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Nasza zima zła?

Ferie już tuż tuż... W numerze:

W województwach:
dolnośląskim,
mazowieckim,
opolskim i
zachodniopomorskim
rozpoczęły się ferie
zimowe. Ale co się
odwlecze...:)
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Kolejny triumf Orła z Zębu!

M.Dś.
Trochę sportu z górnej półki... Nie sposób o tym nie napisać! 
                                   Więc zapraszam na...

Sportowe Wydarzenia Stycznia!

      6 stycznia Kamil Stoch wygrał Turniej Czterech
Skoczni. To drugie takie zwycięstwo w jego karierze
(zeszłoroczny TCS również padł łupem Kamila). Nasz
Mistrz zafundował nam jednak więcej emocji: jako
drugi skoczek narciarski w historii zwyciężył we
wszystkich czterech konkursach jednego TCS!
     16 i 17 stycznia odbyły się Mistrzostwa Świata w
Lotach. Kamil Stoch wywalczył tytuł wicemistrza
świata. Lepszy był tylko Norweg Daniel Andre Tande. 
     18 stycznia podczas drużynowego konkursu MŚwL
polscy skoczkowie zdobyli brąz.

M.Dś

Bo w soboty w szkole jest fajnie... 
czyli "Kształcenie dla przyszłości"

     Już ruszył! W naszej szkole jest kolejny projekt realizowany w ramach Funduszy Europejskich! W
warsztatach udział bierze 74 gimnazjalistów! Każdy uczeń miał do wyboru jeden z pięciu bloków.
Dostępne były warsztaty, dzięki którym wybór szkoły, a później pracy stanie się choć trochę łatwiejszy,
umysły ścisłe mają możliwość poćwiczyć matmę, fizykę, chemię czy nawet programowanie i wiele więcej!
Uczestnicy projektu jedzą obiady w restauracji "Wiktoria" (podobnie jak podczas ostatniego projektu). 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszam na projektowego bloga prowadzonego przez
uczestników bloku IV: ksztalceniedlaprzyszlosci.blogspot.com   
Kod QR bloga jest dostępny na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu.
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                                                                                                                                     Ka.G

A to ciekawe !
                                                          wersja noworoczna

Szkocja
Szkocki sylwester wywodzi się jeszcze z czasów
pogańskich, nazywa się Hogmanay i trwa aż cztery
dni. W Edynburgu zaczyna się 30 grudnia.  Wielka
i efektowna parada z pochodniami przechodzi przez
historyczne centrum miasta, aby rytualnie spalić łódź
wikingów.
Dania
W sylwestra Duńczycy rozbijają talerze o drzwi swoich
przyjaciół. Mnóstwo rozbitych kawałków porcelany
na wycieraczce świadczy o sporym gronie oddanych
kompanów.

Włochy
Włosi lubią świętować Nowy Rok przede wszystkim na
hucznych ulicznych zabawach. Stolicą włoskiego
karnawału jest Viareggio. Zabawa jest bardzo
spontaniczna, pełna radości i entuzjazmu. Po ulicach
przejeżdżają ogromne platformy przedstawiające
najczęściej znane osobistości.
Rosja
W Rosji Sylwester obchodzony jest uroczyściej niż
Boże Narodzenie i ma to miejsce z 13 na 14 stycznia.
Większość ludzi Nowy Rok wita w domu w gronie
rodziny i przyjaciół. Składają sobie życzenia i
obdarowują prezentami przynoszonymi przez Dziadka
Mroza i Śnieżynki.
Hiszpania
W większych miastach organizowane są noworoczne
fiesty. O północy głośno uderza dzwon a ludzie muszą
zjeść 12 winogron. Przy zjedzeniu każdej sztuki,
należy pomyśleć jedno życzenie.
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Warto przeczytać

POJEDYNEK DETEKTYWÓW
Artur Burski dostaje tajemniczą propozycję wzięcia
udziału w niecodziennym pojedynku. Stawką jest
20 tysięcy euro. Młody matematyk przyjmuje ofertę
i wyjeżdża do zamku w Oporowie. Niedaleko
twierdzy odkryto bowiem trumnę ze szkieletem i
miedzianą tabliczką z zaszyfrowaną informacją o
ukrytym skarbie. Do pojedynku staje siedmiu
detektywów, nie wszyscy jednak grają fair.
Atmosfera zagęszcza się z każdą chwilą, a
niewinne śledztwo zmienia się w niebezpieczną
grę, gdy na jaw wychodzi zbrodnia sprzed lat…

LASSIE, WRÓĆ!
Joe dowiaduje się, że ojciec stracił pracę i musiał
sprzedać ukochanego owczarka. Twarde realia
ogarniętego kryzysem miasteczka zmusiły dobrych
ludzi do trudnych decyzji. Pies jednak nie rozumie,
dlaczego musi opuścić ukochany dom. Nie
przelicza miłości na pieniądze i postanawia wrócić
tam, gdzie jest jego miejsce. Niewyobrażalnie
trudna i wyczerpująca wędrówka Lassie jest
dowodem na to, że dla ukochanej osoby można
zdobyć się na najwyższe poświęcenie...

ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA

Gdy Maryla i Mateusz Cuthbertowie decydują się
przygarnąć chłopca z sierocińca, nie mają pojęcia,
że od tej pory ich życie wypełnią niespodzianki.
Zaczyna się od tego, że na Zielone Wzgórze w
Avonlea przybywa nie chłopiec, lecz
jedenastoletnia rudowłosa dziewczynka. Ania to
osóbka o nieprzeciętnym temperamencie i
wybujałej fantazji. Jej obecność wywróci życie
mieszkańców Avonlea do góry nogami, a Zielone
Wzgórze nigdy nie będzie takie jak dawniej...
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Odpowiedzi:
1. W koszulce jest 8 dziur.
2. 50 palców.
3. 7+1=8, 4+3=7, 5+4=9
4. Spacerowały 3 osoby: w jednej
osobie siostra i żona, brat i mąż.
5. Agata była rybką akwariową.
6. 6 dzieci (5 synów i córkę).
7. Stopa procentowa.

TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA,
czyli 7 zagadek

 i 7 nieoczywistych odpowiedzi 

Na spacer szli brat z
siostrą i mąż z żoną.

Znaleźli 4 jabłka.
Zjedli po jednym i jedno
zostało. Jak to możliwe?

                                                          Zagadka nr 4

Matka miała 
5 synów, każdy

miał jedną
siostrę. 

Ile matka miała
dzieci?

W dwóch
rękach masz 
10 palców. 

Ile palców masz
u 10 rąk?

                                 Zagadka nr 2

Agata była bardzo ciekawa świata za

szybą. Codziennie z zainteresowaniem

wypatrywała, jak chłopcy grają w piłkę, i

szczerze żałowała, że nie może grać z

nimi. Pewnego dnia chłopcy tak kopnęli

piłkę, że stłukła szybę. Agata natychmiast

pożałowała swojej ciekawości. Dlaczego?

                                               Zagadka nr 6
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Ferie już niedługo, więc chciałabym zaproponować
kilka miejsc w okolicy, w których możecie
wykorzystać wolny czas jak najlepiej.
~ Lodowisko w Skarżysko-Kamienna to doskonałe
miejsce na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi.
~ Kryta pływalnia w Starachowicach przy ulicy
Szkolnej. Pływalnia to niejedyna atrakcja tego miejsca,
można tam również świetnie się bawić na kręgielni,
wspaniale wypocząć w saunie oraz poćwiczyć na
siłowni.
~ Kino ,,Helios'' w Starachowicach. W kinie możecie
miło spędzić czas oglądając premiery filmowe.
~ Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Mirzec. W tym
miejscu możecie spędzić czas robiąc najróżniejsze
rzeczy, ozdoby, prace plastyczne.
~ I na sam koniec chciałam jeszcze dodać, że dwa
pełne śmiechu i niezapomnianych atrakcji dni możecie
spędzić na corocznym szkolnym biwaku.
Wspaniałego wypoczynku!

                    Ferie już niedługo...
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