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Stale mam nowe pomysły...

Już trochę czasu minęło od szkolnych wyborów. Nie stoi to jednak na przeszkodzie,
by poznać bliżej Przewodniczącą naszego samorządu.

Z Magdą Hoba - Przewodniczącą SU rozmawia Aga Kurzak z klasy 6a.

Na początku chciałam Ci
pogratulować, że zostałaś
przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego.

Dziękuję.

Dlaczego zdecydowałaś się
kandydować do SU?

Od dłuższego czasu myślałam 
o tym, by wystartować w
wyborach do SU. Chciałam
wprowadzić w szkole jakieś
pozytywne zmiany.

Jakie pomysły chciałabyś
zrealizować w naszej szkole?
Jest ich dość dużo. Stale mam
nowe pomysły. M.in. chciałabym
zorganizować wieczory filmowe,
piątki z muzyką, kontynuację
„szczęśliwego numerka”, który
zresztą już rozpoczęliśmy oraz
wiele dni tematycznych, 
a wszystko  po to, by umilić czas
w szkole.

Jak myślisz, z realizacją których
pomysłów możesz mieć
problem?

Chciałabym, żeby w szkole był
automat ze zdrową żywnością.
Mam nadzieję, że wspólnymi
siłami uda się nam go postawić.

Na pewno będę o to walczyć.

Jak wyglądały Twoje
przygotowania do kampanii
wyborczej?

Najpierw musiałam stworzyć plakat
z prezentacją mojej osoby 
i programem wyborczym.
Drukowałam również ulotki
zachęcające do oddania na mnie
głosu. Wspólnie z moimi
przyjaciółmi zorganizowaliśmy
kampanię, w której chętnie
uczestniczyło wielu uczniów, nie
tylko z mojej klasy.

Jak się czułaś po ogłoszeniu
wyników, gdy dowiedziałaś się,
że zostałaś przewodniczącą SU?

Bardzo się ucieszyłam. Byłam
zaskoczona, że tyle osób na mnie
głosowało.

Magda Hoba

Na plakacie wyborczym miałaś
zdjęcie ze skrzypcami. Ile czasu
zajmuje Ci nauka gry,
ćwiczenie?

Jest to tak absorbujące, że tracę
poczucie czasu. Ćwiczę
codziennie. Oprócz tego uczę się
w Szkole Muzycznej II stopnia,
więc każde popołudnie spędzam
ze skrzypcami w rękach.

Ile razy w tygodniu masz
zajęcia w Szkole Muzycznej?

Prawie codziennie.

Jak długo już uczysz się grać
na skrzypcach?

Gram od 4 lat. W tym roku
zaczęłam 5 rok nauki.

Który z przedmiotów w szkole
lubisz najbardziej?

Lubię język angielski, ale również
interesuję się biologią i fizyką,

Dziękuję za rozmowę i życzę
powodzenia jako
Przewodniczącej SU.

Dziękuję.

Rozmawiała Aga Kurzak, kl. 6a
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O WYBORACH jeszcze słów kilka...

   We wrześniu w naszej szkole odbywały się wybory
do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie, którzy
kandydowali do samorządu powinni byli wyróżniać
się zdyscyplinowaniem, wysoką kulturą osobistą,
grzecznością wobec nauczycieli i kolegów.
Cechować się nienaganną opinią wśród uczniów 
i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną 
z zachowania. Musieli także zaprezentować  swój
program. 
   Podczas kampanii wyborczej kandydaci wraz ze
swoimi sztabami wyborczymi zachęcali do

głosowania na swoich kandydatów. Mieli plakaty
wyborcze, jednakowe stroje, czy też symbole. 
   W głosowaniu brali udział uczniowie klas IV-VIII. 
Po zliczeniu głosów wyłoniony został skład
Samorządu Uczniowskiego:
Przewodnicząca – Magda Hoba z 7d
I zca – Kuba Krawczyk z 5c
II zca – Emilka Swęda z 5b
III zca Natalia Roman z 6a.
Gratulujemy i czekamy na realizację wyborczych
programów.                                   (Aga Kurzak, 6a)

Foto: Aga Kurzak
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Łatka – „artystka”

   Państwo Long (właściciele
Łatki) zdecydowali się odnowić
pokój Janka. Otwarli niebieską 
i zieloną farbę i pomalowali jedną
ścianę. Musieli na chwilę
przerwać pracę 
i wyjść z pokoju, który zapomnieli
zamknąć. Łatka wykorzystała to 
i weszła. Pomalowana ściana była
już sucha. Nawet się nie obejrzała
i chlap – zamoczyła ogon w
zielonej farbie. Machnęła nim o
ścianę i zaczęła po niej bazgrać.
Bardzo się jej to spodobało, więc
znów zamoczyła ogon, tym
razem w niebieskiej farbie. I znów
coś nabazgrała. Potem jeszcze
odkryła inne farby, którymi
zabawiała się 
w najlepsze. Gdy właściciele
wrócili do pokoju, bardzo się
zdziwili tym, co zobaczyli, takie
oto dzieło:

Łatka w schronisku?

Łatka wyszła na poranny spacer,
zapomniała, że wczoraj
przegryzła obrożę, wyszła więc
bez niej.

   Spacerowała po znanych jej
kątach, gdy nagle pojawił się hycel
poszukujący bezpańskich psów.
Zauważył Łatkę, a że nie miała
obroży, wydawała się, że jest
niczyja. Złapał biedną psinkę. Łatka
wyła całą drogę, aż do schroniska.
   Po dwóch godzinach, Pan zdziwił
się długą nieobecnością psinki i
zapytał - Łatki nie ma jeszcze w
domu? – co? – odpowiedziała żona
– zwykle wracała po godzinie. –
Powinniśmy pojechać do
schroniska, czy przypadkiem tam
jej ktoś nie zawiózł – odpowiedział
Pan Łatki. 
– Dlaczego? – zdziwiła się Pani. 
– Spójrz na szafkę, leży tam jej
obroża. 
– Dobra. Znam pobliskie
schronisko, mój kumpel tam
pracuje, może coś wie –
odpowiedziała.
   Gdy weszli do schroniska
usłyszeli straszne wycie 
i skomlanie. Okazało się, że to ich
biedna Łatka tak wyje. Uciszyła się,
gdy zobaczyła swoich właścicieli. 

Po chwili wszystko się wyjaśniło 
i Łatka była już bezpieczna

w ramionach swojej Pani. Wróciła
do domu, czując się bezpiecznie,
od razu usnęła na swojej
jedwabnej poduszce.

Łatka u weterynarza
  
   Przyszedł czas, by zaszczepić
Łatkę. Łatka zaczęła coś
przeczuwać, gdy usłyszała 
o weterynarzu. Zaczęła się
trząść, jak osika. Gdy nadszedł
czas wyjścia nie można było
nigdzie znaleźć Łatki. W końcu
ktoś zauważył ogon pod starym
piecem. 
  Trudno było ją stamtąd
wyciągnąć, ale na szczęście
udało się ją przekupić psimi
ciasteczkami. Łatka cały czas
stawiała opór, okręciła się
smyczą wokół drzewa, by nikt jej
nie mógł ruszyć. Z wielkim trudem
udało się w końcu zaciągnąć
Łatkę do poradni weterynaryjnej.
Tym sposobem wszyscy zdążyli
na umówioną wizytę. W gabinecie
Łatka nadal się drżała. Nie
poczuła ukłucia 
i nie spostrzegła, gdy szła już 
w kierunku domu. Pomyślała, że
tak właściwie nie warto było się
tak bać i stresować.

Tekst i rysunki: 
Martyna Maron,6c

Przygody ŁATKI
(cz.3)
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Czy wiesz, że?
DIY 

ozdobna ramka

  Naturalnym środowiskiem życia papużek falistych
jest Australia.
   Środowiskiem ich życia są pustynne rejony, także
obszary trawiaste oraz nadrzeczne zadrzewienia 
i tereny rolnicze. Papużki faliste żerują na ziemi,
żywią się ziarnem. Najaktywniejsze są wcześnie
rano. Żyją w stadach. Zamieszkują dziuple drzew lub
leżących na ziemi kłód. Znoszą od 4 do 8 jaj o białej
skorupce. Wykluwają się po około 18 dniach. Jaja
wysiaduje jedynie samica, którą karmi samiec. Młode
papużki są w pełni opierzone po 5 tygodniach. 
   W Europie papużki faliste po raz pierwszy pojawiły
się w 1840. Pierwsze odmiany barwne papużek
falistych to żółta i niebieska. 
   Łatwo się oswajają. Pozwalają się dotykać, lubią,
gdy dotyka się ich głowy i jej okolic. Przy dobrej
opiece potrafią przeżyć w niewoli nawet 15 lat. Lubią
towarzystwo, dlatego warto kupić kilka papużek do
towarzystwa, by nie czuły się samotnie. 
   Właściwym pokarmem dla papużek falistych jest
odpowiednio dobrana mieszanka ziaren, która
powinna zawierać proso, kanar, proso senegalskie,
proso japońskie, owies i niewielką ilość nasion
oleistych. Można też podawać dzikie trawy.
Przynajmniej 2–3 razy 
w tygodniu powinny dostać owoce i warzywa –
podobnie jak inne australijskie papugi, najchętniej
jedzą zieleninę.

Opracowała Aleksandra Kubies, 5d

Nie bez przyczyny mówimy o papużkach
nierozłączkach. Papużka falista lubi
towarzystwo, dlatego warto kupić kilka
papużek, by nie czuły się samotnie.

Do it yourself, w skrócie DIY – "zrób to sam".
To idea samodzielnego wykonywania różnych

rzeczy, ozdób, etc.

Jak wykorzystać starą, zniszczoną ramkę? Możesz
ją odnowić i przyozdobić sam.

Przygotuj:

- ramkę na zdjęcia
- kilka kolorowych tasiemek, lub wstążeczek,ozdoby
- kartkę A4
- marker [lub parę markerów w różnych kolorach]
- linijkę
- nożyczki.

Wykonanie:

  Do ramki przyłóż kartkę, odmierz rozmiar ramki 
i wytnij odmierzoną część kartki. Włóż ją do ramki.
Ramkę oklej tasiemkami. W ramce napisz, co
chcesz lub przyklej ozdoby.

Opracowała: Aga Kurzak, 6a
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Jaka jest ulubiona ryba
nauczyciela matematyki?
- Suma!

"w (ch)murach 13" redagowały: Aga Kurzak, Martyna Maron, Aleksandra Kubies, Natalia Roman 

Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 13 Chorzów, ul. Styczyńskiego, tel. 32 2411 635

mail: trzynastka@spoko.pl

Spotkania redakcji w każdy PONIEDZIAŁEK o GODZ. 14:35. w sali 30
ZAPRASZAMY!!!

Jasio przychodzi do domu i
mówi do mamy:
- Mamo, mamo dostałem 5!
- Naprawdę?
- Tak, dwójkę z matematyki,
dwójkę z historii i jedynkę 
z polskiego.

Jakie są ulubione chipsy
hydraulika?
- Crunchips'y!

Żarty wybrała dla was 
Natalia Roman
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DODATEK SPECJALNY!!!

NAGRODY dla pierwszych trzech osób, które rozwiążą
krzyżówkę!!! 

Odpowiedzi (od 1do 8) na kartce wraz z hasłem 
należy przynieść do sali nr 30, do p. A.Kozak.
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