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14.02. WALENTYNKI

              Z okazji walentynek zapraszamy do rozwiązania quizu
sprawdzającego Waszą wiedzę na ten temat. Życzymy miłej
zabawy!
1.  Kiedy obchodzimy Walentynki?
a)  14 lutego
b)  15 lutego
c)  16 lutego

2.  Od kogo pochodzi nazwa Walentynki?
a)  Św. Wojciecha
b)  Św. Włodzimierza
c)  Św. Walentego

3.  Zaznacz jeden, błędny symbol Walentynek.
a)  Kupidyn (Amor)
b)  Flaga
c)  Serce

4.  Zaznacz inną nazwę Walentynek.
a)  Dzień miłości
b)  Dzień zakochanych
c)  Dzień pocałunków
                    
                            Ciąg dalszy na kolejnych stronach gazetki.
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Jakie postanowienia?
Czy mam zacząć zdrowy tryb życia? Musisz
dostosować je do potrzeb, bo po co masz mieć
postanowienia, jeżeli ich realizowanie nie
sprawia Ci przyjemności. Oto przykładowe
ustalenia na Nowy Rok:
-przeczytam 100 książek przez cały rok,
-co sobotę będę ćwiczyć przez 20 minut,
-raz w tygodniu wypiję koktajl,
-uzbieram 2000 zł na wakacje,
-zasadzę w ogrodzie niezapominajki,
-popracuję nad tym, aby mieć 6 z j. polskiego,
-zacznę prowadzić dziennik motywacyjny,
-będę pomagać w domu co najmniej 30 minut
dziennie,
-będę zabierać psa na dłuższe 15-20 minutowe
spacery,
-zacznę brać witaminę D,
-skupię się na moich pasjach, czyli np.:
śpiewaniu, malowaniu i pisaniu,
-zmienię swoje pismo, na ładniejsze i bardziej
estetyczne, ćwicząc je,
-będę ubierać się bardziej elegancko,
-napiszę sensacyjną książkę,
-zacznę grać na pianinie,
-zbuduję makietę kosmosu,
-będę spędzać tylko 35 minut dziennie na
telefonie,
-obejrzę 14 dobrych filmów,
-zacznę wstawać w weekendy o 8:30,
-przestanę się garbić,
-zacznę słuchać więcej niż mówić

No to do roboty...

1.  Pisz ciekawe, ale osiągalne
postanowienia.
2.  Załóż kalendarz lub notes, aby
monitorować swoje postępy.
3.  Ładnie i estetycznie spisz wszystkie
ustalenia oraz powieś w widocznym
miejscu.
4.  Staraj się nie mieć zbyt wielu
wymagań, pamiętaj wlicz w to ilość
twojego czasu.
5.  Miej dużo zapału i energii.
6.  Możesz motywować się drobnymi
nagrodami, po każdym zrobionym
większym kroku do przodu.

Czy warto mieć postanowienia
noworoczne?

Warto mieć ustalenia, ale pamiętaj nie
musisz ich tworzyć tylko na Nowy Rok.
Postanowienia pomagają w codziennej
rutynie i trochę ją urozmaicają. Takie
nawyki pomagają w nauce:
systematyczności, odpowiedzialności i
samodzielności. Musisz jednak być
regularny, bo inaczej postanowienia
tracą sens. Lepiej by było, gdyby
ustalenia były konkretne np.; będę
czytać więcej to przeczytam 150
książek w ciągu całego roku. Jednym
zdaniem warto mieć postanowienia, ale
należy myśleć o swoim czasie i
osobowości.

Jak mam zacząć, czyli co
nieco o
postanowieniach...

www.mypinkplum.pl
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Mówisz po angielsku?

             IDIOMY
         ANGIELSKIE

       SPOSOBY NAUKI
     JĘZYKÓW OBCYCH

       Masz zamiar uczyć się języka  angielskiego?
Jeśli chcesz zabłysnąć wśród znajomych, Twoja
przygoda nie może obejść się bez nauki idiomów
angielskich. Poniżej, znajdziecie kilka propozycji:

                   keep sth under one's hat
                   trzymać coś w tajemnicy

                      make up one's mind                                   
postanowić, zdecydować się

           
                     easier said than done 
                łatwiej powiedzieć niż zrobić

                      hit the nail on the head  
                             trafić w sedno

                         burst out laughing 
                        wybuchać śmiechem

           
                      not be sb's cup of tea 
                     nie być w czyimś guście

                    
                     after your own heart  
                          bratnia dusza

                                 FISZKI 

     JEŚLI ZAUWAŻYŁEŚ NP. WRONĘ, A NIE WIESZ
     JAKI JEST ODPOWIEDNIK TEGO SŁÓWKA W   
         J.ANGIELSKIM, ZAPISZ NOWE SŁÓWKO        
                              W NOTESIE.
       
     OGLĄDANIE FILMÓW W J.ANGIELSKIM            
       (ĆWICZYSZ SŁUCHANIE I WYMOWĘ)       

               SŁUCHANIE NATIVE SPEAKERA  
       (NP. "ENGLISH WITH LUCY" NA YOUTUBE )  

                    SŁUCHANIE RADIA BBC        

        CZYTANIE KSIĄŻEK, BAJEK, KOMIKSÓW

 

          
                       > TAJNY REDAKTOR ♥
         
    

www.printoteka.pl
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(Nie) tylko dla orłów

           Tegoroczne konkursy
przedmiotowe już za nami, ale na
pewno zapamiętamy je  na długo ze
względu na ich wysoki poziom,
szczególnie z j. polskiego.  W naszej
szkole pod koniec października 2017 r.
odbyły się eliminacje do etapów
rejonowych z j. polskiego, matematyki i
j. angielskiego.  W sumie wzięło w nich
udział 71 uczniów ( niektórzy próbowali
swych sił we wszystkich). 
W ocenie uczestników najtrudniejszy
był konkurs z j.polskiego, nie tyle ze
względu na  trudność zadań, co z
powodu ich dużej ilości i braku czasu
na wykonanie wszystkich. Najlepiej
wypadł konkurs j. angielskiego- tu aż
trzy osoby zdobyły wynik ponad 80 %
punktów, ale mieliśmy swoich
reprezentantów także w dwóch
pozostałych.

Kolejny etap konkursu-rejonowy- odbył
się pod koniec listopada, ale dopiero
tuż przed świętami Bożego Narodzenia
poznaliśmy ostateczne wyniki. 
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
tego etapu z naszej szkole! Ogromnie
cieszymy się z sukcesu dwojga
uczniów, którzy zakwalifikowali się
ostatniego etapu-wojewódzkiego. Są to
Maja Walkusz z klasy    7 a ( z języka
angielskiego) oraz Igor Mariak   z klasy
7 a     ( z matematyki). Trzymamy za
Was kciuki i życzymy powodzenia 6 i
7.02. 2018 r., kiedy odbędą się konkursy
wojewódzkie.
                                                     Redakcja

Krótki przerywnik
 
         Chciałabym polecić Wam cykl
książek pt. „Dziennik cwaniaczka”
napisany przez Jeff’a Kinney’a. 
Wszystkie części są bardzo
interesujące. Opowiadają o życiu
Grega. Są napisane  językiem jakiego
używamy na co dzień         w formie
dzienniczka, jak wskazuje tytuł. Książki
można wypożyczyć w naszej bibliotece
szkolnej.
       Miłego czytania! 
  
                                            Ola Rudnicka

Dzienniczek Cwaniaczka Nieznany
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Ciąg dalszy quizu ze strony 1.
5. Walentynki są obchodzone w południowej i
zachodniej Europie od:
a)  Nowożytności
b)  Starożytności
c)  Średniowiecza

6. Zaznacz jeden, błędny kraj z którego nie trafiły do
Polski obchody walentynkowe.
a)  Dominikany
b)  Tyrolu
c)  Bawarii

7. Zaznacz jeden, błędny zwyczaj związany z
Walentynkami.
a)  Wysyłanie listów
b)  Dawanie prezentów
c)  Ubieranie choinki

8. W jakim kraju rozpoczęły się Walentynki?
a)  Włochy
b)  Stany Zjednoczone
c)  Kanada

9. Jaką poprawną nazwę nosi miejsce gdzie
znajduje się bazylika patrona Walentynek?
a)  Tanini
b)  Terni
c)  Tara

10.  W którym roku kobiety to zaczęły wysyłać
kartki walentynkowe?
a)  1476r.
b)  1477r.
c)  1478r.

11.  Kto jako pierwszy wysłał Walentynkę?
a)  Mężczyzna
b)  Kobieta
c)  Obie płci w tym samym czasie

12.  Jaki zakaz złamał patron Walentynek?
a)  Zerwał owoce z zakazanego drzewa
b)  Uwolnił wszystkich więźniów
c)  Błogosławił śluby młodych legionistów

13.  Jaki kolor najbardziej kojarzy się z
Walentynkami?
a)  Biały
b)  Czerwony
c)  Różowy
                  Przygotowała Oliwia Lipkowicz

WALNETYNKI 2018

,,Czego nie wiecie 
o naszych nauczycielach?”

             Wielu z nas uważa, że nauczyciele nie mają
zbyt wiele czasu na własne życie, bo ciągle zajmują
się sprawdzianami, klasówkami no i nami. A ja
chciałabym Wam pokazać ich inne oblicze. 
Zapytałam więc m.in. o ich zwierzęta, hobby, czas
wolny, ulubione kolory. W naszej sondzie udział
wzięli: Monika Babiak, Małgorzata Ziółkowska, Anna
Strońska, Mariola Skoczylas, Piotr Marszałek,
Łukasz Kołodziejak, Krzysztof Kajder i Łukasz
Helwig.
          Największym miłośnikiem zwierząt jest Pan
Łukasz K. Sam nie może się doliczyć, ile ich ma,
posiada  między innymi psa Misiaka i chomika,
który czasem wabi się Zgredek lub Omik. Drugą
pod względem ilości zwierząt jest pani Monika, która
posiada m.in.  dwa szczury- Rufusa i Ramzesa, psa
Blankę. Pani Małgosia ma w swoim domu psa
sznaucerka, pan Łukasz H, ma dwa koty. Jeden z
nich znajduje się u pana w domu od  czasów liceum,
a drugi został adoptowany ze schroniska. Co robią
nauczyciele w czasie wolnym? Pani Małgosia
najbardziej lubi grać w szachy. Pani Ania
kolekcjonuje miniatury znanych budowli w Polsce i
na świecie. Pani Monika uwielbia czytać książki.
Pan Łukasz K. interesuje się wargamingiem,
modelarstwem i historią. Pan Piotr bardzo lubi
leniuchować. Pani Mariola interesuje się
tworzeniem. Pan Kajder pasjonuje piłką nożną i lubi
grać w brydża. Pan Helwig interesuje się piłką
nożną.   
                        Ciąg dalszy na następnej stronie.

Nieznany
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    "Czego nie wiecie o naszych nauczycielach"
                          - ciąg dalszy

Lewitacja

I po lewitacji

         
 Nauczyciele aby odpocząć również uprawiają
sporty.  Na boisku piłkarskim z pewnością
spotkacie p. Kajdra i p. Helwiga, a na ścieżce
rowerowej panią  Anię, Mariolę lub Małgosię.
Na aerobiku lubi także spędzać czas p. Mariola, zaś
spokojne spacery to sposób na relaks p.  Moniki.
Karate to z kolei pasja p. Piotra.
          Każdy z nas posiada swoje ulubione kolory. 
A jakie kolory lubią nasi nauczyciele?  Pan
Krzysiek, p.  Mariola i p.  Piotr są wielbicielami
niebieskiego. Panie Ania i Małgosia lubią zielony.
Fiolet to kolor p. Moniki, żółty – p.  Łukasza H. ,
czarny – p.  Łukasza K.
           Choć wakacje już dawno za nami, to
zdradzimy Wam, gdzie spędzali je nasi ankietowani.
Pan Piotr podróżował po Włoszech, p. Ania
zwiedzała Norwegię, w Maroku była p.  Monika, ale
w wolnej chwili odpoczywała również w
Bieszczadach. W Bieszczadach był także p.
Krzysiek, znalazł również czas, by odwiedzić
Mazury i Wilno. Pan Łukasz H. podczas wakacji
szlifował grę w tenisa na kortach w Szczecinie, zaś
p. Łukasz K. okazał się tak wielkim domatorem, że
nie wyjechał nigdzie.
          Muzyka łagodzi obyczaje. Dowiedzcie się,
 jaki rodzaj muzyki wpływa kojąco na nauczycieli. W
poezji śpiewanej zasłuchana jest pani Mariola i pani
Małgosia. Pani Monika szczególną sympatią darzy
muzykę w wykonaniu Michała Bajora. Rap i punk to
gatunki muzyki, którą słucha pan Łukasz H., pan
Łukasz K. preferuje ciężki brzmienia. Pani Ania lubi
muzykę rockowa w wykonaniu zespołów Muse i
U2. Pan Krzysiek lubi z kolei rocka i pop, zaś pan
Piotr najlepiej relaksuje się przy muzyce fado.
           Na koniec zapytaliśmy o ulubione przedmioty
w szkole. Pani Mariola od zawsze kochała plastykę,
a pani Monika historię. Zamiłowanie do tego
przedmiotu podzielali również obaj panowie
Łukaszowie. Matematyka była ulubionym
przedmiotem pani Małgosi, pani Ani i pana Krzyska.
W.F. to ulubiona lekcja pana Piotr i Krzyska.
          Dziękujemy nauczycielom za udział w naszej
sondzie.

                                              Dominika Bartosik

                     Z życia naszej redakcji

         To już drugi numer naszej gazetki. Ciekawi
jesteśmy Waszej opinii na jej temat. Co Wam się
podoba, czego brakuje. Jakie tematy Was
interesują? Czekamy na Wasze propozycje, które
możecie wysyłać na redakcyjnego maila:
sp1gazetka@onet.pl.

Praca nad gazetką bywa męcząca. Popatrzcie, jak
się relaksujemy podczas "lewitacji" i zacieśniamy -
dosłownie - więzi koleżeńskie ( tylko nie róbcie tego
sami w domu!)

Redakcja

Redakcja
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