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Klasa IV B Pasowanie na czytelnika

             W numerze:
WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MAŁGORZATĄ
MIŁKOWSKĄ
FOTORELACJA: PASOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW NA CZYTELNIKA
BLIŻEJ POZNAJEMY NASZE PSY
O WALENTYNKACH: OPOWIADANIE
PYSZNY PRZEPIS BARTKA
ZAGADKI Z NAGRODAMI

           SŁOWEM: DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO!

                        

                        "Ten jest 
            najszczęśliwszy z ludzi,
               któremu nikt zapału
             do książek nie ostudzi"
                                                
                                                   J. Kasprowicz
                                                            

                  PASOWANIE NA CZYTELNIKA
                    To jedna z najważniejszych

                  chwil w życiu każdego ucznia.
                           Zapraszamy do obejrzenia

                         fotorelacji z tego wydarzenia.Red.
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          WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR
           MAŁGORZATĄ MIŁKOWSKĄ

Pani Dyrektor Małgorzata Miłkowska

- Czy praca Dyrektora nie koliduje z obowiązkami domowymi?
- Niestety koliduje.  Zdarza się, że kończę pracę nawet po godzinie 20.00 i dopiero wtedy wracam do domu.
- Co lubi Pani w pracy nauczyciela?
- Lubię przede wszystkim kontakt z młodzieżą a więc prowadzenie lekcji sprawia mi przyjemność i satysfakcję.
- Gdy była Pani w naszym wieku, to jaki przedmiot był Pani ulubionym. Czy był taki przedmiot, którego Pani nie lubiła?
- Ogólnie lubiłam wszystkie lekcje. Niestety jedynym wyjątkiem była fizyka, ponieważ sprawiała mi trudność.
- Co myśli Pani o dzisiejszej młodzieży?
- Wbrew ogólnym opiniom uważam, że dzisiejsza młodzież jest naprawdę wspaniała. Jest też ambitna. Wzbudza we mnie podziw umiejętność dzieci i
młodzieży w posługiwaniu się nowoczesnymi urządzeniami techniki komputerowej.
- Każdy z nas ma idola. Ciekawi nas, kogo Pani uważa za swój autorytet.
- Moim autorytetem do naśladowania jest z pewnością Jan Paweł II.
-Jak Pani postrzega młodzież w naszej szkole?
-Uważam, że w większości nasza młodzież jest dobrze wychowana, na pewno uzdolniona. Zdarza się, że nasza młodzież jest niezbyt systematyczna, ale z
pewnością wytrwała.
- Pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji, jaką jest zarządzanie szkołą niesie ze sobą dużo stresu. Jaki ma Pani sposób na odreagowanie zmęczenia?
- Aby wyrzucić z siebie stres i zmęczenie zajmuje się obowiązkami domowymi, stosuję ćwiczenia rozciągające lub odpoczywam, na przykład śpiąc.
- Pani ulubiony film, książka to…
- Ostatnio przeczytałam biografię Jerzego Stuhra pt.: „Tak sobie myślę”. Jest to książka warta poświęconego jej czasu. Natomiast film, jaki utkwił mi w
pamięci to „Piąta pora roku” w reżyserii Jerzego Domaradzkiego.
- Jakie jest Pani motto życiowe?
- Moje motto życiowe to Z dnia na dzień być lepszym dla innych oraz dobro zawsze powraca
-Dziękujemy za rozmowę i życzymy Pani miłego dnia.
- Dziękuję również.

    "DOBRO ZAWSZE POWRACA"
Rozmowę przeprowadzili: M.Rogalska i M. Szypszak z klasy VI B

- Dzień dobry. Jesteśmy uczniami klasy VI B.
Chcielibyśmy przeprowadzić z Panią wywiad.
- Dzień dobry. Chętnie odpowiem na Wasze pytania.
- Chcielibyśmy się dowiedzieć od ilu lat zarządza Pani
szkołą im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie
Biskupim?
 - Szkołą zarządzam od 10 lat.
- Jakie ma Pani plany związane z naszą szkołą?
- Przede wszystkim zależy mi na poprawieniu warunków
nauki tak, aby szkoła nie kojarzyła się z szarym
budynkiem, który jest wpisany w obowiązek młodego
człowieka. Aktualnie w realizacji jest dobudowanie
nowego „skrzydła” budynku. W przyszłości chciałabym
stworzyć również większy parking. Jeżeli znajdą się
fundusze chciałabym, aby na tyłach budynku stworzyć
kort tenisowy.

Red.
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CIASTO MIŁOŚCI:
Składniki:
Serek truskawkowy 400g,
Serek waniliowy 400 g,
Dwie galaretki truskawkowe,
Dwie galaretki cytrynowe 
Dwie galaretki pomarańczowe,
Trzy mandarynki i dwa banany.

Sposób przygotowania:
Galaretkę cytrynową i pomarańczową rozpuścić  w 0,5 l

wody a truskawkową w 0,75l. Ostudzić galaretki. Gdy
galaretki zaczną tężeć  do miski wyłożyć serek

truskawkowy dodając galaretkę cytrynową i chwilę
miksować , wlać do tortownicy. Włożyć do lodówki na 10

min. Z serkiem waniliowym i galaretką pomarańczową
postąpić w ten sam sposób i wlać do tortownicy na masę

truskawkową. Włożyć do lodówki na 10 min. Obrać
mandarynki i banany i poukładać na schłodzone ciasto.

Zalać galaretką truskawkową.
WSZYSTKO GOTOWE I WSZYSTKIM SMACZNEGO!!!  Gotował Bartek
           

Bartek

Ciasto już gotowe :-)

Składniki

Smacznego:-)

   PAWEŁ SZEWCZYK Z KLASY III C - O  SWOIM HOBBY
Moją pasją jest zbieranie kart piłkarskich do

albumu. Karty zbieram od II klasy. Moje
zainteresowanie rozpoczęło się od tego, że

mój kolega Maks pokazał mi swój album         
z kartami i bardzo mi się one spodobały.

Powiedziałem wtedy mamie, że ja też
chciałbym zacząć zbierać karty. Jednak

zamiast kart dostałem naklejki z piłkarzami     
i mam je do tej pory. Dopiero na urodziny

dostałem album. Teraz mam w nim 105 kart.
Często wymieniam się z kolegami. Moją
najcenniejszą kartą jest „Thiago Silva”.

Bardzo chciałbym zdobyć kartę „Leo Messi”.
Karty można kupować po sześć sztuk lub

losować ze specjalnej kuli. To
kolekcjonowanie jest ciekawe i polecam to

hobby wszystkim, którzy interesują się piłką
nożną.

  

Kolekcja

Kolekcja

Red.

Red.

Zdj. Bartek

Red.

Red.

Red.
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            Dzień świętego Walentego to dzień dobry dla każdego!
         W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają!

Wykres

Wykres 2

 „Szept” - Kolejny dzień, kolejny poniedziałek. Kolejna nieprzespana noc wypełniona łzami. Ile czasu minęło? Miesiąc? Rok? Czas nie ma znaczenia, gdy
nie ma Cię przy mnie. Raz jeszcze wstałam i podeszłam do okna. Ludzie spacerują po ulicach, dzieci bawią się na placu zabaw. Nic się dla nich nie

zmieniło. To tylko kolejny poniedziałek, tak samo szary i nudny jak poprzednie. Poczułam jak samotna łza spływa po moim policzku. Niewyobrażalna pustka
wypełnia moje serce.  Patrzę na białą różę. Jest to jedyny kwiat, który lubiłeś. Białe róże są jak biała kartka, jak śnieg. Czyste, kruche i niewinne. Są wolne od
wszelkich trosk. Są jak dzieci, które dopiero zaczynają pisać swoją historię. „Tak samo jak my” – mówiłeś i patrzyłam w Twoje rozmarzone niebieskie oczy,
które tak bardzo kochałam. Pamiętam jak pisałeś dla mnie wiersze. Pamiętam nasz pierwszy pocałunek w deszczu. Powiedziałeś wtedy, że nigdy mnie nie
opuścisz. Jednak zrobiłeś to. Pamiętam ten dzień. Wybiegłeś z domu. Tak bardzo chciałam Cię wtedy przeprosić. Tego dnia padało. Tak bardzo chciałam

Cię wtedy dogonić. Nie chciałeś mnie wtedy znać. Deszcz zacinał coraz mocniej zamazując wszystko wokół. Gdy zobaczyłam Cię znowu, stałeś po drugiej
stronie ulicy, więc zaczęłam do Ciebie biec. Ty jednak zauważyłeś coś, czego ja nie zdążyłam. Samochód pędzący w moją stronę. Usłyszałam Twój krzyk.

Nie wiem, kiedy się przy mnie znalazłeś. Jedyne, co w tamtej chwili widziałam to Twoje oczy patrzące na mnie z miłością. Odepchnąłeś mnie spod kół.
Twoje ciało leżało na ziemi bezwładnie. „Przepraszam” – to były Twoje ostatnie słowa. Patrzyłam jak życie ulatuje z jedynej osoby, którą kochałam tak
bardzo. To nie miało tak być, to nie ty miałeś wtedy umrzeć. „Dlaczego?” – To pytanie wciąż do mnie powraca. Kolejny raz dziś płaczę na wspomnienie

tamtych wydarzeń i wciąż rozdziera mnie tęsknota. Rozglądam się i widzę wokół siebie pustkę. Naglę słyszę szept. Czy to Twój głos, czy szum wiatru z
oknem? A ta świetliste odbicie to Twoja postać czy promień słońca kładący się na szybie? Nie zostawiaj mnie, proszę!- Nigdy cię nie zostawię. Będę z tobą
na zawsze- słyszę. I choć Twój szept staje się coraz słabszy to Twoje imię wypełnia moje serce i dzięki tej miłości mam siłę wciąż iść przed siebie. To Ty

dajesz mi nadzieję i Tobie dziękuję.         - by Angela
                                                                                                                                                                                                           
       

                           SONDA:
   BYLIŚMY CIEKAWI JAK UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SPĘDZAJĄ     

WALENTYNKI. ZADALIŚMY WIĘC 100 OSOBOM PYTANIE: " CZY
OBCHODZISZ WALENTYNKI?" DIAGRAM ZNAJDUJĄCY SIĘ OBOK

ILUSTRUJE WYPOWIEDZI UCZNIÓW.  OTO JAKIE ODPOWIEDZI
PADAŁY:

                      Tak 72
                       Nie 10
                       Czasami 18  

ZADALIŚMY TAKŻE DRUGIE PYTANIE: "W JAKI SPOSÓB
OBCHODZISZ DZIEŃ ZAKOCHANYCH?" OTO ODPOWIEDZI:

                
                          Kartka 65
                          Prezent 12
                          Czekoladki 9
                          Kwiatek 8
                          Kino 6

Red

Red.
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14 lutego obchodzimy od niedawna
nowe dla naszej kultury święto –

Walentynki...
Na zachodzie Europy Walentynki obchodzone są, co
najmniej od XV w.,zaś u nas zakochani w tym czasie

świętowali w czerwcu,   w wigilię św. Jana, w noc
świętojańską. Walentynki najczęściej są

obchodzone            w USA i Anglii. Tego dnia zakochani, 
młodsi i starsi, obdarowują się drobnymi prezencikami

oraz wyznają sobie miłość wysyłając kartki    z życzeniami,
tzw. Walentynki.

Kartki walentynkowe
Walentynki (najczęściej spotykany kształt i motyw na

kartce to serce) powinny być anonimowe, podpisane tylko
jako "Twój Walenty" lub "Twoja Walentynka",ale

naprawdę zakochani łatwo orientują się, kto przysłał to
wyznanie miłosne.Walentynki to również dobra okazja do

okazania uczuć przez osoby nieśmiałe. Można wysłać
sympatyczną kartkę walentynkę z serduszkami... i czekać

na reakcję obdarowanej osoby, może miłość zostanie
odwzajemniona! Walentynki to nowe dla nas święto, ale
bardzo miłe, bo       o miłość warto zabiegać nie tylko w

Walentynki.

               Walentynkowe wiersze
Pokochałem oczy Twe
I chcę patrzeć tylko w nie
Zobaczyłem usta Twe
Pokochałem także je
Choć spojrzenia chwilę trwały,
Podobałeś mi się cały
Wszystko Twoje miłe jest
Każde słowo, każdy gest
Za ten wiersz nie gniewaj się
Bo naprawdę kocham Cię!

                  Kiedy siedzisz przy zadaniu
                  Nie myśl nigdy o kochaniu
                  Bo kochanie bardzo szkodzi
                      I kochanie nie wychodzi

             Dominika Fabiańczyk VI B

                                   Miłość to wielka księga
                                 Słowo kocham to jej treść
                                 Pocałunek jest przysięgą
                                    A to wszystko warte łez

                                                        Na ustach uśmiech
                                                              A w sercu ból
                                                            To najtrudniejsza
                                                            Ze wszystkich ról.
                                                       Są łzy, co jak ogień płyną
                                                Są serca, które nikomu się nie żalą
                                                    Są sprawy, które nie mają sędziego
                                                          Nie pytaj, więc dlaczego.
                                                                                              
                                                                                              Sz@z@

Dziewczyna

A.

J.

Red.
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                                    PASOWANIE NA CZYTELNIKA

TEGO DNIA BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAMIENIŁA SIĘ W WYSPĘ PIRACKĄ O NAZWIE
KSIĄŻKOLANDIA. PIRACI (A BYLI NIMI UCZNIOWIE KLASY IV B) ZAPROSILI

PIERWSZOKLASISTÓW NA POKŁAD SWOJEGO STATKU, BY RAZEM UDAĆ SIĘ NA
WYPRAWĘ    W POSZUKIWANIU SKARBU. TO BYŁA BARDZO CIEKAWA I POUCZAJĄCA
PODRÓŻ. PRZYSZLI CZYTELNICY MUSIELI WYKAZAĆ SIĘ ZNAJOMOŚCIĄ POSTACI ZE

ZNANYCH BAJEK I BAŚNI, ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ ZASADAMI
WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK. UCZNIOWIE DOWIEDZIELI SIĘ, ŻE TO WŁAŚNIE KSIĄŻKA JEST

PRAWDZIWYM SKARBEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA. W CZASIE WYPRAWY
PIERWSZOKLASIŚCI ZŁOŻYLI UROCZYSTE PRZYRZECZENIE, ŻE ZAWSZE BĘDĄ

SZANOWAĆ WSZYSTKIE KSIĄŻKI, KORZYSTAĆ Z ICH MĄDROŚCI I SUMIENNIE WYPEŁNIAĆ
OBOWIĄZKI CZYTELNIKA. NASTĘPNIE ZOSTALI PASOWANI TRÓJZĘBEM NEPTUNA PRZEZ

PANIĄ DYREKTOR NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. NA POŻEGNANIE NOWI
CZYTELNICY OTRZYMALI PAMIĄTKOWE DYPLOMY              I ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK. NIE

ZABRAKŁO RÓWNIEŻ SŁODKIEJ NIESPODZIANKI. WSZYSCY BYLI PODEKSCYTOWANI I Z
PEWNOŚCIĄ ZADOWOLENI. MAMY NADZIEJĘ, ŻE UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ

CZĘSTYMI GOŚĆMI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE.

  

KLASA I B Z PANIĄ L. JĘDRZEJEWSKĄ Red.
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KLASA I A Z PANIĄ E. STĘPNIEWSKĄ

Neptun Panny Wodne

Red.

Red. Red.
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klasa I B Klasa I A

Pasowanie Pasowanie

Słodki poczęstunek

Red. Red.

Red. Red.

Red.
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                                   POLECAM: PRZECZYTAJ
                             RECENZJA ULUBIONEJ KSIĄŻKI

Pewnego dnia moja koleżanka zaprosiła mnie na swoje urodziny. Zapytałem, co chciałaby dostać na
prezent urodzinowy. Powiedziała, że byłaby zadowolona z książki pt.: 

„Magiczne drzewo – Czerwone krzesło”.
Tym sposobem dowiedziałem się o tej książce i przeczytałem ją jednym tchem. Autorem jest

Andrzej Maleszka, reżyser filmowy, autor powieści i scenariuszy. Jego filmy i powieści są pełne
fantastycznych przygód.

Czytając książkę jesteśmy świadkami burzy, która piorunem powala drzewo. Było to magiczne
drzewo, które posiadało cudowną moc. Zostało ono przerobione w pewnym tartaku na różne

przedmioty, m.in. na czerwone krzesło.
Bohaterami tej książki jest rodzeństwo: Kuki, Filip i Tosia. Stali się oni właścicielami magicznego
czerwonego krzesła, które spełniało ich życzenia jak i przysparzało wiele problemów. Spotykały

ich przygody jakie każdy z nas chciałby przeżyć w dzieciństwie. Nie były to tylko szczęśliwe
chwile, ale także smutne jak historia z ich rodzicami, podczas której poczuli strach i

osamotnienie. Ale przeżyli również przygody bardziej zabawne, jak na przykład przygoda
związana z mlekiem i krową w domu ciotki. Ta historia z pewnością rozbawi nawet największego

ponuraka.
Podczas czytania tej książki można przenieść się w magiczny i razem z bohaterami książki

przeżywać ich przygody.
Książka jest bardzo ciekawa i z pewnością zainteresuje nawet tych którzy nie przepadają za
czytaniem.

Choć przeczytałem już całą serię, to wciąż wracam do tego tytułu i na nowo przeżywam te
magiczne chwile. Polecam „Magiczne drzewo” wszystkim, nawet dorosłym aby czytając wrócili

do swego dzieciństwa.
                                                                               
                                                                       Szymon Komendarek Kl. 3B

Okładka książki

Hej!
Niedawno skończyłem czytać serię Johna Flanagana pt. "Zwiadowcy".

Tak mnie to wciągnęło, że zacząłem się uzależniać (Niektórzy może
pomyślą: "Jak można się uzależnić od czytania?!"). Zapewniam jednak,

że od tej powieści można. Ta książka to opowieść o losach
piętnastoletniego Willa, którego poznajemy w chwili, gdy musi się

zmierzyć z najważniejszym dniem w swoim dotychczasowym życiu –
Dniem Wyboru. Will ma nadzieję stać się uczniem prestiżowej szkoły

rycerskiej, jednak – jak wszyscy wiemy – nie zawsze wszystko
przebiega po naszej myśli. Nad chłopakiem zawisa więc perspektywa

praktyk na roli, gdy staje się coś, czego chyba nikt na zamku się raczej
nie spodziewał...

Dla fanów Harrego Pottera powiem tylko, że rzuciło mi się w oczy
wyraźne podobieństwo głównego bohatera do Harrego Pottera –
podrzucony (nie wiadomo przez kogo) jako sierota, w młodości

posiadający silniejszego od siebie wroga, pierwszego dnia nowej drogi
życia musi przejść przez dzień próby, która zaważy na jego

przyszłości... Nawet postać zwiadowcy Halta przypomina nieco
Syriusza Blacka. Jednak w miarę, jak przeczytane strony układają się w

coraz większy stosik, podobieństwa takie przestaje się zauważać.
Czy polecam „Zwiadowców”? Bardzo. Losy Willa zaciekawiły mnie do
tego stopnia, że w momencie gdy skończyłem czytać ostatnią dostępną

w szkolnej bibliotece część, nie wiedziałem żadnej książki która
mogłaby się z nią równać.

Szczerze polecam.
                                                        Piotrek Kobielski Kl. VI A

Red.

Red.

Red.

Red.

Red.
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                        CIEKAWOSTKI:   BLIŻEJ POZNAJEMY NASZE PSY 
ARTYKUŁ I ZDJĘCIA PRZYGOTOWAŁY: MAJA OSIŃSKA I MARYSIA
OSIŃSKA

   
   Psy to niezwykłe stworzenia.

Skąd wzięło się porzekadło: "Łże jak pies?" Przecież psy nie kłamią! Ależ
kłamią, i to jak z nut! Oczywiście po psiemu, co jednak nie zmienia postaci

rzeczy.Zanim wbijesz się w dumę jak łatwo ci omotać twojego pupila, udając,
że rzucasz mu piłeczkę w zupełnie inną stronę, poczekaj na jego ripostę. Za
którymś razem pies zaaportuje zabawkę, lecz zamiast rzucić ci ją pod nogi,

w ostatniej chwili zrobi zwód, popędzi dalej i zostawi cię z głupią miną na
środku trawnika. I będzie miał tyle samo uciechy z tej psoty, ile ty przedtem

ze swojej. Pasy stosują pokerowe zagrywki także wobec swoich
pobratymców. Potrafią ukraść koledze kość, po czym się na niej położyć,
żeby poszkodowany niczego się nie domyślił. Nawet najlepiej wyszkolony

pies nie może się czasem oprzeć pokusie postąpienia wbrew woli
właściciela. Najpierw jednak spróbuje odwrócić jego uwagę albo poczeka na
stosowną okazję. Rozpieszczony kanapowiec demonstracyjnie przestraszy

się burzy, żeby pani go pocieszyła.Podobno kłamstwo ma krótkie nogi -
czasem ma też długi ogon i klapciaste uszy.

Dlaczego tak często dochodzi do konfliktów między
kotami i psami?

Główną przyczyną awantur są błędy w interpretacji mowy ciała.
Przedstawiciele obydwu gatunków używają podobnych sygnałów, ale

zupełnie w innym celu. Kiedy wystraszony kot robi "koci grzbiet" i jeży ogon
na podobieństwo szczotki, pies odczytuje to niesłusznie jako zapowiedź

ataku. Przypada więc do ziemi wysyłając komunikat "nie bij", co kot
interpretuje jako zachętę, żeby spuścić psu łomot. Pies ociera się o kota,

żeby pokazać kto tu rządzi. Kot ociera się o psa żeby zaznaczyć swój rewir.
Jeden fałszywy ruch i kłótnia gotowa.

W lepszej sytuacji są zwierzęta, które wychowały się ze sobą od młodości.
W przeciwnym razie czeka je intensywny kurs obcych języków. Ze

skutkiem niegwarantowanym.

Podobno jeśli pies je trawę, to będzie padał deszcz. Skąd
wziął się ten przesąd?

Deszcz będzie wtedy, kiedy kot je trawę. Pies je trawę na gości :-)

Skoro psy mają tak wyśmienity węch, który zresztą jest
powiązany ze  zmysłem smaku, to dlaczego mój pies z
upodobaniem wyżera wszystko co nie znajduje się w

"jadłospisie psa"

Pies używa zmysłu smaku przede wszystkim żeby się
czymś nie struć, a nie po to żeby się czymś delektować.

  
  

Mała wada nic nic nie znaczy...

Co to? Mucha?

Red.

Red.
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Nie ma jak krótka drzemka...

Aport!

Wielka miłość nie wybiera...

Mój psiak wprost tryska energią. Bez przerwy ugania się
za własnym ogonem. Nie mam serca mu przerywać, ale
coraz trudniej mi go opanować. Co powinienem zrobić?

Natychmiast wkroczyć do akcji, bo twój pies najwyraźniej popada w
obsesją,he, he.Widocznie z nudów. 

Kształt psiego pyska sugeruje długość życia psa.

Mówi się, że kształt psiego pyska sugerować może jak długo zwierzak
pożyje. Zwykle psy z pociągłym pyskiem żyją dłużej, a psy z krótkim i
płaskim pyskiem, jak buldogi żyją krócej.

Najmniejszy pies świata waży ok. 110 gramów.Najmniejszy
pies w historii to Maltańczyk, który będąc już dorosłym

ważył, 110 gramów.

Psie "limie papilarne" są na nosie.
Odcisk psa na nosie jest tak samo unikatowy jak odcisk palca człowieka. Za
jego pomocą można zidentyfikować konkretnego psa.

Jak widzą psy?

My rozróżniamy czerwony, zielony, niebieski i żółty, a one tylko te dwa
ostatnie kolory. 

Duży pies a zachowuje się jak dziecko.

Naukowcy doszli więc do wniosku, że tylko obecność znanego, bliskiego
opiekuna sprawia, że pies jest pewny siebie. Nasunęło im się takie
skojarzenie gdy obserwowali stosunki między rodzicami a dziećmi, w
których kluczowe znaczenie ma poczucie bezpieczeństwa. Okazało się, że
działa to tak samo w relacjach opiekun - dorosły pies. 

Naukowcy przeprowadzili doświadczenie z użyciem
wysokiej jakości kamer, by sprawdzić, które zwierzę lepiej

i szybciej (a więc skuteczniej) pije wodę. Jak wiadomo i
pies i kot używa do tego języka, ale w nieco inny sposób.

Duża część wody, którą pies wciąga do pyska, wraca z powrotem do miski.
Do języka psa przywiera, która wraz z ruchem języka idzie do góry.
Końcówkę języka pies zawija, a w małym zagłębieniu trochę płynu wraca do
pyska. Grawitacja działa jednak na niekorzyść psa - przy każdym ruchu
języka sporo wody się wylewa. Jak pije kot? W podobny sposób, ale bardziej
delikatnie. Robi to jednak tak szybko, że nawet wysokiej jakości kamerze
trudno to było zarejestrować - język zanurza w płynie aż cztery razy na
sekundę! Okazało się jednak, że zdecydowanie mniej wody z języka kota
uciekało z powrotem do miski. W tym samym czasie kot jest w stanie wypić
więcej wody niż pies. Ma mniejszy język ale stawia na szybkość 

Na świecie żyje pół miliarda psów
Do największych i najcięższych spośród psów domowych należą staro -
angielski mastil i powszechnie znany bernardyn. Masa tych dorosłych
osobników wynosi 70 - 90 kg. Najmniejszy z pośród dorosłych obecnie
żyjących osobników jest " Peqnuts" , miniaturowy piesek rasy Chihuahua
(długość - od głowy do ogona 25 cm, masa - 630 g. 

Red.

Red.

Red.
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    DYSKOTEKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM 
                                              FOTOREPORTAŻ

NA DYSKOTECE PANOWAŁA WSPANIAŁA ATMOSFERA. CI, KTÓRZY
SIĘ PRZEBRALI BRALI UDZIAŁ W KONKURSACH. BYŁO
PRZECHODZENIE POD LINĄ W RYTM MUZYKI, TAŃCZENIE W PARACH
Z BALONEM, PRZESUWANIE CYTRYNY KIJEM. OCZYWIŚCIE
WSZYSCY PRZEBRANI ZOSTALI NAGRODZENI. DLA CHĘTNYCH
OBYŁA SIĘ RÓWNIEŻ ZUMBA PROWADZONA PRZEZ PANIĄ
KORNELIĘ GÓRSKĄ. DYSKOTEKA TRWAŁA DO WIECZORA. W
MIĘDZYCZASIE KAŻDA KLASA OD NAJMŁODSZEJ DO NAJSTARSZEJ
MOGŁA PÓJŚĆ NA POCZĘSTUNEK. SĄDZIMY, ŻE NAUCZYCIELE JAK I
UCZNIOWIE BAWILI SIĘ BARDZO DOBRZE. Z NIECIERPLIWOŚCIĄ
BĘDZIEMY CZEKALI NA NASTĘPNĄ DYSKOTEKĘ.      ANETA
WALĘDZIAK, OLA JEZNACH II B

Dyskoteka DyskotekaD. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska
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Dyskoteka Dyskoteka

Dyskoteka Dyskoteka

Dyskoteka Dyskoteka

Dyskoteka Dyskoteka

D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska

D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska

D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska

D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska D. Grefkowicz, Ż. Marcinkowska
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         Biografia mojego ulubionego zespołu 
One Direction- to brytyjsko - irlandzki  boysband. Jego członkami są: Zayn
Malik, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan oraz Louis Tomlinson. Zespół

powstał po udziale chłopców w 7 edycji Brytyjskiego X-Factora. Każdy z nich
przyszedł do programu osobno, lecz żaden nie przeszedł dalej. Kiedy chłopcy
myśleli,że to już koniec, jurorzy zawołali ich do siebie i złączyli           w zespół.
Chłopcy mają jeden i ten sam kierunek, jakim jest śpiewanie. Stąd też wzięła

się nazwa One Direction, czyli po polsku - Jeden Kierunek.                  W X-
Factorze zajęli oni trzecie miejsce. Było im przykro, ale Simon Cowell (to on
stworzył One Direction) powiedział: To nie jest koniec dla tych chłopców,  to

dopiero początek. Po zajęciu trzeciego miejsca w programie podpisali kontrakt
z wytwórnią Syco Music oraz z wytwórnią płytową Columbia Records. Ich

debiutancki singiel :What makes you beautiful” został wydany 11 września
2011 roku  a 18 listopada 2011 roku wydano debiutancki album „Up All Night”.

Tak rozpoczęła się wielka kariera mojego ulubionego zespołu.
                                                                                                                          Lola

One Direction

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
Władysław Łokietek był najmniejszym królem Polski.
Mieszko I przed chrztem miał 10 żon
Królowa Jadwiga wyszła za mąż mając 13 lat.
Napoleon nie mógł dosięgnąć, z racji swojego niewysokiego wzrostu, mapy położonej na szafie.
Z pomocą zaoferował mu się jeden z żołnierzy, ze słowami, że pomoże wodzowi, bo jest
większy. Napoleon sprostował jego słowa „Nie większy, ale wyższy”
- pewnego dnia Napoleon wybrał się do teatru. Po sztuce został zaczepiony i zapytany na temat
swojego zdania odnośnie sztuki. Odpowiedział: „Jak to? Nie dość, że zapłaciłem 15 tys. franków
za bilet, to jeszcze mam coś myśleć?!”

O obyczajach polskiej szlachty.
Szlachta uważała, że pochodzi od starożytnego ludu Sarmatów, a chłopi od Słowian, którzy
zostali podbici właśnie przez wcześniej wymieniony lud. Niektórzy uważali, że wywodzą się
prosto z czasów biblijnych, a język polski był pierwszym językiem na świecie. Uważano, że greka
i łacina to zniekształcony polski.
- Istniało tzw. „mleczne rodzeństwo”. Byli to ludzie karmieni przez jedną mamką (szlachcianki z
reguły nie karmiły piersią)
- W ciekawy sposób uczono modlitwy. Jeśli dziecko nie odmówiło następnej jej części to nie
dostawało posiłku
- Powszechne były kary cielesne wobec dzieci. „Nie kocha dziecięcia, kto rózgi oszczędza”,
„Kogo rodzice rózgą nie karzą, tego kat mieczem karze”
- W dobrym tonie uchodziło mieć sporą bibliotekę. Jednak zdarzało się, że pełniły one funkcję
dekoracji. Jeden z rodu Sapiehów, nakazał swej matce sprzedanie starych książek na wagę,
ponieważ z Paryża przywiezie nowe w złotych oprawach.
- Pojemność kielichów toastowych dochodziła do dwóch litrów. Było to uciążliwe, ponieważ
trzeba było wypić ich zawartość na jeden raz. Istniało także tzw. szkło żartobliwe, które miało
odpowiednio przygotowane otwory, które powodowały, że osoba oblewała się winem.
- Szlachcice często nosili przy sobie łyżki, ponieważ często brakowało sztućców na ucztach.
- Jeśli ktoś był niepożądany na uczcie, to kroiło się przed nim obrus.
                                                                                          Michał Szypszak VI B

Napoleon

Szlachcic

Red.

Red,

Red.
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Plakat dla wydawnictwa Plakat dla wydawnictwa

Ozdabiamy bibliotekę Ozdabiamy bibliotekę

Koło Przyjaciół Książki. Zespół  dba o właściwe wypożyczenia książek w
swojej klasie, pomaga w układaniu książek, wykonywaniu gazetek oraz w
przygotowaniu imprez bibliotecznych. Dyżurujący uczniowie, pomagają
czytelnikom w wyborach czytelniczych i dbają o porządek na półkach ze
zbiorami.Czuwają też nad wystrojem biblioteki, wykonują dekoracje i
rekwizyty potrzebne do przedstawień. Brawo :-) 

Red. Red.

Red. Red.
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Pomoc przy wyk. zakładek do książek Pomoc przy wyk. zakładek

Przy pracy warto posłuchać książki... Ozdabiamy bibliotekę

Ozdabiamy bibliotekę Ozdabiamy bibliotekę

Red. Red.

Red. Red.

Red Red.
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     FOTOGALERIA - WALENTYNKOWY WYSTRÓJ SAL LEKCYJNYCH
                           ZDJĘCIA: DAGMARA GREFKOWICZ, ŻANETA MARCINKOWSKA

WALENTYNKI WALENTYNKI

WALENTYNKI WALENTYNKI

WALENTYNKI WALENTYNKI

D. Ż. D. Ż.

D. Ż. D. Ż

D. Ż. D. Ż.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 03/2014 | Strona 18 

WWW.JUNIORMEDIA.PLGłos Szkoły

WALENTYNKI WALENTYNKI

WALENTYNKI

WALENTYNKI WALENTYNKI

D. Ż. D. Ż

D. Ż.

D. Ż. D. Ż.
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P. Paweł Gozdowski, Ola Szczurek

„Moim ulubionym
nauczycielem jest pan Paweł
Gozdowski. Pan uczy historii
w naszej szkole. Jest otwarty 

na innych, potrafi każdego
ucznia zainteresować swoją

lekcją, dziesięć razy powtórzy
by każdy z nas zrozumiał cały
materiał... Potrafi się pośmiać
na lekcji, opowiadać kawały.
Każdy w szkole szanuje tego
nauczyciela za jego stosunek

do uczniów, pracowitość,
wyrozumiałość i dużą

wiedzę”. Ola Szczurek.

SPIS POPULARNYCH BŁĘDÓW PRZEZ KTÓRE ( MIMO, ŻE SIĘ DUŻO UCZYSZ)
NIE MASZ DOBRYCH OCEN.

NIE ODRABIASZ LEKCJI TEGO DNIA, KIEDY SĄ ZADANE. GDY UCZYSZ SIĘ   „NA ŚWIEŻO”,
STO RAZY PROŚCIEJ ROBI SIĘ LEKCJE.

NIE SŁUCHASZ UWAŻNIE NAUCZYCIELA, NIE ANGAŻUJESZ SIĘ W LEKCJE. W DOMU MASZ
WIĘC ZNACZNIE WIĘCEJ ROBOTY. JEŚLI ROZMAWIASZ NA LEKCJACH, NIE WYMAGAJ,

ŻEBYŚ MIAŁ DOBRE STOPNIE.

PRZED SAMYM ZAŚNIĘCIEM, A POTEM RANO PRZED SZKOŁĄ, NIE POWTARZASZ TEGO, CO
BYŁO ZADANE I DO NAUCZENIA NA DZIŚ. NAUKA TO POWTARZANIE, POWTARZANIE I

POWTARZANIE. NIC INNEGO.

ZACZYNAJ OD PRZEDMIOTÓW ULUBIONYCH. TE RÓB NA POCZĄTKU. WTEDY ODRABIANIE
LEKCJI BĘDZIE PRZYJEMNOŚCIĄ, A NIE KATORGĄ.

UCZYSZ SIĘ WIECZOREM ZAMIAST ZARAZ PO SZKOLE. WIECZOREM CZŁOWIEK JEST
ZMĘCZONY I JEGO MÓZG ROBI WIĘCEJ BŁĘDÓW NIŻ ZA DNIA. POWINIENEŚ WRÓCIĆ DO
DOMU PIESZO :-) SPACER - MNIEJ WIĘCEJ PÓŁ GODZINY JEST CI NIEZBĘDNY DLA

ODPOCZYNKU ). UMYJ RĘCE, ZJEDZ CIEPŁY OBIAD I OD RAZU ZAMKNIJ SIĘ W POKOJU I
ODRÓB WSZYSTKIE LEKCJE, KTÓRE CI TEGO DNIA ZADANO.

GDY ODRABIASZ LEKCJE, TO MYŚLISZ O TYM, CO MUSISZ ZROBIĆ, ZAMIAST O TYM, ŻE
BĘDZIESZ UMIAŁ TYLE NOWYCH RZECZY. ZA KAŻDYM RAZEM, GDY MASZ NAPISAĆ

WYPRACOWANIE, MYŚL O TYM, ŻE ZA NIE OTRZYMASZ NAGRODĘ NOBLA. GDY ROBISZ
PLAKAT, MYŚL O TYM, ŻE ZAJMIE ON PIERWSZE MIEJSCE W MIĘDZYNARODOWYM

KONKURSIE. GDY ROBISZ MATEMATYKĘ, POWIEDZ SOBIE: MISTRZ INTELIGENCJI ZABIERA
SIĘ DO BARDZO PROSTYCH ZADAŃ. 

                                                                                                                              Dori

Red.

Rozwiązanie
zagadki

logicznej z
porzedniego

numeru
GŁOSU

SZKOŁY:

Ponieważ treść
zadania nie wspomina
o tym, że w pokoju nie 

ma drzwi, więc
najprostszą drogą

ucieczki będzie wyjście
przez drzwi.

Red.

Red.
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MODA NA CODZIEŃ DZIKIE ZWIERZĘTA

GALERIA PRAC UCZNIÓW - Tu wszystkie dzieci mogą wystawiać swoje prace oraz oglądać
dzieła koleżanek i kolegów.

REBUS 1 REBUS 2

ZAGADKA - Jak mając domową wagę służącą do ważenia ludzi
(pokazującą rzeczywistą wagę), zważyć niezbyt ciężki rower?

DLA OSÓB, KTÓRE ROZWIĄŻĄ REBUSY I ZAGADKĘ I Z POPRAWNYM
ROZWIĄZANIEM POJAWIĄ SIĘ W BIBLIOTECE - NIESPODZIANKA!!!

JULIA SKRZĘPEK, OLIWIA STOKOWSKA KONRAD KOPYCIŃSKI KL VI B

Red. Red..




	KWIETNIU MIEJSCE DAJ, IDZIE MIESIĄC MAJ. CALUSIEŃKI ŚWIAT GO SŁUCHA: GRAJŻE MAJU! GRAJ!
	W numerze:
	WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MAŁGORZATĄ MIŁKOWSKĄ
	FOTORELACJA: PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW NA CZYTELNIKA
	BLIŻEJ POZNAJEMY NASZE PSY
	O WALENTYNKACH: OPOWIADANIE
	PYSZNY PRZEPIS BARTKA
	ZAGADKI Z NAGRODAMI
	SŁOWEM: DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO!
	"Ten jest
	najszczęśliwszy z ludzi,
	któremu nikt zapału
	do książek nie ostudzi"
	PASOWANIE NA CZYTELNIKA
	To jedna z najważniejszych
	chwil w życiu każdego ucznia.


	WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR            MAŁGORZATĄ MIŁKOWSKĄ
	"DOBRO ZAWSZE POWRACA"
	- Dzień dobry. Jesteśmy uczniami klasy VI B. Chcielibyśmy przeprowadzić z Panią wywiad.
	- Dzień dobry. Chętnie odpowiem na Wasze pytania.
	- Chcielibyśmy się dowiedzieć od ilu lat zarządza Pani szkołą im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim?
	- Szkołą zarządzam od 10 lat.
	- Jakie ma Pani plany związane z naszą szkołą?
	- Przede wszystkim zależy mi na poprawieniu warunków nauki tak, aby szkoła nie kojarzyła się z szarym budynkiem, który jest wpisany w obowiązek młodego człowieka. Aktualnie w realizacji jest dobudowanie nowego „skrzydła” budynku. W przyszłości chciałabym stworzyć również większy parking. Jeżeli znajdą się fundusze chciałabym, aby na tyłach budynku stworzyć kort tenisowy.

	CIASTO MIŁOŚCI:
	Składniki:
	Serek truskawkowy 400g,
	Serek waniliowy 400 g,
	Dwie galaretki truskawkowe,
	Dwie galaretki cytrynowe
	Dwie galaretki pomarańczowe,
	Trzy mandarynki i dwa banany.

	Sposób przygotowania:
	Galaretkę cytrynową i pomarańczową rozpuścić  w 0,5 l wody a truskawkową w 0,75l. Ostudzić galaretki. Gdy galaretki zaczną tężeć  do miski wyłożyć serek truskawkowy dodając galaretkę cytrynową i chwilę miksować , wlać do tortownicy. Włożyć do lodówki na 10 min. Z serkiem waniliowym i galaretką pomarańczową postąpić w ten sam sposób i wlać do tortownicy na masę truskawkową. Włożyć do lodówki na 10 min. Obrać mandarynki i banany i poukładać na schłodzone ciasto. Zalać galaretką truskawkową.
	PAWEŁ SZEWCZYK Z KLASY III C - O  SWOIM HOBBY

	Moją pasją jest zbieranie kart piłkarskich do albumu. Karty zbieram od II klasy. Moje zainteresowanie rozpoczęło się od tego, że mój kolega Maks pokazał mi swój album          z kartami i bardzo mi się one spodobały. Powiedziałem wtedy mamie, że ja też chciałbym zacząć zbierać karty. Jednak zamiast kart dostałem naklejki z piłkarzami      i mam je do tej pory. Dopiero na urodziny dostałem album. Teraz mam w nim 105 kart. Często wymieniam się z kolegami. Moją najcenniejszą kartą jest „Thiago Silva”. Bardzo chciałbym zdobyć kartę „Leo Messi”. Karty można kupować po sześć sztuk lub losować ze specjalnej kuli. To kolekcjonowanie jest ciekawe i polecam to hobby wszystkim, którzy interesują się piłką nożną.
	Dzień świętego Walentego to dzień dobry dla każdego!
	W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają!
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	14 lutego obchodzimy od niedawna nowe dla naszej kultury święto – Walentynki...
	Na zachodzie Europy Walentynki obchodzone są, co najmniej od XV w.,zaś u nas zakochani w tym czasie świętowali w czerwcu,   w wigilię św. Jana, w noc świętojańską. Walentynki najczęściej są obchodzone            w USA i Anglii. Tego dnia zakochani,  młodsi i starsi, obdarowują się drobnymi prezencikami oraz wyznają sobie miłość wysyłając kartki    z życzeniami, tzw. Walentynki.

	Kartki walentynkowe
	Walentynki (najczęściej spotykany kształt i motyw na kartce to serce) powinny być anonimowe, podpisane tylko jako "Twój Walenty" lub "Twoja Walentynka",ale naprawdę zakochani łatwo orientują się, kto przysłał to wyznanie miłosne.Walentynki to również dobra okazja do okazania uczuć przez osoby nieśmiałe. Można wysłać sympatyczną kartkę walentynkę z serduszkami... i czekać na reakcję obdarowanej osoby, może miłość zostanie odwzajemniona! Walentynki to nowe dla nas święto, ale bardzo miłe, bo       o miłość warto zabiegać nie tylko w Walentynki.
	Walentynkowe wiersze

	PASOWANIE NA CZYTELNIKA
	TEGO DNIA BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAMIENIŁA SIĘ W WYSPĘ PIRACKĄ O NAZWIE KSIĄŻKOLANDIA. PIRACI (A BYLI NIMI UCZNIOWIE KLASY IV B) ZAPROSILI PIERWSZOKLASISTÓW NA POKŁAD SWOJEGO STATKU, BY RAZEM UDAĆ SIĘ NA WYPRAWĘ    W POSZUKIWANIU SKARBU. TO BYŁA BARDZO CIEKAWA I POUCZAJĄCA PODRÓŻ. PRZYSZLI CZYTELNICY MUSIELI WYKAZAĆ SIĘ ZNAJOMOŚCIĄ POSTACI ZE ZNANYCH BAJEK I BAŚNI, ZAPOZNALI SIĘ Z REGULAMINEM BIBLIOTEKI ORAZ ZASADAMI WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK. UCZNIOWIE DOWIEDZIELI SIĘ, ŻE TO WŁAŚNIE KSIĄŻKA JEST PRAWDZIWYM SKARBEM KAŻDEGO CZŁOWIEKA. W CZASIE WYPRAWY PIERWSZOKLASIŚCI ZŁOŻYLI UROCZYSTE PRZYRZECZENIE, ŻE ZAWSZE BĘDĄ SZANOWAĆ WSZYSTKIE KSIĄŻKI, KORZYSTAĆ Z ICH MĄDROŚCI I SUMIENNIE WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI CZYTELNIKA. NASTĘPNIE ZOSTALI PASOWANI TRÓJZĘBEM NEPTUNA PRZEZ PANIĄ DYREKTOR NA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. NA POŻEGNANIE NOWI CZYTELNICY OTRZYMALI PAMIĄTKOWE DYPLOMY              I ZAKŁADKI DO KSIĄŻEK. NIE ZABRAKŁO RÓWNIEŻ SŁODKIEJ NIESPODZIANKI. WSZYSCY BYLI PODEKSCYTOWANI I Z PEWNOŚCIĄ ZADOWOLENI. MAMY NADZIEJĘ, ŻE UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH BĘDĄ CZĘSTYMI GOŚĆMI W SZKOLNEJ BIBLIOTECE.

	POLECAM: PRZECZYTAJ
	RECENZJA ULUBIONEJ KSIĄŻKI
	Tym sposobem dowiedziałem się o tej książce i przeczytałem ją jednym tchem. Autorem jest Andrzej Maleszka, reżyser filmowy, autor powieści i scenariuszy. Jego filmy i powieści są pełne fantastycznych przygód.
	Czytając książkę jesteśmy świadkami burzy, która piorunem powala drzewo. Było to magiczne drzewo, które posiadało cudowną moc. Zostało ono przerobione w pewnym tartaku na różne przedmioty, m.in. na czerwone krzesło.
	Bohaterami tej książki jest rodzeństwo: Kuki, Filip i Tosia. Stali się oni właścicielami magicznego czerwonego krzesła, które spełniało ich życzenia jak i przysparzało wiele problemów. Spotykały ich przygody jakie każdy z nas chciałby przeżyć w dzieciństwie. Nie były to tylko szczęśliwe chwile, ale także smutne jak historia z ich rodzicami, podczas której poczuli strach i osamotnienie. Ale przeżyli również przygody bardziej zabawne, jak na przykład przygoda związana z mlekiem i krową w domu ciotki. Ta historia z pewnością rozbawi nawet największego ponuraka.
	Podczas czytania tej książki można przenieść się w magiczny i razem z bohaterami książki przeżywać ich przygody.
	Książka jest bardzo ciekawa i z pewnością zainteresuje nawet tych którzy nie przepadają za czytaniem.
	Choć przeczytałem już całą serię, to wciąż wracam do tego tytułu i na nowo przeżywam te magiczne chwile. Polecam „Magiczne drzewo” wszystkim, nawet dorosłym aby czytając wrócili do swego dzieciństwa.
	Szymon Komendarek Kl. 3B
	Piotrek Kobielski Kl. VI A

	Psy to niezwykłe stworzenia.
	Dlaczego tak często dochodzi do konfliktów między kotami i psami?
	Podobno jeśli pies je trawę, to będzie padał deszcz. Skąd wziął się ten przesąd?
	Skoro psy mają tak wyśmienity węch, który zresztą jest powiązany ze  zmysłem smaku, to dlaczego mój pies z upodobaniem wyżera wszystko co nie znajduje się w "jadłospisie psa"
	Pies używa zmysłu smaku przede wszystkim żeby się czymś nie struć, a nie po to żeby się czymś delektować.
	Mój psiak wprost tryska energią. Bez przerwy ugania się za własnym ogonem. Nie mam serca mu przerywać, ale coraz trudniej mi go opanować. Co powinienem zrobić?
	Kształt psiego pyska sugeruje długość życia psa.
	Najmniejszy pies świata waży ok. 110 gramów.Najmniejszy pies w historii to Maltańczyk, który będąc już dorosłym ważył, 110 gramów.
	Jak widzą psy?
	Duży pies a zachowuje się jak dziecko.
	Naukowcy przeprowadzili doświadczenie z użyciem wysokiej jakości kamer, by sprawdzić, które zwierzę lepiej i szybciej (a więc skuteczniej) pije wodę. Jak wiadomo i pies i kot używa do tego języka, ale w nieco inny sposób.
	Na świecie żyje pół miliarda psów
	DYSKOTEKA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

	NA DYSKOTECE PANOWAŁA WSPANIAŁA ATMOSFERA. CI, KTÓRZY SIĘ PRZEBRALI BRALI UDZIAŁ W KONKURSACH. BYŁO PRZECHODZENIE POD LINĄ W RYTM MUZYKI, TAŃCZENIE W PARACH Z BALONEM, PRZESUWANIE CYTRYNY KIJEM. OCZYWIŚCIE WSZYSCY PRZEBRANI ZOSTALI NAGRODZENI. DLA CHĘTNYCH OBYŁA SIĘ RÓWNIEŻ ZUMBA PROWADZONA PRZEZ PANIĄ KORNELIĘ GÓRSKĄ. DYSKOTEKA TRWAŁA DO WIECZORA. W MIĘDZYCZASIE KAŻDA KLASA OD NAJMŁODSZEJ DO NAJSTARSZEJ MOGŁA PÓJŚĆ NA POCZĘSTUNEK. SĄDZIMY, ŻE NAUCZYCIELE JAK I UCZNIOWIE BAWILI SIĘ BARDZO DOBRZE. Z NIECIERPLIWOŚCIĄ BĘDZIEMY CZEKALI NA NASTĘPNĄ DYSKOTEKĘ.      ANETA WALĘDZIAK, OLA JEZNACH II B
	Biografia mojego ulubionego zespołu
	One Direction- to brytyjsko - irlandzki  boysband. Jego członkami są: Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan oraz Louis Tomlinson. Zespół powstał po udziale chłopców w 7 edycji Brytyjskiego X-Factora. Każdy z nich przyszedł do programu osobno, lecz żaden nie przeszedł dalej. Kiedy chłopcy myśleli,że to już koniec, jurorzy zawołali ich do siebie i złączyli           w zespół. Chłopcy mają jeden i ten sam kierunek, jakim jest śpiewanie. Stąd też wzięła się nazwa One Direction, czyli po polsku - Jeden Kierunek.                  W X-Factorze zajęli oni trzecie miejsce. Było im przykro, ale Simon Cowell (to on stworzył One Direction) powiedział: To nie jest koniec dla tych chłopców,  to dopiero początek. Po zajęciu trzeciego miejsca w programie podpisali kontrakt z wytwórnią Syco Music oraz z wytwórnią płytową Columbia Records. Ich debiutancki singiel :What makes you beautiful” został wydany 11 września 2011 roku  a 18 listopada 2011 roku wydano debiutancki album „Up All Night”. Tak rozpoczęła się wielka kariera mojego ulubionego zespołu.
	Lola
	CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE
	O obyczajach polskiej szlachty.
	Michał Szypszak VI B


	FOTOGALERIA - WALENTYNKOWY WYSTRÓJ SAL LEKCYJNYCH
	ZDJĘCIA: DAGMARA GREFKOWICZ, ŻANETA MARCINKOWSKA
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	„Moim ulubionym nauczycielem jest pan Paweł Gozdowski. Pan uczy historii w naszej szkole. Jest otwarty  na innych, potrafi każdego ucznia zainteresować swoją lekcją, dziesięć razy powtórzy by każdy z nas zrozumiał cały materiał... Potrafi się pośmiać na lekcji, opowiadać kawały. Każdy w szkole szanuje tego nauczyciela za jego stosunek do uczniów, pracowitość, wyrozumiałość i dużą wiedzę”. Ola Szczurek.
	SPIS POPULARNYCH BŁĘDÓW PRZEZ KTÓRE ( MIMO, ŻE SIĘ DUŻO UCZYSZ) NIE MASZ DOBRYCH OCEN.

	Rozwiązanie zagadki logicznej z porzedniego numeru GŁOSU SZKOŁY:
	GALERIA PRAC UCZNIÓW - Tu wszystkie dzieci mogą wystawiać swoje prace oraz oglądać dzieła koleżanek i kolegów.

	DLA OSÓB, KTÓRE ROZWIĄŻĄ REBUSY I ZAGADKĘ I Z POPRAWNYM ROZWIĄZANIEM POJAWIĄ SIĘ W BIBLIOTECE - NIESPODZIANKA!!!
	ZAGADKA - Jak mając domową wagę służącą do ważenia ludzi (pokazującą rzeczywistą wagę), zważyć niezbyt ciężki rower?

