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Dnia 1 lutego w naszej szkole odbyła się
pierwsza dyskoteka choinkowa w murach
nowej sali gimnastycznej. Zabawa
podzielona była na dwie części: dla dzieci
młodszych i starszych. Uczniowie mieli
możliwość wcielenia się w niezwykłe
postacie bajkowe znane na całym świecie.
Wśród nich można było ujrzeć Japonkę,
pirata, Cygankę, kowbojkę, cały szereg
księżniczek, piłkarzy, lalki Monster High.
Oprócz prezentacji umiejętności
tanecznych dzieci brały udział w różnych
konkursach, np.: przeciąganie liny,
rzucanie do celu, karaoke. Zabawa trwała 4
godziny. Wszyscy byli zmęczeni, ale
szczęśliwi.

                       
                           NIECH ŻYJE BAL
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   WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE

Przygotowanie do Święta Zakochanych
rozpoczęło się już trzeciego lutego
zbiórką walentynek przez członków
samorządu szkolnego. 

W dniu święta zakochanych koło teatralne
W.A.Ż.K.A. przygotowało przedstawienie
pod tytułem "Sercowe perypetie
wybrednego księcia Adriana" głównego
aktora zastąpił nie mniej wybredny książę
Kuba. Podczas występu następca tronu
wybierał przyszłą żonę, w czym pomagało
mu czarodziejskie lustro. Kandydatkami
były:
- Czerwony Kapturek,
- Śpiąca Królewna,
- Księżniczka na ziarnku grochu,
- Calineczka,
- Dziewczynka z zapałkami,
- Kopciuszek,
- Królowa Śniegu oraz Ola z 6a.
Ku zdziwieniu publiczności na przyszłą
królową wybrano uczennicę klasy 6.
Niestety książę dostał "kosza" ponieważ
Ola zamiast na królewski tron pobiegła do
gimnazjum.

Po przedstawieniu dzieci oraz
nauczyciele otrzymali długo wyczekiwane
kartki walentynkowe. Każdy uczeń naszej
szkoły dostał również lizaka w kształcie
serca.

Życzymy wszystkim
duuuuuuuuuuuużo miłości.
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                              MAM TALENT

Moja przygoda z muzyką zaczęła się wczesną wiosną 2008 r. Do Szkoły Podstawowej w Żukowie przyjechał
profesor Ludwik Skrzypek – nauczyciel gry na akordeonie. Zagrał kilka utworów, potem rozdał każdemu ulotkę z
datą przesłuchań na rok 2009/2010.
Dnia 26 maja 2009 r. odbyły się zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Oprócz mnie przyjechała
dwójka innych uczniów: Sylwia Sałacińska (redaktor działu ,,Wydarzenia szkolne”) oraz Jakub Górka (redaktor
działu ,,Ciekawostki’’). Zakwalifikowaliśmy się wszyscy.
Pierwszy rok zaczął się pomyślnie. Poznałam wielu nowych ludzi. Na fortepianie grałam perfekcyjnie bez tremy,
aż do momentu gdy pewnego dnia pani profesor  Agnieszka Nessel – Borsik oświadczyła, że w maju będzie
egzamin końcowy. Po wejściu na salę koncertową odczułam wielki stres. Na szczęście dobrnęłam do końca i
dostałam piątkę. Na koniec roku cieszyłam się ze świadectwa z czerwonym paskiem.
W drugim roku mojej nauki  szkoła obchodziła  trzydziestopięciolecie istnienia.  Koncert z tej okazji odbył się w
październiku. To była najdłuższa impreza  muzyczna jaką pamiętam.
W trzeciej klasie brałam udział w koncercie  bożonarodzeniowym  i uroczystości na zakończenie roku.
Rok szkolny 2012/2013 był przełomowy. Wprowadzono ,,program pilotażowy”. Praktycznie wszystko się
zmieniło. Największą uciechą uczniów okazała się zmniejszona ilość zajęć. Jak co roku odbył się koncert
bożonarodzeniowy. W kwietniu pojechałam z chórem I stopnia na konkurs ,,Wiosna chóralna”, w którym
zajęliśmy III miejsce. Została nagrana także płyta. 
Obecnie jestem w klasie piątej dziecięcej. 11 listopada odbył się koncert w kościele św. Wawrzyńca w
Sochaczewie,w którym brałam udział.  
  W środę 27 listopada 2013 r. o godz. 19.00 w sali balowej hotelu Chopin odbył się koncert z cyklu
„Sochaczewskie spotkania  z Chopinem”.
W grudniu braliśmy udział w dorocznych koncertach bożonarodzeniowych. Zagrałam też podczas jasełek w
naszej wspaniałej szkole podstawowej. 31 stycznia 2014 r. odbył się koncert kolędowy w Różkach w wykonaniu
chóru  z moim udziałem i orkiestry I stopnia pod batutą Profesor Iwony Niemyjskiej.
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Dnia 17 stycznia 2014 r. koło teatralne ’'W. A. Ż. K. A.’’
z naszej szkoły odwiedziło pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Młodzieszynie. Dzieci
zaprezentowały bożonarodzeniowe Jasełka. Wraz z
nauczycielkami gorąco podziękowały za miłe przyjęcie
i zaśpiewały kolędy. Uczniowie zostali nagrodzeni
słodkim poczęstunkiem i wielkimi  oklaskami. 
Po przedstawieniu dzieci wręczyły własnoręcznie
zdobione kartki z życzeniami i z wielką chęcią
rozmawiały z mieszkańcami o szkole i swoich
pasjach. Spotkanie to wzruszyło wszystkich, również
dzieci.

Za nami kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Od poniedziałku 13 stycznia do piątku 24
stycznia dwie uczennice: Sylwia Sałacińska oraz
Aleksandra Barciak pomagały w zbieraniu pieniędzy.
Celem akcji był zakup specjalistycznego sprzętu dla
dziecięcej medycyny ratunkowej i dla godnej opieki
medycznej seniorów. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom. Nawet mała kropla drąży skałę.
Liczymy na to, że nawet niewielka pomoc uczniów
naszej szkoły może być cenna.

Samorząd szkolny przeprowadził w dniach od 25
listopada do 6 grudnia akcję ,,Góra Grosza". Jej celem
było zebranie monet, które zostaną przeznaczone na
cele charytatywne m.in. wsparcie domów dziecka. Z
uzbieranych pieniędzy powstała gigantyczna góra
grosza. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się
długo zbieranymi oszczędnościami. Zachęcamy dzieci
wzięcia udziału w kolejnych akcjach.

                 MAŁA SZKOŁA - WIELKIE SERCE
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              Dowcipy szkolne

Idzie chłopak z dziewczyną przez
park. W pewnej chwili mówi do
dziewczyny:
- Ale masz ładne zęby.
Na to ona odpowiada:
- To po mamie.
- I co pasowały?

Piszę do Ciebie dzisiaj, bo jutro nie
będę miał czasu.

Po kilku dniach nieobecności Jasiu
zjawia się w szkole i z tornistra
wyciąga jakąś kartkę.
Wychowawczyni pyta:
- Czy to usprawiedliwienie Twojej
nieobecności od rodziców?
- Nie, od porywaczy.

Przychodzi pani do lekarza z kulą
w głowie.
- Co pani do głowy strzeliło?

Blondynka do chłopaka:
- Bardzo Cię lubię... Mówisz mi
takie ładne rzeczy... Że jestem
ładna, mądra, kochana, jedyna.
Jesteś bardzo miły.
Chłopak:
- I mam tylko jedną wadę...Kłamię!

- Dzieci, nie widziałyście mojego
sitka?
- Tak, ale było dziurawe i
wyrzuciliśmy.

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:
- Ciepło sprawia, że rzeczy
zwiększają swoją objętość, zimno -
że się kurczą. Możecie podać
jakieś przykłady?
- Wakacje są dłuższe od ferii
zimowych.

Panie władzo! Szybko! Tam za
rogiem ulicy... - wołają dwaj
zadyszani chłopcy do
przechodzącego policjanta.
- Co się stało?
- Tam... nasz nauczyciel...
- Wypadek?!
- Nie... on nieprawidłowo
zaparkował!

- Nie rozumiem, jak jeden człowiek
może robić tyle błędów? - Mówi
nauczyciel do ucznia.
- Wcale nie jeden - odpowiada
uczeń. - Pomagali mi brat i siostra.

Było sobie dwóch matematyków -
kobieta i mężczyzna. Jedzą kolację
przy świecach i nagle mężczyzna
się pyta:
- Myślisz o tym samym co ja?
- Tak.
- I ile Ci wyszło?

Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy...
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            QUIZY SZKOLNE

Odpowiedzi do quizu nr 1

Najwięcej A - Musisz się trochę
pouczyć.

Najwięcej B - Jesteś mistrzem!!!

Najwięcej C - Do sukcesu jeden
krok.

1. Przez jaką cyfrę nie dzielimy?
A. Przez 1
B. Przez 0
C. Przez 2
2. Jak się nazywa wynik
mnożenia?
A. Różnica
B. Iloczyn
C. Suma

3. 88:(57-13)+60 to:
A. 104
B. 62
C. 148
4. Czy odejmowanie jest
przemienne?
A. Nie          
B. Tak          
C. Może      
                
               

Quiz nr 2  1. Stoisz nad przepaścią
z jednej strony jest twój kochany
chłopak, a z drugiej twoja najlepsza
przyjaciółka. Kogo wybierzesz?
a. Nikogo
b. Chłopaka
c. Przyjaciółkę
2. Ile lat się znacie?
a. od 1-5
b. od 11-15 i wzwyż
c. od 6-10 lat
2. Wypaplałaś jakiś sekret swojej
przyjaciółki?
a.Tak ale bardzo tego żałuję
b.Tak
c. Oczywiście że nie

3.Twoja przyjaciółka stresuje
się poprawą ze sprawdzianu
(z przedmiotu z którego ty
jesteś dobra)
A. Zostawiasz własne obowiązki i
umawiasz się z nią na korki
B. Radzisz jej, by zrezygnowała z
kółka teatralnego, aby mieć więcej
czasu na naukę
C. Od razu wyciągniesz ją na
zakupy do centrum handlowego, by
choć na chwilę zapomniała o
swych zmartwieniach.

4. Siedzisz z przyjaciółką w ławce i
pokłóciłyście się. Co robisz?
a. Przesiadam się od niej.
b. Znajduje inną przyjaciółkę
c. Przepraszam ją i przytulam.

                          +

Porównaj swoje odpowiedzi do
quizu nr 2:
Najwięcej A: W ogóle nie jesteście
przyjaciółkami tylko wrogami.
Najwięcej B: Jesteście bardziej
koleżankami niż przyjaciółkami.
Najwięcej C: Jesteście i będziecie
przyjaciółkami na zawsze. Nic was
nie rozłączy.

Stronę wykonała: Klaudia
Kostrzewa z klasy V
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 Wielki kanion Kolorado

 Vredefort - wielki krater

 
           Tajemnice 
       naszego świata

 Superwulkan

Słysząc słowo superwulkan zapewnie
większości z nas od razu przychodzi na
myśl park Yellowstone w Stanach
Zjedonoczonych. A jeśli ktoś Ci powie, że
podobny superwulkan znajduje się
niedaleko zachodniej granicy Polski –  to
uwierzysz? Nie? No to jesteś w błędzie… 

Laacher – zapamiętaj tą nazwę, bo w
niedługim czasie, być może usłyszysz o
niej w mainstream’owych mediach.
Laacher to jezioro z zachodniej części
Niemiec, niedaleko Bonn, pod którym to
znajduje się uśpiony superwulkan. To
tylko 800 km od  Wrocławia. Blisko… W
styczniu 2012 zauważono, iż wulkan
zaczyna uwalniać dwutlenek węgla.
Wzbudziło to oczywiście zainteresowanie
naukowców, którzy oszacowali, iż
wybuch tego rodzaju wulkanu może się
przydarzyć raz na  12 tysięcy lat.
Tymczasem Laacher ostatnią erupcję miał
niespełna 13 tysięcy lat
temu. Spowodował on iż przeszło 1000
km kwadratowych pokryte było popiołem
i pumeksem  o grubości nawet do 7 m!
Naukowcy jednak studzą emocje -
 wulkan, pomimo wzmożonej aktywności,
 nie zdradza symptomów typowych
poprzedzających wielki wybuch. Także,
póki co, możemy spać spokojnie. Mimo
wszystko, większe jest
prawdopodobieństwo wybuchu wulkanu
w parku Yellowstone. I zapewne ta
informacja Cię uspokoiła… ;)

Wielki Kanion Kolorado - przełom rzeki Kolorado w
stanie Arizona w USA przez Płaskowyż Kolorado.
W obecnym kształcie Wielki Kanion ma 446 km
długości i osiąga głębokość do około 1600 m.
Szerokość waha się od ok. 800 m do 29 km w
najszerszym miejscu. Jest to największy przełom
rzeki na świecie.
Kanion wykształcony jest głównie w
łupkach Yishnu, a także iłołupkach, wapieniach,
piaskowcach i granitowychintruzjach. W kanionie
tym znajduje się pełny przekrój geologiczny od
proterozoiku (era prekambryjska) po trias (era
mezozoiczna). Każda seria warstw skalnych ma
inny odcień. Skały osadowe kanionu obfitują w
skamieniałości, od pierwotnych glonów do drzew,
od morskich muszli po szczątki dinozaurów.

Vredefort – największy z potwierdzonych na Ziemi,
kraterów uderzeniowych czerpiący swą nazwę od
znajdującego się w pobliżu jego środka miasteczka
Vredefort w prowincji Wolne Państwo, w Republice
Południowej Afryki. Od 2005 wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Średnica
właściwego krateru to 160 km, jego zewnętrzny
pierścień ma ok. 300 km średnicy. Powstał w
wyniku uderzenia w Ziemię planetoidy, której
średnica szacowana jest na co najmniej 10 km.
Zderzenie datowane jest na ok. 2023 ± 4 milionów
lat temu, na okres orosir w paleoproterozoiku. Tym
samym Vredefort uważany jest także za drugi pod
względem wieku znany krater uderzeniowy, po
znajdującym się w Karelii kraterze Suavjarvi.
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           SZALONE REKORDY

Tysiące pszczół na ciele
W maju 2012 chiński pszczelarz
podjął się próby pobicia rekordu
Guinessa w kategorii, która wielu
przyprawiłaby o dreszcze. Chodzi
mianowicie o założenie na
siebie najcięższego płaszcza z
pszczół, jakkolwiek niesamowicie
może to zabrzmieć.
Śmiałkiem, który odważył się
pokryć swoje ciało ponad 62
kilogramami pszczół był Ruan
Liangming. W tym czasie,
ponad 610 tysięcy owadów
 znalazło się na jego ciele. Zrobiły to
z własnej woli, podążając w
kierunku swojej królowej.

Tysiące pszczół na nagim ciele

Najbardziej przerażający makijaż
Dodatkowa para oczu, sznurowane stopy czy zamek błyskawiczny w
kręgosłupie to tylko niektóre przykłady doskonałego kunsztu i niebywałej
wyobraźni pani Chooo-San z Japonii.Chooo-San jest studentką na
Uniwersytecie Artystycznym w Tokio. Niesamowita artystka prowadzi
również bloga i często uaktualnia statusy na Twitterze, zapraszając
widzów na odsłony jej kolejnych małych dzieł sztuki. "Maluję wyłącznie
farbami akrylowymi, bezpośrednio na skórze”, mówi Chooo-San.

            Największa kolekcja gier wideo
Każdy szanujący się fan gier komputerowych ma na swojej półce
przynajmniej kilkadziesiąt tytułów. Rekordzista Guinnessa ma ich
natomiast prawie dwanaście tysięcy. W jego kolekcji są pozycje
na kartridżach, dyskach laserowych oraz kasetach VHS. Michael
Thomasson, 31-latek z Buffalo w USA jest właścicielem największej na
świecie kolekcji gier. Na oficjalnym certyfikacie, który otrzymał od
Rekordów Guinnessa widnieje wynik 10 607 unikalnych tytułów. Od czasu
pierwszego liczenia upłynęło już jednak sporo czasu i zbiór Michaela na
pewno się powiększył. Szacujemy, że dziś może być już około 12 tysięcy
gier. Za pierwszym razem potrzebował pieniędzy na zakup konsoli Segi
Genesis, później by wyprawić własne wesele. Po tamtych wydatkach,
kolekcja Thomassona nabrała rozpędu. Rekordzista przyznaje, że
dziennie potrafi kupić średnio dwie produkcje. Cała kolekcja warta jest
około 700 – 800 tys. dolarów, czyli ponad dwa miliony polskich złotych.

  Najdroższy drink świata
Za skromne 40 500 złotych jeden z
najlepszych barmanów, jacy
kiedykolwiek stąpali po ziemi,
przygotuje dla was drinka, którego
z pewnością zapamiętacie na
długie lata. Joel Heffernan,
utytułowany barman, specjalista od
tworzenia nowych,
niepowtarzalnych smaków. To
właśnie on wpadł na pomysł
stworzenia swojego rekordowego
drinka, którego proces
przygotowania zajmuje aż 16
godzin. Za jeden kieliszek tego
arcydzieła 20 tyś. Zaś za butelkę -
40 tyś. W jego skład wchodzą
przede wszystkim dwie jednostki
legendarnego koniaku Croizet 1858
Curvee Leonie Cognac
najdroższego koniaku świata!
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               ZWIERZĘCE CIEKAWOSTKI

Najniższy kot
W ramach Światowego Dnia
Zwierząt, tytuł najniższego kota
na świecie przyznano kotce
imieniem Fizz mierzącej 15 cm.
Jest ona mieszkanką Kalifornii,
przedstawicielką rasy Munchkin.
Koty tej rasy , pojawiły się na
świecie stosunkowo niedawno, w
1983 roku w Luizjanie.
Ich charakterystyczną cechą są
wyjątkowo krótkie kończyny,
powstałe w wyniku mutacji
genetycznej.

Najstarszy pies 
Najstarszym psem świata był
Pusuke, przyjazny, dobrze ułożony
kundelek. Urodził się w marcu
1985 roku,w Japonii. Pozornie
przeciętna psina żyła 29 lat. Gdyby
przeliczyć wiek Pusuke na „ludzki”
wyszłoby, że ma ponad 120 lat! Do
ostatniej chwili była przy nim jego
właścicielka, pani Shinohara.
Według niej, Pusuke nie miał
żadnych dolegliwości aż do czasu,
kiedy to stracił apetyt i wystąpiły
trudności z oddychaniem.

Najgłośniejsze mruczenie
Miłośnicy kotów wiedzą, że nie ma przyjemniejszego dźwięku
niż mruczenie naszego pupilka. Dźwięk wydawany przez Smokeya
(ang. smoke – dym) osiąga przeszło 90 decybeli– tyle samo ile Boeing
737 będący na trasie wznoszenia.  Nawet stojąc w odległości 1,5
metra od kotki, mruczenie wciąż sięga 80 dB, czyli podobnie do
samochodu przejeżdżającego 7,5 metra od nas! Większość kotów
mruczy na poziomie 25 dB, czyli trzy razy ciszej.

Największy pies świata
Zeus to największy pies na świecie! Górując nad poprzednim
rekordzistą w tej samej kategorii (Gigantycznym Georgem)  o całe 2,5
cm, ten 5-letni dog niemiecki z Otsego w stanie Michigan mierzy tyle
ile przeciętny osioł.
Kiedy 5 lat temu właściciele Zeusa sprowadzili go do domu był
zaledwie niewielką kulką czarnej sierści. Wraz z dorastaniem psa,
rosły także nadzieje na pobicie rekordu.
Dziś Zeus mierzy 111,8 cm wysokości. Spogląda z góry nie tylko na
inne psy, ale także na swoich właścicieli. Gdy stanie na tylnych
łapach osiąga 2,26 cm wysokości, czyli niewiele mniej od
najwyższego człowieka na świecie.
Jak na swój gigantyczny wzrost, dog niemiecki wcale nie waży dużo.
70,3 kg to prawie nic w porównaniu z Gigantycznym Georgem, który
w chwili przyznania rekordu ważył 111 kg!
„To cudowny pies i wszyscy bardzo go kochamy!”, wypowiada się
właścicielka, pani Denise.

Najcięższy kot
świata
W miejscowości Albuquerque w
Stanach Zjednoczonych mieszka
Miau, najcięższy kot świata. 2-
letnia, biało-ruda kicia waży
dokładnie 17,73 kg, co przełożone
na ludzkie proporcje daje 272 -
kilogramowego człowieka! „Miau to
wyjątkowy przypadek. Nie da się
ukryć, że jest strasznie otyły, lecz
to wciąż słodki i uroczy kotek,
któremu nie można się oprzeć.
,,Jest po prostu grubiutki." mówią
jego właściciele.
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    Konkursy i zagadki.
Quiz wiosenny
1.Z  jakim kolorem kojarzy ci się wiosna?
a) czerwonym
b) białym
c) zielonym
d) niebieskim
2.Pierwsze kwiatki na wiosnę to:
a) przebiśniegi
b) żonkile
c) tulipany
d) róże
3. Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna?
a) 21 marca
b) 23 marca
c) 20 marca
d) 23 kwietnia
4.Po jakiej porze roku występuje wiosna?
a) po jesieni
b) po lecie
c) po zimie
d) po wiośnie
5.Który miesiąc NIE występuje w wiośnie?
a) marzec
b) kwiecień
c) maj
d) lipiec

ZADANIA NUMERU

1.W ZOO jest dużo zwierząt – słonie, zebry, żyrafy,
tygrysy itd.Te zwierzęta mają 4 nogi. Inne zwierzęta
mają po 2 nogi. W ZOO są po 2 zwierzęta każdego
rodzaju. Razem w ZOO jest 20 zwierząt.
a) Ile nóg mają razem wszystkie zwierzęta?
b) Ile gatunków zwierząt jest razem w ZOO?
c) Wymień wszystkie zwierzęta w tym ZOO, które
mogą mieć 2 nogi.

 2. 5 braci zbiera pieniądze. Michał ma 200 zł a Patryk
ma o 56 zł więcej niż Michał, ale ma o 12 zł mniej niż
Eryk. Szczepan jest najmłodszy i ma o 93 zł mniej niż
Michał. Igor natomiast jest najstarszy i ma 2 razy
więcej pieniędzy od Patryka.
a)Ile pieniędzy ma każdy z chłopców?
b)Ile razem pieniędzy mają bracia?
c)O ile więcej pieniędzy ma Igor od Szczepana, a ile
mniej ma Michał od Eryka?

Zadanie z historii - uzupełnij daty:
966 r. -
1000 r. -
1025 r. -
1410 r. -
1605 r. -
1652 r. -

Zadanie z angielskiego - przetłumacz tekst.
When we think of Australia we think of kangaroos.
Unfortunately, a small kangaroo there faces
extinction. The  bridled nail-tailed wal laby now
lives Orly In the Taunton National Park area of
Queensland. Overhunting is the main reason for its
dropping numbers. There are only 500 left.

KONKURS PLASTYCZNY
Konkurs polega na stworzeniu pracy plastycznej na
temat wiosny. Praca do wykonania w stylu dowolnym.
Prace należy przynieść do Pani Agnieszki Grzelak. 

KONKURS DLA PISARZY
Konkurs polega na napisaniu wiersza o wiośnie.
Ewentualnie można napisać krótką historyjkę, której
główną bohaterką będzie Pani Wiosna. Prace należy
przynieść do Pani Agnieszki Grzelak. 

KONKURS PLASTYCZNY Z POPRZEDNIEGO
NUMERU GAZETKI WYGRAŁA WIKTORIA
KAMIŃSKA Z KLASY IV
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    Łamańce Językowe 
                               Kolejna dawka :)

À propos de facto z punktu widzenia po linii
prostej, ponieważ poniekąd, iż przejściowe
kataklizmy wpływają hiperbolicznie na kompleks
zjawisk organicznych w tym organizmie, a
biofizyka i biochemia nie ma żadnego wpływu na
owe zjawiska, więc…

Biorąc pod uwagę wizualny aspekt tego
zagadnienia, jest ono zbyt specyficzne w swojej
strukturze obiektywnej i wobec tego w ramach
szowinizmu i abstrakcjonizmu absolutnie nie
wchodzi w rachubę. No bo jeżeli ktoś komuś coś, a
nikt nikomu nic, to po cóż i na cóż. A co się tyczy
względem tego, to i owszem, gdyż z punktu
patrzenia na punkt widzenia, kwintesencja
omawianego zagadnienia jest nam bardzo dobrze
znana, lecz jeśli o mnie chodzi, to nie wiem, o co
chodzi.

"K" jak kajak.

Hasał huczek z tłuczkiem wnuczka
i niechcący huknął żuczka.
Ale heca… – wnuczek mruknął
i z hurkotem w hełm się stuknął.
Leży żuczek, leży wnuczek,
a pomiędzy nimi tłuczek.
Stąd dla huczka jest nauczka,
by nie hasać z tłuczkiem wnuczka.

Mała muszka spod Łopuszki
chciała mieć różowe nóżki –
różdżką nóżki czarowała,
lecz wciąż nóżki czarne miała.
– Po cóż czary, moja muszko?
Ruszże móżdżkiem, a nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie różdżkę wróżki
i unurzaj w różu nóżki!

Na wyścigach wyścigowych wyścigówek
wyścigowych wyścigówka wyścigowa
wyścignęła wyścigówkę wyścigową
numer sześć.
Na wyścigach wyścigowych wyścigówek
wyścigowa wyścigówka wyścignęła
wyścigową wyścigówkę wygrywając
wyścig wyścigowych wyścigówek.

Nie będę z tobą konwersować, ponieważ
egzystujesz w dołku intelektualnym, co
aktualnie koliduje z moimi imperatywami.
Z etymologicznego punktu widzenia,
dochodząc do konkluzji, iż aprobata
owych tendencji absolutnie dezorganizuje
elementy abstrakcji, przebywanie w
twoim płytkim basenie intelektualnym jest
wykonalne.

Sucha susza jest a Sasza suchą szosą
mknie.
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               SPORT SZKOLNY

 

W skład redakcji "Żuczek" wchodzą:
- Barciak Aleksandra,
- Jagła Małgorzata,
- Kostrzewa Klaudia,
- Sałacińska Sylwia,
- Wiśniewska Weronika,
- Błoński Jakub, 
- Cichy Jakub, 
- Górka Jakub,
- Kalota Kacper,
- Skorupski Kacper,
- Słoma Patryk,
- Zatorski Paweł.

        MUZYKA W NASZEJ SZKOLE

W dniu 12 lutego 2014 r. w Kątach odbyły się gminne
zawody w halową piłkę nożną. 
1 miejsce zajęli uczniowie ze SP w Kątach,
2 miejsce - SP w Żukowie,
3 miejsce - SP w Gawłowie,
4 miejsce - SP w Wyczółkach,
5 miejsce - SP w Mokasie i SP w Feliksowie.
Naszą szkołę reprezentowali:
Uczniowie klasy VI: Adrian Tomczyk, Karol Siejka,
Paweł Zatorski, Kacper Sałaciński, Kacper Kalota.
Uczniowie klasy V: Oskar Tomaszewski, Mikołaj
Małkowski, Eryk Nowacki.
Uczniowie klasy IV: Kacper Skorupski, Paweł
Kołodziejczak, Piotr Łażewski.
Uczniowie klasy III: Radosław Ziętek, Łukasz Blasiak.
Dzieci z klasy II:Bartosz Przybylski,Piotr Jesiołowski.

Uczniowie IV klasy zapoznają się z życiem teatru
przez studiowanie fachowej literatury, wyjazdy do
teatru marionetek oraz własnoręczne wykonywanie
kukiełek, marionetek i pacynek.

Czas spędzony na przerwach w naszej szkole został
uatrakcyjniony muzyką odtwarzaną na sali
gimnastycznej. Jest to moment, w którym uczniowie
mogą poznać się lepiej, odpocząć od nauki oraz
nauczyć się nowych kroków tanecznych.
Talenty taneczne dzieci mogą rozwijać również na
lekcjach wychowania fizycznego tańcząc zumbę.
Nauczycielowi pomagają doświadczone w tańcu
uczennice odnoszące sukcesy w tej dziedzinie.

W naszej szkole organizowane są w okresie zimowym
wyjazdy na lodowisko. Dzieci z klas III - VI mają
okazję nauczyć się jeździć na łyżwach w towarzystwie
szkolnych kolegów.
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	Wielki kanion Kolorado
	naszego świata
	Wielki Kanion Kolorado - przełom rzeki Kolorado w stanie Arizona w USA przez Płaskowyż Kolorado. W obecnym kształcie Wielki Kanion ma 446 km długości i osiąga głębokość do około 1600 m. Szerokość waha się od ok. 800 m do 29 km w najszerszym miejscu. Jest to największy przełom rzeki na świecie. Kanion wykształcony jest głównie w łupkach Yishnu, a także iłołupkach, wapieniach, piaskowcach i granitowychintruzjach. W kanionie tym znajduje się pełny przekrój geologiczny od proterozoiku (era prekambryjska) po trias (era mezozoiczna). Każda seria warstw skalnych ma inny odcień. Skały osadowe kanionu obfitują w skamieniałości, od pierwotnych glonów do drzew, od morskich muszli po szczątki dinozaurów.
	Superwulkan
	Słysząc słowo superwulkan zapewnie większości z nas od razu przychodzi na myśl park Yellowstone w Stanach Zjedonoczonych. A jeśli ktoś Ci powie, że podobny superwulkan znajduje się niedaleko zachodniej granicy Polski –  to uwierzysz? Nie? No to jesteś w błędzie…
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	Vredefort - wielki krater
	Vredefort – największy z potwierdzonych na Ziemi, kraterów uderzeniowych czerpiący swą nazwę od znajdującego się w pobliżu jego środka miasteczka Vredefort w prowincji Wolne Państwo, w Republice Południowej Afryki. Od 2005 wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Średnica właściwego krateru to 160 km, jego zewnętrzny pierścień ma ok. 300 km średnicy. Powstał w wyniku uderzenia w Ziemię planetoidy, której średnica szacowana jest na co najmniej 10 km. Zderzenie datowane jest na ok. 2023 ± 4 milionów lat temu, na okres orosir w paleoproterozoiku. Tym samym Vredefort uważany jest także za drugi pod względem wieku znany krater uderzeniowy, po znajdującym się w Karelii kraterze Suavjarvi.
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	W ramach Światowego Dnia Zwierząt, tytuł najniższego kota na świecie przyznano kotce imieniem Fizz mierzącej 15 cm. Jest ona mieszkanką Kalifornii, przedstawicielką rasy Munchkin. Koty tej rasy , pojawiły się na świecie stosunkowo niedawno, w 1983 roku w Luizjanie. Ich charakterystyczną cechą są wyjątkowo krótkie kończyny, powstałe w wyniku mutacji genetycznej.
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