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Oto nowi redaktorzy szkolnej
gazetki:

Samorząd
szkolny w roku
szkolnym
2013/2014
reprezentują:
-Adrian
Tomczyk,
-Oskar
Tomaszewski,
-Julia
Zydlewska.

-W.Wiśniewska  
-W. Kamińska
-Piotr Łażewski
-Patryk Słoma
-Klaudia Kostrzewa
-Sylwia Sałacińska
-Aleksandra
Barciak
-Małgorzata Jagła
-Jakub Górka
-Kacper Kalota
-Jakub Cichy
-Paweł Zatorski

    Żuków 104a, czy dobrze trafiłem?

Adres ten sam, ale miejsce nie do poznania. Skończył się wielki
remont w naszej szkole. Piękny kolorowy budynek, nowy parking,
upragniona sala gimnastyczna, zaplecza oraz dodatkowe sale
lekcyjne umiliły uczniom powrót do nauki. Zamilkły dźwięki
wiertarek i młotów.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie w trakcie remontu.                
 W szczególności paniom sprzątającym naszą szkołę, które
włożyły wiele trudu, aby dzieci mogły wrócić do czystej szkoły. 

Samorząd
uczniowski w roku
szkolnym
2013/2014
reprezentują: 
Julia Zydlewska,
Oskar
Tomaszewski i
Adrian Tomczyk. 
Będą oni dbać
interesy wspólnoty
uczniowskiej. 
Życzymy owocnej
pracy!
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             Szkolne wydarzenia

Pasowanie na 
ucznia I klasy

 Sprzątanie      świata

Spotkanie z
policjantem

Dnia 20 września o godzinie 10:00
klasy 4, 5, 6 wyruszyły do lasu w
ramach akcji: ,,Sprzątanie  świata’".
Około 45 dzieci sprzątało pobliski
teren. pod opieką: Katarzyny
Smółki, Agnieszki Grzelak,
Małgorzaty Połeć. Dzieci zebrały
około 55 worków śmieci  i 1 pełen
worek grzybów. Uczniowie byli
zaskoczeni ogromem
zanieczyszczeń naszej okolicy.
Wszyscy wrócili szczęśliwi do
szkoły, ponieważ przyczynili się do
oczyszczenia naszej planety.

Dnia 17 października 2013 roku    
w Szkole Podstawowej                  
im. Kazimierza Wielkiego w
Żukowie do grona uczniów
dołączyło dwudziestu
pierwszoklasistów. Uroczystość
PASOWANIA NA UCZNIA
zgromadziła rodziców i całą
społeczność szkolną. Na ten
moment pierwszaki czekały z
niecierpliwością. Dzieci miały
zaszczyt być pasowane przez
pana wójta Mirosława Orlińskiego.
Drugoklasiści obdarowali swoich
młodszych kolegów pamiątkami.
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     Spotkanie z policjantem

Dnia 26 września gościliśmy przedstawiciela Komendy
Powiatowej Policji w Sochaczewie z Wydziału Ruchu
Drogowego - pana Mariusza Józikowskiego.
Spotkanie pozwoliło przypomnieć uczniom zasady
bezpiecznego poruszania się po drodze, 
zachowania się w sytuacji zagrażającej życiu oraz
stosowania zasady nieufności wobec kontaktu z osobą
obcą. Pogadanka  zawierała prezentację filmów  i
obrazów z życia codziennego.
Pan Mariusz chętnie dzielił się swoimi
doświadczeniami z pracy  w policji i opowiadał wiele
ciekawych anegdot ku przestrodze. Dzieci zasypały
naszego gościa własnymi lub zasłyszanymi od innych
historiami, co widać na załączonym zdjęciu.

        ZABAWA W BAJLANDII

Dnia 29 października 2013 roku  przedszkolaki            
z naszej szkoły wybrały się na wycieczkę do
Sochaczewskiego Centrum Zabawy dla dzieci
,,Bajlandia''. Dzieci miały okazję rozładować swoje
pokłady energii. Bardzo podobała im się wspólna
zabawa w kolorowych kulkach oraz  w tunelach z
przeszkodami. Była to ich pierwsza wycieczka i
wspaniała okazja do integracji.

Stronę wykonały:
-Sylwia Sałacińska,
-Aleksandra Barciak,
-Małgorzata Jagła.
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                    Dzieje szkoły

   Kto tak pięknie gra?

             Muzyk w szkole Stronę wykonała Sylwia Sałacińska

W czwartek 10 października  gościł
w naszej szkole utalentowany
muzyk, który przygotował dla
uczniów  występ pt. ,,Przyjaciółka
Muzyka''. Oprócz wspaniałej gry na
instrumentach dostarczył dzieciom
wiele zabawy. Uczniowie chętnie
uczestniczyły w atrakcjach, które
przygotował pan Marcin. Miały
okazję pobawić się, naśladować
różne postacie i zwierzęta,
pogimnastykować się oraz
przypomnieć kierunki świata.
Wybrane osoby miały okazję
pobawić się w  dyrygenta.
Spotkanie  pozwoliło zintegrować
dzieci ze wszystkich klas. Na
koniec nasz artysta został
nagrodzony gromkimi brawami.
Wszyscy czekamy na kolejny
występ.
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Zajęcia rozwijające uzdolnienia w naszej szkole

W roku szkolnym 2013/2014
odbywają się po raz pierwszy        
 w naszej szkole zajęcia
dziennikarskie, podczas których
dzieci poznają świat mediów,
budowę gazety, słownictwo
fachowe. Ważną zaletą zajęć jest
 umiejętność wyszukiwania
potrzebnych informacji.  Dzieci
poznają programy komputerowe do
tworzenia gazetek szkolnych.
Planujemy w tym roku szkolnym
odwiedzić miejscową gazetę oraz
radio. Każdy członek koła
dziennikarskiego będzie miał
okazję przeprowadzić wywiad z
wybranymi osobami oraz tworzenia
filmików na wybrany przez siebie
temat.
Zdolne dzieci mają możliwość
rozwijania swoich umiejętności
biorąc udział w zajęciach
dodatkowych z języka polskiego,
matematyki, historii oraz języka
angielskiego.

W ramach projektu odbywają się
także w każdą środę zajęcia
teatralne. Prowadzi je nauczycielka
języka polskiego pani Adrianna
Pyrak-Łaś. Uczęszczają na nie:
Aleksandra Barciak, Sylwia
Sałacińska,  Izabela Głuchowska,
Małgorzata Jagła, Adrian Tomczyk,
Jakub Górka, Jakub Cichy,
Mateusz Jędrzejewski, Kacper
Kalota, Klaudia Kostrzewa, Karolina
Bagińska, Katarzyna Wacławiak,
Mateusz Sójka, Bartosz
Matuszewski, Piotr Łażewski,
Emilia Głuchowska, Jakub Błoński.
Obecnie trwają przygotowania do
szkolnych jasełek, nie zdradzimy
jednak szczegółów. 
 

Od października w naszej szkole
odbywają się zajęcia unijne  w
ramach projektu "Szkoła nowych
możliwości".
 Na zajęciach szachowych
rozgrywają  się turnieje klasowe    i
indywidualne.
Drużyny uczestniczące w
zajęciach:
-Szachmistrzowie  (Obecnie 75 
punktów). Zawodnicy:
-Jakub Cichy - 18 punktów
-Kacper Kalota - 21 punktów
-Jakub Górka - 20 punktów
-Kacper Sałaciński - 16 punktów)
-Skorpiony  (Obecnie 48 punktów.
Zawodnicy:
-Jakub Kawczyński - 21 punktów
-Eryk Górzyński - 12 punktów
-Jakub Grabarek - 10 punktów
-Mateusz Jędrzejewski - 5
punktów)
-Królowie (Obecnie 32 punktów)
Zawodnicy:
-Wiktoria Kamińska - 8 punktów
-Kasia Wacławiak - 7 punktów
-Kacper Skorupski - 9 punkty
-Piotr Łażewski - 8 punkty)
-Zabójcze Lwy  (Obecnie 30
punktów)
Zawodnicy:
-Patryk Słoma - 10 punktów
-Bardziński Mateusz - 8 punkty
-Weronika Wiśniewska - 5 punkty
-Jakub Błoński - 5 punkty
-Patryk Marcinkowski - 2 punkty
Nauczycielem prowadzącym te
zajęcia jest miłośnik szachów pan
Piotr Figut. Dzieci mają okazję
poznać zasady uczciwej
rywalizacji.
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        Messi czy Ronaldo

        Sport
                                    

Flaga olimpijska – prostokątna flaga przedstawiająca
na białym tle pięć złączonych kół. Według
Kadry Olimpijskiej pięć splecionych ze sobą kół
jednakowej średnicy symbolizuje unię pięciu
kontynentów oraz spotkanie sportowców z całego
świata na igrzyskach olimpijskich.
Flaga olimpijska ma sześć kolorów: pięć kół w
kolorach: niebieski, żółty, czarny, zielony, czerwony
oraz szósty – biały, który stanowi tło flagi. Kolory te
symbolizują barwy znajdujące się na wszystkich
flagach państwowych pięciu kontynentów, a nie kolory
kontynentów, jak się powszechnie interpretuje.

 Flagę olimpijską zaprojektował inicjator wskrzeszenia
idei olimpijskiej, baron Pierre de Coubertin, na
Kongresie Olimpijskim w Paryżu w 1914. Inspiracją dla
barona były letnie Igrzyska Olimpijskie

w 1912 roku w Sztokholmie, gdzie po raz pierwszy
uczestniczyły reprezentacje państw z pięciu
kontynentów.

Wygrał oczywiście piłkarz Barcelony. Jak grasz
tam jesteś godzien jej korony 
Jak grasz tam jesteś czczony i wielbiony. A ja już
tym wszystkim jestem trochę znudzony.
                                                                  

                               Patryk Słoma
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„Jesień”
Słońce świeci, deszczyk pada,
kolorowy listek spada,
Jabłko w sadzie się rumieni.
To jest właśnie znak jesieni.
Żołądź, kasztan, wielka dynia,
kozak, maślak, jarzębina
umilają jesieniuchę,
gdy chmura niesie pluchę.

Złote, Żółte i Czerwone
opadają liście z drzew,
zwiędłe liście w obcą stronę
pozanosił wiatru wiew.

Wiosna
Idzie Wiosna roześmiana!
Cieszy wszystkich od rana.
Już Kwiatuszki niczym puszki.
Rosną wszędzie małe duszki.

Szkoła
Co dzień rano wita nas
odgłos dzwonka – więc do klas.
Tutaj pani uśmiechnięta, 
wita chłopców i dziewczęta. 
Już zeszyty wyciągamy 
i książeczki otwieramy.
Tu literki poznajemy – 
pisać, liczyć już umiemy.
Angielskiego się uczymy – 
mając czasem dziwne miny.
Bo choć słówka czasem modne 
są do naszych niepodobne.
Lecz choć mamy mało lat – 
to lubimy szkolny świat.

      Kącik poezji
                           

Jesienne liście 
autor: Barbara Kossuth
Lecą liście z drzewa, 
Bo to jesień już.
Za jesienią zima
Krok za krokiem tuż.
Hej! Zbierajmy liście,
Liście malowane,
Złotem i czerwienią
Pięknie przetykane.

Pani dyrektor  zarządza szkołą,
by wszystkim dzieciom było
wesoło. Lecz są też nasi
nauczyciele, z nimi przygód mamy
wiele. Gdy wybory patrona
mieliśmy i w naszej szkole
głosowaliśmy.Rada Rodziców
sztandar wybrała i bardzo o
wszystko się starała.Pani Dyrektor
sztandar kupiła i wszystkim  o tym
mówiła.
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                   Ciekawostki

Czy wiesz że...

Pewien człowiek nie obcinał paznokci u lewej ręki
przez 20 lat. Najdłuższy z nich miał ok. 1,2 m długości!

Największy biceps świata należał do pewnego
Amerykanina i miał 73 cm w obwodzie!

Nasze ciało zawiera ok 96 000 km naczyń
krwionośnych!

Człowiek najdłużej wstrzymał oddech pod wodą na 15
minut i 13 sekund!

                                          Dziwne rekordy

Największy "zakaz palenia"
Setki osób na Filipinach próbowało pobić rekord Guinnessa, ustawiając się
w gigantyczny znak "zakaz palenia".
Najwięcej superbohaterów w jednym miejscu
Z okazji 75 rocznicy istnienia DC Comics w 2010 roku w Melbourne bito
rekord największej liczby osób w przebraniach superbohaterów.

Stronę opracowali:
Jakub Cichy
Jakub Górka
Paweł Zatorski
Kacper Kalota

                                 Niesamowite!!!

Wiadomości między mózgiem, a resztą ciała biegną    
z prędkością prawie 400 km/h!

Pewien człowiek miał czkawkę 20 - 25 razy na minutę
przez 68 lat!

Największy krater uderzeniowy w Układzie
Słonecznym znajduje się na Księżycu. To krater o
nazwie Aitkena     o średnicy ponad 2200 kilometrów.

Wenus obraca się w przeciwnym kierunku niż inne
planety.
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Wykonał Piotrek Łażewski

               Dowcipy szkolne

Pani pyta Jasia:
-Jasiu co jest stolicą Angoli? 
-Londyn
 
Co mówi nauczyciel biologi kupując
telewizor 
-Cytoplazma

Jasio telefonuje do nauczycielki: 
- Proszę zwolnić dziś Jasia z lekcji
– mówi grubym głosem. 
- A kto mówi? 
- Mój tata... 

Nauczyciel po latach spotyka
ucznia 
-No co tam teraz robisz?
-Wykładam chemię.
-Ooo no proszę. A gdzie?
-W Biedronce.

-Jaką rybę lubi nauczyciel od
matmy?
Suma.

Nauczyciel przerywa bójkę.
-Dlaczego bijesz kolegę?
-Bo nazwał mnie grubasem.
-I co myślisz, że od tego
schudniesz? 

Tata pyta się swojego synka
-Kaziu jak się czujesz w szkole?
-Jak na komisariacie, ciągle mnie
wypytują, a ja o niczym nie wiem.

-Dlaczego blondynka siedzi            
  w ogniu?
-Bo chce spalić kalorie.

Jaś do nauczycielki:
Ja to nie chcę nic mówić, ale mój
tata powiedział, że jeśli jeszcze
jedna uwaga znajdzie się w
dzienniczku, to się komuś zdrowo
oberwie.

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Tato, czy dzisiaj jest piękny dzień? - pyta się mały Jaś ojca.
- Raczej nie. A dlaczego pytasz?
- Bo pani od polskiego powiedziała wczoraj: "Pewnego pięknego dnia
przez ciebie zwariuję".

Jasiu przyniósł fatalną uwagę w
dzienniczku. Zdenerwowany ojciec
pyta go podniesionym głosem:
- Powiedz mi, co ty właściwie
robisz na lekcjach?
- Przeważnie czekam na dzwonek
- odpowiada Jaś.

Jasiu dlaczego masz w dyktandzie
te same błędy co twój kolega z
ławki?
- Bo mamy tego samego
nauczyciela od języka polskiego...
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