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PIERWSZE PRÓBY ZA NAMI
- NOWY SPRAWDZIAN
SZÓSTOKLASISTY

MŁODZIEŻOWY HIT - GUMECZKI LOOM BANDS

Uczniowie klasy szóstej w tym roku piszą test
szóstoklasisty według nowych, nieco zmienionych zasad.
Główna modyfikacja to podział testu na dwie części: język
polski i matematykę (czas pisania: 80 minut) oraz po krótkiej
przerwie test z języka angielskiego.
Z tego powodu odbędzie się więcej prób, aby oswoić się z
nową formułą sprawdzianu i zobaczyć, że strach ma wielkie
oczy.
Dotychczas szóstoklasiści napisali już 4 testy:

26.11.2014r.
4.12.2014r.
17.12.2014r.
8. 01. 2015r.

W marcu napiszą ostatni test próbny.
Ogólnopolski sprawdzian szóstoklasisty odbędzie się 1
kwietnia 2015r. (to nie żart).
Wszystkim piszącym życzymy powodzenia i trzymamy
kciuki. Napiszcie na 100%!
Szymon Michałowski

W ostatnich miesiącach kolorowe gumeczki zawładnęły
szkołą!
Wszystkie dziewczyny i chłopacy w szkole zostali
„wciągnięci” w kolorowy świat gumeczek loom bands.
Można z nich tworzyć zwierzaki, breloczki , bransoletki i
wiele innych wspaniałych ozdób. Gdzie tylko spojrzeć:
gumeczki, w prawo: gumeczki, w lewo: gumeczki. Nie
wiadomo skąd i jak gumeczki pojawiły się w szkole i
rozprzestrzeniły się w błyskawicznym tempie.
Do wykonywania bransoletek, breloczków itp. potrzebne są:
krosno, szydełka, haczyki, klipsy i gumki, czyli podstawowa
rzecz, którą trzeba mieć, aby wykonywać bransoletki,
breloczki itp. Z gumeczek można również tworzyć
zwierzaki: chomiki, delfiny, żółwie, pandy, pingwiny, rekiny,
myszki i węże. Niektórzy robią też ubrania, etui na telefony,
szaliki itp.
Inwencja twórcza nie zna granic.

Zofia Szczypińska

Bransoletkowy sojusz

W NUMERZE:
1. KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ -
PODSUMOWANIE
OSTATNICH MIESIĘCY Z
ŻYCIA SZKOŁY

2. WYWIAD Z PANIĄ OD
MATEMATYKI

3. POLECAMY KSIĄŻKI I
GRY

4. WYDARZENIA
SPORTOWE

5. CIEKAWOSTKI

6. NASZE HOBBY

7. ZA CO KOCHAMY
MISIE?

8. ŚWIĘTO SZKOLNEJ
BIBLIOTEKI

M.N.
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CO SIĘ DZIAŁO W NASZEJ SZKOLE W OSTATNIM CZASIE? - PRZEGLĄD
NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ

Wzruszenie i zaduma - obchody 11 Listopada w GOK-u
Listopadowe obchody Święta Niepodległości odbyły się w Gminnej Sali
Koncertowej w Kolbudach. Podczas uroczystości przemawiali zaproszeni
goście: Wójt Gminy Kolbudy – pan Leszek Grombala, Przewodnicząca Rady
Gminy Kolbudy – pani Liliana Redmann, wicemarszałek województwa
pomorskiego – pan Ryszard Świlski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w
Kolbudach - ks. Józef Nowak. Uczniowie naszej szkoły przygotowali
wzruszającą część artystyczną, upamiętniającą ważne fakty historyczne.
Na szczególną uwagę zasługuje oprawa muzyczna widowiska, stworzona
przy udziale uzdolnionych wokalnie uczniów. Mogliśmy usłyszeć nastrojowe
pieśni, takie jak „Biały krzyż” (wyk. Czarek Baca), „Miejcie nadzieję” (wyk.
Zuzanna Bielewicz) i kilka mniej znanych, chwytających za serce piosenek
w wykonaniu Dalii Pastuszki, Szymona Borejszo i Zosi Szczypińskiej.
Obszerna relacja z uroczystości pod adresem: www.youtube.com/watch?
v=zXCVTb0JtRg
M.N.

Szymon Borejszo we wzruszającej pieśni

Plakat festiwalu

CZY KOMERCJA SIĘ NUDZI? - AMBITNE KINO DLA DZIECI I MŁODZIEŻ
Y

Relacja z festiwalu filmów w Cieplewie

W minionym półroczu uczniowie klas starszych uczestniczyli w Festiwalu
Filmów dla Dzieci organizowanym przez Dom Kultury w Cieplewie.
Podczas spotkania mogliśmy obejrzeć dwa filmy kina światowego: ,,Mój Koń
Avatar” oraz ,,Zielony Parasol”.
Filmy poruszały ważne problemy współczesnego świata i wzbudziły wiele
emocji wśród publiczności.
Szczególne wrażenie wywarł na mnie film pt. ,,Zielony
Parasol”. Przedstawia on historię chłopca, którego rodzice cały czas się
kłócą i zamierzają się rozwieść. Mama Mehrana – głównego bohatera,
postanowiła z nim wyjechać
do jego babci i cioci, a tata został w mieście.
Czasem ojciec odwiedzał syna oraz żonę, lecz ta nie chciała go widzieć.
Doprowadziło to do tego, że chłopiec uciekł do lasu, a przebywając tam, w
pościg za nim ruszył mały niedźwiedź. Mehran nie miał już siły uciekać i
myślał, że zwierzę go rozszarpie. Ostatecznie obaj się zaprzyjaźnili i od tej
chwili Teddy chodził cały czas za chłopcem.
Rodzice martwili się o swoje dziecko, ponieważ nie wiedzieli gdzie jest, więc
cała wioska zaczęła go szukać. Poszukiwania trwały dzień i noc. Mimo
starań mieszkańców, nikt nie mógł go znaleźć, a wszyscy opadali już z sił.
Dopiero po kilku dniach udało się tego dokonać. Gdy rodzice chcieli przytulic
swoje dziecko, usłyszeli huk. Misiu wpadł w pułapkę pewnego kłusownika z
okolicznej wioski. Teddy był ciężko ranny, lecz po trzech miesiącach
leczenia wyszedł na wolność.
Wydarzenia te spowodowały, że rodzice zmienili zdanie i postanowili się nie
rozwodzić.
Myślę, że wszystkim podobał się ten festiwal i mam nadzieję, że będziemy
uczestniczyć w przyszłości w podobnych wydarzeniach.

Szymon Borejszo
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
BIBLIOTEK

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA
PLUSZOWEGO MISIA

Dnia 23 października, w ramach obchodów Święta Biblioteki, uczniowie klas
0-6 przygotowali laurki i kartki z życzeniami dla naszej szkolnej biblioteki.
Życzeń wpłynęło naprawdę sporo, tak wielu uczniów pamiętało o tym
święcie. Jury miało dylemat, aby wyłonić zwycięzców, za najładniejsze
uznano prace: Dalii Pastuszki z kl. 4, Wiktorii Złotowskiej z kl. 5, Michaliny
Głodek z kl. 3 , Marty Dykty z 0b i Mikołaja Aszyka z kl. 3. Natomiast
najładniejsze teksty życzeń dla biblioteki ułożyła: Emilka Kryger kl.1b:
,,Bajki bajeczki, wierszyki właśnie Tutaj znajdziecie. To nasza biblioteka,
najlepsza na świecie!"
oraz Mikołaj Aszyk kl. 3:
„Droga biblioteko, ile mieścisz książek, tego nikt nie wie... więcej niż liści na
drzewie. Otwierasz przed nami swoje wnętrze. A my chcemy czytać więcej i
więcej... I nieważne ile mamy lat - żyj nam biblioteko sto lat!”
W ten dzień zorganizowana była również wystawa nowych książek w
bibliotece, które już można wypożyczać! Oprócz tego przedszkolaki i młodsi
uczniowie mieli okazję posłuchać opowiadań, czytanych im przez starszych
kolegów i koleżanki. Mamy nadzieje, że o naszej bibliotece będziecie
pamiętać każdego dnia i chętnie ją odwiedzać.

Zofia Szczypińska

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza
zabawka, nasz najlepszy przyjaciel i niezastąpiona przytulanka przy
zasypianiu – Pluszowy Miś. 
Garść misiowych faktów
Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki – w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo
wcześniej.
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się
na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z
towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do
Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je
natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię
niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent
zabawek… Od tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię
prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś w
języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.To
historia, a jak jest dzisiaj?
(źródło - Internet)
W naszej szkole można było zobaczyć różne miśki, począwszy od tych
malutkich aż do ogromnych. Każdy w dniu tego święta przytargał swojego
ukochanego misiaczka. Z tej okazji odbyły się różne konkursy i zabawy, np.
tworzenie rysunkowej historyjki, którego bohaterem był miś. Uczniowie mogli
też poczęstować się bagietką z miodem, ulubionym misiowym
przysmakiem. Zabawa była naprawdę przednia.
Pamiętajcie, aby kochać swoje Miśki każdego dnia!

Nasi ulubieńcy R.T.
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POLECAMY GRY - FIFA 15

-Ile lat pracuje Pani jako nauczycielka?
-Jako nauczycielka pracuję już 36 lat.
-Jakie były Pani ulubione przedmioty w szkole? Czy była wśród nich
matematyka?
-W zasadzie w szkole lubiłam wszystkie przedmioty, ale najbardziej
przedmioty ścisłe, oczywiście była wśród nich matematyka, chemia, fizyka
też, choć może mniej.
-Czy jakiś przedmiot sprawiał Pani kłopot?
-Raczej nie.
-Co skłoniło Panią do pracy w tym zawodzie?
-To, że bardzo lubię pracować z młodzieżą.
-Czy podczas Pani pracy z uczniami wydarzyła się jakaś śmieszna historia?
- W ciągu tylu lat tych historii było dużo, ale najbardziej śmieszna, to kiedy
uczeń rozwiązywał zadanie przy tablicy i miał zapisać 3 do kwadratu. Po
chwili zastanowienia zapisał 3 i narysował kwadracik.
-Czy lubi Pani swoją pracę ?
-Bardzo lubię, świadczy o tym nawet to, że jestem na emeryturze i jeszcze
pracuję.
-Jak rozpoznać ucznia uzdolnionego matematycznie, czy spotkała Pani
takiego w swojej długoletniej pracy ?
-Spotkałam. Była to uczennica gimnazjum, która naprawdę była bardzo
uzdolniona matematycznie. Wszystko rozwiązywała na sto procent, nawet
egzamin gimnazjalny napisała z matematyki na sto procent.
-Czy ma Pani jakieś hobby ?
- W zasadzie takiego prawdziwego to nie mam.
-Dobrze, dziękujemy bardzo za poświęcony czas.

Zuzanna Bielewicz, Konstancja Aszyk

NIEZWYKŁY
KOSMOS
Naszą szkołę
odwiedziło objazdowe
planetarium. W
nadmuchanym
namiocie - „balonie”
mogliśmy podziwiać
niebo i tajniki kosmosu.
Najpierw odbył się
pokaz dla młodszych
uczniów, a później dla
starszych.
Wszyscy byli
zadowoleni z tego
niecodziennego
wydarzenia i cieszyli
się, że mogli zobaczyć
Świat Kosmosu i
poszerzyć swoją
wiedzę z dziedziny
astronomii.
Szymon Michałowski
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Zapraszamy do współpracy.

Przed planetarium

Już jest! We wrześniu, a konkretnie 25, w sklepach ukazała się gra dla
wszystkich wielbicieli piłki nożnej – Fifa 15. W grze można wcielić się w
trenera lub pojedynczego zawodnika. Dostępne są również funkcje
internetowe: sezony, mecze tygodnia, mecze ze znajomymi oraz Ultimate
Team, czyli tworzenie własnego zespołu i gra nim z innymi graczami. Do gry
została dodana technologia Goal-line, którą można było zobaczyć na
tegorocznych Mistrzostwach Świata. Gra jest dużo lepsza od poprzedniej
wersji – Fify 14.
Fifa 15 jest bardzo ciekawą grą i polecam ją nie tylko wielbicielom piłki
nożnej.

Szymon Michałowski

CWANIACZEK - NIEZWYKŁY BOHATER SERII DLA MŁODZIEŻY

Seria książek „Dziennik cwaniaczka” Jeff'a Kinney'a przedstawia bardzo
zabawne historie pewnego chłopca – Greg'a Heffley'a. Książka jest dość
nietypowa, gdyż jest pisana w formie pamiętnika. Bohater jest wiecznie
upokarzany przez rodziców i braci. Jego starszy brat – Rodrick, wraz z
kolegami gra w kapeli „Bródna pieluha”, młodszy brat Greg'a – Manny, mówi
na niego „Dziubuś” i ciągle skarży na starszego brata. Rowley – najlepszy
kolega Greg'a ciągle zalicza wpadki, co powoduje śmieszne sytuacje.
Oto cała seria książek:
„Dziennik cwaniaczka”
„Rodrick rządzi”
„Szczyt wszystkiego”
„Ubaw po pachy”
„Przykra prawda”
„Biała gorączka”
„Trzeci do pary”
„Zezowate szczęście”
Ta seria jest bardzo zabawna i wszystkim ją polecam.
Szymon Michałowski

seria

Tak wygląda okładka
ulubionej gry

FIFA

MATEMATYKA KRÓLOWĄ NAUK
- WYWIAD Z PANIĄ
 EWĄ ŁASZCZUK - IZDEBSKĄ

M.N.
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