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WALENTYNKOWY KONCERT
ŻYCZEŃ

Walentynki to
święto
zakochanych
obchodzone 14
lutego. Zwyczajem
tego święta jest
wysyłanie listów
zawierających
wyznania miłosne,
pisane najczęściej
wierszem. Tego
dnia lubimy też
obdarowywać

się drobnymi
prezentami. W
naszej szkole dzień
świętego Walentego
uczczono
szczególnie
uroczyście -
zorganizowano
WALENTYNKOWY
KONCERT
ŻYCZEŃ. Wszyscy
chętni wysyłali
swoim "miłościom"

i przyjaciołom
życzenia, które
 pięknie odczytały
uczennice klasy II
gimnazjum.
Życzeniom
towarzyszyły
wiersze lub
piosenki w języku
polskim i
rosyjskim. 

W sali panował
romantyczny
nastrój - paliły się
świece, na pianinie
stały zdjęcia
zakochanych, na
podłodze rozsypano
płatki róż. Koncert
pomogły
 zorganizować
panie:  Emilia Gliwa
i  Wioletta Car-
Mirończuk.

Walentynkowy
koncert życzeń był
w naszej szkole
organizowany po
raz pierwszy i
wszystkim się
bardzo spodobał.
Zapraszamy do
obejrzenia fotorelacji
na stronie czwartej.
       Ola Rogoza

KONCERT ŻYCZEŃ

. .
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NASZE TALENTY

OLIMPIADA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Udziału w elimnacjach szkolnych Gimnazjalnej
Olimpiadzie Przedsiębiorczości podjęły się:
Aleksandra Bowtruczuk, Dominika Denisiuk, Monika
Zyrczuk-Żar i Aleksandra Rogoza. GOP  to pierwsze
w Polsce ogólnopolskie zawody dla uczniów szkół
gimnazjalnych, którzy interesują się tematyką
przedsiębiorczości i ekonomii, organizowane zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu. Mają one na celu zainteresowanie uczniów
tematyką ekonomiczną oraz kształtowanie postaw
przedsiębiorczych. Do eliminacji okręgowych dostały
się trzy dziewczyny i jako grupa będą grały w grę
ekonomiczną. Jej celem jest to, aby nie zbankrutować
oraz uzyskać jak najwyższy wynik w rankingu na tle
innych grup.
                                                    Ola Rogoza

Dnia 21. 02. 2017 r. rozstrzygnięto
konkurs logopedyczny pt. "Moja
gra logopedyczna" dla dzieci z
oddziału przedszkolnego i z klas I-
VI. Jego cel to motywowanie do
utrwalania ćwiczeń
logopedycznych w domu,
pobudzenie kreatywności,
rozwijanie zdolności plastycznych i
manualnych. Na zdjęciach prace
uczestników konkursu. Ola
Rogoza

                                                        

arch. szkolne .
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MODA I URODA

Co będzie modne na
wiosnę 2017?

1. Prążki. Pasiastą koszulę ma w swojej szafie prawie
każda z nas, ale sukienka czy garnitur to już coś
nowego! 
2. Falbany. Falbaniaste rękawki w bluzkach, sukienki
też wyglądają bardzo kusząco zarówno z trampkami
jak i sandałkami.
3. Metaliczny błysk. Cekiny, dżety, połyskujące
materiały i różnego rodzaju świecące plastikowe
ozdoby.
4. Kieszenie. Projektanci zaserwowali nam taką ilość
różnego rodzaju kieszonek, że może torebki nie będą
potrzebne?
5. Legginsy. Zarówno do płaszczyka, na w-f, jak i
spontaniczne wyjście ze znajomymi.

Tematy przewodnie
wiosna/lato 2017:

.

*kolory: niebieskie – od granatu po tęczowy
błękit, delikatnie rozmyte; kolory ziemi: beże,
brązy; fuksja, róż
*materiały: len, bawełna, wielowarstwowe
tkaniny, marszczenia, siatki i dzianiny
„rybaka”
*grafika: tradycyjne paski
marynarza, obrazki różnych plaż, kwiaty
*detale "dizajnu": chusty oplatane wokół
ciała, niewykończone brzegi tkanin
*kluczowe produkty: spodnie alladynki za
kolano i marynarskie, lekkie kurtki, długie
proste sukienki, wiązane koszulki, płaszcze
bez rękawów, bluzki z falbanami na
rękawach
                                                             Ola Rogoza

Dla kogo kwiat wiosną 2017? Podobno jak mawiała
Miranda Priestly szefowa z filmu „Diabeł”- ubiera się w
kwiaty. Kwiatowe wzory na wiosnę nie jest niczym
odkrywczym, jednak nieprzerwanie wracają w sezonie
wiosna-lato 2017. Będziemy się nimi zdobić „od stóp
do głów”, od kwiecistych spodni, koszul po kapelusze
z ogromnymi kolorowymi kwiatami. Więc dziewczyny
w tym roku, wiosną toniemy w kwiatach!
                                       Sandra Bowtruczuk

.
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WALENTYNKOWY
KONCERT ŻYCZEŃ

(fotorelacja)

                           opracowała: Marta Wawreniuk

Arch. szk.

Arch. szk. Arch. szk.

Arch. szk. Arch. szk.
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JAK TO LECIAŁO
czyli słów kilka o muzyce

W tym numerze przedstawię wam kultowy, punk-
rockowy zespół Koniec Świata. Napisze o sobie
również kilka słów nasza koleżanka z klasy I, Marta.

                                           Dominika Denisiuk

Koniec Świata – polski zespół muzyczny powstały w
roku 2000 w Katowicach, grający muzykę z
pogranicza ska, punku i rocka. Zespół Koniec
Świata powstał  z inicjatywy Jacka Stęszewskiego. Po
siedmiu miesiącach wspólnego grania, Koniec Świata
nagrał swój pierwszy album pt. „Korzenie”. To
przyczyniło się do tego, że Koniec Świata zaczął coraz
więcej koncertować, pojawiać się na znanych
festiwalach w Polsce, a także zaczął koncertować w
Europie. W marcu 2002 roku ukazał się drugi album
zespołu pt. „Symfonia na sprzedaż”,Po licznych
zmianach personalnych w 2005 roku Koniec Świata
wydał kolejną,  płytę pt. "Kino Mockba".  Przed
zespołem otworzyły się wielkie możliwości - teledyski,
trasy koncertowe, kolelne albumy (dziś jest ich już
siedem).
                                              Dominika Denisiuk

.

Hej! Jestem Marta, mam 13
lat, chodzę do pierwszej klasy
gimnazjum. Mam starszego brata
Mateusza, który ma obecnie 19 lat.
Mieszkam w małej wsi na Podlasiu.
Jestem miłą i bardzo
wesołą osobą. Bardzo lubię
opiekować się zwierzętami. Mam
wielu dobrych przyjaciół, a wśród
nich jedną przyjaciółkę, której mogę
zaufać.

OBECNY SKŁAD ZESPOŁU:
·  Jacek „Dżeki” - śpiew, gitara
·  Jacek Czepułkowski „Czepek” - gitara, śpiew
(od 2001)
·  Szymon Cirbus „Szymek” - trąbka, instrumenty
klawiszowe, chórki 
(od 2001)
·  Marek Mrzyczek „Melo” - bas
(2004-2007 i ponownie od lutego 2011)
·  Michał Sobczyk - perkusja                                     (od
stycznia 2014)

                   

.

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katowice
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LUTY, LUTY...

* Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej
wiosny.
*Gdy w lutym wiatry północne wieją, są urodzajów
nadzieją.
* Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje,
ale czasem tak się zżyma, że człek prawie nie
wytrzyma.
* W lutym wiele wody - całe lato bez pogody.
* Luty - miesiąc bardzo zmienny: pół zimowy, pół
wiosenny.
                                  Opracowała: Ola Rogoza

     Drugim miesiącem w kalendarzu jest luty. Ma on 28
dni, a w latach przestępnych 29 dni. Rok przestępny
jest to rok, który ma 366 dni zamiast 365, ma on na
celu umożliwiać dopasowanie roku kalendarzowego z
rokiem wyliczonym na podstawie obiegu Ziemi dookoła
Słońca. Nazwa "luty" pochodzi od określenia srogich
mrozów, jakie w tym miesiącu zazwyczaj występują.

Święta w lutym:
2 lutego: Święto Ofiarowania Pańskiego (MatkiBoskiej

Gromnicznej)
3 lutego: Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów

11 luty: Światowy Dzień Chorego
14 luty: Dzień Zakochanych (Walentynki)

15 luty: Dzień Singla i Światowy Dzień Młodzieży
Prawosławnej

16 luty: Dzień Poczty Polskiej
26 luty: Dzień Pozdrawiania Blondynek

Przysłowia na luty:
* Idzie luty, szykuj ciepłe buty! 
*Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna późno nastąpi
i będzie po chłodzie.
* Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek
wiosny już niedaleki, ale gdy słońce ciepło świeci,
wiosna tak prędko nie przyleci.
* Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo
trwa zima, to rzecz niewątpliwa.
* Gdy luty z wiatrami, rychła wiosna przed nami.

.

Przyroda w lutym:
W lutym mróz, śnieg, a w godzinach południowych
nagrzewanie przez promienie słoneczne, stwarzają
bardzo niekorzystne warunki bytowania zwierzyny. W
drugiej połowie miesiąca budzi się ze snu borsuk,
zaczyna się ruja wydr i wiewiórek, pojawiają się klucze
dzikich gęsi i przylatują skowronki. W lesie możemy
podziwiać pierwsze zwiastuny wiosny, białe kwiaty
śnieżyczki przebiśniegu, czasem jeszcze otoczone
dookoła śniegiem. Mimo, że są tak niepozorne,
sprawiają nam wiele radości.

.


	CO W SZKOLE PISZCZY
	WALENTYNKOWY

	KONCERT ŻYCZEŃ
	NASZE TALENTY
	OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

	MODA I URODA
	Tematy przewodnie wiosna/lato 2017:
	*kolory: niebieskie – od granatu po tęczowy błękit, delikatnie rozmyte; kolory ziemi: beże, brązy; fuksja, róż *materiały: len, bawełna, wielowarstwowe tkaniny, marszczenia, siatki i dzianiny „rybaka” *grafika: tradycyjne paski marynarza, obrazki różnych plaż, kwiaty *detale "dizajnu": chusty oplatane wokół ciała, niewykończone brzegi tkanin *kluczowe produkty: spodnie alladynki za kolano i marynarskie, lekkie kurtki, długie proste sukienki, wiązane koszulki, płaszcze bez rękawów, bluzki z falbanami na rękawach

	WALENTYNKOWY KONCERT ŻYCZEŃ
	JAK TO LECIAŁO
	czyli słów kilka o muzyce


	LUTY, LUTY...

