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  TRUDNE PYTANIA
           

 WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ GAZETKI SZKOLNEJ 
                            ,,KREDĄ PO TABLICY"

  Pragniemy Was informować  
   o ważnych wydarzeniach
              z życia ,,Maciusia"

     
              Relacja z dyskoteki karnawałowej. 

Dnia 12 lutego 2014 r. Samorząd Uczniowski zorganizował
dyskotekę karnawałową. Bawiliśmy się znakomicie przy

muzyce przygotowanej przez naszego szkolnego DJ MAĆKA.

Czekamy na kolejną dyskotekę zorganizowaną przez SU. :)

    WARTO PYTAĆ?
         Co to jest wszechświat?

We wszechświecie istnieją miliardy
układów gwiazd zwanych galaktykami.
W naszej galaktyce znajduje się sto
miliardów gwiazd. Ziemia, w czasie
jednego roku okrąża najbliżej położoną
gwiazdę- Słońce.
c.d.n.
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                        SUKCESY RECYTATORÓW

-

  
    
      ONI 
   
    
      MAJĄ
   

  

   
 TALENT

                MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
Dnia 13 lutego 2014 r. w SP nr 5 odbył się etap rejonowy Małego
Konkursu Recytatorskiego. Naszą szkołę w kategorii klas I-III
reprezentowały: Magda Galiśkiewicz z kl. 3c Maja Michniewicz z kl.
3d. Kwalifikacje do dalszego etapu wywalczyła Magda. Jury przyznało
Mai wyróżnienie w kategorii klas młodszych. Dziewczynom serdecznie
gratulujemy!

Marek Giedrys oraz Dawid Krawiec swymi rewelacyjnymi interpretacjami
zachwycili jury i uzyskali kwalifikacje do etapu miejskiego Małego
Konkursu Recytatorskiego, który odbędzie się 15 marca 2014 r. w Pałacu
Młodzieży.
Panowie, trzymamy kciuki!

- -
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                             KLASA 5c POLECA ŁYŻWY     

Czasnałyżwy 
   

      Czy warto jeździć na łyżwach?
To pytanie wydaje się retoryczne. Oczywiście, że warto! Jazda na łyżwach relaksuje,
uspokaja. Sport ten poprawia koncentracje, zmysł równowagi Łyżwy to świetny sposób
spędzenie czasu wolnego z przyjaciółmi. 

Klasa 5c postanowiła, że w walentynki wybierze się na lodowisko. Pomysł okazał się
strzałem w dziesiątkę. Niektórzy z nas pokazali umiejętności łyżwiarskie, inni stawiali
pierwsze kroki na lodzie.

 Dla każdego zabawa była przednia, a śmiechu było co niemiara. :)

 Na pewno powtórzymy to jeszcze raz!

- -
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 ZUCH
JUSTYNA

 ZŁOTO DLA
BRÓDKI

      
     BŁYSKAWICA Z POLSKI
Niesamowity przebieg miał
wyścig na 1500 m łyżwiarzy
szybkich w Soczi. Zwyciężył
Polak Zbigniew Bródka, który
wyprzedził Holendra Koena
Verweija o... trzy tysięczne
sekundy. To były emocje!

   Justyna     
Kolwaczyk
wywalczyła
złoto w Soczi
w biegu na
10 km
techniką
klastyczną. 
 
       
Gratulujemy!

 Kamil Stoch już jako mały
chłopiec marzył, by zdobyć
medal olimpijski. Bez wątpienia
obok wiary w siebie, Kamil Stoch
realizację swojego planu
zawdzięcza latom treningów
oraz wyrzeczeń. Tylko ciężka
praca może popłaca. Trzeba
wierzyć, że marzenia się
spełniają!

  Kamil Stoch podczas olimpiady w Soczi zdobył dwa złote medale.
To niewiarygodny sukces. Zdeklasował swoich rywali. Stoch jest
trzecim skoczkiem w historii, który zdobył podwójne złoto olimpijskie -
za Finem Mattim Nykanenem w 1998 r. i Szwajcarem Simonem
Ammanem w 2002 i 2010 r. Jesteśmy dumni z wyników polskiego
skoczka. 
                   
                                                              Panie Kamilu, tak trzymać!

-

-

-

-

-

     WARTO        
MARZYĆ

WIELKI SUKCESY POLSKICH        
      SPORTOWCÓW W SOCZI

-

-

-

-

-
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Drogie Panie,
dziękuję Wam,
że czynicie ten
świat
piękniejszym i
lepszym!

     Co czytać ?     Co w kinie?

Marzec wyjął
grosik srebrny, 
Teraz będzie
mu potrzebny. 
Do kwiaciarni
marzec pobiegł,
Kupić bukiet na
Dzień Kobiet

STO
LAT!

                       
              BYĆ KOBIETĄ, BYĆ KOBIETĄ ...

Wszystkiego     
najlepszego
dla pań z SP
54

-

-

Masło przygodowe to ciekawa
powieść szczecińskiej pisarki
Barbary Stenki o perypetiach
Kasi Koniec. Kasia każdego dnia
naprawia świat i stara się
usunąć z niego
niesprawiedliwość. Walczy ze
szkolnymi oprawcami, wspiera
Elizę, krzewi wśród rówieśników
świadomość ekologiczną, a
także radzi sobie z braćmi
bliźniakami.
Warto tę książkę przeczytać!
Gorąco polecamy!

 ,,Pan Peabody i Sherman”       
 to animowana komedia.
Tytułowy pan Peabody to
najmądrzejszy pies na świecie:
naukowiec-geniusz, który
wynalazł wehikuł czasu,
biznesmen, szef kuchni,
dwukrotny medalista olimpijski,
laureat nagrody Nobla i doradca
głów państw. 
Czy uratuje świat przed
totalną zmianą? 
Przekonajcie się sami! 

W kinach od 7 marca 2014 r. 

-

-
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       ZOSTAŃ DZIENNIKARZEM NASZEJ GAZETKI !

      HUMOR

-

                  DOŁĄCZ DO NAS! 
              WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ !

-

Pomóż nam w tworzeniu szkolnej
gazetki! To nie jest trudne. 

Znajdź ciekawy temat i napisz      
 artykuł. Wyraź swoją opinię.
Opowiedz, co cię interesuje.

Zaprezentuj swoje pasje.
 Najlepsze artykuły zostaną

opublikowane w gazetce szkolnej.
Podpisane prace należy wrzucić do
skrzynki z napisem „ARTYKUŁY",

znajdującej się przy głównym
wejściu do szkoły. Czekamy na

Was. 
Do odważnych świat należy !

- Jasiu, dlaczego wczoraj nie byłeś
w szkole?- pyta pani
wychowawczyni.
- Bo musiałem iść do lekarza.-
wyjaśnia Jaś.
- Jesteś chory?
- Nie, w moim komputerze był
wirus. :)

Jasio opowiada o swoich
wrażeniach z pobytu w indiańskiej
wiosce:
- I poznałem wodza Wielkie Światło
i jego dwóch synów.
- A jak się nazywali???
- Włącznik i Wyłączni :)

-

-
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