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N O W Y    N  U M E R ,  N O W A  R E D A K C J A,  N O W E  P O M Y S Ł Y !
              Zapraszamy do lektury naszej szkolnej gazety!

.

Wizyta w Polsce
okazała się wielkim
sukcesem, goście
chwalili naszą
gościnność i entuzjazm,
zachwycali się naszymi
uczniami, doceniali
profesjonalizm
nauczycieli a także
podziwiali naszą szkołę,
okolicę i piękno naszego
kraju. Wszystkim bardzo
smakowało polskie
jedzenie. (za
spjankowice)

                   N I E Z W Y K Ł E   S P O T K A N I E 
Wizyta, choć krótka, była niezwykle intensywna, bogata w atrakcje i wycieczki. Goście
zaczęli się zjeżdżać w środę – około godziny 14.00 dotarła do szkoły grupa nauczycieli i
uczniów z Czech, których gorąco przywitali uczniowie naszej szkoły. Po południu do
hotelu dotarli goście z Norwegii i Słowacji, wieczorem zjawili się Hiszpanie, najpóźniej
zaś, bo około pierwszej w nocy wylądowali Portugalczycy. W tym dniu wszystkie dzieci
poznały rodziny, u których miały spędzić kilka najbliższych dni.

Podczas szkolnego
święta Dnia Nauczyciela
wręczono  „Szkolne
Ordery Uśmiechu” .
Przewodniczący klas IV
–IV postanowili przyznać
„Szkolne Ordery
Uśmiechu” paniom
Marcie Augustowskiej,
Elżbiecie Naparstek
oraz Katarzynie Kozioł.
Działania pań przynoszą
dzieciom radość i
zadowolenie. Są
optymistkami, zawsze
wierzą, że wszystko się
uda i tę wiarę przekazują
dzieciom. Wspierają
najmłodszych we
wszystkich inicjatywach.
A przede wszystkim:
SĄ UŚMIECHNIĘTE!
    GRATULUJEMY!
(za
www.spjankoiwce.pl)

.

Szkolny Order Uśmiechu.

Wizyta gości z Czech Uczniowie przejęli władzę podczas Dnia Nauczyciela
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We wtorek 07.10 na małej sali
gimnastycznej odbył Turniej klasowy w
piłkę nożną drużyn mieszanych dla klas IV-
VI.
Turniej będzie trwał cały rok szkolny w
systemie gry każdy z każdym. Drużyna może
liczyć 6 osób, w tym musi być 1 dziewczyna.
Mecze odbywać się będą na SKS-ach. W tym
dniu do pojedynku stanęły następujące
drużyny:
1) FC Jankowice (4a) : Puma (4b) 12:0
2) Kinder Mafia (5a) : FC 5b (5b)8:6
3) Orzeł Jankowice (6a) : Red Dragon (6b) 3:4
Pozostałe drużyny  kibicowały oraz mogły
podpatrzeć taktykę przeciwników.
(Patryk)

14.10.2014 roku, o godz. 900 wszyscy uczniowie, nauczyciele i
dyrekcja zebrali się na auli, aby uczcić 241. rocznicę powołania
Komisji Edukacji Narodowej.
Świętowanie rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Szkoły. Następnie
uczniowie klasy V a wcielili się w role uczniów, którym zmiana
osobowości nauczycielki, dzięki wróżce Luzbajerze /Nadia Lemańczyk/,
nie wyszła na dobre.Najważniejszą część imprezy przygotowaną
specjalnie dla nauczycieli okazał się konkurs „Jaka to melodia?” .
„Zawodnicy” musieli odgadnąć 5 piosenek – przebojów. Ale uczniom nie
wystarczyły nutki, musieli sami zaśpiewać najpopularniejsze piosenki.
Były również BUM BUM RURY, które stały się hitem ostatnich dni.
Kolejnym elementem akademii było wręczenie „Szkolnych Orderów
Uśmiechu” . Na koniec życzenia, z pewną nutką jesiennej nostalgii:
Niech Wam nie zabraknie nigdy zdrowia, a szkoła we wspólny dom
się zmienia!
Akademię przygotowały panie: Marta Augustowska, Katarzyna Szymik,
Ewa Rachubka – Szymura, Aleksandra Niewelt.
-------------------------------------------------------------------------------------
Tego samego dnia obchodził swoje urodziny jeden z
najsympatyczniejszych misiów świata – Kubuś Puchatek.  W naszej
szkole również odbyły się uroczyste obchody jego święta. Uczniowie klas
pierwszych z uwagą wysłuchali czytanego przez gimnazjalistów
fragmentu  książki Alana Alexandra Milne’go  „Kubuś Puchatek”,
następnie wylosowani przedstawiciele klas  brali udział w konkursie
dotyczącym treści opowiadania. Na zakończenie dzieci wraz z Kubusiem
Puchatkiem wykonały kilka prostych ćwiczeń gimnastycznych. Tej
świetnej zabawie towarzyszyły śmiech i ogólna radość. To już kolejna
tego typu impreza zorganizowana w ramach akcji Gimnazjum czyta
dzieciom. 

(za www.spjankowice.pl)

.

Patyk Dziuba

Program WF z Klasą będzie trwał w naszej
szkole cały rok szkolny i aby zdobyć
certyfikat musimy spełnić kilka wymagań.
W I półroczu musimy zorganizować SOS czyli
Sportowy Okrągły Stół oraz wybrać zadanie
proponowane z puli, które będziemy realizować
na lekcjach w.f. W II półroczu musimy
zaplanować i zrealizować LAS czyli Lokalną
Akcję Sportową oraz wybrać drugie zadanie
do realizacji z puli zadań.
Szczegółowy harmonogram II edycji WF z
Klasą na stronie:http://www.ceo.org.pl/pl/wf
Odwiedzajcie Naszego BLOGA :)

.

Podczas wizyty zagranicznych gości
zorganizowano w szkole dyskotekę.Uczniowie 
pięknie przystroili salę, zaś profesjonalnym
nagłośnieniem i oświetleniem zajęli się chłopcy
z gimnazjum. Dzieci wspaniale bawiły – były
tańce w kółeczku, pociąg, wróżby
andrzejkowe i wiele innych atrakcji. O
godzinie 19.30 nikt nie chciał wracać do domu,
jednak dla dzieci z zagranicy i nauczycieli nie
był to jeszcze koniec atrakcji tego dnia.
Późnym wieczorem odbyło się spotkanie z 
panem Grzegorzem Przybyłą i młodzieżą z
koła astronomicznego Albireo.
                         (za spjankowice)

Na wesoło w Dniu Nauczyciela

.

WP.pl

.

http://www.ceo.org.pl/pl/wf
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Paweł Polaczy

"5 rano" - Zespół
istnieje od 2004
roku. To grupa
doświadczonych
scenicznie
muzyków
inspirujących się
brzmieniem bluesa i
rocka lat 60tych i
70tych. Z ich
pomysłów
muzycznych
wychodzi muzyka
szczególna. Blues-
rock.
Starannie
zaaranżowane
własne kompozycje
i inspirujące
improwizacje
muzyków sprawiają,
że każdy koncert
zespołu to
obcowanie ze
sztuką tworzoną
przez tę piątkę ludzi.
Obecnie zespół
pracuje nad swoim
drugą płyta. To
ROCK’N’ROLL w
najczystszej
postaci
(Piotrek)

.

DEPECHE MODE
jako zespół istnieje
już 24 lata. Gra
muzykę
elektroniczną.
Głównym solistą 
jest Dave Gahan.
Sam jestem
posiadaczem
iprawie wszystkich
płyt z koncertów
DVD i CD. Swoją
przygodę z muzyką
zaczynali od grania
na dyskotekach.
Teraz  na ich
koncertach pojawia
się publiczność
licząca dziesiątki
tysięcy fanów, a
bilety rozchodzą się
na pniu.
Grupa ma wielu
fanów na całym
świecie, jak również
w Polsce, gdzie
tworzą oni
charakterystyczną
subkulturę.
Nazywani
są depeszowcami
lub depeszami.

(Piotrek)

Zespół "5 rano"

Depeche Mode

http://pl.wikipedia.org/wiki/Depesze


www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 11/2014 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOD RZECZY

Nową redakcję
gazety OD RZECZY
prowadzi grupa
szóstoklasistów. Oto
oni: Patryk lubi grać w
piłkę nożną,
koszykówkę,
siatkówkę.Piotrek lubi
słuchać muzyki,
jeździć na rowerze i
skakać na
trampolinie. Jednak
najlepiej spędza czas
na koncertach:).
Kordian Pseudonim

(Koki) słucha
dubstepu i robi
wypady do ASG. 
Lubi też grać w piłkę
nożną i stać na
"Budzie". 
Klaudia to jedyna
dziewczyna w naszej
redakcji. Gra w
siatkówkę, wolny
czas lubi spędzać z
przyjaciółmi.

Ariana Grande

.

Ariana Grande to amerykańska wokalista, kompozytorka, piosenkarka i aktorka. Znacie ją  z serialu
telewizyjnego "Victoria znaczy zwycięstwo".  Grande zaczęła swoją karierę występami podczas
lokalnych imprez sportowych organizowanych na Florydzie. Nathanem Sykesem nagrała piosenkę
„Almost Is Never Enough” do filmu "Dary Anioła. Miasto kości".  W 2014 w Stanach Zjednoczonych
została okrzyknięta Przełomowym artystą roku  przez Stowarzyszenie Biznesu Muzycznego W tym
samym roku ukazał się jej drugi album studyjny pt. My Everything , który promowały single „Problem” i
„Break Free”.
Jej imię inspirowane jest jedną z bohaterek serialu animowanego 'Kot Feliks", księżniczką Orianą .

Ariana ma włoskie korzenie, jest pół-Sycylijką. Jako nastolatka brała udział w zajęciach teatralnych  W
2003 roku została współzałożycielką grupy Kids Who Care, która w 2007 roku zebrała ponad pół
miliona dolarów na cele dobroczynne.    ( Kika )

                                                     M U Z Y C Z N I E    Z A K R Ę C E N I
Od tego numeru zapraszamy do cyklu artykułów o ludziach, dla których muzyka to nie tylko
pasja, ale i sposób na życie.Jeśli znasz kogoś muzycznie zakręconego , napisz do nas : email
. Spróbujemy przeprowadzić z nim wywiad. W tym numerze przedstawiamy - Arianę Grande

                                                                                     Z O B A C Z,  B O   W A R T O !

Teraz coś dla miłośników kina. Ostatnio do kina wchodzi wiele fajnych filmów min. Komedia "Pinokio" i kolejna
komedia czyli "Udając gliniarzy" oraz wiele innych filmów. Obejrzeliśmy kilka i oto propozycje dla Was!

PINOKIO NA
DUŻYM EKRANIE
Pełna humoru
historia
drewnianego
pajacyka, który za
sprawą magii ożywa
i wyrusza w świat
na poszukiwanie
przygód może
spodobać się
każdemu! 
Ubogi konstruktor
zabawek Dżepetto

rzeźbi drewnianą
kukiełkę. Ku jego
wielkiemu zdziwieniu
zabawka zaczyna się
ruszać i mówić.
Odtąd ma na imię
Pinokio. Ożywiona
marionetka nie wie,
co to są dobre
maniery, przez co ma
wiele kłopotów.
Wreszcie ucieka z
domu i wyrusza w
świat w poszukiwaniu

przygód. Wkrótce
będzie musiał
ratować się przed
niebezpieczeństwami
świata. Podróż stanie
się doskonałą okazją,
aby Pinokio poznał
znaczenie słów
prawdomówność,
lojalność i odwaga. 
________________

NOWY
"MIKOŁAJEK"

  Kontynuacja
przygód znanego
wszystkim Mikołajka
wreszcie pojawiła
się na ekranach kin. 
Koniec szkoły to
najszczęśliwszy
dzień w roku dla
Mikołajka i paczki
jego oddanych
przyjaciół. Wystarczy
spakować walizki i
można ruszać w
wymarzoną

wakacyjną podróż. A
ta zaprowadzi
bohatera w sam
środek malowniczej
Bretanii. Gdzie pojawi
się Mikołajek, czeka
go moc
niezapomnianych
przygód.

 (za multikino KOLI)

   Znasz fajny
kawał!     Chcesz
podzielić się  
wesołą historią?
Wyślij na 
kordian0909@op.pl
lub powiedz 
Kokiemu z VI B

S  T  O  P  K  A     R  E  D  A  K  C  Y  J  N  A     
                                                S  T  O  P  K  A   R  E  D  A  K  C  Y  J  N  A 

--Na urodzinach
informatyk otrzymuje
prezent. Otwiera,
patrzy, a tam
pendrive. Po chwili
mówi: Dziękuję za
pamięć.
-------------------------
Klej, który się nie
klei? - KLEJNOT

...

Redakcja OD RZECZY Tak bawią się uczniowie na dyskotekach.


