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Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym
Rzymie Matronalia.
Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z
początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego
święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich
życzenia. CIĄG DALSZY - STRONA 2.

        Wszystkim przedstawicielkom 
                       płci pięknej
          składamy najserdeczniejsze
         życzenia zdrowia, pomyślności 
      i samych pięknych dni w życiu.
               Życzymy, by uśmiech 
       rozpromieniał Wasze twarze
   i byście zawsze czuły się doceniane.

                    Samorząd Uczniowski

Tulipany

Absolwent Politechniki Łódzkiej, od 2014 roku
Wójt Gminy Ujazd, wcześniej Przewodniczący
Rady Gminy Ujazd, człowiek znany każdemu
mieszkańcowi gminy. O pracy w samorządzie,
dotychczasowych realizacjach, planach 
i marzeniach na przyszłość opowiedział Wiktorii
Chojnackiej pan Artur Pawlak. Wywiad
przeczytacie na stronie 6.
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HISTORIA DNIA KOBIET
feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj przekonała
Lenina do ustanowienia tego dnia oficjalnym świętem w
Rosji. Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień
pracy. 8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR
Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem
wolnym od pracy "w celu upamiętnienia zasług kobiet
sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny
podczas wielkiej wojny ojczyźnianej, ich heroizm i
bezinteresowność na froncie i na tyłach, a także
zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni
między narodami i walkę o pokój".
                                              WERONIKA SZYMAŃSKA

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z
ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie.
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28
lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Wersja, jakoby
miało ono upamiętniać odbywający się rok wcześniej
nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego
przeciwko złym warunkom pracy i śmierć 126 z nich
zamkniętych tam przez właściciela nie znajduje
potwierdzenia w źródłach. Prawdopodobnie doszło do
pomieszania faktów, gdyż 8 marca 1908 roku na ulicach
Nowego Jorku odbył się marsz 15 tys. pracownic
zakładów odzieżowych (upamiętniających z kolei podobny
marsz z 1857 roku), domagających się praw politycznych i
ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym marszem
pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki)
podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i
1910 roku przeciwko wyzyskującym je właścicielom
fabryk.
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w
Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie
Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet
oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych
praw wyborczych dla kobiet.
19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy
Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i
Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i
obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do
pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania
dyskryminacji w miejscu pracy. 25 marca tego roku wiele
robotnic zginęło w pożarze fabryki Triangle Shirtwaist. 
W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia
Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia
święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece
odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, co według
kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Tego
dnia Dzień Kobiet obchodzony był w również innych
krajach.
W 1917 roku kobiety w Rosji zorganizowały strajki i
protesty pod hasłem "chleb i pokój". Cztery dni później
abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom
prawa wyborcze. Po rewolucji październikowej, 

"Jesienne niebo i kobiety są do siebie
podobne - jedno i drugie zmienia się na dzień

najmniej siedem razy"
8 marca Pobrane z Internetu
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DZIEŃ KOBIET NA WESOŁO

Kobieta

Kobieta

Kobieta

 Kochanie, pójdziesz ze mną na
siłownię? 
- Uważasz, że jestem gruba? 
- No dobra, jak nie chcesz... 
- I do tego leniwa? 
- Uspokój się. 
- Masz mnie za histeryczkę? 
- Wiesz, że nie o to chodzi. 
- Twierdzisz, że przeinaczam prawdę? 
- Nie, po prostu nie musisz ze mną
nigdzie iść! 
- A dlaczego Ci tak zależy, żeby iść
samemu?

Uradowana żona wraca do domu. 
- Wyobraź sobie, że dzisiaj przejechałam trzy
razy na czerwonym świetle i ani razu nie
zapłaciłam mandatu. 
- No i? 
- Za zaoszczędzone pieniądze kupiłam sobie
torebkę.

Do pokoju, gdzie przebywa pani domu, wbiega
przerażona pokojówka:
- Pani mąż! Leży nieprzytomny w salonie i w ręku
trzyma jakąś kartkę, a obok leży wielkie pudło!
- O, wreszcie dostarczyli moje futro ze sklepu...

Lekarz radzi pacjentce:
- Zalecam pani częste kąpiele, dużo ruchu na
świeżym powietrzu i bardzo proszę
ubierać się ciepło
Po powrocie do domu żona relacjonuje mężowi:
- Lekarz poleci mi pojechać na tydzień na
Bermudy, później w Alpy na
narty...Ach! I jeszcze upierał się, żebyś mi kupił
futro

                   opracował: Mikołaj Marcińczak

Internet

Internet

Internet
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5 kobiecych filmów na Dzień Kobiet
1.  Porady na zdrady
Dwie kobiety, Kalina i Fretka, zdradzone
przez swoich partnerów zakładają firmę,
zostając testerkami wierności. Gdy ta
pierwsza ma za zadanie uwieść autora
poradnika „Porady na zdrady”, cały plan
się rozpada. Testerka zakochuje się w
swojej „ofierze”, co daje początek wielu
problemom. Przyjemna, polska komedia
romantyczna, przy której można się
zrelaksować. Minusem jest częste
lokowanie produktu, którego nie da się
nie zauważyć. 

2. Służące

Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XX
wieku, w jednym z najbardziej
rasistowskich stanów w USA, czyli
Missisipi. W tych czasach każda biała
kobieta posiadała swoją ciemnoskórą
służbę. To właśnie służące piorą, gotują,
sprzątają oraz wychowują dzieci swoich
chlebodawców. Początkująca
dziennikarka postanawia przeprowadzić
wywiad z jedną ze służących swojej
koleżanki. Spisuje historie czarnoskórych
kobiet, wywołując tym skandal wśród
wyższych sfer.
Z czystym sumieniem mogę przyznać,
że jest to jeden z moich ulubionych
dramatów. Porusza istotną kwestię.
Pokazuje życie czarnoskórych kobiet w
tamtych czasach. 

3.  Gwiazd naszych wina
Hazel choruje na raka tarczycy.
Wszędzie nosi ze sobą butlę z tlenem.
Za namową rodziców niechętnie
uczęszcza do grupy wsparcia. Spotyka
tam nastoletniego Gusa, byłego
koszykarza z amputowaną nogą.
Zaczynają się częściej spotykać,
poznawać. Dramat połączony z
romansem oparty na chorobach
głównych bohaterów.

4.  Love, Rosie
Historia dwójki przyjaciół, Rosie i Alexa, którzy znają się od
dzieciństwa. Dzielą się ze sobą wieloma sprawami. Gdy mają
wyjechać na studia, wszystko zaczyna się mieszać, a ich relacja
przeżywa ciężkie upadki i radosne wzloty.
Miły, przyjemny film, który doprowadził mnie do łez nie tylko ze
wzruszenia, ale i ze śmiechu. Bohaterowie często mijają się z prawdą,
co nie jest dla nich dobre. Mają lepsze i gorsze chwile. Spełniają
swoje marzenia, co nie zawsze jest takie proste.

5.  Zostań, jeśli kochasz
Mia Hall, nieśmiała i utalentowana muzycznie nastolatka wyjeżdża z rodzicami i
bratem w odwiedziny do znajomych. Niestety, cała rodzina jest ofiarą wypadku. Od
tego czasu dziewczyna jest w dziwnym stanie zawieszenia pomiędzy życiem a
śmiercią. Musi zdecydować, po której stronie zostanie.
Historia opowiada o miłości, przyjaźni, rodzinie, trudnych wyborach. Oprócz
zaistniałej sytuacji z wypadkiem poznajemy wspomnienia bohaterki, te dobre, jak i
złe. Dzięki nim wczuwamy się w zaistniałą sytuację, przeżywamy to razem z główną
bohaterką. 
                                                                                 opracowała: Marta Pawlak

Ulotka filmu Internet
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CIEKAWOSTKI NA DZIEŃ KOBIET

Konkurs -  kobiety z Polski i ze świata

Dzień kobiet po raz pierwszy świętowano w Stanach Zjednoczonych 20 lutego 1909 roku,
W PRL szablonowym upominkiem były goździk i rajstopy,
Przedstawicielka płci pięknej przeciętnie 36 razy dziennie myśli o swoich niedostatkach,
Badania udowadniają, że panie wypowiadają średnio 7 tys słów dziennie, pozostawiając
daleko w tyle męską konkurencję z 2 tys wyrazów.
Kobieta uśmiecha się w ciągu dnia średnio 62 razy. Mężczyzna zaledwie 8 razy. 
W Japonii kobiety płacą za to, żeby wykrzywiano im zęby. Trend nazywa się yaeba. 
Ziewając kobieta zakrywa usta otwartą dłonią, nie pięścią jak robią to mężczyźni. 
Jeśli poprosi się mężczyznę o pokazanie dłoni, to wyciągnie je wewnętrzną stroną do góry.
Kobieta pokaże zewnętrzną stronę, by zaprezentować też manicure i biżuterię.

                                                                                               Mikołaj Marcińczak

                                                                                                           

Zagadka 1.
Chemiczka i fizyczka. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.
Odkryła dwa pierwiastki, opracowała teorię
promieniotwórczości.
Zagadka 2.
Amerykańska aktorka i piosenkarka młodego pokolenia. 
Swoje początki miała w serialu Disneya Czarodzieje z Waverly
Place. Wygrała nagrodę American Music Awards w 2016r. w
kategorii artystka pop/rock.
Zagadka 3.
Polska prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka i
pisarka. Ambasadorka i wolontariuszka wielu organizacji
charytatywnych m.in.  WWF Polska i Przylądek Nadziei.
Zagadka 4.
Amerykańska aktorka, znana m.in. z filmów Służące,
Niesamowity Spider-Man i jego kontynuacji. Zdobywczyni
Oscara w 2017 roku za główną rolę kobiecą.
Zagadka 5.
Polska piosenkarka, autorka tekstów i projektantka mody.
Reprezentantka Polski podczas 59. Konkursu Piosenki
Eurowizji.

Zagadka 6.
Królowa z dynastii Windsorów. Żona księcia Filipa. Jest najdłużej panującym
monarchą Wielkiej Brytanii.
Zagadka 7.
Aktorka znana z roli matki trzech niesfornych chłopców. Wystąpiła m.in. w
Listach do M , Drugiej szansie  i  M jak miłość. Odznaczona w 2016r.
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi w
pracy artystycznej i twórczej).
Zagadka 8.
Brytyjska piosenkarka oraz autorka tekstów. Zdobywczyni wielu nagród
Grammy. Wykonawczyni piosenki do filmu Skyfall.
Zagadka 9.
Polska polityk. Prezes rady ministrów. Członkini partii Prawo i
Sprawiedliwość.
Zagadka 10.
Polska wokalistka, aktorka.  Nazywana jest królową polskiego popu. Autorka
piosenek takich jak: Kolorowe jarmarki, Niech żyje bal i Małgośka.
Zagadka 11.
Była Miss Polonia, prowadząca własny program kulinarny, autorka książek
kucharskich. 
Zagadka 12
Pochodzi z polskiej rodziny, lecz śpiewa w polskim i czesku języku. Wzięła
udział w "Szansie na sukces". Fanom w Polsce dała się poznać w 2007
roku. Zadebiutowała wówczas albumem "Sam na sam".
Zagadka 13
Laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Założycielka
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autorka wierszy: Nic dwa razy, Cebula,
Gawęda o miłości Ziemi Ojczystej.

Aby wziąć udział wystarczy zapisać na kartce numer zagadki z
odpowiedzią. Liczy się czas – przyznawane będą dodatkowe punkty dla
najszybszych uczestników. Podpisane prace konkursowe należy
składać do pani Moniki Kut. Ogłoszenie wyników w kolejnym numerze.

                                            opracowała: Patrycja Kwiatkowska



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 3 03/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBez bujania

WYWIAD NUMERU

Dzień dobry, czy na początek mogę zadać Panu bardziej osobiste
pytanie? O której Pan zazwyczaj wstaje? 
Dzień dobry, nie jest to takie osobiste pytanie, bo wszyscy wiedzą, że wstaję
bardzo wcześnie.  Najczęściej przed piątą rano, a zimą, gdy trwa akcja
odśnieżania dróg, to jeszcze wcześniej.
Sprawowanie funkcji wójta zajmuje bardzo wiele czasu. Ile godzin w
ciągu dnia poświęca Pan pracy w samorządzie?
Praca wójta gminy trwa tak naprawdę 24 godziny na dobę. W Urzędzie
Gminy spędzam ok. 12-14 godzin. Poza pracą w urzędzie, to jest praca w
terenie, masa spotkań, zebrań. Ponad to cały czas jestem „pod telefonem” i
gdy tylko coś się dzieje, muszę szybko reagować. A nagłe sytuacje zdarzają
się o każdej porze dnia i nocy.
Jak znajduje Pan więc czas dla rodziny?
Każdą wolną chwilę staramy się spędzać razem, nie jest to łatwe, ale moja
wyrozumiała żona, mimo że też pracuje zawodowo, potrafi świetnie
zorganizować nam czas w domu. Krótkie weekendowe wyjazdy czy szybkie
wspólne wakacje dodają mi energii do dalszej pracy.
Ma Pan dzieci w wieku szkolnym, które niebawem będą kontynuować
naukę według nowej podstawy programowej. Co sądzi Pan o
planowanej reformie oświaty?
To nie jest reforma, za którą odpowiadają władze gminy. Moim zadaniem
było to, aby jej wprowadzenie nie wywołało żadnych negatywnych skutków i
w naszej gminie to się udało.  
Jak będzie funkcjonowała nasza szkoła od września tego roku?
Uczniowie i rodzice nie odczują żadnych zmian organizacyjnych. Zarówno
szkoła w Ujeździe, jak i w Osiedlu Niewiadów będą funkcjonować tak jak
dotychczas. W odróżnieniu od innych gmin nie mamy problemu z reformą. 
Czy gmina planuje w najbliższym czasie jakieś inwestycje w naszej
placówce?
Co roku w okresie wakacji remontujemy kolejne sale dydaktyczne, korytarze
i inne pomieszczenia. Staramy się, żeby uczniowie po wakacyjnym
odpoczynku mogli wracać do szkół z uśmiechem na twarzy i chęcią do
dalszej nauki.
Czy w planach jest rozbudowa szkoły w Ujeździe?
Na terenie gminy są dwie szkoły, dlatego rozbudowa jest zbędna. Każde
dziecko, które wyraża chęć nauki na terenie naszej gminy, zostanie przyjęte
i dla nikogo miejsca nie zabraknie.
Na kiedy zaplanowana jest budowa nowoczesnego przedszkola?
Jeśli wszystko ułoży się tak jak to sobie zaplanowaliśmy to ruszamy już w
2018 roku, a jeśli coś pójdzie nie tak to w 2019. Trzymajcie kciuki, gdyż wraz
z planowaną również infrastrukturą drogową (dojazd od strony Gminnej Hali
Sportowej) będzie to najbardziej nowoczesny kompleks edukacyjny w
powiecie tomaszowskim, a być może w woj. łódzkim.
Jakie inne inwestycje planowane są w najbliższym czasie na terenie
naszej gminy?
Ilość inwestycji, które zamierzamy zrealizować w tym roku jest ogromna.
Przede wszystkim zainwestujemy w poprawę infrastruktury drogowej, bo ta
podnosi standard życia mieszkańców gminy. Ciężko byłoby wymienić
wszystkie planowane remonty, które rozpoczną się wraz z przyjściem
wiosny. Dzięki dotacjom zewnętrznym budujemy nowe świetlice i
remontujemy te już istniejące, a dzięki współpracy z sołtysami realizujemy
szereg małych lokalnych projektów.  Świetlice wiejskie, boiska, place zabaw,
siłownie zewnętrzne, i oczywiście drogi to nasz cel na ten rok.
Co z planami na basen w Niewiadowie?
Nie chcę zapeszać, ale myślę, że będę miał już niedługo dobre informacje w
tym temacie. Niech to przez jeszcze chwilę będzie niespodzianka J 

Z czego jest Pan jako wójt najbardziej dumny?
Prywatnie najbardziej jestem dumny z moich dzieci, a jako wójt… też z
dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Widzę w Was niesamowity
potencjał. To głównie Wy dajecie mi dzień w dzień siłę i energię do pracy.
Wszak to Wy jesteście przyszłością naszej gminy i naszego kraju, i w dużej
części to dla Was budujemy naszą nowoczesną, przyjazną i bezpieczną
małą ojczyznę, gminę Ujazd.
Które z wyróżnień dla gminy uważa Pan za najcenniejsze?
Wszystkie wyróżnienia są ważne, bo pokazują jak wiele pracy wkładamy my
wszyscy w to, by nasza gmina była wyjątkowa. Jednak na szczególne
uznanie zasługuje tytuł „Wzorowa Gmina”, który otrzymaliśmy właśnie w
kategorii „Lider Edukacji”, a więc zostaliśmy docenieni jako gmina, która
może poszczycić się wysokim poziomem oświaty i edukacji. Ten sukces
jest wynikiem ciężkiej pracy wielu ludzi: rodziców, nauczycieli, władz gminy,
a przede wszystkim dzieci i młodzieży z naszych szkół i przedszkoli.  
W jaki sposób lubi Pan spędzać wolny czas?
Oczywiście z rodziną i w miarę możliwości aktywnie.  Lubimy wspólne
spacery i wycieczki. Czas z rodziną jest dla mnie najlepszym
odpoczynkiem.
Na koniec czy mógłby Pan zdradzić nam jakieś jedno ukryte marzenie?
Marzenia, te prywatne zachowam dla siebie. Zawodowo bardzo chciałbym,
aby udało się zrealizować projekty, nad którymi teraz pracujemy. To
zmieniłoby naszą gminę na lata. Trzymajmy wszyscy mocno kciuki.

Bardzo Panu dziękuję za udzielenie wywiadu, wyczerpujące
odpowiedzi oraz poświęcony czas.
                                                    
                                                   Wiktoria Chojnacka

p. Artur Pawlak Internet
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Ach, cóż to był za dzień!
Ach, cóż to był za dzień… Dzień jak nie co dzień, czyli 14
lutego – Dzień Świętego Walentego. Okazuje się, że nawet
w szkole czas można spędzić całkiem miło i słodko! 
Uruchomiliśmy pocztę walentynkową. Wpłynęło naprawdę
wiele kartek zapisanych słowami wyrażającymi sympatię i
miłość. W rolę listonoszy, a właściwie listonoszek wcieliły
się dziewczyny z klasy szóstej. Miały sporo pracy, ale
spisały się na medal. Z tej okazji samorząd szkolny wpadł
na genialny pomysł. W sali gimnastycznej została otwarta
kawiarenka walentynkowa, w której można było
skosztować pyszne ciasta przygotowane przez członków
samorządu. Babeczki, rurki z bitą śmietaną, kawa, herbata
oraz gorąca czekolada rozchodziły się w mgnieniu oka.
Można było także przysiąść sobie przy romantycznie
przystrojonych świeczkami stolikach. Całą salę zdobiły
naokoło niezliczone ilości serduszek oraz czerwonych
balonów.    Klimat wprawiał w wyjątkowy nastrój i
naprawdę sprzyjał sympatyzującym oraz zakochanym…
Kto wie, może tego dnia zrodziła się tu jakaś szkolna
miłość do grobowej deski? 
                                                                     Wiktoria Chojnacka

Członkowie SU

Klienci kawiarenki Klienci kawiarenki

A. Włodarczyk

A. Włodarczyk A. Włodarczyk
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„Z Detektywem Pozytywką rozwiązujemy zagadki” - konkurs czytelniczy

Finaliści konkursu

Uczestnicy zmagają się z testami

W dniu 15.02.2017r. w bibliotece
szkolnej zorganizowany został finał
konkursu czytelniczego „Z Detektywem
Pozytywką rozwiązujemy zagadki”.
Wzięło w nim udział 6 uczniów klas
drugich szkoły Podstawowej, którzy
wcześniej przeszli eliminacje klasowe i
najlepiej rozwiązali test opracowany
w oparciu o książkę G. Kasdepke –
„Detektyw Pozytywka”.
Konkurs wyraźnie podzielony został na 5
części.
 W pierwszej wszyscy uczestnicy,
rozwiązywali krzyżówkę, która dokładnie
sprawdzały znajomość poszczególnych
detektywistycznych zagadek.
Kolejne zadania polegały na
rozszyfrowaniu matematycznego szyfru,
opowiedzeniu historyjki w oparciu o
wylosowany przedmiot, dopasowaniu
bohaterów książki do poszczególnych
mieszkań w kamienicy oraz
przyporządkowaniu osoby do przedmiotu
z nią kojarzonego.
Po tych zadaniach nastąpiło zliczenie
punktów i wyłonienie 3 najlepszych
uczestników konkursu. Byli nimi:

Weronika Dębiec   -  I miejsce
Maja Woicka    -  II miejsce
Filip Piwowarski   - III miejsce

Na zakończenie uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody
rzeczowe.
Konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem uczniów, którzy
chętnie wykonywali zadania konkursowe.
 Uczniowie klas II z pewnością
zainteresowani zostali twórczością G.
Kasdepke i zrozumieli, że czytanie
książki może przynieść wiele radości.

                           oprac.: S. Kot

S. Kot

S. Kot
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KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ
W ostatki odbył się w naszej szkole I Konkurs Piosenki Zimowej, który
skierowany był do uczniów klas I-IV. Chętnych nie zabrakło i do konkursu
zgłosiło się aż 40 uczestników, którzy zaprezentowali się w dwóch grupach
wiekowych: klasy I-II oraz klasy III-IV. Poziom, jaki prezentowali wszyscy
wokaliści, był bardzo wysoki, bowiem dzieci ćwiczyły śpiewanie swoich
piosenek na zajęciach świetlicowych oraz w domu. Piosenki były bardzo
różne, wesołe, rytmiczne a także poważniejsze, bluesowe oraz ze znanych
filmów animowanych dla dzieci. Wszyscy świetnie się razem bawili i
śpiewali. W przerwach, gdy jury obradowało, odbywały się konkursy i
zabawy z nagrodami dla publiczności. W jury zasiadły Panie: Elżbieta
Skrobek, Anna Wujek, Sylwia Kopińska oraz Paulina Wolniewicz. W
pierwszej grupie wiekowej zwycięzcami zostali:
1.  Aleksandra Feja   kl. IIc
2.  Eryk Joachimiak  kl. IIa
Maja Woicka  kl. IIb
3.  Iga Białkowska  kl. IIc
Natomiast w drugiej grupie wiekowej laureatkami zostały:
1.  Zuzanna Karp  kl. IIIc
2.  Maria Dudkiewicz  kl. IIId
Kornelia Sobczak  kl. IVa
3.  Gracjana Cegielska  kl. IVa
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy talentu wokalnego i życzymy
dalszych sukcesów. Konkurs Piosenki Zimowej przygotowały Panie: Paulina
Książczak, Sylwia Kopińska oraz Sylwia Kot.

Zwyciężczynie konkursu

BAŁWANEK PRZESTRZENNY
KONKURS PLASTYCZNY

Prace uczestników konkursu

Dzieci mające zdolności plastyczne
mogły wykazać się w zorganizowanym
przez świetlicę szkolną konkursie na
wykonanie bałwanka przestrzennego.
Wszystkie prace przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania, gdyż bałwanki
były cudne, pomysłowe, estetyczne i
bardzo pracochłonne, ale najwięcej
głosów jury zdobyły bałwanki
następujących właścicieli:
1.  Amelia Gieras  kl. IIc
2.  Sandra Pluta  kl. IIb
Aleksandra Feja  kl. IIc
3.  Katarzyna Cukier  kl. IIa
Wyróżnienie: Aleksandra Karlińska - kl.
IIIa, Oliwia Lasota - kl. I
                         opracowała: S. Kot

DYSKOTEKA OSTATKOWA

Młodzież z Samorządu Uczniowskiego wykazała się inicjatywą zorganizowania
dodatkowej, ostatkowej dyskoteki w naszej szkole. Impreza odbyła się 24-02-2017r. i
była skierowana do uczniów z klas IV-VI SP oraz I - III PG. Wszyscy świetnie się
bawili i uczestniczyli w wielu zabawach tanecznych, jakie proponował DJ, były
między innymi: kankan, kaczuszki czy pociąg jadący przez całą szkołę. W zabawę
włączyli się również nauczyciele i zabawa ostatkowa była fantastyczna. Gratulujemy
pomysłu i organizacji dziewczętom z klasy Ia gimnazjum.
                                                                                opracowała: S. Kot

S. Kot

S. Kot
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KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO

   STAN CZYTELNICTWA W POLSCE

Niedawno przeczytałam wyśmienitą książkę pt. „Stowarzyszenie umarłych
poetów”. Jej autorem jest znana i ceniona amerykańska pisarka Nancy H.
Kleinbaum.  Zachęcona przez nauczycielkę języka polskiego – panią Emilię
Małagowską, przeczytałam tę powieść najszybciej jak mogłam. Wcale się
nie zawiodłam. Ukazuje ona wzruszające, a zarazem zaskakujące i pełne
humoru przygody młodych Amerykanów.    Akcja toczy się w elitarnej
Akademii Weltona. W szkole panują ścisłe zasady oparte na haśle:
„Tradycja! Honor! Dyscyplina! Doskonałość!”. Główny wątek stanowią losy
kilku uczniów: Todda Andersona, Knoxa Overstreeta, Charliego Daltona,
Neila Perry’ego, Stevena Meeksa, Gerarda Pittsa   i Richarda Camerona,
którzy odkrywają tajemnicę nowego nauczyciela języka angielskiego
używającego nowoczesnych metod dydaktyczno-wychowawczych – pana
Keatinga – dotyczącą udziału w młodości w „Stowarzyszeniu umarłych
poetów”. Dzięki wskazówkom profesora chłopcy znajdują miejsce spotkań
dawnych miłośników poezji, w którym sami zaczynają przesiadywać.
Nauczyciel staje się dla nich swego rodzaju przewodnikiem, który wskazuje,
niczego im nie narzucając, właściwą drogę. Metody pana Keatinga okazują
się skuteczne: Todd pozbywa się nieśmiałości, Knox jest w stanie poświęcić
wszystko, by walczyć o swoją miłość, Neil zaczyna pasjonować się teatrem
i bierze udział w przedstawieniu.    Rodzice uczniów nie akceptują jednak
sposobu nauczania profesora. Nie rozumieją także zmian jakie zachodzą w
ich dzieciach. Jest to powodem sprzeciwu uczniów, co nawet doprowadza
 do śmierci jednego z bohaterów.    Ważnym motywem powieści jest
przyjaźń i głęboka więź, która łączy młodych przyjaciół. Spędzają oni z sobą
każdą wolną chwilę. Czytając poezję i prowadząc ożywione dyskusje,
jeszcze bardziej się do siebie zbliżają.    Autorka poruszyła w książce
problem młodzieńczego buntu, ale też miłości, a także walki  o swoje
marzenia i pasje, czyli pisze o tym, co jest najważniejsze w życiu młodych
ludzi w okresie dojrzewania.    Moim zdaniem to dzieło po prostu jest
znakomite, dla mnie na miarę literackiego Nobla. Zmusza do zastanowienia
się nad własnym życiem. Wzrusza, a także sprawia, że co rusz podczas
lektury uśmiech pojawiał się na mojej twarzy. Tę książkę naprawdę warto
choć raz w życiu.
                                                                     
                                                          Wiktoria Chojnacka

Mól książkowy

TNS Polska już trzynasty raz przeprowadził na zlecenie Biblioteki Narodowej
ankietowe badanie czytelnictwa. Sondaż wykonany został na próbie trzech
tysięcy respondentów. Poniżej prezentujemy kilka ciekawostek
wyczytanych w powyższym raporcie:

37 procent badanych deklaruje, że w ubiegłym roku przeczytało
przynajmniej jedną książkę.
Czynnikiem determinującym czytanie książek jest wykształcenie. Im
wyższe, tym wyższy odsetek czytelników.
Czytelnictwo wyższe jest wśród kobiet niż wśród mężczyzn.
W porównaniu do roku 2000 czytelnictwo zmalało obecnie najwyraźniej
wśród mężczyzn i osób młodych. 

Wybory lekturowe badanych cechuje niewielka zmienność. Największą
publiczność mają powieści, zwłaszcza romanse, sensacje i fantastyka.
Najczęściej wymienianym autorem był w 2015 roku – podobnie jak w
poprzednich latach – Henryk Sienkiewicz.
Młodzi respondenci deklarują, że koniec szkoły był dla nich również
końcem kontaktu z książkami.
Czytelnicy książek statystycznie częściej sięgają po prasę i korzystają
z sieci. 
14% badanych nie czyta regularnie żadnych dłuższych tekstów, nie
korzysta z internetu i nie otwiera, choćby sporadycznie, żadnej książki
lub gazety, 
22% respondentów podejmuje zaś każdą z wymienionych praktyk.
Czytamy lub nie czytamy całymi środowiskami. Sporadycznie zdarza
się, by osoby, w których otoczeniu nikt nie czyta książek, same
zostawały aktywnymi czytelnikami. Rzadkie są także przypadki
odwrotne. 

Internet
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ZAGADKI     ZAGADKI      ZAGADKI     ZAGADKI     

Błąd w podręczniku

Pewien autor czytając swój podręcznik spostrzegł, że w zadaniu:
"Odciąć 9 cm na lewym ramieniu kąta 60°, a na prawym ... i obliczyć 

odległość tak otrzymanych punktów" jest na miejscu przez nas 
wykropkowanym błąd: zecer powiększył o 1 liczbę centymetr

ów podaną w rękopisie. Oczywiście zecer nie pomyślał o tym, żeby zmienić
rozwiązanie wydrukowane na końcu podręcznika. Mimo to błąd nie

był błędem.
�

Pytanie: Jaką liczbę wydrukował zecer w zadaniu?

Podział tortu 

Paweł i Gaweł mają podzielić się trójkątnym tortem. Gaweł
zastrzegł sobie, że on odetnie prostolinijnym cięciem swoją
część, a Paweł zgodził się na to pod warunkiem, że on wyznaczy
przedtem punkt P, przez który musi przejść Gawłowe cięcie.
Ponieważ tort ma jednakową grubość w każdym miejscu i jest
także jednorodny co do smaku, więc zadanie sprowadza się do
geometrii płaskiej. Pytanie brzmi: jak ma Paweł wyznaczyć punkt
P, żeby najlepiej obronić się przed łakomstwem Gawła? Drugie
pytanie: jak wielka nadwyżka przypadnie Gawłowi, jeżeli Paweł
rozwiąże pierwsze zadanie trafnie, a Gaweł potem odetnie sobie
możliwie największą część tortu? Gdyby kształt tortu zależał od
Pawła, to mógłby on wybrać figurę mającą środek (a więc koło,
kwadrat, elipsę itd.) i umieścić P w tym środku. Tym sposobem
przywilej Gawła straciłby znaczenie.
�Pytanie:� Jaki kształt tortu jest (przy zachowaniu warunków
podziału wypowiedzianych na początku) najlepszy dla Gawła i
jaką największą nadwyżkę może sobie zapewnić Gaweł przez
trafny wybór kształtu?                    opracowała: Klaudia Mucha

Hmm...?

Jak podzielić tort?

Internet

Internet
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POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA

Pozdrowienia dla Pani Krzysztofy * pozdrawiam Oliwię Sikorę i
Bartłomieja Bartyzela * pozdrawiam serdecznie mgr Krzysztofa
Czajkowskiego * pozdrowienia dla Hani Wochny * pozdrawiam
moją kochaną Olcie. W * pozdrawiam Weronikę Woicką *
Pozdrowienia dla Klaudii Gajdy , Karoliny Kotynii i Julki
Pawłowskiej * pozdrowienia dla Zuzi Świderek * pozdrawiam
Szymona… Kasia * pozdrawiam klasę IIb gim i Weronikę
Woicką * pozdrawiam Igora mojego Ziomka * pozdrawiam
wszystkich gimnazjalistów - Bartek * pozdrawiam Klaudię
Wosińską i Kingę Wojciechowską i wszystkie dziewczyny z
klasy Va * pozdrowienia dla Pana Krzysztofa Czajkowskiego *
pozdrowienia dla Kingi Wojciechowskiej * serdecznie
pozdrawiam Klaudię B., Amelkę D., Justynę W. i Dominikę R. *
pozdrowienia dla Patrycji Kruś, Klaudii Muchy i Klaudii Gajdy *
pozdrowienia dla Pana Waldemara Rurarza i Pani Anety
Włodarczyk * pozdrawiam całą klasę Ib podstawówki *
pozdrawiam wszystkie dziewczyny i chłopaków z klasy 6a *
pozdrawiam klasę IIa gimnazjum * pozdrowienia dla Szymona
Rogulskiego i Igora Gawrońskiego - klasa Vb * pozdrowienia
dla Krystiana Krawęckiego * pozdrawiamy dziewczyny z 2b
gimnazjum ! * pozdrawiam Oliwię Zimnicką, Natalię Adamus,
Magdę Olszyńską i Patrycję Goskę * pozdrowienia dla
wszystkich * pozdrawiam Izę Weronisię i Juleczkę ❤ ,
pozdrawiam Olka. P * pozdrowienia dla Oskara Gajdy *
pozdrawiam Dominikę Rogalę * pozdrawiam Natalkę Dejdę
,Alę Ogórek ,Kacpra Dzimina i Gosię Zrobek * pozdrowienia
dla Krystiana Krawęckiego * pozdrawiam Kingę
Wojciechowską , Kasię Tomę ,  Zuzię Bogdańską i Roksanę
Ratajczyk * pozdrawiam Annę Szymczak * pozdrawiam
Wiktorię i Marcela Chojnackich ❤❤  kuzynka Kasia *
pozdrowienia dla wariatki Mariki! od większej wariatki, Karoliny
* pozdrowienia dla całej IIb gimnazjum * pozdrawiam Oskara z
klasy Vb * pozdrowienia dla Krystiana z IIa gim. * pozdrawiam
Szymona Rogulskiego i Oskara Gajdę * pozdrawiam Oliwię
Wróbel! * pozdrawiam całą klasę 2b oraz Oliwię Sikorę *
pozdrawiam Zuzannę Świderek, Patrycję Owczarek, Lidię
Mospinek , Weronikę Mercik  i Czarka Zbiciaka * pozdrawiam
Rudego (Mateusza Starostę ) * pozdrowienia dla Dominiki R ,
gorąco zakochanej w D.C * pozdrawiam Natalię Ścieżko i
Aleksandrę Pakowską * pozdrawiam Julkę Stańdo i Wiktorię
Chojnacką * pozdrawiam p. Monikę Kut, Dominikę Rogalę,
Oliwkę Malinowską  i Olę Reszkę *  pozdrowienia dla Weroniki
Woźniak i Aleksandry Pakowskiej * pozdrowienia dla Weroniki
Mercik, Kasi Kwaśkiewicz, Natalii Adamus, Oliwii Zimnickiej i
Patrycji Goski * 

pozdrowienia dla Klaudii Wosińskiej �, Kasi Tomy i Zuzi
Bogdańskiej ❤ * pozdrawiam Jakuba Roja  � , Pozdrowienia
dla zakochanej Dominiki R. w Dawidzie ❤ , pozdrawia Oskar
Gajda * pozdrawiam Wiktorię Kuzmecką i Czarka Zbiciaka *
pozdrawiam wszystkich z klasy Vb * pozdrawiam Dominikę ❤
*pozdrowienia dla klasy IIb gim. * pozdrowienia dla Marcela i
Martyny od Fangirls Marcela ❤ * pozdrawia Zuzia Świderek *
pozdrawiam Nikolę Kołodziejczyk, Anię Szymczak i Karinę
Ratajską * pozdrawiam Sergiusza i Igora z Va – Arek *
pozdrowienia dla Pana Krzysia Czajkowskiego i całej klasy IIa
gim. * Pozdrawiam Wiktora i Kasię !!! * pozdrawiam Dominikę
Rogalę , Serdeczne życzenia dla dziewczyn z klasy Va, żeby
zawsze były uśmiechnięte - życzy Igor ❤ * pozdrawiam
Martynkę Najder * pozdrowienia dla najserdeczniejszej
nauczycielki pani Moniki Kut * pozdrawiam Va, w
szczególności dziewczyny , pozdrawiają chłopcy z Va *
pozdrowienia dla Wiktorii Zrobek od Rafisia ❤❤❤ , pozdrawiam
Weronikę Woźniak, Natalię Adamus, Natalię Ścieżko,
Aleksandrę Pakowską, Oliwię Zimnicką, Olę Reszkę,
Marcelinę Sochę, Kacpra Smółkę, Huberta Świecha *
Pozdrawiam Dominikę Rogalę, Bartka Świerblewskiego,
Roberta Berka, Oliwię Zimnicką, Magdę Olszyńską, Natalkę
Adamus, Gosię Zrobek, Mateusza Mercika i Kacpra P. i Misie 
* pozdrawia Ania Szymczak * Pozdrowienia dla Maćka
Polakowskiego, Szymona Rogulskiego i Igora Gawrońskiego z
klasy V. * pozdrawiam Natalkę Zimnicką I Alę Ogórek *
pozdrowienia dla Magdy Olszyńskiej, Weroniki Mercik, Oliwii
Zimnickiej, Kasi Kwaśkiewicz, Kacpra Smółkę, Wiktori8
Pękały, Huberta Świecha . 
                                                opracowała: Małgorzata Zrobek

Pozdrowienia Internet
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	feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina do ustanowienia tego dnia oficjalnym świętem w Rosji. Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień pracy. 8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy "w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas wielkiej wojny ojczyźnianej, ich heroizm i bezinteresowność na froncie i na tyłach, a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walkę o pokój".
	W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, co według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Tego dnia Dzień Kobiet obchodzony był w również innych krajach. W 1917 roku kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem "chleb i pokój". Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze. Po rewolucji październikowej,
	"Jesienne niebo i kobiety są do siebie podobne - jedno i drugie zmienia się na dzień najmniej siedem razy"

	DZIEŃ KOBIET NA WESOŁO
	Kochanie, pójdziesz ze mną na siłownię?  - Uważasz, że jestem gruba?  - No dobra, jak nie chcesz...  - I do tego leniwa?  - Uspokój się.  - Masz mnie za histeryczkę?  - Wiesz, że nie o to chodzi.  - Twierdzisz, że przeinaczam prawdę?  - Nie, po prostu nie musisz ze mną nigdzie iść!  - A dlaczego Ci tak zależy, żeby iść samemu?

	5 kobiecych filmów na Dzień Kobiet
	1.  Porady na zdrady Dwie kobiety, Kalina i Fretka, zdradzone przez swoich partnerów zakładają firmę, zostając testerkami wierności. Gdy ta pierwsza ma za zadanie uwieść autora poradnika „Porady na zdrady”, cały plan się rozpada. Testerka zakochuje się w swojej „ofierze”, co daje początek wielu problemom. Przyjemna, polska komedia romantyczna, przy której można się zrelaksować. Minusem jest częste lokowanie produktu, którego nie da się nie zauważyć.
	2. Służące
	Akcja filmu rozgrywa się w latach 60. XX wieku, w jednym z najbardziej rasistowskich stanów w USA, czyli Missisipi. W tych czasach każda biała kobieta posiadała swoją ciemnoskórą służbę. To właśnie służące piorą, gotują, sprzątają oraz wychowują dzieci swoich chlebodawców. Początkująca dziennikarka postanawia przeprowadzić wywiad z jedną ze służących swojej koleżanki. Spisuje historie czarnoskórych kobiet, wywołując tym skandal wśród wyższych sfer. Z czystym sumieniem mogę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych dramatów. Porusza istotną kwestię. Pokazuje życie czarnoskórych kobiet w tamtych czasach.
	4.  Love, Rosie Historia dwójki przyjaciół, Rosie i Alexa, którzy znają się od dzieciństwa. Dzielą się ze sobą wieloma sprawami. Gdy mają wyjechać na studia, wszystko zaczyna się mieszać, a ich relacja przeżywa ciężkie upadki i radosne wzloty. Miły, przyjemny film, który doprowadził mnie do łez nie tylko ze wzruszenia, ale i ze śmiechu. Bohaterowie często mijają się z prawdą, co nie jest dla nich dobre. Mają lepsze i gorsze chwile. Spełniają swoje marzenia, co nie zawsze jest takie proste.
	5.  Zostań, jeśli kochasz
	Mia Hall, nieśmiała i utalentowana muzycznie nastolatka wyjeżdża z rodzicami i bratem w odwiedziny do znajomych. Niestety, cała rodzina jest ofiarą wypadku. Od tego czasu dziewczyna jest w dziwnym stanie zawieszenia pomiędzy życiem a śmiercią. Musi zdecydować, po której stronie zostanie.
	3.  Gwiazd naszych wina Hazel choruje na raka tarczycy. Wszędzie nosi ze sobą butlę z tlenem. Za namową rodziców niechętnie uczęszcza do grupy wsparcia. Spotyka tam nastoletniego Gusa, byłego koszykarza z amputowaną nogą. Zaczynają się częściej spotykać, poznawać. Dramat połączony z romansem oparty na chorobach głównych bohaterów.
	Historia opowiada o miłości, przyjaźni, rodzinie, trudnych wyborach. Oprócz zaistniałej sytuacji z wypadkiem poznajemy wspomnienia bohaterki, te dobre, jak i złe. Dzięki nim wczuwamy się w zaistniałą sytuację, przeżywamy to razem z główną bohaterką.                                                                                   opracowała: Marta Pawlak

	CIEKAWOSTKI NA DZIEŃ KOBIET
	Dzień kobiet po raz pierwszy świętowano w Stanach Zjednoczonych 20 lutego 1909 roku, W PRL szablonowym upominkiem były goździk i rajstopy, Przedstawicielka płci pięknej przeciętnie 36 razy dziennie myśli o swoich niedostatkach, Badania udowadniają, że panie wypowiadają średnio 7 tys słów dziennie, pozostawiając daleko w tyle męską konkurencję z 2 tys wyrazów. Kobieta uśmiecha się w ciągu dnia średnio 62 razy. Mężczyzna zaledwie 8 razy.  W Japonii kobiety płacą za to, żeby wykrzywiano im zęby. Trend nazywa się yaeba.  Ziewając kobieta zakrywa usta otwartą dłonią, nie pięścią jak robią to mężczyźni.  Jeśli poprosi się mężczyznę o pokazanie dłoni, to wyciągnie je wewnętrzną stroną do góry. Kobieta pokaże zewnętrzną stronę, by zaprezentować też manicure i biżuterię.                                                                                                 Mikołaj Marcińczak
	Konkurs -  kobiety z Polski i ze świata
	Zagadka 1. Chemiczka i fizyczka. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Odkryła dwa pierwiastki, opracowała teorię promieniotwórczości. Zagadka 2. Amerykańska aktorka i piosenkarka młodego pokolenia.  Swoje początki miała w serialu Disneya Czarodzieje z Waverly Place. Wygrała nagrodę American Music Awards w 2016r. w kategorii artystka pop/rock. Zagadka 3. Polska prezenterka telewizyjna, dziennikarka, podróżniczka i pisarka. Ambasadorka i wolontariuszka wielu organizacji charytatywnych m.in.  WWF Polska i Przylądek Nadziei. Zagadka 4. Amerykańska aktorka, znana m.in. z filmów Służące, Niesamowity Spider-Man i jego kontynuacji. Zdobywczyni Oscara w 2017 roku za główną rolę kobiecą. Zagadka 5. Polska piosenkarka, autorka tekstów i projektantka mody. Reprezentantka Polski podczas 59. Konkursu Piosenki Eurowizji.


	WYWIAD NUMERU
	Ach, cóż to był za dzień!
	Ach, cóż to był za dzień… Dzień jak nie co dzień, czyli 14 lutego – Dzień Świętego Walentego. Okazuje się, że nawet w szkole czas można spędzić całkiem miło i słodko!  Uruchomiliśmy pocztę walentynkową. Wpłynęło naprawdę wiele kartek zapisanych słowami wyrażającymi sympatię i miłość. W rolę listonoszy, a właściwie listonoszek wcieliły się dziewczyny z klasy szóstej. Miały sporo pracy, ale spisały się na medal. Z tej okazji samorząd szkolny wpadł na genialny pomysł. W sali gimnastycznej została otwarta kawiarenka walentynkowa, w której można było skosztować pyszne ciasta przygotowane przez członków samorządu. Babeczki, rurki z bitą śmietaną, kawa, herbata oraz gorąca czekolada rozchodziły się w mgnieniu oka. Można było także przysiąść sobie przy romantycznie przystrojonych świeczkami stolikach. Całą salę zdobiły naokoło niezliczone ilości serduszek oraz czerwonych balonów.    Klimat wprawiał w wyjątkowy nastrój i naprawdę sprzyjał sympatyzującym oraz zakochanym… Kto wie, może tego dnia zrodziła się tu jakaś szkolna miłość do grobowej deski?
	W dniu 15.02.2017r. w bibliotece szkolnej zorganizowany został finał konkursu czytelniczego „Z Detektywem Pozytywką rozwiązujemy zagadki”. Wzięło w nim udział 6 uczniów klas drugich szkoły Podstawowej, którzy wcześniej przeszli eliminacje klasowe i najlepiej rozwiązali test opracowany w oparciu o książkę G. Kasdepke – „Detektyw Pozytywka”. Konkurs wyraźnie podzielony został na 5 części.  W pierwszej wszyscy uczestnicy, rozwiązywali krzyżówkę, która dokładnie sprawdzały znajomość poszczególnych detektywistycznych zagadek. Kolejne zadania polegały na rozszyfrowaniu matematycznego szyfru, opowiedzeniu historyjki w oparciu o wylosowany przedmiot, dopasowaniu bohaterów książki do poszczególnych mieszkań w kamienicy oraz przyporządkowaniu osoby do przedmiotu z nią kojarzonego. Po tych zadaniach nastąpiło zliczenie punktów i wyłonienie 3 najlepszych uczestników konkursu. Byli nimi:
	Weronika Dębiec   -  I miejsce Maja Woicka    -  II miejsce Filip Piwowarski   - III miejsce
	Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie wykonywali zadania konkursowe.  Uczniowie klas II z pewnością zainteresowani zostali twórczością G. Kasdepke i zrozumieli, że czytanie książki może przynieść wiele radości.

	KONKURS PIOSENKI ZIMOWEJ
	BAŁWANEK PRZESTRZENNY KONKURS PLASTYCZNY
	Dzieci mające zdolności plastyczne mogły wykazać się w zorganizowanym przez świetlicę szkolną konkursie na wykonanie bałwanka przestrzennego. Wszystkie prace przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, gdyż bałwanki były cudne, pomysłowe, estetyczne i bardzo pracochłonne, ale najwięcej głosów jury zdobyły bałwanki następujących właścicieli: 1.  Amelia Gieras  kl. IIc 2.  Sandra Pluta  kl. IIb Aleksandra Feja  kl. IIc 3.  Katarzyna Cukier  kl. IIa Wyróżnienie: Aleksandra Karlińska - kl. IIIa, Oliwia Lasota - kl. I                          opracowała: S. Kot
	DYSKOTEKA OSTATKOWA
	Młodzież z Samorządu Uczniowskiego wykazała się inicjatywą zorganizowania dodatkowej, ostatkowej dyskoteki w naszej szkole. Impreza odbyła się 24-02-2017r. i była skierowana do uczniów z klas IV-VI SP oraz I - III PG. Wszyscy świetnie się bawili i uczestniczyli w wielu zabawach tanecznych, jakie proponował DJ, były między innymi: kankan, kaczuszki czy pociąg jadący przez całą szkołę. W zabawę włączyli się również nauczyciele i zabawa ostatkowa była fantastyczna. Gratulujemy pomysłu i organizacji dziewczętom z klasy Ia gimnazjum.


	KĄCIK MOLA KSIĄŻKOWEGO
	STAN CZYTELNICTWA W POLSCE
	ZAGADKI     ZAGADKI      ZAGADKI     ZAGADKI
	Pewien autor czytając swój podręcznik spostrzegł, że w zadaniu: "Odciąć 9 cm na lewym ramieniu kąta 60°, a na prawym ... i obliczyć  odległość tak otrzymanych punktów" jest na miejscu przez nas  wykropkowanym błąd: zecer powiększył o 1 liczbę centymetr ów podaną w rękopisie. Oczywiście zecer nie pomyślał o tym, żeby zmienić rozwiązanie wydrukowane na końcu podręcznika. Mimo to błąd nie był błędem.  Pytanie: Jaką liczbę wydrukował zecer w zadaniu?


	Podział tortu
	Paweł i Gaweł mają podzielić się trójkątnym tortem. Gaweł zastrzegł sobie, że on odetnie prostolinijnym cięciem swoją część, a Paweł zgodził się na to pod warunkiem, że on wyznaczy przedtem punkt P, przez który musi przejść Gawłowe cięcie. Ponieważ tort ma jednakową grubość w każdym miejscu i jest także jednorodny co do smaku, więc zadanie sprowadza się do geometrii płaskiej. Pytanie brzmi: jak ma Paweł wyznaczyć punkt P, żeby najlepiej obronić się przed łakomstwem Gawła? Drugie pytanie: jak wielka nadwyżka przypadnie Gawłowi, jeżeli Paweł rozwiąże pierwsze zadanie trafnie, a Gaweł potem odetnie sobie możliwie największą część tortu? Gdyby kształt tortu zależał od Pawła, to mógłby on wybrać figurę mającą środek (a więc koło, kwadrat, elipsę itd.) i umieścić P w tym środku. Tym sposobem przywilej Gawła straciłby znaczenie. Pytanie: Jaki kształt tortu jest (przy zachowaniu warunków podziału wypowiedzianych na początku) najlepszy dla Gawła i jaką największą nadwyżkę może sobie zapewnić Gaweł przez trafny wybór kształtu?                    opracowała: Klaudia Mucha
	POZDROWIENIA  POZDROWIENIA  POZDROWIENIA
	Pozdrowienia dla Pani Krzysztofy * pozdrawiam Oliwię Sikorę i Bartłomieja Bartyzela * pozdrawiam serdecznie mgr Krzysztofa Czajkowskiego * pozdrowienia dla Hani Wochny * pozdrawiam moją kochaną Olcie. W * pozdrawiam Weronikę Woicką * Pozdrowienia dla Klaudii Gajdy , Karoliny Kotynii i Julki Pawłowskiej * pozdrowienia dla Zuzi Świderek * pozdrawiam Szymona… Kasia * pozdrawiam klasę IIb gim i Weronikę Woicką * pozdrawiam Igora mojego Ziomka * pozdrawiam wszystkich gimnazjalistów - Bartek * pozdrawiam Klaudię Wosińską i Kingę Wojciechowską i wszystkie dziewczyny z klasy Va * pozdrowienia dla Pana Krzysztofa Czajkowskiego * pozdrowienia dla Kingi Wojciechowskiej * serdecznie pozdrawiam Klaudię B., Amelkę D., Justynę W. i Dominikę R. * pozdrowienia dla Patrycji Kruś, Klaudii Muchy i Klaudii Gajdy * pozdrowienia dla Pana Waldemara Rurarza i Pani Anety Włodarczyk * pozdrawiam całą klasę Ib podstawówki * pozdrawiam wszystkie dziewczyny i chłopaków z klasy 6a * pozdrawiam klasę IIa gimnazjum * pozdrowienia dla Szymona Rogulskiego i Igora Gawrońskiego - klasa Vb * pozdrowienia dla Krystiana Krawęckiego * pozdrawiamy dziewczyny z 2b gimnazjum ! * pozdrawiam Oliwię Zimnicką, Natalię Adamus, Magdę Olszyńską i Patrycję Goskę * pozdrowienia dla wszystkich * pozdrawiam Izę Weronisię i Juleczkę ❤ , pozdrawiam Olka. P * pozdrowienia dla Oskara Gajdy * pozdrawiam Dominikę Rogalę * pozdrawiam Natalkę Dejdę ,Alę Ogórek ,Kacpra Dzimina i Gosię Zrobek * pozdrowienia dla Krystiana Krawęckiego * pozdrawiam Kingę Wojciechowską , Kasię Tomę ,  Zuzię Bogdańską i Roksanę Ratajczyk * pozdrawiam Annę Szymczak * pozdrawiam Wiktorię i Marcela Chojnackich ❤❤  kuzynka Kasia * pozdrowienia dla wariatki Mariki! od większej wariatki, Karoliny * pozdrowienia dla całej IIb gimnazjum * pozdrawiam Oskara z klasy Vb * pozdrowienia dla Krystiana z IIa gim. * pozdrawiam Szymona Rogulskiego i Oskara Gajdę * pozdrawiam Oliwię Wróbel! * pozdrawiam całą klasę 2b oraz Oliwię Sikorę * pozdrawiam Zuzannę Świderek, Patrycję Owczarek, Lidię Mospinek , Weronikę Mercik  i Czarka Zbiciaka * pozdrawiam Rudego (Mateusza Starostę ) * pozdrowienia dla Dominiki R , gorąco zakochanej w D.C * pozdrawiam Natalię Ścieżko i Aleksandrę Pakowską * pozdrawiam Julkę Stańdo i Wiktorię Chojnacką * pozdrawiam p. Monikę Kut, Dominikę Rogalę, Oliwkę Malinowską  i Olę Reszkę *  pozdrowienia dla Weroniki Woźniak i Aleksandry Pakowskiej * pozdrowienia dla Weroniki Mercik, Kasi Kwaśkiewicz, Natalii Adamus, Oliwii Zimnickiej i Patrycji Goski *
	pozdrowienia dla Klaudii Wosińskiej 😊, Kasi Tomy i Zuzi Bogdańskiej ❤ * pozdrawiam Jakuba Roja  😝 , Pozdrowienia dla zakochanej Dominiki R. w Dawidzie ❤ , pozdrawia Oskar Gajda * pozdrawiam Wiktorię Kuzmecką i Czarka Zbiciaka * pozdrawiam wszystkich z klasy Vb * pozdrawiam Dominikę ❤ *pozdrowienia dla klasy IIb gim. * pozdrowienia dla Marcela i Martyny od Fangirls Marcela ❤ * pozdrawia Zuzia Świderek * pozdrawiam Nikolę Kołodziejczyk, Anię Szymczak i Karinę Ratajską * pozdrawiam Sergiusza i Igora z Va – Arek * pozdrowienia dla Pana Krzysia Czajkowskiego i całej klasy IIa gim. * Pozdrawiam Wiktora i Kasię !!! * pozdrawiam Dominikę Rogalę , Serdeczne życzenia dla dziewczyn z klasy Va, żeby zawsze były uśmiechnięte - życzy Igor ❤ * pozdrawiam Martynkę Najder * pozdrowienia dla najserdeczniejszej nauczycielki pani Moniki Kut * pozdrawiam Va, w szczególności dziewczyny , pozdrawiają chłopcy z Va * pozdrowienia dla Wiktorii Zrobek od Rafisia ❤❤❤ , pozdrawiam Weronikę Woźniak, Natalię Adamus, Natalię Ścieżko, Aleksandrę Pakowską, Oliwię Zimnicką, Olę Reszkę, Marcelinę Sochę, Kacpra Smółkę, Huberta Świecha * Pozdrawiam Dominikę Rogalę, Bartka Świerblewskiego, Roberta Berka, Oliwię Zimnicką, Magdę Olszyńską, Natalkę Adamus, Gosię Zrobek, Mateusza Mercika i Kacpra P. i Misie  * pozdrawia Ania Szymczak * Pozdrowienia dla Maćka Polakowskiego, Szymona Rogulskiego i Igora Gawrońskiego z klasy V. * pozdrawiam Natalkę Zimnicką I Alę Ogórek * pozdrowienia dla Magdy Olszyńskiej, Weroniki Mercik, Oliwii Zimnickiej, Kasi Kwaśkiewicz, Kacpra Smółkę, Wiktori8 Pękały, Huberta Świecha .



