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NAJLEPSZE
KLASY,
NAJLEPSI
UCZNIOWIE. O
NICH
PRZECZYTASZ
W NUMERZE.   

                  PIERWSZY SEMESTR ZA NAMI !

   FERIE W SZÓSTCE TUŻ, TUŻ! Czy wiesz, że...

KTÓRA KLASA
ZDOBYŁA  W TYM
ROKU PUCHAR
DYREKTORA
SZKOŁY ZA
NAJWYŻSZĄ
ŚREDNIĄ 
OCEN ??? .

   PSI TORT
1  marchew,
1/2 pudełka mięsa
mielonego,
starty ser
Marchew  zetrzeć
na tarce i razem z
serem dodać do
mielonego mięsa.
Całość wymieszać i
wstawić do
nagrzanego do 180
stopni  piekarnika.
Zapiekać 20 minut. 
Udekorować suchą
karmą.Gotowe!
Twojemu psu  STO
LAT!  

Kiedyś jazdy konnej
można było uczyć
się dopiero po
ukończeniu 13 lat.
Konie przyjmują
posiłki zielone, a
nawet ciepłe
dania.Hipoterapia,
jako metoda
leczenia,była znana
już w starożytności.

.

Zajęcia będą się
odbywały w
pierwszym tygodniu
ferii w godzinach
9.00-15.00. Opieka
jest zapewniona
dłużej: od 8.00 do
16.00.
Przewidziano wiele
atrakcji m.in.
spektakl 3D w kinie,
czy wyjazd do
Happy Parku w

Stróżewku.To
pewne, że nudzić
się nie będzie
absolutnie nikt!
Wśród planowych
zajęć na
uczestników
czekają naukowe
eksperymenty.
Dowiecie się jak
powstaje lawa i co
można robić z
magicznym

balonem. W
programie także
zajęcia kulinarne,
no i oczywiście dla
każdego pyszny
obiadek! Pani
dyrektor kupiła dla
was nowiutkie gry
planszowe. Kto się
nie zapisał, niech
żałuje!

.

.
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93,61% 5s najwyższa frakwencja
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      Roksana Grabowska i Karolina Różycka
                   średnia ocen  -5,4

Średnie ocen w klasach.

M.Dmochowska  i E.Krzemińska 6s - średnia ocen 5,5!!!

J.Wolińska  
W Zajączkowska   śr.5,36

FREKWENCJA
W KLASACH

I m. 5s 
93,61%

II m. 4b 
92,87%

III m. 
4s 92,77%

    
SPORT

STYPENDIA
SPORTOWE 
OTRZYMUJĄ 

M.Antonowicz
S.Kopcińska
M.Dmochowska
E.Krzemińska
M.Wójtewicz
T.Bielak

MAŁO LUB
WCALE
w klasie 6b
nie ma ani
jednego
ucznia
wzorowego,
a w klasie 4a
jest tylko
jeden taki
uczeń.

6a

5,36

I m. 6a-4,37
wych.J.Kikolska
 
II m.4b-4,32
wych.
A.Lewandowska

III m. 4s -4,21
wych.
K.Wolano

IV m. 5s  4,06
V m. 4a  4,04
VI m. 5a  3,93

VII m. 6s  3,7
VIII m. 6b  3,58

Uczniowie ze
100%
frekwencją:

Wiktoria
Gutkowska(6a),

 Natalia
Kacprzycka
(6a )

Piotr Cebulski
(4b),

 Natalia Imielska
(4b)

Klasy najlepsze
w szkole z
wybranych
przedmiotów
  
 język polski
6a(4,0)
matematyka 4b
(4,05)
jęz. ang.
6a(3,76)
WF 5s (5,07)
informatyka

6a (4,76)
religia 4s i 6s
(4,91)
przyroda 6a
(4,1)

5,4

5a
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                              LIST DO XERTESA
                                                                     Ziemia 2199r.

Gdybyś wiedział Xertesie co się dzieje na naszej planecie Ziemi!
Podejrzewałem, że kiedyś musi niestety do tego dojść.Na skutek
zanieczyszczenia środowiska warstwa ozonowa została już kompletnie
podziurawiona w wielu miejscach. Wszyscy pamiętają, jak przez lata
ekolodzy bili na alarm, gdy natura znikała. Nic więc dziwnego, że niektórzy
uważają, iż człowiek sam sobie zasłużył na to, co go spotkało. Połowa
ludzi już nie pamięta, co to jest natura, szumiący las, śpiewające w nim
ptaki. Nawet owoce i warzywa zostały zamienione na sztuczne pigułki,
więc mało kto dziś pamięta ich soczysty, wspaniały smak. O tym do
jakiego stopnia ludzie są spragnieni kontaktu z przyrodą niech świadczy
fakt, że firma Cedron oferuje godzinę pobytu w wirtualnym lesie za 1500
dikseli. I wyobraź sobie, ze chętnych nie brakuje.Naprawdę wynalazki
człowieka nigdy nie zastąpią produktów naturalnych.
Zamiast samochodów, istnieją latające spodki na wodór, dzięki którym
można swobodnie odwiedzać znajomych na odległej planecie. Są
lewitujące materace, dzięki którym można umieścić dziesięć łóżek w
jednym pokoju. W jednym z holenderskich szpitali stworzono lekarza
robota, który miał jedynie ludzki mózg. Niedawno NASA wysłała
chłodzące satelity, aby zapobiec ociepleniu klimatu. 
Nasz nowy sąsiad – pan Bral nielegalnie sklonował w piwnicy swoją żonę.
Teraz biedak całymi dniami wysłuchuje kłótni o to, która z nich jest
prawdziwa.
Mało kto , mój drogi Xertesie wiedział, że ozon chronił nas ludzi nie tylko
przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym, które dzisiaj uśmierca
co piątą osobę, ale także przed szpiegami z sąsiednich planet. Czy wiesz,
że Ziemianie jeszcze sto lat temu naiwnie wierzyli, że nasza planeta jest
mało interesująca i nie warta bliższego zbadania, jako jedna z wielu planet
układu słonecznego?
Niestety, gdy tylko król Rimoringów- Astanemon XI dowiedział się o
istnieniu „nowej” planety, położonej kilka wieków świetlnych od jego
galaktyki, natychmiast zażądał, aby ją podbito i dorzucono do jego
zdobyczy. Król ten jednak szybko umarł na nieznaną chorobę , nie
wyznaczając swego następcy. Wtedy jego trzej generałowie walczący o
władzę wybrali sobie Ziemię za pole walki. Czy wyobrażasz sobie Xertesie
do jakich spustoszeń to doprowadziło na naszej planecie?
Zycie na Ziemi stało się nie do zniesienia, Nie zdziwi Cię więc fakt, że
coraz częściej poważnie myślę o zamieszkaniu z Tobą na Marsie. Napisz
mi, co sądzisz o mojej propozycji.

                                           z ziemiańskim pozdrowieniem
                                                      Rafał

.

.

.

.

.

.

.

.
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   Tańcz do upadłego w piątek trzynastego!
       - nasza propozycja na zabicie nudy.

      Potłuczone lustra 
            w dekoracji. 

Menu: ciasteczka z wróżbą, kanapki dekorowane 
 w znaki zodiaku, napoje oklejone horoskopem.

  PROPOZYCJE ZABAW. 

Nasz
pomysł 

Możesz po
prostu ubrać się
na czarno, lub
przebrać za
kota,
kominiarza,
wiedźmę,
diabełka.
Wystarczyć
może ciekawa
maska.  

Często
uważa się
ten dzień za
pechowy.
Mamy
pomysł na
imprezę,
która sprawi
że stanie się
on dniem
szczęśliwym.

"Biletem
wstępu" na
imprezę jest
jeden
grosz.Wchodząc
na salę
uczestnicy 
pukają w
przygotowaną
deseczkę,
zgodnie

z przesądem:
odpukaj w
niemalowane.
Obowiązuje strój
tajemniczy.

Nie powinno
zabraknąć także
takich
elementów jak
czterolistna
koniczyna,
klucz, podkowy,
czy czerwone

wstążeczki.
Ważne, by były
to przedmioty
związane z
przesądami.
gości wita
zabawna
piosenka

"Trzynastego" -
Kasi Sobczyk.
Resztę
podpowie wam
wyobraźnia.

1. Trafianie do
tarczy z
otworami. W
zależności od
celności
rzutu:cukierek
albo psikus.
2. Poszukiwanie

czterolistnej
koniczyny
ukrytej na sali.
3.Rzuty
guzikiem do
miski z wodą.
4.Karaoke.

5. Wszyscy
uczestnicy
zabawy muszą
posiadać latarki.
O wyznaczonej
godzinie gaśnie
światło.
Imprezowicze
przechodzą
gęsiego wzdłuż
wyznaczonej
trasy, świecąc
latarkami.

Po drodze
napotykają na
strachy
(organizatorzy
imprezy w
przebraniach). 
6.Slalom gigant
pod
drabiną.Każdy
krok zaczynasz
lewą nogą.

.

.

.

.

.

.
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Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem
człowieka. A co z koniem? 

          Ala ma kota, 

                 Niezwykła historia Gawrosza.

       a Ola ma konia.

Pomysł
na ferie

Właściciele
Aleksandra
 i Marcin
Wieczorkowscy
Stajnia Equest 
 w Łącku 
ul. Długa 23
tel.
 695 19 33 64

Konie, to
niezwykłe
zwierzęta.
Macie
szansę 
trochę się o
nich
dowiedzieć.
Czytajcie.

.

.

.

Czym żywi się
koń?
Koń dostaje
posiłek
przynajmniej
dwa razy
dziennie. Je dwa
rodzaje karmy:
paszę treściwą(
owies gnieciony,
pełny, żyto,

jęczmień itp.)
Pasza
objętościowa
dodawana jest,
by zaspokoić 
apetyt konia
(trawa,
marchew,
jabłka).

Właścicielką
stajni jest
p.Aleksandra
Wieczorkowska.
Sama jeździła
konno od 13
roku życia.
Kiedy  nauczyła

się skakać ,
rozpoczęła
starty  w
zawodach .Na
ogierze
Gawrosz
zdobyła m.in.
Mistrzostwo

Mazowsza.
Wyhodowano
nawet dla niej
dwa konie;
Jestera i Lorda .

Dziś pani Ola
zrealizowała
swoje marzenie:
założyła  stajnię
o nazwie
Equest, która
ma własny klub
sportowy.

W stajni działają
sekcje:
rekreacyjna,
sportowa,
hipoterapia
(rehabilitacja na
koniu), nauka
jazdy konnej.

Gawrosz miał
opinię
narowistego
konia, co wcale
nie
przeszkadzało
mu zdobywać
medali. Kiedy
koń się
zestarzał, w
stadzie ogierów
w Łącku
uznano, że jest

bezużyteczny i
zdecydowano
się oddać konia
do rzeźni.
Od śmierci
wykupiła go
P.Ola! Dziś
Gawrosz ma 24
lata i " końską
emeryturę" w
stajni Equest.

.

.

.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 18 03/2014 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLZadra Gag@dka

      Znajdź drogę  w labiryncie.         
               

                       POMYŚL I ROZWIĄŻ

redakcyjna
stopka

.

HASŁA DO
KRZYŻÓWKI

1. ochrona
przed słońcem,
kupowana w
sklepie
2. nosi się ją na
bal
3.ma ja wróżka
4. używasz jej w
szkole na
matematyce
5. lubi ja każde
dziecko

6. piją ją rano
niewyspani
dorośli
7.mądra głowa
8. wystrzela
strzały

.

I.Denst
F.Jankowski
J.Kaczmarczyk
A.Kamola
J.Król
M.Kuliński
J.Kuśmirek
J.Kwiatkowska
G.Łagodzińska
G.Olczuk
W.Pawelec
L.Rozwadowska
O.Walczak
P.Zmudczyńska
M.Chrobot
K.Jóźwiak

J.Karaśkiewicz
W.Leszczyńska

.

.
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ROZPOZNAJ 
KTO TO JEST!   

rozwiązanie 
na ostatniej str. 

ZDJĘCIA KADRY
           SP6
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4.03-ostatni
sprawdzian
próbny klas
szóstych. 

11.03 -
otwarty
wtorek 

Chcesz pomóc
choremu na
porażenie
mózgowe
chłopcu?
Przynoś
zakrętki od
butelek do
świetlicy.  TO
WAŻNE!

               SZKOLNE DONIESIENIA 

Już 14 lutego o 11.00
   -bal walentynkowy!

             Szkolni tenisiści stanęli na podium.  

Na balu konkurs na
wiersz   walentynkowy!  

NIE
KRĘĆ. 

17 stycznia
2014r. w naszej
szkole odbył się
X Rejonowy
Konkurs Duetów
"Cicha noc", w
którym nagrody
zdobyły nasze
uczennice:
Michalina
Marciniak

i Roksana
Grabowska (II
miejsce)
Julia Wolińska i
Natalia Imielska
(III miejsce)
GRATULACJE

.

.

Kto to jest?
1.M.Niedzielak,
2.L.Małolepsza
3.K.Fabiszewska
4. D.Nadrowska
5. I.Sulkowska
6.Lewandowska
7.E.Zarzycka 

8.  J.Różycka
9. M.Kozłowska
10. I.Denst 
11.J.Borowska
(pani
sekretarka)

.

.

.

. .

.



Poznajcie
mistrzów tenisa
stołowego. Para
dziewcząt
Samanta
Kopcińska (6s) i
Klaudia Golacik
(6b) wróciły z
płockich
rozgrywek z
drugim
miejscem, a
chłopcy Rafał

Witkowski(5s) i
Piotr
Szczepanek 
mogą pochwalić
się trzecim . Tak
więc szóstka
zawojowała
styczniowy
turniej . Oby tak
dalej!


