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           ROZPOCZYNAMY NOWY SEZON 2013/2014          
                  Z NASZĄ NOWĄ GAZETKĄ
która poruszać będzie przeróżną tematykę dotyczącą
naszego życia szkolnego i nie tylko. Podczas
powstawania pierwszego numeru gazetki zmieniał się
wciąż skład naszej Redakcji. Mamy nadzieję, że
pozostanie on w takim składzie jak w tej chwili a być
może pojawią się nowi redaktorzy, którzy zechcą
wzbogacić następne wydania. Będziemy starać się
zadowolić wszystkich czytelników. W tym numerze
zapraszamy Was do bogatej w zdjęcia galerii z cyklu "Z
życia szkoły..." oraz " A my lubimy pomagać ...".
Dotyczą one ostatnich wydarzeń jakie miały miejsce   w
naszej szkole. Znajdziecie również ciekawe artykuły    o
różnorodnej tematyce, słowem - dla każdego coś miłego.
Nowym dziennikarzom życzymy powodzenia   i
połamania piór oraz inspiracji do pisania ciekawych
tekstów. Niezmiernie miło nam będzie, jeśli będziecie do
nas pisać drodzy czytelnicy. Piszcie do nas           o
swoich przemyśleniach, refleksjach, jakie nasuwają
Wam się po przeczytaniu naszych artykułów,
przysyłajcie do nas zdjęcia, twórczość własną literacką i
plastyczną, po prostu piszcie do nas. Adres podajemy
poniżej. W związku z tym, iż to dopiero początek naszej
nowej gazetki a także początek Nowego 2014 Roku
wszystkim życzymy powodzenia    i spełnienia
wszystkich marzeń!                                                             
Redakcja   
                              redakcja.gazetki.kb@o2.pl                       
                                                        

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA TYTUŁ
SZKOLNEJ GAZETKI

JEST NAM OGROMNIE MIŁO UHONOROWAĆ
Aleksandrę Szczurek nagrodą w postaci
zdjęcia z ulubionym nauczycielem oraz

wczasami zagranicznymi (spacer na wybranej
lekcji z ulubionym pracownikiem naszej

szkolnej konglomeracji…). Ola
zaproponowała tytuł: Głos Szkoły, który

niniejszym został przyjęty i zatwierdzony.

ALEKSANDRĘ
SZCZUREK

nagrodą w postaci
zdjęcia z ulubionym
nauczycielem oraz
wczasami
zagranicznymi
(spacer na wybranej
lekcji poza granice
szkoły z ulubionym
pracownikiem naszej
szkolnej 
konglomeracji…).

Ola zaproponowała
tytuł następujący:
GŁOS SZKOŁY,
który niniejszym
został przyjęty,
zatwierdzony              
i powyżej
zamieszczony.

SZKOŁA
ŚWIĄTECZNIE...
Mikołajki Kozłowskie 
- fotoreportaż 
Wywiad z Panią
Jadwigą Paczkowską 
- nauczycielką
matematyki
Nala - ukochany pies
Mai i Marysi
Jasełka w obiektywie
Rozwiązanie
konkursów
bibliotecznych

Recenzja ulubionej
książki
Zagadka i
rebusy           z
nagrodami
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Na dobry początek...
Jak co roku w grudniu w naszej szkole panuje niezwykle świąteczna
atmosfera. W klasach pojawiają się wspaniałe ozdoby a po  szkolnym
korytarzu kroczy nikt inny jak... ŚWIĘTY MIKOŁAJ z workiem prezentów...

SZKOLNE MIKOŁAJKI SZKOLNE MIKOŁAJKI

ŚWIETLICA SZKOLNA SZKOLNY KORYTARZ

R.Rymarz R.Rymarz

R.Rymarz R.Rymarz
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DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI RÓWNIEŻ PRZYBYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ.
ZAKRADŁ SIĘ W NOCY I POZOSTAWIŁ SŁODKIE ŁAKOCIE ORAZ MNÓSTWO

ZAGADEK DLA WSZYSTKICH DZIECI...

OZDOBY W ŚWIETLICY Red

SZKOLNE MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE

R.Rymarz R.Rymarz

R.Rymarz R. Rymarz



www.polskatimes.plPolska The Times | Wydanie specjalne 01/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Szkoły

TO MÓJ PIES!  Maja i Marysia Osińskie (autorki artykuły i właścicielki Nali)
Rasa: Labrador Retriever
Imię: Nala
Suczka
Wiek: 2 lata, kolor sierści: biszkoptowy
Oczy: o inteligentnym , łagodnym wyrazie , kolor brązowy.
Labrador Retriever to rasa psów żywiołowych, skorych do zabawy, także
z innymi psami. Stworzone do pracy w wodzie i aportowania. Potrzebują
bezpośredniego kontaktu w pracy z człowiekiem. Dobrze tolerują dzieci i
są cierpliwe w kontaktach z nimi.  Taka też jest Nala.
Cechy :

- Jest psem niezwykle aktywnym , pełnym energii i szybkim , dla niej nie ma
nic niemożliwego , zawsze chętna do zabawy.
- Z Nalą nie można się nudzić, swoim spojrzeniem zachęci do zabawy
każdego bez wyjątków.
- Nauczyliśmy Nalę siadać , dawać : łapę , głos czy aportować.
- Jest niezwykle mądrym psem.
- Jest zabawna i lubi czuć się ważna :)

TO NASZA NALA SIEMANKOM. M. OSIŃSKIE M. M. OSIŃSKIE
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RATUNKU! GDZIE JEST MOJA ŁAPA? CZY TE OCZY MOGĄ KŁAMAĆ?

JESTEM KRÓLOWĄ TEGO PODWÓRKA DASZ CHRUPKA?

A CO BĘDZIE NA OBIAD? WRESZCIE MOŻNA ŁAPY WYPROSTOWAĆ!

PIERWSZY SPACEREK... DO ZOBACZENIA!

M. M. OSIŃSKIE M. M. OSIŃSKIE

M. M. OSIŃSKIE M. M. OSIŃSKIE

M. M. OSIŃSKIE M. M. OSIŃSKIE

M. M. OSIŃSKIE M. M. OSIŃSKIE
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OLIWIA BUKOWSKA

Oliwia Bukowska - Pasją Oliwii jest pisanie. Oliwka pisze opowiadania       i
wiersze. Obecnie jest w trakcie pisania książeczki. Oliwia mówi o sobie tak: -
Uczę się w klasie III B. Piszę książkę pod tytułem: „Dzieci z Laponii”. Moja
książeczka opowiada o grupce dzieci, które pewnego dnia spotkały Św.
Mikołaja. Dzieci przeżywają wiele przygód. Pewnego dnia napotykają
Magiczne Drzewo oraz pewnego śmiesznego Bałwanka.
Rozdział I - Mikołaj
  Dawno, dawno temu dzieci z Laponii: Alicja, Andrzej, Ola, Marek i Julia
wybrały się daleko, bo aż na sam koniec Laponii. Gdy szli, nagle zadziwili się,
bo Andrzej pokazał  coś dziwnego:
- To dom…, to dom Świę… Świętego Mikołaja!
- Ojej! Ja się boję – powiedziała Ola.
Dzieci ze strachem ale i z wielką ciekawością weszły do środka. Nagle
zobaczyły postać ubraną na biało:
- To chyba Pani Mikołajowa… Dzieci grzecznie przywitały się i przedstawiły a
Pani Mikołajowa oprowadziła ich po tajemniczym domu. Już wkrótce poznały
też Świętego Mikołaja.

Rozdział II -   Elfy
  Mikołaj z wielką radością oprowadził dzieci. Pokazał
fabrykę słodyczy i zabawek. Były tam samochody,
kolorowe klocki, puchate misie i śliczne lalki. Okazało się,
że te piękne zabawki powstają dzięki tajemniczym istotą.
To były Elfy. Mieszkają one w wielkim lesie zwanym Tifti.
Dzieci zapragnęły odwiedzić to tajemnicze miejsce i
pomimo ostrzeżeń, nocą wymknęły się przez okno. Szły
długo przez zaśnieżony las i w końcu zmęczone
postanowiły wracać, gdy nagle usłyszały złowieszczy
świst.
- Ojej, wracajmy… – powiedziała zmarznięta Julia.
Na ich drodze pojawiło się ogromne drzewo.
- To chyba drzewo „Trzech Życzeń” – wyszeptał Andrzej.
Podejdźmy bliżej i przekonajmy się
czy to prawda…
Tak się zaczynają niezwykłe przygody grupki przyjaciół.
Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli przeczytać
książeczkę w całości.

R. RYMARZ
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Cicha, Święta Noc
Pokój niesie ludziom wszem…
Aby czas Narodzin Bożej Dzieciny
Stał się dla każdego z nas
Dobrocią obfitą, miłością
bezgraniczną,
Światłem pokoju i radością
Bycia dla innych.

Grudzień to czas, kiedy w naszej szkole dzieje się wiele ciekawych
rzeczy a do akcji wkraczają nasi wolontariusze…
Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” zorganizowało w dniu 06 grudnia 2013
roku Mikołajki Kozłowskie połączone z jarmarkiem świątecznym.
Już po raz trzeci gminną targowice wypełniły świątecznie przystrojone stragany, wystawcy
ze specjalnie dobranym asortymentem: ozdobami choinkowymi, przygotowanymi przez
uczniów naszej szkoły. Pojawiły się również tradycyjne obwarzanki, regionalne smakołyki,
ciasta. Mogliśmy także spotkać się z kulturą Indian i zakupić charakterystyczną dla niej
biżuterię. Podczas całej imprezy święty Mikołaj zabawiał dzieci prowadząc konkursy i inne
zabawy. Wielką atrakcją były przejażdżki bryczką. Jak zwykle usatysfakcjonowani byli
miłośnicy muzyki na żywo. Z koncertami wystąpił między innymi chór szkolny, studio
piosenki z MOK w Sochaczewie, zespół Frei Men. Podziwiać mogliśmy uczennice naszej
szkoły. Straszyły również herody z Adamowej Góry, a najmłodsi mogli eksperymentować z
Juniorem Odkrywcą. W atmosferze zbliżającego się Bożego Narodzenia mogliśmy nie tylko
zrobić gwiazdkowe zakupy ale również wspólnie kolędować przy akompaniamencie Krystiana
Bugaja, ucznia naszej szkoły. Cały czas płonęło duże ognisko, przy którym ogrzać się mogli
tłumnie przybyli goście. Radość, uśmiech i zadowolenie towarzyszyły przez cały czas trwania
jarmarku
.
                                                                       Aut. tekstu: Julia Osiecka Zdj.: Mateusz Miszczak        

Nasi wolontariusze pod okiem Pani Adamczyk Fot. M. Miszczak
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WOLONTARIUSZKI PANI DYREKTOR M. MIŁKOWSKA

WOLONTARIUSZKI KOLOROWY ZAWRÓT GŁOWY...

... I ATRAKCJI MOC...

Fot. M. Miszczak Fot. M. Miszczak

Fot. M. Miszczak Fot. M. Miszcak

Fot. M. Miszczak Fot. M. Miszczak
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Święta święta...
Proste pytania          i
odpowiedzi:
1. Dlaczego
zwierzęta mówią
ludzkim głosem    w
noc wigilijną?
Uważa się, że zwierzęta
mówią, by
okazać cześć Panu
Jezusowi, a także
przypomnieć, że
mały Król też urodził się
w ubóstwie wśród
zwierząt.
2. Dlaczego na
święta dekorujemy
choinkę?
Zwyczaj przywędrował
do nas z Niemiec i miał
pogańskie korzenie.
Kościół katolicki w XVIII
wieku przekształcił sens
ubierania choinki. Stała
się symbolem poznanie
dobra i zła. Miała
przynosić szczęście,
dobrobyt      i radość w
przyszłym roku.

3. Dlaczego               w
kompocie                 z
suszonych śliwek jak i
przy stole
świątecznym powinna
być parzysta liczba?

Jest to związane        z
symboliką liczb, gdyż
według wierzeń
(jeszcze pogańskich)
liczby parzyste są
szczęśliwe i maiły
zapewniać dobrobyt
materialny.

4. Co symbolizuje 12
potraw na wigilijnym
stole?

12 potraw symbolizuje
12 miesięcy w roku.

5. Co symbolizuje
chodzenie na
pasterkę?
Pasterka jest pierwszą
mszą         w dniu 25
grudnia (Boże
Narodzenie). Zadaniem
pasterki jest oddanie
czci Jezusowi, w nocy,
bo właśnie w środku
nocy się narodził.
6. Dlaczego na stole
wigilijnym jest ryba?
Ryba jest symbolem
chrześcijaństwa. Ma
przypominać nam       
o mistycznym
rozmnożeniu chleba.
W Polsce tradycyjnie
jest to karp gdyż
dawniej była to
najbardziej dostępna
ryba dla wszystkich.
Aut.  Klaudia Pazgrat  
Aleksandra Szczurek
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Wywiad z Panią Jadwigą Paczkowską 
– nauczycielką matematyki w naszej szkole

N.S.: Od kiedy pojawiło się u Pani zainteresowanie matematyką?
J.P.: Ta „sympatia” pojawiła się z czasem. Nie interesowałam się matematyką od dzieciństwa. W okresie szkolnym – mówiąc najoględniej- był
czas, że ta sfera nie była „moją miłością”

N.S.: Jakie filmy Pani lubi oglądać?
J.P.: Jestem zdecydowaną fanką polskiego kina a szczególnie polskich komedii w wydaniu Chęcińskiego i Barei. W ich filmach szczególnie lubię
gdy „obśmiewają” typowe słabości nas Polaków: kłótliwość, głupotę, brak wzajemnego szacunku, bezzasadny upór. Na co dzień te wszystkie
wady mnie denerwują, są powodem frustracji. Lecz czasem mogę na nie spojrzeć z dystansem i nawet szczerz się pośmiać. Mam również
wrażenie, że taka forma jest dobrym sposobem walki z naszymi przypadłościami. Już przecież biskup Krasicki próbował wychowywać przez
śmiech…

N.S.: A czym się pani interesuje poza matematyką, czy ma Pani hobby, w jaki sposób Pani odpoczywa?
J.P.: Relaksuję się czytając dobrą książkę. To pozwala mi oderwać się od codzienności, a przy okazji dowiedzieć się czegoś mądrego, zwolnić
tempo życia i poważniej przemyśleć pewne sprawy. Innym sposobem spędzania wolnego czasu jest zabawa z „sudoku”. Lubię szukać rozwiązań,
bawić się cyframi. Zresztą to zajęcie pasujące do matematyka.

N.S.: A jaki typ książek pani lubi?
J.P.: Nie mam jakiegoś szczególnego typu książek. Sięgając po książkę kieruję się określonymi względami: po pierwsze powinna to być dobra
lektura, która przede wszystkim pozostawi we mnie jakiś pozytywny ślad a po drugie ma wywoływać jakieś przeżycie, zachwycić, pozwolić uciec
od problemów. A nawet zezłościć czy zasmucić.

N.S.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmowę przeprowadziła: Natalia Skorupa

Małe plotki…
ULUBIONE POWIEDZONKA NASZYCH

NAUCZYCIELI:-)

Omal nie zabiła swojego kolegi zwracając w niego
gąbką.

Owsik, spokój!!!

Nie marnujcie papieru, bo gdzie ja będę na grzyby
chodzić?!

Głowa to nie tylko miejsce na czapkę.
                                                        Aut. SZ@Z@

;D

PANI JADWIGA PACZKOWSKA

UŚMIECH

Fot. Sylwester Majchrzak
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                                              SZKOLNE JASEŁKA
  CZAS OCZEKIWANIA NA BOŻE NARODZENIE NALEŻY DO

NAJPIĘKNIEJSZYCH  DNI W ROKU...

W świąteczny klimat wprowadziły wszystkich przygotowane przez uczniów naszej szkoły Jasełka w których udział
wzięli uczniowie  szkoły podstawowej, gimnazjum, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły. Występy artystów
nagradzano gromkimi brawami.
Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz na tle scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawili
sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Aniołowie, dzieci, młodzi i starsi ludzie. Kolędy i scenki z życia
podczas Jasełek podkreślały uniwersalność historii o narodzinach Chrystusa. Inscenizacja przeplatana była pięknymi
kolędami      w wykonaniu wspaniałego szkolnego chóru.
Pani Dyrektor podziękowała utalentowanym wykonawcom i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
                                                                                                                                                                                                          
Red.

JASEŁKA JASEŁKA

JASEŁKA JASEŁKA

FOT. PIOTR KOBIELSKI FOT. PIOTR KOBIELSKI

FOT. PIOTR KOBIELSKI FOT. PIOTR KOBIELSKI
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JASEŁKA JASEŁKA

JASEŁKA JASEŁKA

JASEŁKA JASEŁKA

JASEŁKA JASEŁKA

FOT. PIOTR KOBIELSKI FOT. PIOTR KOBIELSKI

FOT. PIOTR KOBIEKSKI FOT. PIOTR KOBIELSKI

FOT. PIOTR KOBIELSKI FOT. PIOTR KOBIELSKI

FOT. PIOTR KOBIELSKI FOT. PIOTR KOBIELSKI
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UCZNIOWIE Z KLASY II B SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU      

      
Zawsze wierzyłem, że Mikołaj istnieje. Wierzę, że jest, choć czasem wydaje mi się, że ktoś się za
niego przebiera. Poznaję go po czerwonym ubraniu i białej brodzie. Ma też czapkę z pomponem       i
worek z prezentami. Przybędzie do nas z tajemniczej krainy Laponii.

Oczywiście, że wierzę w Mikołaja. Ma czerwoną czapkę, czerwone rękawiczki i grubą czerwoną
kurtkę. Nosi zawsze czarne buty i czerwone spodnie. Starałem się być grzeczny, bo chciałbym dostać
super prezent.

Wierzę w Mikołaja, chociaż starsi koledzy mówią, że to przebierają się dorośli. Z tego co widziałem ma
czerwoną kurtkę, wielkie czarne buty. Z książek, które czytałem dowiedziałem się, że przyjeżdża z
Laponii. Chciałbym się przekonać czy na pewno istnieje i dlatego chciałbym pojechać do Laponii. 

Rodzice opowiadają mi, że Mikołaj istnieje i ja w to wierzę. Rozpoznaję go po czerwonym płaszczu,
czapce - też czerwonej i dużym worku na plecach. Mama mówi, że przyjeżdża z bieguna północnego.
Jeździ saniami i parkuje je na naszym dachu. Ma czerwoną buzię, czerwony nos i długą siwą brodę. 

Jestem dziewczynką, a dziewczynki wierzą w św. Mikołaja. Już nie mogę się doczekać, kiedy
odwiedzi nas w tym roku. Myślę, że tak, jak co roku będzie miał duży worek z prezentami.               W
święta lubię stroić choinkę i zajadać się słodyczami.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ

                       PRAKTYCZNY KĄCIK
Domino

Potrzebne przedmioty:

sztywna tektura
nożyczki
klej
kolorowy papier
farby

Opis zabawy:

1.  Wytnij w kartonu 28 prostokątów tej samej wielkości. Możesz poprosić
osobę dorosłą o pomoc.
1.  Pomaluj wszystkie prostokąty farbami, poczekaj aż wyschną.
3. Naklej na każdy prostokąt po dwa symbole wycięte z kolorowego papieru.

UWAGA:

Aby zrobić prawidłowe domino:
1. przygotuj 7 symboli
2. każdy symbol wytnij 8 razy
3. na 7 kartonikach musisz przykleić dwa takie same symbole
4. na pozostałych kartonikach przyklejaj za każdym razem dwa różne

symbole, w taki sposób aby układ się nie powtórzył

1. WYTNIJ...

POMALUJ...

NAKLEJ...

Red.

RED.

RED.

RED.
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ZAGUBIONA W ŚNIEGU KRÓLEWNA LENKA

RECENZJA ULUBIONEJ KSIĄŻKI
Holly Webb „Zagubiona w śniegu”

Ostatnio czytałam książkę, która opowiada o małej kotce Dusi. Dusia rozpaczliwie pragnie mieć własny dom. Tak jak jej bracia siostry ale najwyraźniej nikt
jej nie chce. Dusia jest przerażona. Co się dzieję z kociętami, których nikt nie chce? Jeżeli chcecie wiedzieć jakie przygody – te wesołe i smutne- przeżyła
Dusia to przeczytajcie książkę Holly Webb „Zagubiona w śniegu”. Mnie osobiście książka bardzo się podobała.

Aneta Krella – Moch

„Królewna Lenka czeka na wróżkę – Królewna Lenka ratuje Pana Ciekawskiego”
Bohaterką opowiastek jest rezolutna królewna Lenka. Przyjaźni się z synem strażnika i córką kucharki. Lenka zawsze może liczyć także na swoją mamę.
To od niej dowiaduje się, że biały ząbek, który jej wypadł jest idealny do stworzenia magicznego pyłu. Gdy dziewczynka zabiera z ogrodu ślimaka, żeby nie
zginął od rozsypanej tam trucizny, to właśnie najlepsza przyjaciółka doradza jej jak ma się nim opiekować.

                                                                                                                                  Aut. Wiktoria Wroniewska

KRÓLEWNA LENKA

NA WESOŁO
      Święty Mikołaj czyta listy od dzieci. Otwiera jeden:
"Mikołaju, Mikołaju, czyś ty z lasu, czyś ty z..."
- Eeee, to czytałem, myśli Mikołaj i wyrzuca list do kosza. Otwiera
następny:
"Mikołaju nasz, dużo paczek masz, jak Cię ładnie..."
- Eeee, to już znam. Otwiera następny:
"Witaj Święty Mikołaju. Pisze do ciebie Zosia Kowalska, lat 5. Proszę,
Mikołaju, nie wyrzucaj tego listu i doczytaj go do końca. A najlepiej... przeczytaj dwa razy. Mikołaju, to nie spam, to realny sposób na zarobienie
pieniędzy...".

***
Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie 10 złotych! 
- W jaki sposób? 
- Tata mi daje, żebym przestał trąbić!

                         ZAGADKA LOGICZNA
Znalazłeś się w pokoju, którego ściany, sufit         
i podłoga są wykonane z bardzo trwałego,
uszlachetnionego metalu. Pomieszczenie jest
dźwiękoszczelne i ognioodporne, a jedynymi
przedmiotami, które możesz wykorzystać w
ucieczce z pokoju są:

stara metalowa piła (niezdolna do przecinania
metalu),
dętka rowerowa z wentylem,
drabina aluminiowa, dzięki której można
sięgnąć ręką do sufitu.

Co należy zrobić, by możliwie szybko uciec          
z pokoju? (Uwaga! W pokoju nie ma okien, ani
żadnej innej możliwości porozumiewania się ze
światem zewnętrznym)
ROZWIĄZANIE W NASTĘPNYM NUMERZE :-)RED. RED.
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Wyniki konkursów bibliotecznych: 
Rozwiązanie konkursu dla uczniów Gimnazjum

WŁAŚCIWE ODPOWIEDZI – KRZYŻÓWKA:
„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ JULIANA TUWIMA”

W tym mieście urodził się Julian Tuwim.
ŁÓDŹ

Imię matki Juliana Tuwima.
ADELA

Tytuł wiersza będącego debiutem Juliana Tuwima 
PROŚBA

 Tuwim zadebiutował przekładem wierszy Leopolda Staffa na ten
właśnie język

ESPERANTO
J. Tuwim przebywał m.in. w tym kraju podczas II wojny światowej.

RUMUNIA
Imię adoptowanej córki J Tuwima.

EWA
Nazwa grupy poetyckiej, którą Tuwim był współzałożycielem  

SKAMANDER
Tytuł wiersza J. Tuwima - bohater szuka swoich okularów.

PAN HILARY
 Podaj nazwisko rosyjskiego poety , którego dzieła Tuwim
przetłumaczył na język polski.

PUSZKIN
W tym mieście zmarł Julian Tuwim.

ZAKOPANE
Hasło: LOKOMOTYWA – tytuł wiersza Juliana Tuwima.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

NAJCIEKAWSZA RECENZJA KSIĄŻKI
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Nagrody konkursowe otrzymały:
·  Marysia Dobrołęcka z klasy IIIB: „Księżniczka na ziarnku grochu”

·  Julia Skrzępek, Oliwia Stokłosa, Natalia Augustyniak z klasy III B:  „O
wężowej wdzięczności”

·  Oliwia Dobrołęcka z klasy IV B: „Franklin i skaczące buty”
·  Oliwia Bukowska z klasy III B: „Michaś z gór”

GRATULUJEMY POMYSŁOWOŚCI  I WYOBRAŹNI!

O WĘŻOWEJ...

Odgadnij hasła
Odgadnij hasła ukryte na obrazkach. Odpowiedzi przynieś na
podpisanej kartce do szkolne biblioteki. Dla trzech osób, które
najprędzej przyniosą rozwiązanie przewidziana jest słodka nagroda.
Zapraszamy do zabawy!

NOWOŚCI CZYTELNICZE W BIBLIOTECE
SZKOLNEJ:

Drobinka ma wielkie serce
Dziennik cwaniaczka 7  – Trzeci do pary
Dziennik cwaniaczka - Biała gorączka
Magiczne drzewo - Gra
Magiczne drzewo - Pojedynek
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni 
i interpunkcji – 2013r.
Franklin jedzie na obóz
Stowarzyszenie umarłych poetów

    Zapraszamy do korzystania z zasobów biblioteki     
szkolnej!

UWAGA! UWAGA! UWAGA!
       OGŁASZAMY KONKURS NA LOGO GŁOSU SZKOŁY!
Uczestnikiem może być każdy uczeń naszej szkoły. Zadanie konkursowe:
Należy wykonać w dowolnym programie graficznym LOGO szkolnej
gazetki. Logo należy zapisać w formacie . jpg lub .bmp pod nazwą LOGO -
imię nazwisko i klasa oraz przesłać mailem na adres
redakcja.gazetki.kb@o2.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku (płyta,
pendrivie) do biblioteki szkolnej. Pracę wykonuje tylko jeden uczeń. Termin
oddawania prac 31 stycznia 2014 r. Zapraszamy!

REBUS

REBUS

REBUS

J. SKRZĘPEK, O. STOKŁOSA, N. AUGUSTYNIAK
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	nagrodą w postaci zdjęcia z ulubionym nauczycielem oraz wczasami zagranicznymi (spacer na wybranej lekcji poza granice szkoły z ulubionym pracownikiem naszej szkolnej
	Ola zaproponowała tytuł następujący: GŁOS SZKOŁY, który niniejszym został przyjęty, zatwierdzony               i powyżej zamieszczony.
	SZKOŁA ŚWIĄTECZNIE...
	Mikołajki Kozłowskie  - fotoreportaż
	Wywiad z Panią Jadwigą Paczkowską  - nauczycielką matematyki

	ALEKSANDRĘ SZCZUREK
	Nala - ukochany pies Mai i Marysi
	konglomeracji…).
	Na dobry początek...
	DO SZKOLNEJ BIBLIOTEKI RÓWNIEŻ PRZYBYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ. ZAKRADŁ SIĘ W NOCY I POZOSTAWIŁ SŁODKIE ŁAKOCIE ORAZ MNÓSTWO ZAGADEK DLA WSZYSTKICH DZIECI...
	TO MÓJ PIES!  Maja i Marysia Osińskie (autorki artykuły i właścicielki Nali)
	Oliwia Bukowska - Pasją Oliwii jest pisanie. Oliwka pisze opowiadania       i wiersze. Obecnie jest w trakcie pisania książeczki. Oliwia mówi o sobie tak: - Uczę się w klasie III B. Piszę książkę pod tytułem: „Dzieci z Laponii”. Moja książeczka opowiada o grupce dzieci, które pewnego dnia spotkały Św. Mikołaja. Dzieci przeżywają wiele przygód. Pewnego dnia napotykają Magiczne Drzewo oraz pewnego śmiesznego Bałwanka.


	Rozdział II -   Elfy
	Mikołaj z wielką radością oprowadził dzieci. Pokazał fabrykę słodyczy i zabawek. Były tam samochody, kolorowe klocki, puchate misie i śliczne lalki. Okazało się, że te piękne zabawki powstają dzięki tajemniczym istotą. To były Elfy. Mieszkają one w wielkim lesie zwanym Tifti. Dzieci zapragnęły odwiedzić to tajemnicze miejsce i pomimo ostrzeżeń, nocą wymknęły się przez okno. Szły długo przez zaśnieżony las i w końcu zmęczone postanowiły wracać, gdy nagle usłyszały złowieszczy świst.
	- Ojej, wracajmy… – powiedziała zmarznięta Julia.
	Na ich drodze pojawiło się ogromne drzewo.
	- To chyba drzewo „Trzech Życzeń” – wyszeptał Andrzej. Podejdźmy bliżej i przekonajmy się
	czy to prawda…
	Tak się zaczynają niezwykłe przygody grupki przyjaciół. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli przeczytać książeczkę w całości.

	Cicha, Święta Noc
	Pokój niesie ludziom wszem…
	Aby czas Narodzin Bożej Dzieciny
	Stał się dla każdego z nas
	Dobrocią obfitą, miłością bezgraniczną,
	Światłem pokoju i radością
	Bycia dla innych.
	Grudzień to czas, kiedy w naszej szkole dzieje się wiele ciekawych rzeczy a do akcji wkraczają nasi wolontariusze…
	Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” zorganizowało w dniu 06 grudnia 2013 roku Mikołajki Kozłowskie połączone z jarmarkiem świątecznym.
	Już po raz trzeci gminną targowice wypełniły świątecznie przystrojone stragany, wystawcy ze specjalnie dobranym asortymentem: ozdobami choinkowymi, przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły. Pojawiły się również tradycyjne obwarzanki, regionalne smakołyki, ciasta. Mogliśmy także spotkać się z kulturą Indian i zakupić charakterystyczną dla niej biżuterię. Podczas całej imprezy święty Mikołaj zabawiał dzieci prowadząc konkursy i inne zabawy. Wielką atrakcją były przejażdżki bryczką. Jak zwykle usatysfakcjonowani byli miłośnicy muzyki na żywo. Z koncertami wystąpił między innymi chór szkolny, studio piosenki z MOK w Sochaczewie, zespół Frei Men. Podziwiać mogliśmy uczennice naszej szkoły. Straszyły również herody z Adamowej Góry, a najmłodsi mogli eksperymentować z Juniorem Odkrywcą. W atmosferze zbliżającego się Bożego Narodzenia mogliśmy nie tylko zrobić gwiazdkowe zakupy ale również wspólnie kolędować przy akompaniamencie Krystiana Bugaja, ucznia naszej szkoły. Cały czas płonęło duże ognisko, przy którym ogrzać się mogli tłumnie przybyli goście. Radość, uśmiech i zadowolenie towarzyszyły przez cały czas trwania jarmarku
	.
	Aut. tekstu: Julia Osiecka Zdj.: Mateusz Miszczak
	Święta święta... Proste pytania          i odpowiedzi:


	3. Dlaczego               w kompocie                 z suszonych śliwek jak i przy stole świątecznym powinna być parzysta liczba?
	5. Co symbolizuje chodzenie na pasterkę?
	Pasterka jest pierwszą mszą         w dniu 25 grudnia (Boże Narodzenie). Zadaniem pasterki jest oddanie czci Jezusowi, w nocy, bo właśnie w środku nocy się narodził.
	1. Dlaczego zwierzęta mówią ludzkim głosem    w noc wigilijną?

	Jest to związane        z symboliką liczb, gdyż według wierzeń (jeszcze pogańskich) liczby parzyste są szczęśliwe i maiły zapewniać dobrobyt materialny.
	6. Dlaczego na stole wigilijnym jest ryba?
	Ryba jest symbolem chrześcijaństwa. Ma przypominać nam        o mistycznym
	2. Dlaczego na święta dekorujemy choinkę?

	4. Co symbolizuje 12 potraw na wigilijnym stole?
	rozmnożeniu chleba. W Polsce tradycyjnie jest to karp gdyż dawniej była to najbardziej dostępna ryba dla wszystkich.
	12 potraw symbolizuje 12 miesięcy w roku.
	Aut.  Klaudia Pazgrat   Aleksandra Szczurek
	Wywiad z Panią Jadwigą Paczkowską  – nauczycielką matematyki w naszej szkole
	N.S.: Od kiedy pojawiło się u Pani zainteresowanie matematyką?
	N.S.: Jakie filmy Pani lubi oglądać?
	N.S.: A czym się pani interesuje poza matematyką, czy ma Pani hobby, w jaki sposób Pani odpoczywa?
	N.S.: A jaki typ książek pani lubi?
	N.S.: Dziękuję za rozmowę.
	Rozmowę przeprowadziła: Natalia Skorupa
	Małe plotki…
	SZKOLNE JASEŁKA
	W świąteczny klimat wprowadziły wszystkich przygotowane przez uczniów naszej szkoły Jasełka w których udział wzięli uczniowie  szkoły podstawowej, gimnazjum, Grono Pedagogiczne i pracownicy szkoły. Występy artystów nagradzano gromkimi brawami.
	Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz na tle scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawili sceny narodzin Jezusa Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Aniołowie, dzieci, młodzi i starsi ludzie. Kolędy i scenki z życia podczas Jasełek podkreślały uniwersalność historii o narodzinach Chrystusa. Inscenizacja przeplatana była pięknymi kolędami      w wykonaniu wspaniałego szkolnego chóru.
	Pani Dyrektor podziękowała utalentowanym wykonawcom i złożyła wszystkim świąteczne życzenia.
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	UCZNIOWIE Z KLASY II B SZKOŁY PODSTAWOWEJ
	O ŚWIĘTYM MIKOŁAJU

	PRAKTYCZNY KĄCIK

	Domino
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	UWAGA:
	Aby zrobić prawidłowe domino:
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