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&Dzień kobiet   &   Walentynki
Gry planszowe   &  Wywiad z panem Maciejem     
                                             Mieloszyńskim
Kącik Rozmaitości  &   Wieści z galaktyki
Quiz - Jakim jesteś kotem?  &   Quiz - Czy jesteś królową    
                                                           wyprzedaży
Kinomaniak  &    Poczytadło
Coś na ząb  &   Lena poleca
Śmiechy, Chcichy, Chachy!  &  2 opowiadania konkursowe
Gruzja - kraina pogodnych ludzi &   horoskopy 
Kącik malucha - kolorowanka

           

    Dla dziewcząt, które znam moc
życzeń dzisiaj mam. Dużo zdrowia
szczęścia i miłości oraz kwiatów i
radości. Niechaj się to niesie na cały
kraj, dziś dla pań wszystko naj.. naj...
naj!
    Z okazji Dnia Kobiet Tyle spokoju, ile
tylko potrzebujesz, tyle szaleństwa, aby
życie nie wydawało się nudne, tyle
szczęścia, abyś nie oszalała z nadmiaru,
zaś miłości ponad wszystko życzy...
    Wszystkiego najlepszego,
pomyślności, mądrości i piękna z okazji
dnia kobiet!

.

Skład redakcyjny:

Inga Rejment

Oliwia Pozorska

Lena Wesołowska

Ania Dąbkowska

Gabi Niedziałkowska

    
        Życzenia i wierszyki z okazji Dnia Kobiet!
                                                                              Ania D.

.
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Dzień Kobiet
Gabi

W Armenii po upadku Związku
Radzieckiego zaniechano
świętowania MDK, zamiast tego 7
kwietnia wprowadzono
święto Piękna i macierzyństwa.
Ludzie świętują jednak również 8
marca.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.

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. Zapoczątkowane
zostały one przez Socjalistyczną
Partię Ameryki.

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.

W latach 1913 i 1914 podczas
Międzynarodowego Dnia Kobiet
odbyły się demonstracje
antywojenne. Tego dnia święto było
obchodzone po raz pierwszy w
Rosji. Dzień Kobiet obchodzony był
w również innych krajach.

Obecnie corocznie odbywają się
organizowane przez
feministki manify, czyli
demonstracje połączone
z happeningiem na rzecz równego
traktowania kobiet i mężczyzn.

8 marca czyli w dzień kobiet warto
kobietą, które lubimy, podarować
kwiaty lub słodycze. Warto też
złożyć im życzenia. Oto kilka
informacji o tym ważnym święcie.

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. W
konferencji udział wzięło ponad 100
uczestniczek z 17 krajów, w tym
trzy kobiety po raz pierwszy
wybrane do Parlamentu Fińskiego.
Ustanowienie Dnia Kobiet zostało
przyjęte w drodze anonimowego
głosowania, bez ustalania dokładnej
daty jego obchodów

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

https://pl.wikipedia.org/wiki/Matronalia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manifa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Happening
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W tym roku uczniowie podeszli do
tematu Walentynek śpiewająco!

Pierwszy szkolny
flashmob!

Nie
ograniczyliśmy
się do szkoły:
naszą
wyśpiewaną i
papierową
Walentynkę

zanieśliśmy też
do Vita Baru,
sklepiku oraz
piekarni
sąsiadujących z
naszą szkołą. 

                    ♥Rozśpiewane Walentynki♥
                                   Inga Rejment

..

..

Krótko po
rozpoczęciu
piątej lekcji
uczniowie
wyszli z klas,
zgromadzili się
na dolnym holu i
na schodach, po
czym wspólnie
zaśpiewali
piosenkę
Steviego
Wondera „I Just
Called To Say I
Love You”.
Faktycznie, nie
potrzeba
specjalnej
okazji,

żeby wyrazić
uczucia
sympatii czy
miłości, a my
chcieliśmy sobie
i innym o tym
przypomnieć
właśnie w ten
szczególny
dzień.

Flash mob –
określenie,
którym przyjęło
się nazywać
sztuczny
tłum ludzi
gromadzących
się
niespodziewanie
w miejscu
publicznym w
celu
przeprowadzenia
krótkotrwałego
zdarzenia,
zazwyczaj
zaskakującego
dla
przypadkowych
świadków.

W akcji
uczestniczą
nieznani sobie
ludzie znający
jedynie jej termin
i planowane
działanie.
Zazwyczaj
akcje takie
organizowane
są za
pośrednictwem
Internetu lub
SMS-ów.

..

..
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           Gry Planszowe- znamy         
                   zwycięzcę!

Podjęcie się takiego wyzwania
wymaga zarówno czasu, jak i
ojbrzymieeeej kreatywności. Bo
przecież nie każdy potrafi wymyślić
własną grę i jej zasady.

W czwartek 22 lutego tradycyjnie w
naszej szkole odbyła się uroczysta
gala. Po długich obradach jury
zwyciężył chłopiec z klasy
pierwszej.

Jeszcze raz gratulujemy
uczestnikom oraz osobom
wyróżnionym. Mamy nadzieję, że
do zobaczenia za rok! 

Gry Planszowe- rodzaj
gry towarzyskiej, do której używana
jest plansza.
Tradycyjne plansze posiadają
specjalne pola, na których
najczęściej rozgrywane są partie
poprzez umieszczanie lub
przesuwanie pionków w ustalonej
wcześniej kolejności przez graczy,
których liczba jest ściśle ustalona.
W tradycyjnych grach planszowych
zazwyczaj istnieją zasady
przesuwania pionów zgodnie z
pewnym kierunkiem lub ustalony
jest konkretny sposób ich
poruszania – np. ruch skoczka w
szachach.

..

W ostatnim czasie w naszej szkole
odbył się konkurs. 
Zasady były krótkie, jasne i
przejrzyste.
Mianowicie zadaniem uczestników
było własnoręczne wykonanie gry
planszowej. 

Uczestnikami konkursu były
głównie dzieci z młodszych klas.
Dlatego też wielkie zaskoczenie.
Dzieci zrobiły przepiękne
planszówki. Dodatkowo niektóre z
nich posiadały pionki, kostkę oraz
instrukcję.

Oklaskom nie było końca. 

Jednak ku naszemu zaskoczeniu-
to nie był jeszcze koniec! 
Dzieci wraz z rodzicami i
nauczycielami mogły zagrać w
konkursowe gry. Było świetnie! 

..

...

..

..

..
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         Ciąg dalszy wywiadu :)
                     

 Wywiad z Panem Maciejem Mieloszyńskim- 
                      nauczycielem wf-u

                           Przprowadzały: Inga Rejment, Olivia Pozorska 
                                           Pytania: Inga Rejment

Szkolne Plotki: Dlaczego został Pan nauczycielem
wf-u?

Pan Maciej: Moja mama i siostra
pracują w szkole. Chyba im
pozazdrościłem :) Już w liceum
wiedziałem, że będę nauczycielem,
a do tego interesowałem się
sportem od zawsze. Wybór był
prosty.
SP: Jaki jest Pana ulubiony youtuber? Dlaczego?

                     

PM: Youtube to moje małe
uzależnienie. Oglądam b. dużo
vlogerów, kanałów kulinarnych,
komediowych i naukowych.
Najbardziej lubię FoodEmperorla.
SP: Jak nie nauczyciel wf-u, to jaki
zawód by Pan wybrał?
PM: Z pewnością byłbym
kucharzem, to moja moja pasja.
Gotowałbym w restauracji z
gwiazdami Michelin.
SP: Gdyby mógł Pan pojechać w dowolne miejsce
na ziemi, gdzie by to było?

                    

PM: Maroko. Doskonała pogoda i
wybitna kuchnia.
SP: Co sądzi Pan o dietach
bezglutenowych? Czy to zdrowe
dla ludzi nieuczulonych na tą
substancję?
PM: Diety nie powinno stosować
się z powodu mody. Organizm
potrzebuje urozmaiconej diety,
zdrowe osoby powinny dostarczać
mu witamin i minerałów z wielu
źródeł.

..

SP: A czy Pan stosuje jakąś dietę?
PM: Nie ma lepszej diety niż
regularne jedzenie.
SP: Jaki jest Pana ulubiony sport?
Dlaczego?
PM: Curling. Nie ma bardziej
emocjonującego sportu. Poza tym
lubię mniej popularne dyscypliny:
piłka ręczna, futbol.

SP: Jakie jest Pana największe
marzenie?
PM: Moje marzenia wiążą się z
podróżami. Gdy wrócę z jednej, już
myślę o następnych destynacjach.
Teraz marzy mi się Ameryka
Południowa.
SP: Co sądzi Pan o zmianie
między współczesną młodzieżą, a
tą z Pana dzieciństwa?
PM: Każde pokolenie się różni i
trzeba do tego podejść ze
spokojem. Młodzież interesuje się
czymś innym teraz, czy za 15, czy
100 lat temu. Czasy się zmieniają,
ludzie również

SP: Kto jest Pana idolem?

PM: Nie mam idola w sensie
stricte. Staram się otaczać
wartościowymi osobami, od
których czerpię najlepsze wzorce.

SP: Dziękujemy za rozmowę.

..

..
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          Kącik Rozmaitości!

Akwarium ,,labirynt" - Rybki to nie
chomiki, a jednak ich dom -
akwarium, możemy 
rozbudowywać w nieskończoność.
Możemy tworzyć z nich wielki
labirynt aż w końcu skończą się
nam materiały.

Magiczna lampa - Okazuje się, 
że te dwie lampy nic ze sobą nie
łączy. No, może sam wygląd.
Lampa lewituje. Sekret rozwiązania
kryje się w magicznych siłach
elektromagnetyki.

Electrolux - Podobne to
,,Magicznego tostera" z poprzedniej
gazetki. Jednak różni się tym, że
urządzenie to DRUKUJE obrazy na
tostach. Ale to nie wszystko. Z rana
możesz wydrukować na toście
porcję newsów z dzisiejszej
porannej gazety. 

Magic Spicer - ma prostą metodę
działania. Zakrętki od
pojemniczków mają wbudowany
magnes. Wystarczy tylko
odpowiednia listwa pod szafkami a
nasze przyprawy mogą elegancko
wisieć w powietrzu.

Designerski talerz - Nie tylko
ładnie wygląda, ale jak się okazuje,
jest też funkcjonalny. Przechylony
w jedną stronę sprawia, że nie
musimy go przechylać aby
zaczerpnąć ostatnią łyżkę zupy.
Przydatny jest w wielu
przypadkach.

Zdalnie sterowany mop - A gdyby
było można wyczyścić podłogę na
błysk nie 
schodząc z kanapy? A gdyby było
można poruszać się mopem za
pomocą pada? Oczywiście, że
można!

Zwracaliście kiedykolwiek
uwagę jak wygląda wasz
wieszak? Czy może
omijaliście go szerokim
łukiem i rzucaliście kurtki
gdziekolwiek, tylko żeby nie
były na waszym wieszaku?
Wystrój domu najczęściej
zależy od drobiazgów, takich
jak wygląd wieszaka lub
choćby wzór na zasłonach.
Dlatego wieszak, który się
nazywa ,,Widelce" mógłby
ustroić choć trochę wasz
dom.
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Dowiedz się, co
dzieje się na świecie!

      Kamil Stoch mistrzem w           
            Pjongczangu!!!

                    ♥Celebryci♥ 

                        ♥Wieści z Galaktyki♥
                                                                         Inga Rejment

..

30-letni skoczek w sobotę wygrał
konkurs olimpijski w
Pjongczangu. Srebrny medal
zdobył Andreas Welinger, a
trzeci Robert Johansson.
Wszyscy pod skocznią odebrali
pamiątkowe statuetki i pluszaki
przedstawiające maskotkę
igrzysk - białego tygrysa
Soohoranga. Ceremonia
medalową zaplanowano na dużej
scenie w centrum Pjongczangu.

Piosenkarka Rita Ora
postanowiła zażartować w
niemieckim programie "The
Voice". Podczas przesłuchania
"w ciemno", kiedy jury siedziało
odwrócone tyłem do sceny, Rita
zaśpiewała swój utwó "Your
Song". Wszyscy byli na "tak", ale
nie rozpoznali piosenkarki. Rita
skłamała, że jest początkującą
artystką z Londynu, a sędziowie
stwierdzili, że dziewczyna ma
głos identyczny jak Rita Ora.
Kiedy Rita w końcu nie
wytrzymała i zaczęła się śmiać,
sędziowie byli w szoku. 

..

Ansel Elgort w filmie "Gwiazd
naszych wina" gra nastolatka
chorego na raka. Twierdzi, że od
tej pory zmieniło się jego
nastawienie do życia. Dodał też,
że nie przejmuje się drobiazgami.
Słusznie!

..

Hailee Stenfeld wyznała, że
zanim wyśle do kogoś SMS,
długo myśli nad tym co chce
napisać "Przeraża mnie to, że
teraz ludzie piszą bez
zastanowienia. Z tego biorą się
różne niejasne sytuacje"-
wyjaśnia. 

..

..

..

..

..
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Quiz - Jakim jesteś kotem?
Gabi

Czy zastanawiałeś/aś się
kiedyś jakim byłbyś kotem
gdybyś nim był? Ten quiz
odpowie Ci na twoje pytanie i
w dodatku jeśli chcesz
wybrać nowego kota to ten
quiz pomorze Ci znaleźć
idealnego kota dla Ciebie!!! 

Jakie jest ulubione miejsce w
Twoim domu?
1. podwórko, najchętniej cały dzień
spędzałbym na trzepaku albo
wspinając się po drzewach,
2. sypialnia, a dokładniej moje
łóżko,
3. kuchnia-najchętniej
zamieszkałbym w lodówce,
4. nie mam ulubionego miejsca,
ważne, żeby być wśród bliskich,
5. chciałbym być w kilku miejscach
jednocześnie,
6. wanna to mój ulubiony mebel,
7.obojętnie, byleby mi wszyscy dali
święty spokój,
8. sam nie wiem.

Co cenisz najbardziej w członkach swojej rodziny?

1. nasze długie i fascynujące
rozmowy,
2. ciepło i czułość jaką mnie
obdarzają,
3. wspólne rodzinne posiłki,
4. uwielbiam małe dzieci,
5. cierpliwość z jaką rodzice ratują
mnie z kolejnych tarapatów,
6. po prostu to, że są,
7. nie lubię mojej rodziny, równie
dobrze poradziłbym sobie sam,
8. wszystko!

7 Kot sfinks
8 kot dachowiec

Twoja najmocniejsza strona to:
1. charyzma, 2. mocny sen
3. pojemny żołądek,  4. uroda
5. dobry słuch,
6. waleczność,
7. silny charakter,
8. posiadam wszystkie te cechy
jednocześnie

Jaka jest Twoja największa
słabość?
1. upór,     2. lenistwo
3. niepohamowany apetyt,
4. nieufność,  5. nadaktywność
6. spóźnialstwo,
7. rozwydrzenie,
8. niezdecydowanie

Gdybyś mógł być dowolnym
zwierzęciem, które byś wybrał?
1. osła,      2. leniwca,
3. świnię,   4. lwa,
5. zająca,
6. psa,
7. kota faraona,
8. hm...

Teraz po przeczytaniu pytań i odp.
spójrz na numerki i nazwy kotów
pod obrazkami. Porównaj których
odp. o jakim numerku masz
najwięcej. Ten kot, który ma numer
o największej częstotliwości jest
najbardziej podobny do Ciebie!!! 
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5. Co robisz gdy przyjaciółka nie
chce iść z Tobą na zakupy?
A. Idę sama
B. Idę sama na zakupy i kupuję to
co kupiłabym z przyjaciółką
C. Odpuszczam

                                             QUIZ!!!
                     Czy Jesteś Królową Wyprzedaży?
                                      Inga Rejment

1. Co robisz kiedy nie masz
pieniędzy na zakupy?
A. Proszę rodziców by mi pożyczyli
i chcę to jakoś odpracować
B. Błagam dziadków, ciocie,
młodszą siostrę
C. Chodzę po sklepach, żeby tylko
pooglądać.

2. W jaki sposób przygotowujesz
się do wyprzedaży?
A. Przeglądam swoje ubrania i
sprawdzam czego potrzebuje
B. Nieważne co kupię- ważne, że
spędzę szalony czas z kumpelami
C. Na szczęście wyprzedaże
trwają chwile, a potem życie wraca
do normy.

3. W sklepie widzisz napis "obniżka
70%" Co robisz?
A. Od razu tam wchodzę. Może
znajdę taniej coś, czego szukam.
B. Muszę tam coś kupić, więc
rzucam się między półki.
C. Zaglądam tam, ale jeśli jest tłum
to szybko wychodzę.

4. Wybrałaś kilka rzeczy, ale do
przymierzalni czeka długa kolejka.
Jak sobie umilisz czas?
A. Oglądam dokładnie rzeczy, które
wybrałam. Sprawdzam czy nie są
uszkodzone.
B. Zajmę kolejkę i jeszcze raz
przebiegnę się po sklepie.
C. Szkoda mi czasu na czekanie,
więc rezygnuję.

6. Co robisz gdy nic nie kupisz
podczas zakupów?
A. Idę jeszcze raz rozejrzeć się po
sklepach.
B. To tragedia! Muszę coś kupić!
C. Przynajmniej zaoszczędziłam
pieniądze

...

.....

.

Najwięcej Odpowiedzi:
A- Królowa wyprzedaży to ty! Kiedy tylko pojawiają
się informacje o obniżkach cen, doskonale wiesz,
jak się do tego zabrać. Kupujesz z głową te
rzeczy, których naprawdę ci potrzeba.
B- Uwielbiasz wyprzedaże i czujesz się na nich jak
ryba w wodzie. Niestety, zbyt łatwo dajesz się
ponieść fali zakupów.
C- Wyprzedaże to nie jest Twoja bajka. Robisz
zakupy wtedy, kiedy sama masz na to chęć.
Cenisz sobie własną niezależność i nie lubisz, gdy
ktoś ci narzuca swoja wolę.

.

......

.
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                               Kinomaniak                             
   Gabi

                                          Gnomy rozrabiają
Takich krasnali, żeście jeszcze nie poznali! Napakowana akcją po samą
czapeczkę komediowa animacja dla małych i dużych prosto od
producenta serii „SHREK” i reżysera hitu „GANG WIEWIÓRA”. Muzykę
do filmu napisał Patrick Stump – członek amerykańskiego zespołu Fall
Out Boy. Skrzaty ogrodowe, które ożywają, wszystkożerne rozrabiaki z
innego wymiaru oraz dwójka dzieciaków, od których zależą losy całego
świata. Często to właśnie najmniejsi stają się największy                             
                                             Pełny opis
Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest
dla niej nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym
razem zamieszkają wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest
osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki
ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę legendarnymi
strażnikami, którzy od wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami z
innych wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowopoznanym kolegą z
sąsiedztwa o imieniu Liam, przyłączają się do akcji. Zwariowane krasnale
wraz z dwójką dzieciaków będą musiały poradzić sobie z pozaziemskim
zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z nas – trzeba go tylko obudzić!

Poczytadło
 Gabi

,,Niesamowite przygody dziesięciu
skarpetek'' 

Są to przygody 10 zupełnie innych skarpetek, które
uciekły z kosza na brudną bieliznę w poszukiwaniu
przygód. Każda skarpetka jest inna: jedne są odważne i
głośne inne są ciche i spokojne. Skarpetki
nie tylko mają inny charakter, ale również inną strukturę:
jedne są miękkie i gładkie inne są gryzące i szorstkie.
Jednak każda skarpetka znajduję w końcu swój cel:
nową przyjaźń, sławę czy lepszy dom. Książkę napisała
znana autorka Justyna Bednarek która oprócz tej książki
napisała jeszcze inne, ciekawe i fascynujące bajki.

https://multikino.pl/filmy/gnomy-rozrabiaja#
https://multikino.pl/filmy/chloe
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          Lena Poleca - PIZZA

Do miski przesiać 450g. mąki.
Dodać 2 łyżeczki drożdży i po 1
łyżeczce soli i cukru, wymieszać
dokładnie łyżką. Dodawać
stopniowo 300 ml. letniej wody i  2
łyżki oliwy, wolno mieszając
składniki. Następnie wyrabiać
mikserem na małych obrotach aż
składniki zaczną łączyć się w
kulę.Wyjąć ciasto i wyrabiać rękami
aż ciasto będzie elastyczne i nie
będzie się kleiło do rąk. Uformować
kulę i przełożyć do pojemnika i
włożyć do lodówki na ok. 3 godziny.

Piekarnik nastawić na maksymalną
temperaturę (250°C). Przygotować
blaszki do pieczenia pizzy i sos
pomidorowy. Ciasto rozłożyć na
blaszce (ciasto nie może być za
grube, a brzegi muszą być trochę
wyższe), posmarować sosem i
dodać pokrojony ser mozzarella (
można dodać też inne rzeczy, bo to
tylko przykład). Wkładamy naszą
pizze do piekarnika i pieczemy
przez ok. 8-9 minut!

                       Smacznego!!��

                               COŚ NA ZĄB

Olivia Poleca - DOMOWE LODY

2 szklanki mleka, szklanka
śmietany, 6 jajek, szklanka cukru
pudru, 2 łyżeczki cukru
waniliowego. Mleko zagotować z
połową cukru i cukrem waniliowym,
cały czas ubijając trzepaczką, tak
by cukier całkowicie się rozpuścił
. Zdjąć z ognia i zostawić pod
przykryciem na 10 minut. Jajka
rozbić, oddzielić żółtka od białek
(białka przydadzą się np. do
zrobienia tortu). Żółtka ubijać z
pozostałym cukrem przez około 1
minutę (najlepiej mikserem na
średniej prędkości). Mleko
ponownie 

 doprowadzić do wrzenia. Gorące
mleko stopniowo dolewać do
żółtek, ubijając. Całość przelać do
rondelka, podgrzewać, ucierając,
aż krem osiągnie temperaturę 83
stopni. Zdjąć z ognia i jeszcze
chwilę ucierać.Śmietanę dołożyć do
kremu, wymieszać.Masę ostudzić,
od czasu do czasu
mieszając.Wstawić do
zamrażalnika.Gdy masa zacznie
krzepnąć, wyjąć i ubijać mikserem
na wysokich obrotach na puszystą
pianę.Ponownie zamrozić w
zamrażalniku. 
Smacznego ☻

P Olivia
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                  Śmiechy, chichy, chachy!
Ania D.

Przychodzi pacjent do lekarza.
-Co panu jest? - pyta doktor.
Pacjent nic nie odpowiada, tylko
siada na podłodze. Kładzie głowę
twarzą do podłogi i zakłada prawą
nogę na kark. Następnie wygina
lewą nogę i tak samo kładzie ją na
karku.
-Widzi pan, doktorze – stęka. -
Kiedy tak robię wszystko mnie boli!

Weterynarz właśnie skończył
badać papugę chorą od kilku dni na
anginę.
-Dobrze - mówi do ptaka,
wskazując na pióra rozrzucone po
podłodze. - Może się pani teraz
ubrać.

Klient w restauracji:
-Kelner! W mojej zupie pływa
mucha! To niedopuszczalne!
Proszę natychmiast ją usunąć!
Po chwili przychodzi kelner z
żywym pająkiem i wrzuca go do
zupy.
-Panie, co też pan wyprawia! -
oburza się klient.
-Niech pan się nie denerwuje. Pająk
zaraz rozprawi się z muchą.

Pewien aktor musi na potrzeby
filmu wejść do klatki z lwem, ale
mocno się przed tym broni.
-No proszę pana! - unosi się w
końcu reżyser filmu – przecież pan
nic nie ryzykuje! To oswojony lew.
Od małego był karmiony mlekiem z
butelki!
-Ja też byłem karmiony mlekiem z
butelki – odcina się aktor. - A mimo
to dzisiaj chętnie zajadam steki!

Facet idzie w odwiedziny do
swojego kumpla i co widzi? Ten
właśnie gra w szachy z psem!
-Własnym oczom nie wierzę! Twój
pies gra w szachy! To
najmądrzejszy pies świata!
-E tam! - odpowiada mu kolega. -
Najmądrzejszy to za dużo
powiedziane. Trzy razy go pobiłem
na pięć partii, które dzisiaj
rozegraliśmy.

W pociągu jadącym z Warszawy
do Krakowa przez okno wychyla
się co chwila wariat i rzuca
ziarnami soli. Jego towarzysz
podróży pyta ze zdziwieniem:
-Dlaczego pan tak robi?
-Żeby uchronić się przed atakiem
tygrysów – odpowiada wariat.
-Proszę pana! Przecież w Polsce
nie ma tygrysów!
-No właśnie! Bo ja rzucam solą!
Sam pan widzi, że to działa!

Dziecko, które przyjechało ze wsi
opowiada o Bożym Narodzeniu
kolegom z bloku, w którym teraz
mieszka.
-Na Gwiazdkę stawiamy przed
kominkiem swoje buty, bo to
właśnie tamtędy Święty Mikołaj
wchodzi do domu, żeby położyć
pod choinką prezenty.
-Założę się, że coś takiego nie
istnieje - mówi jeden ze starszych
słuchaczy.
-Że niby co nie istnieje? - oburza się
opowiadający - Święty Mikołaj?
-Nie. Kominki.

Podczas gdy jej dziecko bawi się
jak zwykle z psem, uszczęśliwiona
mama woła do męża:
-Kochanie! Nasz synek
wypowiedział swoje pierwsze słowa
podczas zabawy z Reksem!
Mąż przybiega cały szczęśliwy.
-Co powiedział? ,,Tata", ,,mama"?
-Nie powiedział: ,,Hau, hau".
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UWAGA!!! Zbieżność osób i nazwisk jest
przypadkowa!

  Wszystko zaczęło się pewnego dnia w mojej szkole. Do naszej klasy dołączyła nowa
dziewczyna, bardzo ładna, włosy opadały jej na kształtną, okrągłą buzię. Jednak widać
było, że u niej w domu się nie przelewa. Współczułam jej, ja zawsze dostawałam
wszystko, czego chciałam.
   Stwierdziłam, że fajnie by było, gdybyśmy się zaprzyjaźniły. Na przerwie podeszłam
do Karoliny, bo tak miała na imię nowa koleżanka. Nieśmiało przywitałam się, a ona
spojrzała z zazdrością na moją nową, złotą bransoletkę. Nie odpowiedziała na
powitanie. Zamiast tego poszła dalej korytarzem.
  Po lekcjach usłyszałam jak rozmawia z jedną z dziewczyn z mojej klasy. Mówiła, że
nie przepada za bogatszymi ludźmi. Czuje się przy nich nieswojo, bo sama pochodzi z
biedniejszej rodziny. Gdy wróciłam do domu wpadłam na pomysł jak zaprzyjaźnić się
z Karoliną.
  Następnego dnia przyszłam w T-Shircie, który podarłam poprzedniego dnia. Do tego
włożyłam ubłocone trampki i spodnie. Postanowiłam też nie przynosić do szkoły
jedzenia.
  Wszyscy na korytarzu patrzyli się na mnie z lekkim obrzydzeniem. Gdy pytali mnie,
co się stało, od niechcenia odpowiadałam, że spaliło mi się mieszkanie i zostałam z
niczym.
  Dokładnie to samo powiedziałam Karolinie. Bardzo mi współczuła i zaproponowała
pomoc. Ja jednak odmówiłam.
  Na następnej przerwie poczułam na sobie wzrok innych. Wszyscy patrzyli na mnie
współczującym spojrzeniem. W końcu w tłumie udało mi się wypatrzyć Karolinę,
pomachała do mnie z wielkim uśmiechem na twarzy. W ręce trzymała puszkę i
zachęcała wszystkich do zbierania pieniędzy. Zaniemówiłam, gdy dowiedziałam się, że
zebrana kwota zostanie przeznaczona na jedzenie i ubrania… dla mnie.
  Bardzo długo myślałam nad tym, co zrobiłam. Na następny dzień przeprosiłam
Karolinę za kłamstwo. Nie chciała mnie znać, w sumie się jej nie dziwię.
Postanowiłam, że pieniądze zebrane przez Karolinę przeznaczę na schronisko dla
bezdomnych niedaleko mojego domu. Im na pewno bardziej przydadzą się te
pieniądze.  

       Wielkie Efekty Małego Kłamstwa- opowiadanie konkursowe
                                                                        Inga Rejment
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      Wielkie efekty małych kłamstw - opowiadanie na konkurs!
Ania D.

UWAGA!!! Zbieżność osób i nazwisk jest
przypadkowa!

       Mam na imię Karol Małak i jestem perfekcyjny. Mam idealne oceny, idealną siostrę
oraz idealnego psa. Jest tylko jeden problem: ja nie chcę, żeby tak było! Chcę mieć
siostrę, która nie będzie cały czas zawracała mi głowy, tylko będzie siedzieć w swoim
pokoju i sobie malować paznokcie, czy co tam dziewczyny robią kiedy się nudzą.
Chcę mieć psa, który będzie łakomy i będzie wszędzie biegał, a jak będziemy
wychodzić na spacer, to chciałbym, żeby jak tylko wziąłby do swoich zębów patyk by
go zmiażdżył. A mam kundla, który chce tylko jeść połowę miski dziennie, i który
chce, żeby go głaskali i wychodzili na spacer. Ocen też się czepiam. Czy nie mógłbym
mieć jedynek, dwójek lub trójek? Wtedy bym nie był w grupie ,,Wysoko
Zaawansowanej” i bym nie musiał tyle wkuwać.
       Dziś rano wpadłem na świetny pomysł – będę kłamać. W sumie 1/3 ludzi na
świecie kłamie przez całe życie, więc czemu ja nie mogę? Niedługo ferie zimowe, a ja
jadę na kolonie. Nie będzie mnie trzy tygodnie (bo jeszcze tydzień opuszczę szkołę).
Dlatego koledzy z kolonii mogą mnie zapamiętać jako najbardziej ciekawego chłopaka
świata. Tylko trzeba odrobinę nakłamać.
Jutro mam wyjechać na kolonie. Już wymyśliłem kim będę – będę chłopakiem, który
ma dwoje braci - Franka oraz Kubę - którzy są jak najlepsi koledzy. Będę miał psa,
Świrka, który ma ADHD i jeśli nie zje trzech całych misek dziennie, zaczyna świrować.
Mam też rodziców, którzy się nie lubią i ciągle kłócą, ale się kochają.
     Jestem już od pięciu dni na koloniach i moi koledzy mówią, że nie ma ciekawszego
człowieka. W sumie to teraz każdy się ze mną przyjaźni. A jak tylko jakaś grupka
przyjeżdża nowa, to zaraz biegną do mnie i proszą o autograf. Inni siedzią przy mnie w
pomieszczeniu gdzie jemy (taka stołówka) i ciągle błagają, żebyśmy zostali kolegami.
Ustaliłem taką zasadę – maksymalnie 58 kolegów. Pewnie wy myślicie, że to bardzo
dużo, ale tutaj jednak to jest jakaś 1/100, więc mam super udane kolonie!
Żałuję, że skłamałem. Moi koledzy z kolonii odwiedzili mnie w domu, żeby pobawić się
z moim psem - Świrkiem.. Kiedy przyszli, nie wiedziałem co im mam powiedzieć, a
kiedy zrozumieli, że to wszystko kłamstwo, i że nawet nie mam psa Świrka, obrazili się
na mnie i rozgłosili moim tutejszym kolegom, że jestem podłym i wrednym kłamcą.
Teraz to już na pewno nie będę miał kolegów. A jak przeprowadza się ktoś nowy od
razu mówią kim jestem – wielkim kłamczuchem.
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Inga RejmentGruzja- kraina
pogodnych ludzi

..

..

1.W tym kraju
znajdują się
zarównp
wysokie góry z
wiecznymi
śniegami, jak
też stepy
pustynne. 

2. Oficjalnym
językiem jest
gruźliński z
licznymi
dialektami,
których używają
mieszkańcy

poszczególnych
regionów. 
3. Gruzini są
niezwykle
pogodnym
narodem. Nie
lubią się złościć

i awanturować.
Są też bardzo
gościnni.

4. Gruźlińska
waluta to lari.
5. W Gruzji
płynie
najkrótsza rzeka
na świecie! Od
źródła do morza
dzieli ją zaledwie
18 m.
6. Chaczapuri

to gruźlińska
pizza. 
7. Supra to
biesiada pełna
dobrego
jedzenia, wina,
tańca i śpiewów.

..

..
.. ..

.

..

..

..
.. ..
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Koziorożce
Koziorożce zainteresują się
sprawami przyjaciół lub
sąsiadów. Dzień sprzyja
wyjazdom i odwiedzinom. Warto
wybrać się gdzieś i zapomnieć o
zwykłych problemach.

Wodniki
Wodniki przed południem będą
energiczne i wesołe. Niestety, po
południu rozdrażni was czyjeś
bałaganiarstwo. Sami dajcie
dobry przykład i zamiast
krytykować zachowanie innych
zabierzcie się do pracy. Humor
poprawi wam dziś rozmowa z
kimś bliskim.

Ryby
Ryby czeka ciekawy dzień.
Przyjdą wam do głów ciekawe
zamierzenia i postanowienia.
Bądźcie jednak opanowani i z
byle powodu nie denerwujcie się
na swoich bliskich.

Baran
Będziesz bardziej niż zwykle
przebojowy i pewny siebie.
Wszędzie, gdzie się pokażesz,
będziesz zdobywać
przychylność ludzi. Wszyscy
będą sprzyjać nawet najbardziej
ryzykownym planom, zwłaszcza
jeśli znajdziesz do nich
pomocników.

Byki
Byki czekają niespodzianki.
Możliwi są nieprzewidziani
goście lub ważne wiadomości
związane z przyjaciółmi.
Podchodźcie do wszystkiego z
większym spokojem, a dzień
okaże się udany.

Bliźnięta
Bliźniętom przyjdą do głowy
zaskakujące pomysły na
rozwiązanie problemów.
Szczegóły wymagać jednak
będą dodatkowych ustaleń i
współpracy z innymi. Możecie
dziś liczyć na pomoc przyjaciół,
niespodziewane spotkania i
optymistyczne wiadomości.

Raki
Raki powinny dziś być bardziej
ostrożne, bo mogą być
roztrzepane i nieuważne.
Możliwe są różne zabawne
pomyłki i zbiegi okoliczności,
których wyjaśnianie zajmie wiele
sił i czasu. Na szczęście z
pomocą przyjdą wam dziś
starzy przyjaciele.

Lwy
Lwy czeka ważny dzień. Nie
złośćcie się na ludzi, bo
niektórym może być trudno za
wami nadążyć. Będziecie
rozstrzygać spory, wyjaśniać
różne sprawy i problemy. Wasze
zdolności do organizowania
bardzo się przydadzą i zostaną
docenione.

Panny
Panny skoncentrują się na
swoich przemyśleniach.
Odpocznijcie i nie obciążajcie się
dodatkowymi obowiązkami.
Dzień sprzyja wspomnieniom i
marzeniom. Stare sprawy i
historie mogą być świetną
inspiracją do nowych pomysłów.

Wagi
Wagi będą dziś ciekawskie,
trudno będzie ukryć przed nimi
sekrety i poufne dokumenty. To
wspaniały dzień na zawieranie
nowych znajomości, bo okażą
się ciekawe i korzystne.

Skorpiony
Skorpiony przejmą się dzisiaj
losem innych ludzi.
Niespodziewanie okaże się, że
trzeba komuś pomóc. Nie
ulegajcie presji otoczenia i
zostawcie trochę czasu tylko dla
siebie. Dzień sprzyja mądrym
decyzjom.

Strzelce
Strzelce odkryją nowe
zainteresowania. Ktoś podpowie
wam jak rozwiązać problem i
przekona was do odważnego
pomysłu. Dzień sprzyja
podróżom i nowym
znajomościom.

. .
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Dzień

Odepnij,skseruj w sekretariacie i przypnij na           
                                miejsce!
                          Baw się dobrze :)

Kącik malucha
Gabi

Kobiet


	Życzenia i wierszyki z okazji Dnia Kobiet!
	Dla dziewcząt, które znam moc życzeń dzisiaj mam. Dużo zdrowia szczęścia i miłości oraz kwiatów i radości. Niechaj się to niesie na cały kraj, dziś dla pań wszystko naj.. naj... naj!

	A W NUMERZE...
	&Dzień kobiet   &   Walentynki
	Gry planszowe   &  Wywiad z panem Maciejem
	Mieloszyńskim Kącik Rozmaitości  &   Wieści z galaktyki Quiz - Jakim jesteś kotem?  &   Quiz - Czy jesteś królową
	wyprzedaży Kinomaniak  &    Poczytadło Coś na ząb  &   Lena poleca Śmiechy, Chcichy, Chachy!  &  2 opowiadania konkursowe Gruzja - kraina pogodnych ludzi &   horoskopy  Kącik malucha - kolorowanka

	Dzień Kobiet
	Gabi

	Gry Planszowe- znamy                             zwycięzcę!
	Wywiad z Panem Maciejem Mieloszyńskim-                        nauczycielem wf-u

	Ciąg dalszy wywiadu :)
	SP: A czy Pan stosuje jakąś dietę?
	PM: Nie ma lepszej diety niż regularne jedzenie.

	Kącik Rozmaitości!
	Zwracaliście kiedykolwiek uwagę jak wygląda wasz wieszak? Czy może omijaliście go szerokim łukiem i rzucaliście kurtki gdziekolwiek, tylko żeby nie były na waszym wieszaku? Wystrój domu najczęściej zależy od drobiazgów, takich jak wygląd wieszaka lub choćby wzór na zasłonach. Dlatego wieszak, który się nazywa ,,Widelce" mógłby ustroić choć trochę wasz dom.

	♥Wieści z Galaktyki♥
	Dowiedz się, co dzieje się na świecie!

	Kamil Stoch mistrzem w                        Pjongczangu!!!
	Piosenkarka Rita Ora postanowiła zażartować w niemieckim programie "The Voice". Podczas przesłuchania "w ciemno", kiedy jury siedziało odwrócone tyłem do sceny, Rita zaśpiewała swój utwó "Your Song". Wszyscy byli na "tak", ale nie rozpoznali piosenkarki. Rita skłamała, że jest początkującą artystką z Londynu, a sędziowie stwierdzili, że dziewczyna ma głos identyczny jak Rita Ora. Kiedy Rita w końcu nie wytrzymała i zaczęła się śmiać, sędziowie byli w szoku.

	♥Celebryci♥
	Quiz - Jakim jesteś kotem?
	Czy zastanawiałeś/aś się kiedyś jakim byłbyś kotem gdybyś nim był? Ten quiz odpowie Ci na twoje pytanie i w dodatku jeśli chcesz wybrać nowego kota to ten quiz pomorze Ci znaleźć idealnego kota dla Ciebie!!!


	7 Kot sfinks 8 kot dachowiec
	QUIZ!!!                      Czy Jesteś Królową Wyprzedaży?                                       Inga Rejment

	Kinomaniak                                 Gabi
	Poczytadło
	Gabi
	,,Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek''
	Są to przygody 10 zupełnie innych skarpetek, które uciekły z kosza na brudną bieliznę w poszukiwaniu przygód. Każda skarpetka jest inna: jedne są odważne i głośne inne są ciche i spokojne. Skarpetki nie tylko mają inny charakter, ale również inną strukturę: jedne są miękkie i gładkie inne są gryzące i szorstkie. Jednak każda skarpetka znajduję w końcu swój cel: nową przyjaźń, sławę czy lepszy dom. Książkę napisała znana autorka Justyna Bednarek która oprócz tej książki napisała jeszcze inne, ciekawe i fascynujące bajki.
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	Olivia Poleca - DOMOWE LODY
	Lena Poleca - PIZZA
	Śmiechy, chichy, chachy!
	Wielkie Efekty Małego Kłamstwa- opowiadanie konkursowe
	Wszystko zaczęło się pewnego dnia w mojej szkole. Do naszej klasy dołączyła nowa dziewczyna, bardzo ładna, włosy opadały jej na kształtną, okrągłą buzię. Jednak widać było, że u niej w domu się nie przelewa. Współczułam jej, ja zawsze dostawałam wszystko, czego chciałam.    Stwierdziłam, że fajnie by było, gdybyśmy się zaprzyjaźniły. Na przerwie podeszłam do Karoliny, bo tak miała na imię nowa koleżanka. Nieśmiało przywitałam się, a ona spojrzała z zazdrością na moją nową, złotą bransoletkę. Nie odpowiedziała na powitanie. Zamiast tego poszła dalej korytarzem.   Po lekcjach usłyszałam jak rozmawia z jedną z dziewczyn z mojej klasy. Mówiła, że nie przepada za bogatszymi ludźmi. Czuje się przy nich nieswojo, bo sama pochodzi z biedniejszej rodziny. Gdy wróciłam do domu wpadłam na pomysł jak zaprzyjaźnić się z Karoliną.   Następnego dnia przyszłam w T-Shircie, który podarłam poprzedniego dnia. Do tego włożyłam ubłocone trampki i spodnie. Postanowiłam też nie przynosić do szkoły jedzenia.   Wszyscy na korytarzu patrzyli się na mnie z lekkim obrzydzeniem. Gdy pytali mnie, co się stało, od niechcenia odpowiadałam, że spaliło mi się mieszkanie i zostałam z niczym.   Dokładnie to samo powiedziałam Karolinie. Bardzo mi współczuła i zaproponowała pomoc. Ja jednak odmówiłam.   Na następnej przerwie poczułam na sobie wzrok innych. Wszyscy patrzyli na mnie współczującym spojrzeniem. W końcu w tłumie udało mi się wypatrzyć Karolinę, pomachała do mnie z wielkim uśmiechem na twarzy. W ręce trzymała puszkę i zachęcała wszystkich do zbierania pieniędzy. Zaniemówiłam, gdy dowiedziałam się, że zebrana kwota zostanie przeznaczona na jedzenie i ubrania… dla mnie.   Bardzo długo myślałam nad tym, co zrobiłam. Na następny dzień przeprosiłam Karolinę za kłamstwo. Nie chciała mnie znać, w sumie się jej nie dziwię. Postanowiłam, że pieniądze zebrane przez Karolinę przeznaczę na schronisko dla bezdomnych niedaleko mojego domu. Im na pewno bardziej przydadzą się te pieniądze.


	UWAGA!!! Zbieżność osób i nazwisk jest przypadkowa!
	Wielkie efekty małych kłamstw - opowiadanie na konkurs!
	Mam na imię Karol Małak i jestem perfekcyjny. Mam idealne oceny, idealną siostrę oraz idealnego psa. Jest tylko jeden problem: ja nie chcę, żeby tak było! Chcę mieć siostrę, która nie będzie cały czas zawracała mi głowy, tylko będzie siedzieć w swoim pokoju i sobie malować paznokcie, czy co tam dziewczyny robią kiedy się nudzą. Chcę mieć psa, który będzie łakomy i będzie wszędzie biegał, a jak będziemy wychodzić na spacer, to chciałbym, żeby jak tylko wziąłby do swoich zębów patyk by go zmiażdżył. A mam kundla, który chce tylko jeść połowę miski dziennie, i który chce, żeby go głaskali i wychodzili na spacer. Ocen też się czepiam. Czy nie mógłbym mieć jedynek, dwójek lub trójek? Wtedy bym nie był w grupie ,,Wysoko Zaawansowanej” i bym nie musiał tyle wkuwać.        Dziś rano wpadłem na świetny pomysł – będę kłamać. W sumie 1/3 ludzi na świecie kłamie przez całe życie, więc czemu ja nie mogę? Niedługo ferie zimowe, a ja jadę na kolonie. Nie będzie mnie trzy tygodnie (bo jeszcze tydzień opuszczę szkołę). Dlatego koledzy z kolonii mogą mnie zapamiętać jako najbardziej ciekawego chłopaka świata. Tylko trzeba odrobinę nakłamać. Jutro mam wyjechać na kolonie. Już wymyśliłem kim będę – będę chłopakiem, który ma dwoje braci - Franka oraz Kubę - którzy są jak najlepsi koledzy. Będę miał psa, Świrka, który ma ADHD i jeśli nie zje trzech całych misek dziennie, zaczyna świrować. Mam też rodziców, którzy się nie lubią i ciągle kłócą, ale się kochają.      Jestem już od pięciu dni na koloniach i moi koledzy mówią, że nie ma ciekawszego człowieka. W sumie to teraz każdy się ze mną przyjaźni. A jak tylko jakaś grupka przyjeżdża nowa, to zaraz biegną do mnie i proszą o autograf. Inni siedzią przy mnie w pomieszczeniu gdzie jemy (taka stołówka) i ciągle błagają, żebyśmy zostali kolegami. Ustaliłem taką zasadę – maksymalnie 58 kolegów. Pewnie wy myślicie, że to bardzo dużo, ale tutaj jednak to jest jakaś 1/100, więc mam super udane kolonie! Żałuję, że skłamałem. Moi koledzy z kolonii odwiedzili mnie w domu, żeby pobawić się z moim psem - Świrkiem.. Kiedy przyszli, nie wiedziałem co im mam powiedzieć, a kiedy zrozumieli, że to wszystko kłamstwo, i że nawet nie mam psa Świrka, obrazili się na mnie i rozgłosili moim tutejszym kolegom, że jestem podłym i wrednym kłamcą. Teraz to już na pewno nie będę miał kolegów. A jak przeprowadza się ktoś nowy od razu mówią kim jestem – wielkim kłamczuchem.
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