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   Nowy rok szkolny 2014/2015 rozpoczęty!!!

.

1.09. Rocznica Wybuchu 
II wojny światowej
17.09. Dzień Sybiraka
21.09. Międzynarodowy
Dzień Pokoju 
22.09. Dzień bez
Samochodu
1.10. Międzynarodowy
Dzień Muzyki
5.10. Światowy Dzień
Nauczyciela
9.10. Światowy Dzień        
10. 10. Światowy Dzień 
Poczty

14.10. Dzień Nauczyciela
24.10. Dzień      
 Organizacji Narodów  
 Zjednoczonych
26.10. Zmiana
czasu na zimowy 
27.10. Dzień
Dziedzictwa Audiowizualnego

 Paula Minkiewicz VD

               Ważne dni 
       września i pażdziernika

  Niestety nadszedł ten
dzień, w którym musimy
pożegnać leniuchowanie. 
  Wszystko co dobre
szybko się kończy.
Wakacje odeszły! Czas
zakasać  rękawy i brać się
do roboty. Drodzy
uczniowie!!!
  Na powrót zaczyna się
pisanie, czytanie,
liczenie...ehhhh... trudne
jest życie ucznia!

   Nie zapomnijmy, że dziś
1. września oprócz
początku roku szkolnego
obchodzimy rocznicę
rozpoczęcia II wojny
światowej. O godzinie 12
zawyły syreny, a Polska
pogrążyła się w ciszy... 
   Nie lubimy szkoły, nauki,
obowiązków...ale czymże
one są w obliczu wojny...?
Radością !!! Bo żyjemy w
kraju, gdzie panuje pokój i 
dobrobyt!

  Nie narzekajcie więc, i na
szkołę popatrzcie
łaskawiej. Oprócz
obowiązków tyle tutaj
wspaniałych życzy
przecież mamy!

 Udanego roku szkolnego
życzy Redakcja Odlotowej
Piątki !!!

  Karolina Starzyńska VD

Witaj Szkoło!
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                                         Z ŻYCIA SZKOŁY ...

       

             Z nowym rokiem nowym krokiem

.

chór szkolny

         Krzyżówka           Z PAMIĘTNIKA PIĄTOKLASISTKI

    
Obudziłam się jak co dzień rano. Rodziców już nie było w domu, a siostra poszła do sklepu po bułki.
Pobiegłam do sypialni rodziców i jak to miałam w zwyczaju (2 miesiące to dużo czasu, aby się
przyzwyczaić) zagrzebałam się w pościel i włączyłam telewizor. Po minucie oglądania przeszył mnie
dreszcz. W "Dzień dobry TVN" ogłoszono, że dzisiaj jest rozpoczęcie roku szkolnego! Jak mogłam o
tym zapomnieć?!? Całe szczęście, że strój galowy miałam przygotowany. Ubrałam się i pobiegłam do
szkoły. A tu? Po raz kolejny przeszył mnie dreszcz. Korytarze były puste!!! Weszłam w pośpiechu do
swojej sali i nie rozglądając się usiadłam do ławki. Nagle usłyszałam szepty i ciche śmiechy. ..
Rozejrzałam się dookoła... To nie były dzieci z mojej grupy! Pani zapytała mnie z jakiej jestem klasy.
Kiedy odpowiedziałam, że z IV c wskazała mi odpowiednią aulę. Szybko udałam się do wskazanej sali i
zajęłam szybko pierwsze wolne miejsce. Nie do wiary! Sytuacja się powtórzyła! Znów twarze były
obce!  Z zakłopotaniem oznajmiłam, z której jestem klasy i ku mojemu zdziwieniu dowiedziałam się, że
to jest właśnie IV c! Szok! Zdębiałam na moment. Nagle mnie olśniło... W tym pośpiechu zapomniałam,
że jestem o rok starsza. Uczę się już w VC! Nagle poczułam delikatne szarpnięcie i usłyszałam ciepły
głos taty.
- Wstawaj śpiochu! Dzisiaj idziesz do szkoły.
   Odetchnęłam z ulgą. Moja przygoda okazała się tylko zabawnym snem. Dzięki niemu wiem, że
muszę szukać klasy V c ;)

 Kinga Kalinowska, kl. V c 

      Dnia 1 września odbył się uroczysty Apel z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2014/2015.
     Pani Dyrektor uroczyście rozpoczęła wydarzenie. Dziewczyny z klas piątych zorganizowały  
  przedstawienie, które opowiadało o pierwszych dniach szkolnej nauki. Dziewczyny pięknymi 
   kwestiami przyciągnęły uwagę widowni. Tego dnia klasy czwarte wstąpiły na nowy,trudniejszy 
                                     stopień nauki. Staraliśmy się przyjąć ich ciepło.
                                                                       ***
        Tego dnia odbyło się także spotkanie samorządu szkolnego, na którym wybrano nowych 
                               przedstawicieli. Oto nasi reprezentanci: 
        Przewodniczący SU:  Adrian Korotko kl.6B; Zastępcy: Olga Rydykowska  i Kamil Galejner
                               Sekretarz SU:  Ola Siemińska; Skarbnik:  Klaudia Bołądź
                                       Opiekunem SU jest pan Mirosław Hartung
                                                                      ***
                     18 września włączyliśmy się w ekologiczną akcję "Sprzątanie świata". 
                        Klasy 4-6 "wyczyściły" teren wokół szkoły. Pogoda nam sprzyjała
                                        i mimo "brudnej roboty" bawiliśmy się świetnie!
                                                                      ***
We wrześniu uczniowie klas szóstych rozpoczęli realizację programu edukacyjno - profilaktycznego      
           "Trzeci Elementarz czyli Program 7 kroków". Zajęcia są prowadzone przez panią 
Elżbietę Barszczewską i psychologów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Suwałkach.
                                                                                                                       Wiktoria Korzun Vd

.

.

.

.



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 23 10/2014 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Odlotowa Piątka

ŚWIĘTO SZKOŁY!!!

           Wywiad z uczniem          
   Julia Dębska IIIa

Dokończ zdania:
R.: Jestem dumny/dumna z siebie gdy... Dostaję
szóstkę.                                                            
R.: Najlepiej potrafię... Jeździć na rowerze
R.: Najbardziej boję się... J. D. Pająków
R.: Co najb. lubisz w szkole? J.D.: Lekcje W-f
R.: Który przedmiot lubisz najb.?J.D.: J.Polski
R.: Co robisz w wolnym czasie?
J.D.:Czytam książki.
R.: Jakie jest Twoje hobby?
J.D. Zbieranie figurek.
R.: Kim chciałabyś zostać w przyszłości?
J.D.: Doktorem.
R.: Jaki jest Twój ulubiony kolor?
J.D.:Fioletowy.
R.: Jakie miejsce, kraj, kontynent chciałabyś
zwiedzić?
J.D.: Azję.
Opr.: Zuzanna Barszczewska VIa

      
   HUMOR  SZKOLNY

- Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do
przygotowania się do krótkiej przerwy

Szkoła jest jak Media Markt
-Powinni tego zabronić

Jadą samochodem informatyk, mechanik
oraz chemik. Nagle stanęło im auto.
Mechanik  powiada:
-Coś z silnikiem!
Chemik na to:
-Paliwo jest złej jakości.
Informatyk:
-Wsiądźmy i wysiądźmy może to coś da...

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz
lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.

                                    CO NOWEGO U NAS?

KLASA V D

KLASA IVD KLASY VI A i VI D

25 lat temu dnia 11 października naszej szkole
nadano imię Alfreda Wierusz -
Kowalskiego.  W tym roku Święto Szkoły
obchodziliśmy 9 października. Klasy czwarte
uczestniczyły  w Konkursie Plastycznym pt. "
Wilki Alfreda Wierusz - Kowalskiego".  Prace
zostały wykonane różnymi technikami. 

     Klasy piąte rywalizowały w Wieloboju
Sportowym o Puchar Dyrektora Szkoły. Wśród
uczniów była zacięta i wyrównana walka.
Zmagania wygrała klasa  V D. Serdecznie
gratulujemy!

       Klasy Szóste wybrały się do Muzeum            
             Okręgowego na wystawę 
    "Alfred Wierusz - Kowalski 1849-1915".
Uczniowie obejrzeli tutaj obrazy malarza oraz
sprzęt pochodzący z monachijskiej pracowni
artysty. Najpiękniejsze wydały się zimowe  
pejzaże Suwalszczyzny.

Z okazji 25 lecia szkoły dnia 13 października
zostanie otwarta odnowiona "Galeria u Alfredka".
Przybędą do naszej szkoły ważne osobistości
m.in.:Prezydent Miasta Suwałk, Kurator Oświaty.
Czekamy z niecierpliwością!!! To będzie dla nas
ważny dzień...
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          MUZYKA

          CIEKAWOSTKI

„A przede wszystkim –
pamiętajcie! - nigdy nie
pukajcie do drzwi zbyt
długo! Bo nawet jeśli
okaże się, że nie ma
za nimi nikogo, to
jednak ktoś może wam
otworzyć.”

           SPORT

..

19 września Ślepsk
Suwałki pokonał
Pekpol Ostrołęka 3:0.
Mecz odbył się w hali
sportowej OSIR w
Suwałkach.
Grali tam również
Camper Wyszków z
AZS Politechnika
Warszawska.
Mecz zakończył się
wynikiem 3:1.
  Oba mecze
dostarczyły kibicom
wiele emocji. Warto
było uczestniczyć w
obu imprezach.

Piotr Lenczewski VD
Mateusz Winnik VD

11 września odbyła się
    w naszej szkole      
   inauguracja roku
sportowego. Wszyscy  
uczniowie wzięli udział
w 3. konkurencjach.
   Rywalizacja była    
        zaciekła.

5.Shakira - Dare (La la
la)
6.One Republic - Love
runs out
7.Jason Derulo ft.
Snoop Dogg - Wiggle
8.Taylor Swift - Shake
it off
9.Elena ft. Glance -
Mamma mia
10.Mrozu ft.
Sound'n'Grace - Nic do
stracenia

   Natalia Skindzier
         kl. V D

     TOP LISTA

Niezawodna okazała
się w tym miesiącu Jo
1.Pitbull ft. Jennifer
Lopez - We are one
(Ole ole)
2.Calvin Harris -
Summer
3.Sia - Chandelier
4.Ed Sheeran - Sing

.

        MANIA  GUMKOWANIA

                             NASZE  ZAINTERESOWANIA I PASJE ...

        CO WARTO         
      PRZECZYTAĆ?

Wielki Kanion 

znajduje się w USA w
Arizonie. Ma 446 km dł.
i 1600 m gł. Jest to
największy na świecie
przełom rzeki. W 1919
roku  utworzono tu park
narodowy, który wpisano
na  Listę Światowego
Dziedzictwa. W
Wielkim Kanionie
występuje 385
gatunków
zwierząt i 1737 gat.
roślin. Na odsłoniętych
warstwach 

     geologicznych
można prześledzić

historię Ziemi z
ostatnich 6 mln lat.

Kanion  
swoim pięknem

przyciąga miliony
turystów. Może komuś

z was uda się tam
kiedyś pojechać?

             CUDA  ŚWIATA
                     WIELKI KANION USA

.

Prezentowana książka
opowiada o 12-letnim
chłopcu. Łukasz wraz

z mamą ulegli
wypadkowi. Bohater
długo przebywał w

szpitalu, jego mama
nadal jest w śpiączce.

Chłopiec jedzie do
cioci, której nigdy nie

widział. Dostaje dawny
pokój swojej mamy z
niebieskimi drzwiami.

W krótkim czasie
dowiaduje się o

zdarzeniach, o których
mama nigdy mu nie

opowiadała….

Natalia Skindzier VD

.

   W naszej szkole
zapanowała moda na
 "gumkowe wyroby"!
Na korytarzach górują
kolorowe bransoletki,
naszyjniki i breloczki.
  Pomysłów, okazuje    
    się, jest multum!
             I tak... 
    w klasach można    
   obejrzeć wszelkiej
maści zwierzątka w roli
       gumkowych
breloczków do kluczy,
piórników i plecaków.  
      Oprócz tego     
  dziewczyny noszą    
      bransoletki, 
  kolczyki i pierścionki
         z gumek.

Niektórzy nie umieją
korzystać z walorów
"gumkowych"
pomysłów i gumeczki
zaczęli używać
niezgodnie z ich
przeznaczeniem.
Drodzy uczniowie!
Oddajcie się
kreatywności a nie
wandalizmowi!!!

  Tego nie dasz rady  
          zrobić!!!

W systemie Windows
(niezależnie od wersji)
nie dasz rady stworzyć
     folderu o nazwie
"CON" - przekonaj się!

 materiały ze strony
TegoNieWiesz.pl

.

Niesamowita
ciekawostka

matematyczna!!!

Weź kalkulator, napisz
  swój numer butów 
   i pomnóż przez 5,
dodaj 50, pomnóż to
przez 20, dodaj 1014,
odejmij od tego Twój
rok urodzenia. Teraz
masz czterocyfrową
liczbę. Pierwsze dwie
cyfry to numer Twoich
butów, a ostatnie dwie  
     Twój wiek.

          Działa?
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