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Zespół Szkolno-
Przedszkolny nr 1 w Żorach
ul.Słoneczna 1
44-240, Żory

Numer 8 03/18

 Jeszcze w tym
miesiącu
zapowiadane
wydanie specjalne
"Szkolne Love
Story", w maju
wydanie specjalne
naukowe:
"Wszyscy jesteśmy
kosmitami, bo...
mieszkamy w
kosmosie."
 W następnym
numerze m.in.
relacja z festiwalu
literackiego

i spotkania z
pisarzem Marcinem
Pałaszem; wieści
szkolne, dużo
humoru, artykuły
naukowe pod
tytułem "Nauko-
mania" i wiele
innych.

Polecamy - zespół
redakcyjny gazety
Prymus
 

      ZAPOWIEDZI

      PRYMUS
Gazetka szkolna ZSP nr 1 w 
Żorach

O.

Int.

 EKSCYTUJĄCY
WYWIAD z  Panią
Dyrektor Joanną
Jośko -
znajdziecie na
stronie 3. Wywiad
przeprowadził
dziennikarz:
Szymon Majewski
i fotoreporterka:
Martyna Skrobol.
Warto przeczytać i
dowiedzieć się
więcej o ciężkiej
pracy dyrektora
szkoły! 
  

     WYWIAD Z .....
    

ACH, CO TO BYŁ
ZA DZIEŃ!!!
 8 marca
świętowaliśmy
Międzynarodowy
Dzień Kobiet. W
szkole działo się...
Na panie i
dziewczynki
czekały same
niespodzianki, m.in.
zaskoczyli je
chłopcy ubrani
bardzo elegancko!
Odbyły się też

atrakcyjne
konkursy, np.
fryzjerski na
najciekawszą
fryzurę. Szczegóły
tego dnia
znajdziecie na
kolejnych stronach
tego numeru
gazety. 
 Co jeszcze w
numerze?
 Humor,
ciekawostki ze
świata nauki,

relacja z konkursu
recytatorskiego,
wywiad z panią
Dyrektor szkoły -
Joanną Jośko;
Wiadomości
sportowe, "Moja
pasja - niesamowity
taniec' i
"Fascynujące
konie"  -
dziennikarskie
relacje;
wspomnienia z
wyjazdu do Anglii.
Miłej lektury!

  

A.

Int.
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JEST SIĘ CZYM POCHWALIĆ!
   

S.

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR - JOANNĄ JOŚKO - s. 3 

R-P

 "Nasi" - czyli
kadra
najlepszych w
szkole znawców
mitologii greckiej
-  wróciła z
miejskiego
konkursu z
dyplomem za
zajęcie-uwaga-
III miejsca!  
 Kim są
zwycięzcy? Oto
chwalebna
czwórka: 
Miłosz

Salamon,
Natalia
Gawliczek,
Michał Kieczka
i Anna
Przygodzka -
Uczniów
przygotowała p.
mgr Angelika
Ryrych -
Piwowar.

Miłosz
Salamon -
uczeń klasy
szóstej, laureat
wielu konkursów
polonistycznych
i historycznych
na szczeblu
szkolnym,
miejskim, a
nawet
wojewódzkim -
wielki pasjonat
historii
starożytnej
(konkretnie

starożytnego
Rzymu)
zdecydował się
zostać
korespondentem
gazety Prymus,
by zamieszczać
artykuły o
tematyce
historycznej.
"Historia jest
nauczycielką
życia" - Tytus
Liwiusz

M.

A.
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                        Wywiad z Panią Dyrektor

Czy łatwa jest praca dyrektora?
Praca dyrektora jest trocha trudna,ponieważ trzeba zarządzać wszystkimi
nauczycielami,ale jest bardzo fajna i przyjemna.
Czy pracowała Pani w innej szkole?
Nie,nigdy nie pracowałam w innej szkole,to jest moja pierwsza szkoła.
Co można zrobić,aby dzieci bardziej chciały chodzić do szkoły?
Ja myślę,że nasze dzieci lubią chodzić do szkoły,bo są bardzo uśmiechnięte i
wesołe,można jedynie uatrakcyjnić lekcje.
Dlaczego chciała Pani zostać dyrektorem?
Chciałam zostać dyrektorem dlatego,że lubię pracę w szkole,chciałam żeby wam się
lepiej pracowało,chciałam dokonać jakiś fajnych zmian,żeby było przyjemnie w szkole.
Czy kiedyś przypuszczała Pani,że zostanie dyrektorem?
Nie,nigdy nie przypuszczałam.
Od ilu lat Pani pracuje w naszej szkole?
Od 24 lat.
Co zmieniłaby Pani w naszej szkole?
Zmieniam szkołę. Wnętrze szkoły zmieniłam,ładniejsze są korytarze i
łazienki,kupujemy nowe pomoce naukowe ale chciałabym,żeby szkoła była centrum
ekologicznym.
Czy lubi Pani swoją pracę?
Tak,zawsze lubiłam swoją pracę i dzieci.
Czy podoba się Pani nowe przedszkole?
Tak,przedszkole bardzo ładnie wygląda zewnątrz,wewnątrz również wygląda
nowocześnie,mogłoby posiadać więcej sal do przechowywania prac dydaktycznych.
Co bardziej Pani lubi-pracę dyrektora czy pracę nauczyciela?
Nauczyciela-zdecydowanie!
Jak Pani myśli,czy nasza sala gimnastyczna jest dobrze wyposażona?
Sala gimnastyczna jest dostatecznie wyposażona,będziemy zakupywać nowe
przyrządy,może nawet ją wyremontujemy,jak starczy nam pieniążków.
Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
Tak,lubiłam zawsze chodzić do szkoły.
Czy wydaje się Pani,że ma Pani czasami za dużo obowiązków?
Tak,nigdy nie przypuszczałam,że praca dyrektora w sekretariacie jest tak  bardzo
pracochłonna,czasami wychodzę ze szkoły o piątej i jeszcze byłoby co robić.

Wywiad przeprowadzili Szymon Majewski i Martyna Skrobol 
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   SZKOLNY KONKURS   
        RECYTATORSKI

TO BYŁA
,,UCZTA DLA
DUCHA''!

W towarzystwie
tulipanów...

        WYNIKI       
      KONKURSU

Recytacje
poszczególnych
uczestniczek
oceniały
polonistki: pani
Alicja
Olszewska i
pani Angelika
Ryrych -
Piwowar.

Briss

B.

B.

Int.

Internet

7 marca 2018
roku odbył się
w naszej
szkole Szkolny
Konkurs
Recytatorski.
Były to
eliminacje,

jak co roku, do
konkursu
miejskiego.
Udział wzięło 9
uczestniczek,
począwszy od
klasy IV do VII.
Wystąpiły:

Bogna Koczar,
Antonina
Bugla, Paulina
Gulczyńska,
Julia Sojka,
Karolina
Wilczek, Anna
Bakowska.

1 miejsce: Anna
Bąkowska,
wiersz Wisławy
Szymborskiej 
"Prospekt";
2 miejsce:
Karolina
Wilczek, wiersz
Adama
Mickiewicza
"Niepewność";

3 miejsce:
Antonina
Bugla, utwór
Konstantego
Ildefonsa
Gałczyńskiego
"Rozmowa
liryczna". 

Na uwagę
zasługiwała
nietypowa
dekoracja,
przygotowana
przez uczniów
piątej klasy - w
sali nr 12.
Dorodne
tulipany cieszyły

oko i dodawały
występom
splendoru. Na
miejscu były
reporterki
Prymusa: Julia
Briss i Amelia
Sawicka

Julia

J.

J.

Int.

I.
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NAJLEPSZY
PREZENT...

KONKURS
FRYZJERSKI

Tak powinno być
codziennie...

Najlepszy
prezent w taki
dzień? No
właśnie pełna
szacunku i
życzliwości
postawa
chłopców
względem
dziewczyn. 

ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ!!!
     8 MARCA W NASZEJ SZKOLE

R-P

To niesamowite,
jak męska
część naszej
szkoły potrafi
być elegancka i
ujmująca.
Byłoby super,
aby tak było

na co dzień!
Tego ważnego
dnia - a był to
Dzień Kobiet  -
chłopcy z
każdej klasy
stanęli na
wysokości

zadania i
przyszli do
szkoły, nie dość
że z bukietami
kwiatów, to
jeszcze tak
elegancko
ubrani.

Na dowód
przedstawiamy
zdjęcia.
Powyżej
chłopaki z piątej
klasy, chętnie
pozowali do
zdjęć..

R-P

 Tego dnia odbył
się konkurs na
najmilszą
dziewczynę. 
 Oczywiście
wybierali
chłopcy. 
 Wygrała
Wiktoria
Rutkowska z
klasy piątej a.

W klasach
czekały kwiaty i
różne upominki,
przygotowane
przez
chłopców. 
Miał miejsce
także konkurs
fryzjerski.

B.

B B.

 Zadaniem
uczestniczek
było ułożenie
najciekawszej
fryzury.
I miejsce zajęły:
Ania Murzyn i
Karolina
Kwaśny z kl.
IIIa, Agata

Malec i Zosia
Zając z IVb,
Karolina Wilczek
i Ania Bąkowska
z VIIb.

A.

A.

J.

J. J.
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            Sławne osoby

J.R.
 -Johnny
Depp prawie
stracił życie,
gdy słoń
stanął kilka
centyme-
trów od jego
głowy.

                          CZY WIESZ ŻE...
  Ciekawostki,doniesienia i fakty naukowe

j

           Albert Einstein
                    Cytaty

 - Nigdy nie
nauczył się
pływać.
 -Wierzył tylko w
dwie rzeczy
"Wszechświat i
ludzką głupotę".
 -Umiał grać na

skrzypcach i
nawet grał
publicznie.
 -Przypisuje
mądrość swojej
fajce.
 -Kochał pływać
łodzią.

 -"Gdybym był
Polakiem
byłbym o wiele
mądrzejszy". 
 -"Nie wiem,
jaka broń będzie
użyta w trzeciej
Wojnie

Światowej, ale
czwarta będzie
na maczugi".
 -"Aby zapewnić
sobie
przychylność
ludzi, lepiej
zaoferować

im coś dla
żołądków niż dla
umysłów".

     Albert Einstein
Ciekawostki

r

 Po lewej stronie
jest Enzo
Ferrari, a po
prawej piłkarz
Mesut Ozil.
Enzo Ferrari
umarł w tym
samym roku w
którym urodził
się piłkarz.
Podobno gdy
Ferrari umarł dał
aniołom

po jednym
aucie, a oni w
tym samym
roku zwrócili 
mu życie w
postaci
piłkarza:)
Stronę
przygotował
Jakub
Rutkowski

 -Tom Cruise
przed karierą
aktora szkolił
się na księdza.
 -Brad Pit nie
jest mile
widziany w
Chinach za film
"Siedem lat w
tybecie".

 -Samochód Karla Benza został
wyśmiany, a rozsławiła go żona
wynalazcy jadąc nim do babci.
 -Aktor grający Willego Wonkę w
filmie "Charlie i fabryka czekolady"
miał uczulenie na czekoladę.
 -Elvis Presley miał czarny pas w
karate.
 -Elvis Presley przed swoją karierą
piosenkarza był kierowcą
ciężarówek.

 ODPOWIEDZI 
1.W Słońcu
mieści się
1 300 000 kul
ziemskich.
  2.Ze Słońca na
Pluton 
samolotem leci
się 700 lat.
 3. 50
kilogramowy

człowiek na
Słońcu ważyłby
ok. 1350
kilogramów!
Czyli to tak jak
by położyć na
kimś ponad
tonę. 

r

k
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Dwie największe
gwiazdy polskich
skoków narciarskich

Historia
Kryształowej Kuli

Szkolny
informator

Polscy zdobywcy
kuli.

Kryształową
Kulę jako
pierwszy na
świecie zdobył
w 1969 roku 
francuski
alpejczyk Jean-
Claude Killy.

A.O.

A.O.

 W Polsce
zdobywcami
Kryształowej
Kuli są:
-Adam Małysz
(cztery kule, w
tym trzy pod
rząd!!)
-Kamil Stoch
(dwie kule- 

ostatnia w tym
sezonie)
-Justyna
Kowalczyk
(także cztery)

 Kamila Stocha i
Adama Małysza
znają chyba
wszyscy.
Obydwaj są
największymi
polskimi
skoczkami

narciarskimi.
 Każdy wie,
jakie trofea
zdobył Adam
Małysz, ale nikt
nie wie, jakie
jeszcze
nagrody

zdobędzie
Kamil Stoch.
Mimo to,
pozwolę sobie
na porównanie. 
Małysz zdobył
cztery
Kryształowe

Kule, lecz nie
zdobył złotych
medali
olimpijskich.
Stoch zdobył
takich trzy, lecz
Kryształowych
Kul o połowę
mniej.

Od pierwszego
numeru
reaktywowanej
gazetki wiele w
szkolnym
sporcie się nie
wydarzyło. Poza
tym, że nasza
drużyna piłkarek

ręcznych
zdobyła piąte
miejsce w
między-
szkolnych
zawodach z piłki
ręcznej.

Int.

int

int

Redakcja

Redakcja

Int.

int

int
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Popularne,modne
buty do Shuffle!

 Znane style
Shuffle Dance♥

Lubimy Shuffle??

Te buty
zazwyczaj są
białe z
podeszwą w,
której
umieszczone
są małe lampki
led, które
świecą na różne
kolory. Te buty
są SUPER

Int.

Pierwotna
nazwa "Shuffle
Dance" to
"Melbourne
Shuffle". Taniec
ten pochodzi z
Australii  z
miejscowości

Melbourne stąd
ta pierwotna
nazwa."Shuffle
Dance" to taniec
polegający na
pozornym
ślizganiu się.
Większość ludzi

myśli, że ten
taniec jest tylko
i wyłącznie dla
dziewczyn, ale
to nie jest
prawda. Taniec
ten może
tańczyć

i chłopak i
dziewczyna.

Przygotowały:
Amelia Sawicka
i Agata Malec.

           ♥SHUFFLE DANCE♥

           Niesamowity Taniec!

int

-Oldschool
-Newschool
-Newstyle
-Stomping
-Electroshuffle
-Softstyle
-Clubstyle
To oczywiście
nie wszystkie

style "Shuffle
Dance".Style,
które
wymieniłyśmy
są jednymi z
najbardziej
znanymi stylami
Shuffle. 

int

int

int

Oczywiście,że
tak!! Shuffle
Dance to taniec,
który jak już
mówiłyśmy
imituje ślizganie
się więc gdy się
go tańczy i
patrzy w lustro
to naprawdę
widać

ten"poślizg".
Bardzo
zachęcamy do
zatańczenia
tego tańca>>>

Int.

internet

internet

internet

internet
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Przygotowała: 
Martyna Skrobol

Jazda konna to nie jest
łatwa pasja.

Kocham
konie!

                            Konie moja pasja...
                    Wszystko o jeździe konnej...

M.S

Średnia długość
życia konia
wynosi 25-30
lat. Możecie nie
uwierzyć,  ale
koń rekordzista
żył 62 lata .Miał
on na imię Old

Billy i urodził się
w 1760r. w
angielskiej
wiosce
Woolston.
Pracował w
firmie
żeglugowej,

gdzie przez
długie lata służył
jako koń
pociągowy.

                             Moja jazda konna... 

M.S

 Moja miłość do
koni trwa od
zawsze, ale
konno jeżdżę 2
lata i bardzo to
pokochałam. 
 Chcę w
przyszłości
otworzyć swoją
szkółkę
jeździecką. 
 Mam swojego
ulubionego

konia, który
nazywa się
Hellada. Lubię ją
najbardziej, bo
bardzo szybko
galopuje i
świetnie skacze
przez
przeszkody. 

Jazda konna nie
jest łatwa,
ponieważ
wymaga dużo
siły.Trzeba się
nauczyć jak
spadać z konia,
żeby nie bolało.

Jest takie
powiedzenie:
"Jak się nie
potłuczesz, to
się nie
nauczysz".

Konie to
cudowne
zwierzęta! Już
od wieków
pomagały i
towarzyszyły
ludziom, w
pracy domowej i
na wojnie itp. Są
to zwierzęta
płochliwe i nie

szkolone mogą
być
niebezpieczne!
Konie również
służą do
rehabilitacji,
czyli tak zwanej
hipoterapii. 

ZAPRASZAM
DO SZKÓŁKI
JEŹDZIECKIEJ
"HELLADA" W
SUSZCU.
NAJLEPSZA
TRENERKA NA
ŚLĄSKU P.
EWA SOJKA
TEL. 660704689

Jazda konna
to sport dla
każdego, kto
kocha konie i
jest
miłośnikiem
zwierząt.
Wystarczy
traktować
konia jak
przyjaciela!

Martyna
Skrobol

Martyna Skrobol
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Taniec Towarzyski Jest
Super !!!

Udział w turnieju z dojazdem zazwyczaj zajmuje nam
około 5 godzin.

Chcesz tańczyć???
Informacje poniżej.

J.B

Przygotowała
Julia Briss

Zdjęcia zostały
znalezione w
sieci oraz
pobrane z
archiwum
prywatnego.

Taniec
towarzyski to
pasja której
trzeba
poświęcić
dużo czasu. 

                     TANIEC,MOJA PASJA...
               Wszystko o tańcu towarzyskim...

I.

Na turnieje
taneczne
partnerka musi
mieć specjalnie
uszytą
sukienkę. Do
11tego roku
życia wystarczy
jedna sukienka,
od 12tego
potrzebne

są dwie
sukienki- jedna
do tańców
standardowych,
druga do tańców
latynoamery-
kańskich. 

Kiedy zaczęłam
tańczyć miałam
7 lat.Byłam
wtedy solistką
czyli nie miałam
partnera.W
parze zaczęłam
tańczyć

trzy miesiące po
rozpoczęciu
nauki tańca.Na
turnieje jeżdżę
od dwóch lat.W
tym czasie
zdobyłam  klasy
: H i G , obecnie

jestem w klasie
F.Treningi mam
dwa razy w
tygodniu we wt. i
czw. po 2 godz.

J.

Chłopcy na
turniejach
muszą mieć
specjalnie szyte
koszule oraz
spodnie czyli
jeden strój do
kategorii
wiekowych 8-9 i
10-11 a do
kategorii od
12tego roku
życia

dwa
stroje.Jeden do
stylu
standardowego i
drugi do stylu
latynoamery-
kańskiego.

Kontakt do
trenerki :
Dominika
Leszczyńska.
Tel.607-480-
580.
Zajęcia we
wtorki na sali

plenerowej w
MOKU od 17.00
do19.00,w
czwartki w
klubie WISUS
od 17.15
do19.15.

I.

B.
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Przygotował:
Olek Jeżak

Ciekawostki - cd 

Liverpool -
ciekawostki

Jaka to marka ?

Jeżak

Wojtek i Tomek
w tygodniu uczą
się w angielskiej
szkole, a w
soboty w szkole
polskiej. 
Do szkoły
chodzą w
mundurkach. 

Liverpool to
miasto położone
na zachodnim
wybrzeżu
północnej Anglii,
ok. 340 km od
Londynu, na
północnym
brzegu rzeki
Mersey.  
W Liverpoolu

znajduje się
słynny Albert
Dock - stary 
port z muzeum
The Beatles,
Muzeum
Morskim i
Muzeum
Niewolnictwa.
Polecam !

Liverpool ma
największą w
Anglii i piątą co
do wielkości na
świecie katedrę
anglikańską,
zaprojektowaną
przez… twórcę
słynnych
angielskich

czerwonych
budek
telefonicznych. 
Katedra ma
najcięższy na
świecie dzwon.
W mieście
znajdują się dwa
kluby
piłkarskie.  

W tym roku po
raz pierwszy
odwiedziłem
Anglię. Do
Liverpoolu .
przyleciałem w 
odwiedziny do
cioci i kuzynów,

którzy
mieszkają w
Accrington -
godzinę drogi
samochodem
do Liverpoolu. 
W mieście
znajduje

się wysoka na
160 metrów
karuzela Echo
Wheel of
Liverpool.
Samochody
jeżdżą tu lewą
stroną :) 

a  tablice
rejestracyjne z 

przodu są białe,
a z tyłu żółte.
Uwaga, na
rondo skręcamy
w lewą stronę :) 

Olek

  WYPRAWA DO ANGLII

OPEL :)

Olek

Olek
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Kawały to śmieszna
zabawa!

Przygotowała : Zosia Siwak

Humor bez śmiechu to nie
humor!

HAHA!

-Tato , tato,
słyszałem ,że
twój tata był
głupi!
-Chyba twój!:)

Dzieci, nie
widzieliście
mojego
sitka? 
Tak, ale było
dziurawe i
wyrzuciliśmy 

HUMORYSTYCZNA STRONKA

Z zeszytów
szkolnych:
1. Grzech
pierworodny
otrzymujemy od
Adama i Ewy.
Wszystkie inne
grzechy
musimy sami
popełnić.
2. Złodziej
ukradł krzesło i
poszedł
siedzieć.

3. W
średniowieczu
drogi były tak
wąskie, że z
trudem mijały
się dwa
samochody.
4. Barak, burak,
czy jak mu, to
kierunek sztuki.
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Nauczycielka
pyta dzieci, jakie
zwierzęta mają
w domu?
Uczniowie
kolejno
odpowiadają
-Ja mam psa.
-Ja kota.....
-U nas są rybki
w akwarium.

Wreszcie
zgłasza się
Kazio:
-A my mamy
kurczaka w
zamrażarce.

Wraca ze
szkoły Jasiu do
domu. -Tato
,tato ! Pani
zadała pytanie i
tylko ja się
zgłosiłem!
-Tak? Brawooo,

a jakie było
pytanie ? 
-Kto nie odrobił
zadania
domowego?.....

Na lekcji religii:

-Jasiu, kto
wszystko widzi,
słyszy i
wszystko wie?
- Nasza
sąsiadka!

- Jak się
nazywa płacz
małego raczka?
-Wycieraczka

 

-Bolku jak się
nazywał
Chrobry ? 
-Nie wiem. 
-No,przecież tak
jak ty!
-Nowak?!

Int.

i.


	PRYMUS
	WYWIAD Z .....
	Gazetka szkolna ZSP nr 1 w  Żorach
	ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ!!!

	JEST SIĘ CZYM POCHWALIĆ!

	Wywiad z Panią Dyrektor
	Czy łatwa jest praca dyrektora?
	Praca dyrektora jest trocha trudna,ponieważ trzeba zarządzać wszystkimi nauczycielami,ale jest bardzo fajna i przyjemna.
	Czy pracowała Pani w innej szkole?
	Nie,nigdy nie pracowałam w innej szkole,to jest moja pierwsza szkoła.
	Co można zrobić,aby dzieci bardziej chciały chodzić do szkoły?
	Ja myślę,że nasze dzieci lubią chodzić do szkoły,bo są bardzo uśmiechnięte i wesołe,można jedynie uatrakcyjnić lekcje.
	Dlaczego chciała Pani zostać dyrektorem?
	Chciałam zostać dyrektorem dlatego,że lubię pracę w szkole,chciałam żeby wam się lepiej pracowało,chciałam dokonać jakiś fajnych zmian,żeby było przyjemnie w szkole.
	Czy kiedyś przypuszczała Pani,że zostanie dyrektorem?
	Nie,nigdy nie przypuszczałam.
	Od ilu lat Pani pracuje w naszej szkole?
	Od 24 lat.
	Co zmieniłaby Pani w naszej szkole?
	Zmieniam szkołę. Wnętrze szkoły zmieniłam,ładniejsze są korytarze i łazienki,kupujemy nowe pomoce naukowe ale chciałabym,żeby szkoła była centrum ekologicznym.
	Czy lubi Pani swoją pracę?
	Tak,zawsze lubiłam swoją pracę i dzieci.
	Czy podoba się Pani nowe przedszkole?
	Tak,przedszkole bardzo ładnie wygląda zewnątrz,wewnątrz również wygląda nowocześnie,mogłoby posiadać więcej sal do przechowywania prac dydaktycznych.
	Co bardziej Pani lubi-pracę dyrektora czy pracę nauczyciela?
	Nauczyciela-zdecydowanie!
	Jak Pani myśli,czy nasza sala gimnastyczna jest dobrze wyposażona?
	Sala gimnastyczna jest dostatecznie wyposażona,będziemy zakupywać nowe przyrządy,może nawet ją wyremontujemy,jak starczy nam pieniążków.
	Czy lubiła Pani chodzić do szkoły?
	Tak,lubiłam zawsze chodzić do szkoły.
	Czy wydaje się Pani,że ma Pani czasami za dużo obowiązków?
	Tak,nigdy nie przypuszczałam,że praca dyrektora w sekretariacie jest tak  bardzo pracochłonna,czasami wychodzę ze szkoły o piątej i jeszcze byłoby co robić.
	Wywiad przeprowadzili Szymon Majewski i Martyna Skrobol
	SZKOLNY KONKURS            RECYTATORSKI
	ACH, CO TO BYŁ ZA DZIEŃ!!!


	J.R.
	Ciekawostki,doniesienia i fakty naukowe
	Albert Einstein
	Albert Einstein

	Sławne osoby
	Dwie największe gwiazdy polskich skoków narciarskich
	W Polsce zdobywcami Kryształowej Kuli są:
	ostatnia w tym sezonie)
	-Justyna Kowalczyk
	-Adam Małysz
	(także cztery)
	(cztery kule, w tym trzy pod rząd!!)
	-Kamil Stoch
	(dwie kule-
	Szkolny informator
	♥SHUFFLE DANCE♥
	Lubimy Shuffle??
	Konie moja pasja...                     Wszystko o jeździe konnej...

	WYPRAWA DO ANGLII
	HUMORYSTYCZNA STRONKA


