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      SZKOLNE JASEŁKA
      JASEŁKA SZKOLNE

Dnia 18 grudnia 2013 r. odbyły się w naszej szkole
bożonarodzeniowe jasełka.  Przybyli na nie proboszcz parafii p.w.
św. Józefa Robotnika  w Chodakowie ksiądz Józef Staszewski,
Wójt Gminy Sochaczew p. Mirosław Orliński, Radni Gminy
Sochaczew, rodzice, uczniowie oraz duża część lokalnej
społeczności Żukowa.
Uroczystość rozpoczęła uczennica kl. VI Małgorzata Jagła, która
zagrała na keyboardzie kolędę ,,Bóg się rodzi''.
Podczas przedstawienia diabły śpiewały kołysankę "Kotki dwa"    
i odbierały SMS-y, z piekła buchał dym, policjant został "porwany"
przez anioły, a do betlejemskiej stajenki przyjechała taksówką
pewna nauczycielka...
Uczestnicy koła teatralnego "W.A.Ż.K.A." spisali się świetnie.
Na koniec Karolina Bagińska i Jakub Kęska  zaśpiewali kolędę
"Maleńki Jezu" czym wzruszyli widownię do łez. Po uroczystości
na sali gimnastycznej odbyły się wigilie klasowe.
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       ANDRZEJKOWY NASTRÓJ

Dnia 29 listopada 2013 r. obchodziliśmy  w naszej
szkole bardzo uroczyście Andrzejki. Licznie
zgromadzone wiedźmy, czarownice i cyganki
rozstawiły stoły, przy których zebrali się uczniowie
wszystkich klas, aby poznać swą przyszłość.
Największym zainteresowaniem cieszyły się wróżby
dotyczące imienia ukochanego lub ukochanej,
wykonywanego zawodu i przyszłych podróży.

Po południu tego uroczystego dnia
odbyła się zabawa taneczna dla
klas IV-VI.Dyskoteka zaczęła się o
godzinie 16:30.Wszyscy świetnie
się bawili. Uczniowie tego dnia
wyjątkowo nie chcieli rozstać się ze
szkołą. 

Stronę
wykonały:
Sylwia
Sałacińska,
Małgorzata
Jagła, Ola
Barciak.
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Uczniowie naszej szkoły razem z opiekunem
Waldemarem Dudą wzięli udział w biegu ku pamięci
byłego dyrektora naszej szkoły Sylwestra
Rozdżestwieńskiego.

                                                      

        Sport Szkolny
                          NAJLEPSI W GMINIE

Wykonał
Kacper Skorupski

Sportowcy z naszej szkoły brali udział w zawodach
piłki koszykowej w Gawłowie. W zmaganiach
uczestniczyły reprezentacje Szkoły Podstawowej w
Mokasie, Gawłowie, Feliksowie, Kątach, Żukowie i
Wyczółkach. Nasza drużyna wywalczyła III miejsce na
podium.

Dnia 11 grudnia odbyły się zawody w tenisa stołowego.
Przedstawicielami naszej szkoły byli Oskar  
Tomaszewski i Eryk Nowacki. Do zawodów chłopców
przygotował nauczyciel wychowania fizycznego pan
Waldemar Duda. Chłopcy zajęli trzecie miejsce.

Nasza Szkoła okazała się najlepsza w
podsumowaniu Gminnych Zawodów
Sportowych w roku szkolnym 2012/2013. Tak
wysoka pozycja jest konsekwencją dużego
nakładu pracy i zaangażowania naszych uczniów
oraz nauczycieli wychowania fizycznego - panów
Waldemara Dudy i Kamila Wróblewskiego. 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w
Żukowie okazała się najlepsza w podsumowaniu
Gminnych Zawodów Sportowych w roku szkolnym
2012/2013. Tak wysoka pozycja jest konsekwencją
dużego nakładu pracy i zaangażowania naszych
uczniów oraz nauczycieli.
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                                        WYCIECZKI SZKOLNE

14 listopada uczniowie naszej szkoły: Małgorzata
Jagła, Patrycja Tomczyk i Bartosz Matuszewski wzięli
udział w powiatowym konkursie recytatorskim poezji
Juliana Tuwima "Jeden najpiękniejszy wiersz"
organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Sochaczewie. Konkurencja była ogromna i chociaż nie
udało się zdobyć nagród to już sam udział był wielką
przygodą i cennym doświadczeniem. Po
wystąpieniach na uczestników czekała niespodzianka
- spotkanie z bardzo popularną i lubianą współczesną
autorką wierszy dla dzieci - panią Agnieszką Frączek.

27 listopada odbyła się wycieczka klasy IV do Teatru
"Projekt" w Warszawie na spektakl "Akademia pana
Kleksa". Przedstawienie bardzo się podobało,
niektórzy zostali nawet "porwani" do zabawy przez
samego Adasia Niezgódkę...

Dnia 29 listopada 2013 r. klasa I pojechała na
wycieczkę do Kołacinka. Pobyt w Krainie Świętego
Mikołaja obfitował w wiele atrakcji: spacer ze
Śnieżynką po krainie bajek, zwiedzanie domu Dziadka
Mroza, oglądanie filmów o tematyce świątecznej,
poszukiwanie magicznej gwiazdki, wizyta w mennicy
Św. Mikołaja, wysyłanie gwiazdki spełniającej życzenia
do nieba, wykonywanie kartek o tematyce świątecznej.
Miłym akcentem wycieczki było otrzymanie prezentów
od Mikołaja.
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                 PAMIĘTAMY O HISTORII NASZEGO KRAJU 

W dniu 12 listopada 2013 r. odbyła się uroczysta
akademia z okazji Święta Niepodległości.
Uczniowie klasy VI pod kierunkiem Pana Zbigniewa
Tempczyka zaprezentowali krótkie przedstawienie
historyczne oraz recytowali wiersze patriotyczne.
Uroczystość została wzbogacona odśpiewaniem
przez chór szkolny pieśni legionowych i
patriotycznych. Nad oprawą muzyczną czuwała pani
Jolanta Rogowska.
 

Dnia 27 listopada naszą szkołę odwiedził pan Jerzy
Kocimski przewodnik turystyczny po Mazowszu. Nasz
gość wygłosił interesujący wykład na temat życia i
twórczości wybitnego kompozytora i muzyka
Fryderyka Chopina. Uczniowie mieli możliwość
obejrzenia wielu zdjęć i pamiątek po naszym sławnym
rodaku. 
Drugi raz  zaszczycił nas swoją obecnością pan
Kocimski 4 grudnia, omawiając życie i osiągnięcia
patrona naszej szkoły Kazimierza Wielkiego. 
Na wiosnę oprowadzi nas po Żelazowej Woli i
Brochowie w czasie wycieczki śladami Fryderyka
Chopina. 
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     SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM 

 Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKA
  
 Niedawno rozpoczęli naukę w przedszkolu ale znają już większość liter i
cyfr, dużo dowiedzieli się o otaczającym nas świecie, wspaniale umieją
również zabawiać gości piosenką, wierszem i tańcem. Życzymy Wam
samych sukcesów, żeby szkoła była dla Was drugim domem, zaś
nawiązane przyjaźnie przetrwały długie lata.

Dnia 11 grudnia 2013 r. w klasie 0B
zorganizowane zostało,,Spotkanie
Mikołajkowe”. W tym dniu dzieci
zaprezentowały się przed swoimi
najbliższymi w przedstawieniu
pt.:,,Zmartwienie Śnieżynek”.
Pojawiła się dekoracja z
rozgwieżdżonym niebem,
Mikołajem oraz choinką. 

Najmłodsze dzieci z naszej szkoły
czyli z klasy Oa przygotowały
przedstawienie dla rodziców pod
tytułem "W oczekiwaniu na
Świętego Mikołaja". Uroczystość
odbyła  się 12 grudnia wieczorem.
Dzieci zarecytowały piękne wiersze
i zaśpiewały kilka piosenek. Po
występie maluszki odwiedził długo
wyczekiwany Święty Mikołaj, który
rozdał upominki. Dla wielu dzieci
był to pierwszy występ przed
publicznością. Dziękujemy
rodzicom za obecność oraz pomoc
w organizacji przedstawienia i
poczęstunku

Przedszkolaki z naszej szkoły
odwiedził fotograf pokazując
dzieciom specjalistyczny sprzęt do
robienia zdjęć oraz przekazując
podstawową wiedzę dotyczącą
fotografowania.
Jak widać na fotografii obok
przedszkolaki potrafią przygotować
wspaniałe sałatki owocowo-
warzywne. Wiedzą także jak należy
się zdrowo odżywiać.
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Przełóż jedną
zapałkę aby wynik
był prawdziwy.

         Zagadki z Zapałkami
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            Konkursy 
                   i
              zagadki           
  

Pytanie wydania: ile tygodni, a ile dni
chodzimy do szkoły od rozpoczęcia roku
do 30 stycznia, odejmując soboty,
niedziele i dni wolne.

Quiz świąteczny

1. Gdzie prawdopodobnie mieszka św. Mikołaj?
a) W Mikołajkach
b) W Japonii
c) W Laponii

2. Jak nazywa się najsłynniejszy renifer?
a) Rudolf
b) Hipolit
c) Arkadiusz

3. Pojazd świętego Mikołaja to:
a) Samolot
b) Magiczny skuter śnieżny
c) Sanie

4. W jakim kolorze noszą ubrania elfy? (pomocnicy
Mikołaja)
a) W niebieski
b) W zielony
c) W fioletowy

Quizu ciąg dalszy:
5. Drzewko ,,ubierane" w bombki i łańcuszki to:
a) choinka
b) palma
c) kasztanowiec
6. Pomocnikami świętego Mikołaja nie są:
a) renifery
b) elfy
c) czarownice
7. Uroczysty posiłek podczas Świąt to:
a) wieczerza
b) wigilia
c) kolacja
 
Odpowiedzi w następnym wydaniu !

Zadanie matematyczne

Oblicz:
100 + 1 + 99 - 150 + 50 * 5 - 500 : 5 - 100 = ?

(2+3*4)0-1=?

Pytanie z angielskiego. Przetłumacz to:

- They was having lunch when I phoned them. 
- She has been to London twice.
- He went to the cinema.

               Konkurs dla pisarzy

Konkurs polega na napisaniu wierszyka o zimie. 

Prace prosimy przynieść do pani Agnieszki Grzelak.
Wybierzemy 5 najlepszych prac, najlepszą zaś
zamieścimy w naszej gazetce w następnym wydaniu.
Wiersze mogą być pisane w każdym stylu.
Powodzenia!

                Konkurs plastyczny

Konkurs polega na wykonaniu jak najładniejszej
pracy plastycznej na temat zimy. Rysunki można
przynosić do pani Agnieszki Grzelak. Zdjęcie
najlepszej pracy ukarze się w następnym wydaniu
naszej gazetki. Każdy może wybrać dogodną dla
siebie formę: wydzierankę, wyklejankę, szkic itp.
Powodzenia!
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Boże Narodzenie i Wigilia

              Dowcipy Szkolne

      
           Informatyka

- Co trzeba zrobić,żeby iść do nieba? - pyta ksiądz na
lekcji religii. Dzieci kolejno odpowiadają:
- Trzeba pomagać rodzicom!
- ... być dobrym!
- ... chodzić do kościoła!       
A Kazio woła:
- Trzeba umrzeć!

             Kawały o Jasiu

Jak żegna się informatyk? 
w imię komputera, internetu 
i dysku twardego.ENTER!
Użytkownicy komputerów dzielą
się na:
a)robiący kopie [backup]
b)tych,co będą robić kopie.

Kupiłeś coś pod choinkę?
Tak, stojak!

Zdenerwowana kobieta biega po plaży z synkiem, aż w
końcu zwraca się do dziecka:
- Teraz przypomnij sobie, w którym miejscu byłeś, gdy
zacząłeś zakopywać tatusia.

- Mamusiu, czy diabeł jest
mężczyzną?
- Nie, jest o wiele gorszy od
mężczyzny.
- A więc jest kobietą...

Przybiega dzieciak na stację
benzynową z kanistrem:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Co jest? Pali się?
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby
przygasa.

Stronę
Wykonali:

Patryk 
Słoma

Kuba 
Błoński
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   A to ciekawe !
Mężczyźni zazwyczaj mają
większe nosy niż kobiety, ponieważ
potrzebują więcej tlenu, by
zapewnić mięśniom energię.

Węże potrafią kontrolować
przepływ krwi pomiędzy okiem a
zakrywającą je przezroczystą
łuską.

Mniszek lekarski, jak sama nazwa
wskazuje, służy poprawie zdrowia.
Okazuje się jednak, że nie tylko.
Jest także znakomitym i co
najważniejsze przyjaznym
środowisku surowcem do produkcji
gumy na opony.

Największy zamek z piasku!

Ed Jarrett, wielokrotny rekordzista
Guinnessa w budowaniu zamków z
piasku, po raz kolejny pokazał na
co go stać. Dzieło nazywa się
„Sandy Castle”, co oznacza nic
innego, jak zamek z piasku. Pod
niepozorną nazwą kryje się jednak
głębsze przesłanie. Jego
największe dzieło mierzyło 11,5 m
wysokości. Do budowy użyto 800
ton piasku.

W mieście Burgos w Hiszpanii
pobito nie jeden, a dwa rekordy
Guinnessa. Kaszanka, którą
przygotowali Hiszpanie, była
najdłuższa na świecie, zarówno w
stanie surowym jak i po
ugotowaniu. Kaszanka ma 187,2 m.
długości. Pomysłowy rekord!

Corey „Thunder” Law to gwiazda amerykańskiej drużyny koszykarskiej
Harlem Globtrotters z Phoenix. 14 listopada, w Dzień Światowych
Rekordów Guinnessa, wykonał najdłuższy na świecie, udany rzut do
kosza. Odległość, z której trafił do obręczy to 33,45 metrów.

Nie będzie przegięciem, jeśli powiemy, że dla Scotta Wienera pizza jest
całym światem.Twierdzi także, że w ciągu tygodnia zjada co najmniej 15
kawałków pizzy, co w efekcie zaowocowało przyznaniem mu niedawno
oficjalnego rekordu Guinnessa. Kategoria? Najwięcej pudełek od
pizzy oczywiście!Przyznano mu ten rekord za kolekcję 595 pudełek.
Imponujące zbiory.

                  
           Ciekawostki i Rekordy

Japończyk Kenichi Ito po raz
kolejny udowodnił, że niema sobie
równych w bieganiu na czworaka.
100 metrów na czterech
kończynach to jego sztandarowa
konkurencja.
Jego rekord wynosi 16,87 sekund!
Nikt
nie biega tak szybko na czterech
łapach.
W Szwecji powstał największy nóż
do masła. Właścicielem rekordu
jest pan Claes Blixt z Limmared.
248-centymetrowe narzędzie waży
28,5 kg i jest wierną kopią
oryginalnego noża
 o standardowych wymiarach.
Niesamowite!
Brytyjska firma Corkers Crisps 
z miasteczka Little Downham
wyprodukowała paczkę solonych
chipsów, niemal tak dużą jak
dom jednorodzinny!
W największej paczce na
świecie znajduje się ilość chipsów
odpowiadająca 6 666 zwykłym
opakowaniom.
Proces tworzenia zajął aż 17
godzin!
Paczka waży ok. 1000kg.

W Londynie, firma Carphone
Warehouse, jedna z największych
niezależnych sieci sprzedaży
telefonów komórkowych w Europie,
zdobyła rekord
Guinessa ujawniając światu
prawdopodobnie największy i
najsłodszy świąteczny
przysmak – ogromną
czekoladową monetę o średnicy
3,6 m i wadze 270 kg.
To ogromna dawka kalorii!

Stronę wykonali: Jakub
Górka, Paweł Zatorski
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    Łamańce językowe

Przedstawiamy kilka łamańców językowych, których
przeczytanie wymaga sporego wysiłku.
Wykonali:Kuba C.,Kacper K.
Obiecujemy dobrą zabawę.

Cesarz czesał włosy cesarzowej, cesarzowa czesała
włosy cesarza.

Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia
drzemiącego w dżdżysty dzień na drzewie? 

Czesał czyżyk czarny koczek,
czyszcząc w koczku każdy loczek,
po czym przykrył koczek toczkiem,
lecz część loczków wyszła boczkiem, 
dżdżystym rankiem gżegżółki i piegże, zamiast wziąć
się za dżdżownice, nażarły się na czczo miąższu
rzeżuchy i rzędem rzygały do rozżarzonej brytfanny.

My, indywidualiści, wyindywidualizowaliśmy się z
rozentuzjazmowanego tłumu, który oklaskiwał
przeintelektualizowane i przeliteraturalizowane dzieło.

Bzyczy bzyg znad Bzury zbzikowane bzdury, bzyczy
bzdury, bzdurstwa bzdurzy i nad Bzurą w bzach
bajdurzy, bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo
zbzikował i ma bzika!

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru
koralowego.

Szedł Sasza suchą szosą, bo gdy susza szosa
sucha.

Żyła sobie Żyła, a w tej Żyle żyła żyła, jak tej Żyle
pękła żyła, to ta Żyła już nie żyła.

Cesarz często czesał cesarzową.

Żółta żaba żarła żur.
Gdy susza szosa sucha.

Rozrewolwerowany rewolwer rozrewolwerował
się.
Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie.

Pchła pchłę pchła i ta pchła była zła, że tamta ją
pchła.

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,
w szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ,
czcza szczypawka czka w Szczecinie,
 chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż,
 strząsa skrzydła z dżdżu. A trzmiel w puszczy, tuż
przy Pszczynie, straszny wszczyna szum...

Wróbelek Walerek miał mały werbelek, werbelek
Walerka miał mały felerek, felerek werbelka naprawił
Walerek, Walerek wróbelek na werbelku swym grał.

Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 01/2014 | Strona 12 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻuczek

Stronę wykonały: Klaudia
Kostrzewa i Weronika Wiśniewska

Humor Szkolny
           

Nauczycielka zwraca się do
ucznia, patrząc mu wnikliwie w
oczy:
- Zawsze gdy jest klasówka Ciebie
nie ma, bo babcia chora, tak?
- Tak, proszę pani, my też
podejrzewamy, że babcia symuluje.

Na lekcji matematyki nauczyciel
rozwiązuje równanie z jedną
niewiadomą. Zapisuje niemal całą
tablicę, a na koniec odwraca się do
dzieci i mówi:
- No i co? Teraz już wiemy, że "x"
równa się zero.
- To straszne - załamuje ręce
Zosia. Tyle liczenia na nic!

Leci Amerykanin rosyjskimi liniami
lotniczymi. Podchodzi do niego miła
stewardesa i pyta:
- Życzy pan sobie obiad?
- A jaki jest wybór?
- Tak lub nie.
Blondynka przychodzi do
sklepu.Pyta się kasjerki
-Ile kosztuje ta książka?
 - Która?
-Ta po 10zł.

Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok - zostaję w tej samej
klasie.

Hokus-pokus, czary-mary. Lek
na szkołę, to wagary.

-Tato,masz dzisiaj takie małe
zebranie rodziców w szkole.
-Co masz na myśli,mówiąc,,małe''?
-No,ja,ty,wychowawczyni i
dyrektor...

Synek pyta: - Tato, dlaczego
wszystkie bajki kończą się
ślubem? Ojciec wzdycha: - Bo po
ślubie kończy się bajka...

Mała dziewczynka stoi na ulicy i
płacze, ludzie ją pytają:
- dlaczego płaczesz?
- bo się zgubiłam,
- a jak się nazywasz?
- nie wiem
- a jak się nazywa twoja mama?
- nie wiem
- a swój adres znasz?
- tak: wu-wu-wu-kropka-basia-
kropka-pe-el

Dowód na to że szkoła jest filmem:
- WF - "Szkoła przetrwania"
- Religia - "Dotyk anioła"
- Historia - "Sensacje XX wieku"
- Lekcja muzyki -" "Jaka to
melodia"
- Przerwa - "997
- Ostatnia Ławka - "Róbta co
chceta"
- Odpowiedź - "Totolotek"
- Wywiadówka - "Z Archiwum X"
- Powrót taty z wywiadówki -
"Wejście smoka"
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