. Jego pierwszym trenerem był Zbigniew Klimowski. Urodził się w Zakopanem, 25 maja 1987 roku. Jest zdobywcą dwudziestu siedmiu medali na zimowych i letnich mistrzostwach Polski.

	HUMOR SZKOLNY
	MOJE HOBBY, MOJA PASJA TANIEC
	Nazywam się Klaudia Musioł. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5a. Od zawsze interesowałam się tańcem i muzyką. Gdy byłam mała, to przed lustrem śpiewałam do dezodorantu i wymyślałam różne kroki taneczne. Obecnie uczęszczam na taneczne zajęcia udoskonalające pod okiem instruktora do ORANGE GYM fitness w Lubinie. Tańczymy Hip-Hop i Dance, atmosfera jest wesoła i na luzie. Bardzo lubię w ten sposób spędzać czas i polecam wszystkim, którzy nie wiedzą co zrobić z nudą.
	W piątek 29 stycznia 2017 roku odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Multimedialny Konkurs Polonistyczny dla uczniów klas 4-6 lubińskich szkół podstawowych. Ja, Julka i Dominika z klasy szóstej reprezentowaliśmy ZSI i zdobyliśmy wyróżnienie. O wygraną rywalizowało siedem szkół z naszego miasta. Konkurs był bardzo emocjonujący. Każda drużyna mogła wybierać pytania z następujących kategorii: ortografia, części mowy, gramatyka, części zdania, poezja, lektury szkolne, frazeologia oraz trudne słowa. W każdej kategorii było dziewięć pytań. Poszczególne grupy losowały pytania osiem razy. Przy każdym pytaniu trzeba mieć odrobinę szczęścia, nam ono niestety nie dopisywało.
	Najtrudniejsze okazały się pytania z lektur, na których skuliśmy się dwa razy. Szkoda, że zamiast tej kategorii nie wybraliśmy trudnych słów, które okazały się bardzo proste. Najwięcej punktów i pierwsze miejsce zdobyła szkoła nr 10.
	Konkurs zorganizowały panie Anna Jankowska - nauczycielka języka polskiego oraz wicedyrektor naszej szkoły i pani Barbara Kubiak - nasza szkolna polonistka. Moim zdaniem ten konkurs był bardzo ciekawy, chciałbym uczestniczyć w jego drugiej edycji. Na tym konkursie poznaliśmy prawdziwego ducha walki i mogliśmy też się wiele nauczyć. Na zawsze zapamiętam, że grecka Hera to rzymska Junona.
	,,SZKOŁA GWIAZD, ZJAWISKOWE LATO”
	Prosta lektura dla dzieci i młodzieży, idealna na przeczytanie podczas ferii zimowych!
	,,MAŁA KSIĘŻNICZKA”
	Gdy przeczyta się tytuł, może się wydawać, że to bajka dla dzieci, ale wręcz przeciwnie, jest to bardzo poważny film. Opowiada on o dziesięcioletniej Sarze, która po śmierci matki uczy się i wychowuje w pensjonacie dla panien. Po pewnym czasie w skutek uznania jej ojca za zmarłego, staje się ona służącą i musi ciężko pracować na swoje utrzymanie. Pomaga jej jednak przyjaciółka i człowiek mieszkający niedaleko. Jak potoczą się dalsze losy Sary? Co ją łączy z tajemniczym mężczyzną?
	Pop i Lolly to bliźniaczki. Ich rodzice co roku latem urządzają przyjęcie, na którym goszczą ważne osobistości. W tym roku zabłysnąć mają właśnie Pop i Lolly. Wraz z przyjaciółmi z Rockley Park przygotowują niezwykłe przedstawienie, ale tuż przed występem wszystko zaczyna się walić, a mama bliźniaczek grozi, że wszystko odwoła. Czy super utalentowanej grupie uda się zabłysnąć tego lata? Zachęcam do przeczytania książki.
	Jest to film, który wzrusza do łez. Za każdym razem, kiedy go oglądam, płaczę. Gdyby ktoś mnie zapytał, jaka jest moja ulubiona scena, odpowiedziałabym, że wszystkie. Jest to mój ulubiony film, dlatego szczerze go polecam.



