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XIII Gminny Przegląd
Teatrzyków Szkolnych
27 kwietnia 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jachówce
odbył się XIII Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych. Temat
tegorocznej edycji brzmiał: „Warto pomagać”.

Naszą szkołę reprezentowali: Emilia Pająk, Marcin Mirocha,
Martyna Sabuda, Jakub Mirocha, Natalia Łuczak, Cezary Brych,
Weronika Socha, Mikołaj Socha, Karolina Fidelus, Szymon
Dobosz i Karolina Fidelus, którzy wystawili spektakl pt. „Jest taki
kwiat…”.

Szkolni Artyści zajęli III miejsce. 

Gratulujemy!

WAŻNE DATY:

26 maja - Dzień Matki
23 czerwca - Dzień Ojca
1 czerwca - Dzień Dziecka

27 maja - 4 czerwca 2018 - Zielona Szkoła

11 czerwca 2018 - Dzień Rodziny

22 czerwca 2018 - zakończenie roku
szkolnego :)

Drodzy Uczniowie!
Przed Wami ostatnie tygodnie roku
szkolnego 2017/2018 - wykorzystajcie je
na maksa! Nastał czas sprawdzianów,
kartkówek, zaliczeń... - nie poddawajcie
się! Starajcie się, aby 22 czerwca odebrać
jak najlepsze świadectwo. Powodzenia!

MISTRZ MATEMATYKI
Dnia 17 kwietnia Martyna Sabuda, Krzysztof Czaicki, Samuel
Zaręba-Głód, Norbert Hake wzięli udział gminnym konkursie
matematycznym "Mistrz Matematyki". 
Uczniowie godnie reprezentowali naszą szkołę i zdobyli
następujące lokaty:

I miejsce: Norbert Hake
III miejsce: Krzysztof Czaicki

Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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ALFABETYCZNY BOOK TAG
A: Autor, którego książek czytałam najwięcej: Ehh...Jest to JK Rowling, przeczytałam jej 11 książek. Ciekawe z
jakiej serii... :)
B: Bardzo dobra seria: Mam dużo takich serii, ale tu wygrywa oczywiście Harry Potter
C: Czytam teraz: "Morderstwo w Orient Exprssie"
D: Do picia wybieram (kiedy czytam): Jako, że zdrowo się odżywiam, to piję wodę ;)
E: E-book, czy książka papierowa? Zdecydowanie książka papierowa! Czy tylko ja uwielbiam wąchać nowo
zakupione ksiązki?
F: Fikcyjna bohaterka, z którą mógłbyś chodzić do liceum: Do szkoły mogłabym chodzić z Luną Lovegood z
"Harrego Pottera" lub z Emmą z "Osobliwgo domu pani Peregrine". Na pewno bym się z nimi szybko
zaprzyjaźniła.
G: Git, że dałam tej książce szansę: Cieszę się, że przeczytałam "Harrego Pottera", bo kiedyś tych książek nie
lubiłam :(
I: Istotny moment w Twoim czytelniczym życiu: Moment kiedy sięgnęłam po "Harrego Pottera", bo od tego
zaczęła się moja czytelnicza przygoda.
J: Już skończyłam: Jest wiele takich książek, ale najbardziej przeżywam to, że skończyłam "Harrego
Pottera", "Osobliwy dom Pani Peregrine", "Maybe Someday" i "Eleonorę i Parka".
K: Książki, których nie chcę czytać: Ehh... Nie mam takich książek!
L: Ludzie, jaką długą książkę przeczytałam: Najdłuższą książką, którą przeczytałam jest "Harry Potter i Zakon
Feniksa" – ponad 950 stron.
M: Miałem kaca książkowego przez...: Miałam dużo takich książek, ale takiego NAJWIĘKSZEGO miałam po
przeczytaniu "Silver".
N: Na półce mam tyle książek: Na razie mam mało książek, bo tylko około 80.
O: Odświeżam tę lekturę raz po raz. Nie lubię czytać książek po kilka razy, ale postanowiłam, że w każdym roku
będę czytać "Harrego Pottera".
P: Poczytam w tym miejscu: Najbardziej lubię czytać w łóżku lub na dworze na ławce... KOCHAM!
Q: KWestia, która została mi w głowie - ulubiony cytat: Mam bardzo dużo takich cytatów, ale mój ulubiony to:
-After all this time?
- Always.
R: Raczej nie powinnam była tego czytać: Moim największym błędem było przeczytanie książki ,,Karolina XXL".
S: Seria, którą zaczęłam i chcę skończyć: Są to "Opowieści z Narnii" (przeczytałam 3 części) i "Magiczne
Drzewo" (przeczytałam 5 części).
T: Trzy ulubione książki: III MIEJSCE - "Gwiazd naszych wina", II MIEJSCE - "Eleonora i Park", I MIEJSCE -
"Maybe Someday".
U: Uwielbiam i nie żałuję: Nie żałuję, że przeczytałam książki, o których wcześniej wspomniałam.
W: Weź zrób coś z tymi nawykami: Zawsze, kiedy czytam, patrzę na ostatnią stronę i ją czytam, przez co
marnuję ok.10 min, bo wtedy jeszcze muszę przeglądnąć całą książkę.
X: Postaw IKSA - dwudziesta siódma książka na półce: Jest to książka "Gorzkie Urodziny".
Y: YUPI! Kupiłam kolejna książkę: "Morderstwo w Orient Expressie", "Koralina" i "Behawiorysta".
Z: Zamiast spać, czytałam: Ehh..no to był to ... (UWAGA! Wszystkich teraz zadziwię!) - HARRY POTTER. /KP/
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Tam, gdzie zasypia księżyc
- Moi Drodzy! - zaczął pan Czajka – powitajcie nowych uczniów waszej klasy! To Ela i Wojtek.
- Mam na imię Ela, jestem osobą przebojową i czasem zadziorną. Kocham czytać i interesuję się magią. -
przedstawiła się dziewczynka.
- Oczywiście sztuczkami magicznymi... Magia przecież nie istnieje – powiedział zakłopotany chłopiec w jasnych
włosach i czerwonych okularach.
Coś mi tu nie pasowało... Potem przedstawiał się każdy z klasy. Przyszła pora na mnie:
- Yyyy... Jestem Sylwia, lubię rysować. Yyy... i chyba tyle...
W końcu przerwa. Na korytarzu wszyscy otoczyli nowych uczniów i zachwycali się nimi.
Po dzwonku na lekcję poszłam w kierunku klasy. Po drodze usłyszałam dziwną rozmowę.
- Ela! Dlaczego powiedziałaś, że interesujesz się magią?! - zapytał Wojtek.
- Przecież nikt się nie zorientował.
- Na przyszłość uważaj, nikt nie może się dowiedzieć, że potrafimy czarować. Schowaj tę różdżkę do plecaka.
Oni czarują? Przecież magia nie istnieje! Co ja ma teraz z tym zrobić? - zastanawiałam się. Postanowiłam, że
następnego dnia po lekcjach będę ich śledzić. Ku mojemu zdziwieniu Ela i Wojtek poszli do gabinetu dyrektora.
Przyglądałam się całemu zdarzeniu przez szparę w drzwiach.
- Jak się czujecie w nowej szkole? - zapytał pan Czajka.
- Dobrze – odpowiedzieli.
- To się cieszę, ale to może się zmienić... - powiedział z dziwnym uśmieszkiem dyrektor – Tam, gdzie zasypia
księżyc, tam...
Następnego dnia dyrektor był nieobecny w klasie, do szkoły nie przyszli też Ela i Wojtek. Po lekcjach wraz z
Zosią i Tomkiem udaliśmy się do domu rodzeństwa. Rodzice dzieci byli zrozpaczeni, pokazali mi kartkę:
Szukajcie ich tam, gdzie zasypia księżyc.
- Zobaczyliśmy tęwiadomość dziś, gdy wracaliśmy ze świata czarodziei – powiedział pan Wolski. - Od razu
wiedzieliśmy gdzie ich szukać - na Górze Czarownic. Dziś w nocy wyruszamy.
Jakimś cudem udało nam się dołączyć do wyprawy.Wędrowaliśmy prawie całą noc, aż w końcu usłyszeliśmy:
- Mamy ich! Ale musicie iść tam sami! Utknęliśmy w jakiejś szczelinie! - wykrzyczała pani Wolska.
Pobiegliśmy do tego miejsca. Naszym oczom ukazali się Ela i Wojtek przyłączeni do jakichś urządzeń.
Najbardziej zdziwiło nas to, że nad nimi stał PAN DYREKTOR!
- Panie dyrektorze! Jak pan mógł!? – krzyczeliśmy.
Zaczęłam rozwiązywać ze sznurów rodzeństwo.
- Dzięki – powiedzieli mi.
Ela wyciągnęła różdżkę i wykrzyczała jakieś zaklęcie. Dyrektor padł na ziemię i nie mógł się podnieść.
- Dlaczego Pan to zrobił? Jak w ogóle pan tu wszedł, przecież pan nie umie czarować! - powiedział Wojtek.
- A właśnie, że umiem! Wiecie, że skrywam dwie twarze?
Pani Wolska podeszła do pana Czajki i wypowiedziała zaklęcie. Wtedy dyrektor zmienił kompletnie swoją twarz.
- To ty?! - krzyknął tata Eli i Wojtka,.
- To wy się znacie? O co w tym wszystkim chodzi?! - zapytał Wojtek.
- Owszem. Czajka to nas odwieczny wróg, tylko w świecie czarodziejskim ukrywa się pod inną twarzą Chciał,
żebyśmy mu pomogli w pewnym eksperymencie. Pragnął zapanować nad światem czarodziejów. Nie
zgodziliśmy się, więc chciał się zemścić i was porwał.
Po chwili przyjechały odpowiednie służby, które zabrały pana Czajkę. My teleportowaliśmy się do domu
Wolskich.
- Dziękujemy, bez was nie dalibyśmy rady! - powiedzieli.
- Od tego ma się przyjaciół, prawda? - odpowiedzieliśmy, a oni uśmiechnęli się do nas.  /KP/
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Dzień Patrona

10 maja w nasza szkoła obchodziła swoje święto -
wspominaliśmy Juliana Tuwima. Uczennice klasy VII -
Karolina Pitek, Emilia Zaręba i Julita Kachnic w ramach
projektu edukacyjnego "Julian Tuwim - nasz patron"
przygotowały prezentację poświęconą pisarzowi, którą
przedstawiły całej społeczności szkolnej.

Tego dnia odbył się także konkurs recytatorski
utworów Juliana Tuwima:

Klasy I-III
I miejsce - Oliwia Głowacz, Adam Bobek
II miejsce - Weronika Socha
III miejsce - Anastazja Dyba

Klasy IV-VII:
I miejsce - Emilia Zaręba
II miejsce - Karolina Pitek
III miejsce - Karolina Koziołek

Gratulujemy!

DLACZEGO WARTO CZYTAĆ
FANTASTYKĘ?

Według mnie warto czytać fantastykę, ponieważ
możemy w niej sobie wyobrazić stworzenia, których w
innych typach książek możemy nie spotkać.
Nie dla wszystkich czytelników książki fantastyczne
są proste, ja zacząłem czytanie książek od czegoś
prostego - od "Hobbita". W tej książce możemy sobie
wyobrazić różne stworzenia. 
Zadajmy sobie inne pytanie: co najczęściej spotykamy
w książkach fantastycznych? Zwykle książki
fantastyczne kojarzą się nam z potworami,
stworzeniami takimi jak smoki, jednorożce, wróżki,
krasnoludy, elfy, hobbici, ale fantastyka może istnieć
też bez tych stworzeń, mogą żyć tylko ludzie, ale
może istnieć na przykład niesamowita technologia. Ale
wróćmy do pytania dlaczego warto czytać fantastykę?
Według mnie i wielu innych czytelników fantastyki
wykorzystujemy naszą wyobraźnię, ponieważ musimy
sobie wyobrażać stworzenia na podstawie ich opisu,
którego dokonał autor.  /CB/

Święty Jan Paweł II
Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920. Wojtyła został ochrzczony 20
czerwca 1920 przez księdza Franciszka Żaka. Wczesny okres jego dojrzewania jako
nastolatka został naznaczony śmiercią najbliższych. Gdy miał 9 lat, zmarła matka. Trzy
lata później, 5 grudnia 1932, w wieku 26 lat, na szkarlatynę zmarł jego brat Edmund. 14
maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo
maturalne z oceną celującą, która umożliwiała podjęcie studiów na większości uczelni
bez egzaminów wstępnych. Karol Wojtyła wybrał studia polonistyczne na Wydziale
Filozoficznym UJ . Studia rozpoczął w październiku 1938. W 1941 po długiej chorobie
zmarł ojciec Karola Wojtyły. 1 listopada 1946 w Kaplicy w Pałacu Arcybiskupów
Krakowskich kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 4
Lipca Wojtyła został biskupem.16 października 1978 na zwołanym po śmierci Jana
Pawła I Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 na chorobę Parkinsona po 9666 dniach swojego
pontyfikatu.

27 kwietnia 2014 roku Jan Paweł II został kanonizowany. /SZG/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Filozoficzny_Uniwersytetu_Jagiello%C5%84skiego
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DZIEŃ MAMY
1. W Polsce obchodzone jest co roku, w tym samym
dniu - 26 maja. Pierwszy raz świętowane było w 1914
roku w Krakowie.
2. W Australii święto przypada w drugą niedzielę maja.
Zwyczajem jest przypinanie goździków do ubrań, np.
kolorowe oznaczają, że mama tej osoby żyje, a biały
oznacza, że zmarła.
3. W Stanach Zjednoczonych pomysł narodził w 1872
roku, w głowie pisarki Julii Ward Howe. Jednak dopiero
Annie Jarvis udało się przebić z nim i dojść do
najwyższych władz, aby ogłosiły one ten dzień
świętem, obchodzonym w każdą drugą niedzielę maja.
4. Święto to narodziło się najprawdopodobniej w
starożytnej Grecji i w starożytnym Rzymie. Już w
czasach starożytnych obdarzano wielkim szacunkiem
wszelkiego rodzaju matki.
5. W Meksyku Dzień Matki przypada 10 maja i jest
jednym z najważniejszych świąt w roku. Rozpoczyna
się mszą na cześć Najświętszej Dziewicy, która jest
uosobieniem najlepszych cech macierzyństwa. Dla
każdej mamy przygotowywane jest uroczyste
śniadanie.  /WS/

DZIEŃ TATY
Obchody Dnia Ojca zostały zapoczątkowane na
początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. 

W Polsce święto to ma stałą datę — 23 czerwca, a
obchodzone jest od 1965 roku. W innych krajach jego
obchody wypadają w różnych terminach, m.in. 19
marca w dniu św. Józefa (Włochy, Hiszpania,
Portugalia), niektóre przyjęły datę jak w USA (Wielka
Brytania, Holandia). 

Mimo stosunkowo długiej historii Dzień Ojca nie cieszy
się tak wielką popularnością, jak Dzień Matki, co nie
zmienia faktu, że jest to bardzo dobra okazja do
wyrażenia wdzięczności i szacunku dla swojego taty. 

DZIEŃ DZIECKA

1. Początkowo Dzień Dziecka nazywał się Dniem
Róży, później nazwę zmieniono na Kwiatową
Niedzielę.

2. Od 1952 roku Polsce, tak jak w krajach
słowiańskich, obchodzi się Dzień Dziecka 1 czerwca.

3. W Polsce od 1 czerwca 1994 roku tego dnia
obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.

4. Turcy obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia.

5. W większości krajów Dzień Dziecka obchodzony
jest w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka
oraz Konwencji o Prawach Dziecka – 20 listopada.
/KK/

. .
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TOP 10 PREZENTÓW NA
DZIEŃ DZIECKA
10. Wspólna zabawa

9. Wspólne wyjście do kina

8. Książka lub gra edukacyjna

7. Gra planszowa

6. Kreatywne zabawki

5. Kubek z imieniem

4. Zegarek

3. Ubrania z imieniem lub z zabawnymi tekstami

2. Rower

1. Wspólna wycieczka do parku rozrywki, o którym
dziecko marzy! /AG/

W życiu każdej kobiety pojawiają się
drobne dylematy dnia codziennego... :)

Dylematy kobiet:

-Czy warto obciąć włosy?

-Jaką fryzurę zrobić?

-Kupić jedną parę butów czy dwie pary
butów?

-Kupować kolejną torebkę?

-W co się ubrać?  /JK/

Rozgrywki międzyklasowe w piłce nożnej
Pan Kamil Kuzia wraz z animatorem Orlika w Baczynie Panem Januszem Sasułą zorganizowali rozgrywki w
piłkę nożną dla klas 4-7.

Celem zawodów jest;
– propagowanie idei wychowania przez sport
– zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, zdrowego stylu życia
– umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich.

Dnia 7 maja został rozegrany pierwszy mecz rozgrywek: klasa V podejmowała klasę VI - gra była zacięta do
samego końca, jednak ostateczny wynik to 5:2 dla klasy VI.

Pozostałe wyniki rozgrywek to:
– IV vs. VII - 0:4
– V vs. VII - 1:0
– VI vs. IV - 7:0
– VII vs. VI - 2:4
– V vs. IV - 5:0
– VI vs. V - 4:0

Wszystkim drużynom życzymy POWODZENIA!  /JM/
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10 ciekawostek o Polsce
1. Pustynia Błędowska – jedyna taka w Europie
Pustynia Błędowska w okolicy Dąbrowy Górniczej jest jedyną taką formacją w Polsce oraz największym w
Europie skupiskiem piasków śródlądowych. Ma ona około 10 km długości i 4 km szerokości. Pustynia stała się
planem filmowym podczas kręcenia filmów "Faraon" oraz "Jak rozpętałem drugą wojnę światową".
2. Góry Świętokrzyskie – najstarsze w Europie
Są one razem z Sudetami uważane za najstarsze łańcuchy górskie w Europie. Najwyższym szczytem jest
Łysica, której wysokość to 612 m n.p.m. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w
klasztorze na Łysej Górze.
3. Sam środek Polski
Większość osób spytana o to, gdzie znajduje się środek naszego kraju, od razu myśli o Łodzi. Jednak nie jest to
prawda. Dokładny środek Polski znajduje się we wsi Piątek, która położona jest 33 km od Łodzi. Wjeżdżając do
Piątku zobaczyć możemy tablicę informacyjną w kształcie granic państwa z napisem Piątek – geometryczny
środek Polski. W centrum wsi usytuowany jest również pomnik symbolizujący geometryczny środek Polski. 
4. Ciepło czy zimno?
Suwałki uważane są za polski biegun zimna. Jednak to wieś Wiżajny położona w województwie podlaskim
zyskała oficjalny zaszczytny tytuł bycia najzimniejszym miejscem w naszym kraju. 12 stycznia 1950 roku
odnotowano tutaj aż minus 35,5 stopnia, zaś wieloletnia amplituda temperatury sięga 72,5 stopnia (od minus 35,5
stopnia do plus 37 stopni).
Jeśli nie lubicie zimna to warto wybrać się w miejsce, które uznane zostało za polski biegun ciepła. Jest to
Tarnów w województwie małopolskim. Termiczne lato, czyli okres, w którym średnia dobowa temperatura jest
ponad 15 stopni, wynosi od 114 do 118 dni. W Tarnowie jest również 55 dni bezchmurnych.
5. Bursztynowa Polska
Jeśli posiadacie w swojej kolekcji wyroby z bursztynu, to prawdopodobnie pochodzą one z trójmiasta. Stąd
bowiem pochodzi 80% światowych zasobów tej kopaliny. 
6. Zakręcone miasto
Rybnik to najbardziej zakręcone miasto w Polsce. Tu  znajduje się najwięcej w Polsce rond. W 2013 roku było ich
aż 34. Kolejne są w budowie oraz planach na najbliższe lata. 
7. Grosz grosza nie wart
Pierwszy grosz wybity został w 1367 roku. Wyprodukowanie jednego grosza przekracza jego wartość. Szacuje
się, że na wybicie jednej monety potrzeba od pięciu do ośmiu groszy.
8. Najstarszy las w Europie
Puszcza Białowieska jest najstarszym lasem w Europie. Jako jedyna na naszym kontynencie ma charakter
pierwotny. Niektóre z drzew mają nawet 500 lat. Tu natura rządzi się swoimi prawami. Wszystko żyje i umiera
bez ingerencji ludzi. Puszcza Białowieska została wpisana na wiele list, mających chronić jej pierwotny charakter,
takich jak: Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO czy Obszar Chronionego Krajobrazu.
9. Polska pełna sadów
Polska jest największym producentem jabłek w Europie, trzecim na świecie. W 2014 roku nasz kraj
wyprodukował 3 195 299 ton tych owoców. Nasze jabłka znane są i lubiane w Europie, Azji i Afryce. Co ciekawe
skupowane są także przez Chiny, w których produkcja jabłek jest największa na świecie.
10. Największy zamek świata
Zamek w Malborku jest największym zachowanym gotyckim zamkiem na świecie. Powierzchnia, jaką zajmują
wszystkie zamkowe zabudowania i dziedzińce wynosi ponad 143 tys. m. kw. Wzniesiony został przez
Krzyżaków w latach 1274-1457. Do jego budowy użyto około 4,5 miliona cegieł. Od grudnia 1997 roku twierdza
widnieje na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. /KR/
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GARŚĆ SUCHARÓW :)

idzie Mozart i ...BACH

jak nazywa się pustynna wiedźma: sandwitch
jak nazywa się pokój węża: ssspokój
jak nazywa się pączek bez nadzienia:
beznadziejnydlaczego rycerz nie lubi bluz: bo musi
walczyć z zamkiem /MS/

UŚMIECHNIJ SIĘ! ;)

- Baco, gdzieście się nauczyli tak drzewo rąbać?
- Na Saharze.
- E, baco, kłamiecie! Przecież Sahara to pustynia.
- No, teraz to już pustynia.

Rozmawiają dwie gaździny o swoich dzieciach. Jedna
z nich się chwali:
- A mój Jasiek to teroz studyjuje w takim
uniwersytecie, co to się tak jako nazywo: ugryź - nie,
nie ugryź!... użarł - nie, nie użarł... A! Już wim! UJOT!
/KC/

.

ŚWIĘTA ZAWSZE OD WIELKIEJ!

Pamiętajmy, aby święta i dni świąteczne zapisywać
wielką literą.

- Dzień Matki
- Dzień Ojca
- Dzień Dziecka

Poprawność językowa nie tylko od święta

- TAK: Na tablicy jest napisane, że jutro nie mamy
matematyki. 
- NIE: Na tablicy pisze, że jutro nie mamy matematyki.

- TAK: w każdym razie
- TAK: bądź co bądź
- NIE: w każdym bądź razie

- TAK: w cudzysłowie
- NIE: w cudzysłowiu

- TAK: włączać światło
- NIE: włanczać światło

Rok dwutysięczny był jeden >> 2000 r.
Od 2001 r. mamy rok: dwa tysiące pierwszy, 2002 r. -
dwa tysiące drugi, 2018 r. - dwa tysiące osiemnasty
itd.

.
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