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                                    N   I  E   C   H       Ż  Y  J  E       B   A   L   !!!

                    A L E    B Y Ł O    F A J N I E ! POKOCHAJ W
WALENTYNKI 
RECYKLING

Ten dzień od rana
zapowiadał się
niezwykle. Korytarzami
szkoły przemykali
Batman i Spiderman,
widziano też kotka,
pieska oraz
najprawdziwszą
księżniczkę! W czwartek
22 stycznia dla klas I-III
zorganizowano bal
karnawałowy. W tym
dniu sala gimnastyczna

zamieniła się w
zaczarowaną krainę
pełną wróżek,
czarodziejów, kowbojów,
duchów, motylków i
innych barwnych postaci
z kreskówek i bajek. Przy
dźwiękach skocznej
muzyki i utworach
znanych wykonawców
dzieci mogły pobawić się
ze szkolnymi
kompanami,

a także nauczycielami.
Były korowody,
kółeczka, pociągi, węże i
tańce w parach. Pląsy na
parkiecie i wspólne
zabawy wyczerpały siły
tancerzy. Po zabawie
wszystkie dzieci udały
się na poczęstunek w
klasach.
  
                 (Julia Koźlik)

Po raz pierwszy w naszej
szkole wymienialiśmy
zużyte baterie na lizaki w
kształcie serduszek. Akcję
"EkoWalentynki"
organizował Samorząd
Uczniowski wspólnie ze
Stowarzyszeniem
"Inicjatywa". Każdy, kto
przyniósł 5 zużytych
baterii, otrzymał lizaka w
kształcie serca. W

walentynki akcja zostanie
rozszerzona na całą
miejscowość. Udało nam
się już zebrać 8374
zużytych baterii. Najlepsza
okazała się klasa 5b (1239
sztuk). Tuż za nią 6b (658)
i 5a (639). Gratulujemy 5b
100 pkt do Super Klasy.
Idea inicjatywy jest prosta
– z okazji Walentynek
pokażmy, że Ziemię też
można kochać.

Bal karnawałowy klas 1-3

http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1765&w=szko%C5%82y&s=5154
http://178.33.53.47/st.js?t=c&c=1765&w=rodzic%C3%B3w&s=5154
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Mądralla: Dlaczego
interesujesz się
teatrem ?
Julia Dawidowska:
Lubię spotykać się z
przyjaciółmi i
kolegami.
Doświadczać różnych
emocji: szczęścia,
tremy i
zdenerwowania. 
M: Jaką rolę grałaś w
ostatnim
przedstawieniu ?
 J.D: Ostatnie
przedstawienie to był
,,Najmniejszy bal
świata''.

Wtedy  zagrałam rolę
królowej Malusi, którą
Migawka, jej córka
przenosi do Świata
Dużych.
M: Czy początki były
trudne ?
J.D: Tak, bo nikogo
nie znałam, ale później
okazało się,że nasz
teatr tworzą bardzo
fajni ludzie.Spotykamy
się nie tylko podczas
zajęć, ale
wyjeżdżamy wspólnie
na wycieczki, obozy
artystyczne, festiwale.
Lubimy spędzać

ze sobą czas.
M: Który spektakl
wspominasz najlepiej?
J.D: W każdym
spektaklu dobrze się
grało. Byłam żabą w
"Moje nie moje",
Królową Malusią w
"Najmniejszym balu
świata". Jednak
najtrudniej zawsze ma
ta postać, która
odtwarza główną rolę.
M: O jakiej roli
marzysz?
J.D: Chciałabym w
końcu  zagrać główną
rolę.

M:Co daje ci teatr?
Teatr daje mi odwagę,
pomaga pokonać
tremę,
zdenerwowanie.
Uwielbiam oklaski i
zdobywać nagrody, do
których trochę się
przyzwyczailiśmy. No
i widzowie też są
ważni.
M: Dlaczego
widzowie?
J.D: Widzowie szanuj
ą nas, bo  dostajemy
mnóstwo braw, po
prostu lubią oglądać
nasze spektakle.

M.: Dziękuję za
rozmowę. (K.K)

.

Szóste klasy 20
stycznia wybrały się do
teatru lalek  "Banialuka"
w Bielsku - Białej  na
spektakl "Balladyna".
Adaptacja sztuki wg J.
Słowackiego
wszystkim się
spodobała! 

Mądralla: Dlaczego Pani prowadzi tę akcję?
Beata Pielczyk: Do udziału skłoniła mnie
rozmowa z osobami, które na co dzień pracują z
telefonami, sprzedają je lub naprawiają. Różni
ludzie często pytają ich o  zbiórkę starych
telefonów. Natrafiłam na stronę ekoszkoly.pl, i 
zgłosiłam naszą szkołę do  tej akcji.
M: Czy  nasi uczniowie zaangażowali się w
zbiórkę?
B.P: Nasi uczniowie zawsze angażują się w
różne przedsięwzięcia. Do tej pory zebraliśmy 35
zużytych telefonów.  Jak na pierwszy raz to niezły
wynik.
M: Dlaczego działania ekologiczne mają sens?
B.P:Działania ekologiczne pozwalają ponownie
wykorzystać podczas recyklingu zepsute
telefony, obniżają poziom zanieczyszczeń, jak
również uczniowie uczą się, że warto pomagać.
M: Dziękujemy za przeprowadzenie wywiadu.
(Patrycja i Natalia)

Rozmawiamy z p. Beatą Pielczyk, która
postanowiła wspólnie z uczniami naszej
szkoły przeprowadzić akcję zbiórki
zużytych telefonów komórkowych. Akcja
Ekoszkoły  pomaga uczniom zrozumieć,
że ich działania mają realny wpływ na
środowisko w jakim żyją.

.

.

Zakończyła się
30 stycznia święto-
waliśmy 80-te urodziny
SKO. Oprócz wizyty
ważnych gości, dowie-
dzieliśmy się historii
powstania SKO w
naszej szkole.
Największą atrakcją
był tort!

K T O ?  C O ? G D Z I E?  K I E D Y?
                                     C  O    W   S Z K O L E    P I S Z C Z Y?

Teatr w naszej szkole jest bardzo ważny. Od początku istnienia szkoły uczniowie brali udział w
przedstawieniach przygotowywanych na różne okazje. Od 15 lat na terenie naszej szkoły działa teatr
"AKuKu", a od prawie trzech lat teatr "Fika", który zdobył wiele znaczących nagród na różnych
festiwalach. Postanowiliśmy porozmawiać z Julią Dawidowską, która od początku związana  jest z
teatrem "Fika".

Miło nam
poinformować, że
konkurs "Wzorowa
łazienka"
zakończyliśmy na 24
miejscu w Polsce.
Otrzymaliśmy
nagrodę -roczny
zapas domestosa.

Najmniejszy bal świata

Teatr Fika

Dyskotekowo
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Przepis na udany
weekend :) 
Składniki:
1 kg odpoczynku od
szkoły, 2kg spokoju
300dag zabawy 
5kg uśmiechu 
Wymieszać
odpoczynek ze
spokojem.
Mieszając dodawać
zabawy i uśmiechu.
(Pati Knura)

C Z Y  W I E S Z,  Ż
E...
---------------------------
Ptakiem, który
najdłużej lata jest
jerzyk? Może
utrzymywać się w
powietrzu przez 3
lata. Bez przewy!
----------------------------
Najmniejszym gadem
jest maleńki gekon z
zachodniej Indi?
Mierzy on zaledwie
3,5 centymetra- od
czubka nosa po
koniec ogo.
-----------------------------
-
Samica motyla składa
aż 50 000 jaj w ciągu
swojego życia!

--------------------------
W Afryce niektóre
gatunki nietoperzy są
zjadane przez ludzi?
---------------------------
Język żyrafy ma
około 40 cm długości!
---------------------------
Jedna owca w ciągu
roku daje od 1 do 6kg
wełny.
----------------------------
Ośmiornica może się
zmieniać kształtem
do innych zwierząt
morskich?
---------------------------
Ostrygi mogą
wielokrotnie zmieniać
płeć.
--------------------------

Największy koń
świata miał ponad
2.05 m wzrostu!
---------------------------
Koty mogą spać do
15 godzin dziennie?
To właśnie czyni ich
jedne z największych
śpiochów wśród
ssaków.
-------------------------
Kruki żyją od 10-
15lat. 

(Natalia Sobik)

Wojna cukierkowa
Nate ma dziesięć lat. Przed początkiem nowego roku szkolnego wraz z
rodzicami przeprowadza się do miasteczka Colson. Zaprzyjaźnia się tam
z trójką rówieśników – Trevorem, Gołębiem i Summer . W tym samym
czasie przy głównej ulicy zostaje otwarty Słodki Ząbek, sklep ze
niezwykłymi słodyczami. Jego właścicielka, pani White, urocza
staruszka, chętnie wynagradza dzieci cukierkami w zamian za drobne
przysługi. Cukierki okazują się magiczne: pozwalają unosić się w
powietrzu, zmieniać wygląd, porażać prądem albo przechodzić przez
lustra . Kłopot w tym, że zlecenia pani White stają się coraz bardziej
podejrzane. Tymczasem w miasteczku pojawia się stary lodziarz, pan
Stott. Słodkości z jego sklepu także mają niezwykłą moc. Dlaczego ci
tajemniczy cukiernicy tak nagle pojawili się w Colson? Jakiego skarbu
poszukują? Kim jest mężczyzna w płaszczu , który śledzi naszych
bohaterów? To właśnie następna książka Brandona Mulla – Wojna
cukierkowa. Zachęcam do czytania.          (Hania Pawliczek)

Fakt 1: Leniwce śpią od 15 do 20 godzin
dziennie…a kiedy nie śpią, tak często
pozostają w bezruchu, że w ich sierści
rozwijają się… glony.Fakt 2: Istnieją dwa
główne gatunki leniwców: dwu- i trójpalczaste.
Te pierwsze są większe i częściej wiszą
głową w dół niż ich trójpalczaści kuzyni, którzy
zwykle siedzą na gałęziach. Fakt 4: Głównym
powodem, dla którego leniwce przebywają na
drzewach, jest to, że są dzięki temu
niewidoczne dla drapieżników (np. orłów), które
szukając ofiary reagują na ruch. Fakt 5:
Leniwce są dalekimi krewnymi mrówkojadów i
pancerników.         Martyna Piksa

.

.

O   K U D Ł A T Y C H,     Ł  A C I A T Y C H,  
P R ĘGOWAN Y C H, S K R Z YD LA TYC H
CI E K A W O S T KI   P R Z Y R O D NI C Z E

.

        C Z Y T A M,  B O  L U B I Ę          C Z Y T A M,  B O   L U B I Ę

      ZAPISANE 
W DZIENNICZKU
UWAG:)
*Cała klasa nie
odrobiła pracy
domowej. Na
pytanie dlaczego,
odpowiedzieli:
myśleliśmy, że tak
tylko pan żartował. 
* Kiedy miała opisać
koszmarny sen,
opisała nauczyciela
języka polskiego
*Na lekcji
wychowania
fizycznego
zachowywał się jak
małpa - wszedł na
linę bez pozwolenia.
(red.) 

Wojna cukierkowa

Leniwiec

Jerzyk
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S T O P  K L A T K A czyli co nowego  w kinie?

.

 (W tym numerze zapraszamy do kina na film pt." Królowa Śniegu 2". To historia złej Królowej
Śniegu, która zamierza zmrozić serca wszystkich ludzi i pozbawić ich emocji. Jeżeli ten niecny plan
się powiedzie, artyści i sztuka na całym świecie znikną, a ludzie zapomną, czym są miłość,
przyjaźń i dobro. Jednak magiczne lustro Królowej podpowiada, że Gerda i Kai, dzieci słynnego
mistrza wyrobów ze szkła, mają moc, by pokrzyżować jej podłe plany. Sługom Królowej udaje się
zwabić chłopca i porwać go do lodowej krainy. Mała i odważna Gerda, wraz z przyjaciółmi, wyrusza
w magiczną podróż prosto do pięknego i niebezpiecznego świata zimy i mrozu, aby uratować brata i
powstrzymać okrutną Królową. To film prawdziwie rodzinny – dorosłych nie zmęczy, a dzieciom
zapewni kilkadziesiąt minut rozrywki. 
                                                                                                Żaneta Nitner (za filmweb)

.

           STOPKA            
         REDAKCYJNA

.

"Mądralli"

H U M O R  J A S I A
-------------------------
Przychodzi blondynka
do księgarni:
-Dzień dobry! Po ile
jest ta książka?
-Która?
-Ta po dziesięć
złotych?
--------------------------
Idą dwa koty przez
pustynię. Jeden mówi
do drugiego:
-Ej stary! Nie
ogarniam tej kuwety
-------------------------
Nauczyciel wchodzi
do klasy i mówi :

- Kto jest głupi, niech
wstanie.
Jasiu wstaje .
Nauczyciel się pyta :
- Jasiu czemu
wstałeś ?
- Bo nie chcę, żeby
Pan tak sam stał
-----------------------
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego masz
mokre włosy?
- Bo całowałem rybki
na dobranoc!

.
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Królowa Śniegu 2

Śmieszne fotki
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