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W tym numerze:

WIOSNA! CIEPLEJSZY WIATR WIEJE!
WIOSNA, WIOSNA WKOŁO! ZAKWITŁY BZY...
SŁOWO OD REDAKCJI...

Och! Jak dobrze, że wiosna zawitała już w nasze
progi.
Jak wspaniale jest poczuć
cieplejszy wietrzyk i ten
zapach! Zapach wiosny!
Wiosną odradza się przyroda, ale i my czujemy
się jacyś młodsi, weselsi... Pewnie dlatego Skaldowie śpiewają, że wiosną ubywa nam lat. Jak
już pewnie zauważyliście
po zielonej szacie graficznej, ten numer będzie
wyjątkowo wiosenny!!!
Przygotowaliśmy dla
Was wiosenne artykuły.
Możecie zbadać, czy macie naturę wiosenną przy
pomocy naszej psychoza-

bawy. Dowiecie się, co
czeka Was w przyszłości
z naszego sennika. Nasza
redaktorka doradza również w tym numerze, jak
się modnie ubrać na wiosnę. Są również nowinki
z imprez szkolnych i
obowiązkowo humor!
O nauczycielach dowiecie się więcej dzięki wywiadom. Zachęcamy
Was również do rozwiązania naszej zagadki.
Czekają nagrody!
Wiosna zachęca do życia, do radości i do wypoczynku. Korzystajcie
z jej uroków, ale nie zapominajcie też o tym, że
to już prawie wakacje…
A zatem czas podsumo-

wania wyników nauki.
Dlatego życzymy sił i
cierpliwości do zgłębiania wiedzy. Oby oceny
w dzienniku były jak najlepsze!

17.05
18.05
20.05
21.05

24.05

Międzynarodowy
Dzień Rodziny
Światowy Dzień
Telekomunikacji
Rocznica urodzin
Jana Pawła II
Dzień Dobrych
Wiadomości
Światowy Dzień
Różnorodności
Kulturowej
Dzień Astronomii

26.05

29.05

Dzień Matki

Międzynarodowy
Dzień Uczestników
Operacji
Pokojowych ONZ
**************************************
Szczególnie zwracamy W am
uwagę na ważne i szczególne
święto, które obchodzimy w maju. Otóż 26 maja jest Dzień Matki.
Nasze mamy zasłużyły na pewno
na pamięć, którą wyrazić może-
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100 pytań do ...

2

Modna moda

2

Sprawozdania ze
szkolnych imprez

3

Co oznaczają sny?

3

Psychozabawa

4

Humor, konkursy 4

Ważne tematy:
 Czego można dowiedzieć się o sobie
i o swojej przyszłości
ze snów?

Podobno zakochani czują motyle w brzuchu…. Ciekawe !
Uważajcie, bo wiosną łatwo
się zakochać…. :-)

 Nie zapomnijmy
o Dniu Matki!
 Wiosna w modzie,
czyli o tym, co jest na
topie.

KALENDARIUM.
PAMIĘTAJCIE O DNIU MATKI!
15.05

Szkolna Galeria
Poezji

cie wierszykiem, kwiatkiem,
prostu dobrym słowem…

po

W kalendarzu Święto Matki
z życzeniami śpieszą dziatki.
Ja Ci mamo dziś w podzieńce
za Twe trudy daje serce
i przepraszam za
me psoty, za wybryki i kłopoty.

 Czy masz wiosenne
usposobienie? Odpowiedź na to pytanie
uzyskasz po rozwiązaniu psychozabawy.
 Rośnie pokolenie
młodych poetów!
Przeczytaj ich wiersze
 Humor w sms :-)

SZKOLNA GALERIA POEZJI
„O naszej Pani”

„Wesoła Pani”

„Nasza Pani Wioletta”

Nasza pani ta wesoła
była dzisiaj rozchmurzona.
Na sprawdzianach każdy ściąga,
nasza pani się przygląda.
Wczoraj na sprawdzianie
pani stała przy firanie.
Pani oceniała bardzo miło,
aż się dzieciom umiliło.
Nasza pani jest wesoła
i jest bardzo zadowolona.
Ewelina Zakrzewska klasa III b

Gdy na lekcje jest już czas,
Nasza pani to jest to!
pani Wioletta wita nas.
Nasza pani jest na sto!
My panią śpiewem przywitaNasza pani jest kochana,
my i piosenkę zaśpiewamy:
Nasza pani jak druga mama.
tra la la la la.
Nasza pani kocha nas
Usiądziemy, poczytamy
Nasza pani nie opuszcza nas!
i znów pani zaśpiewamy.
Ewa Jankowska klas III b
Gdy skończymy śpiewać już, Drzewa to „płuca
to na przerwę pójdzie znów. naszej Ziemi”, więc Serdecznie dziękujmy napowinniśmy o nie
A na przerwie rozmawiamy o szczególnie dbać.
szym młodym poetom za te
tym, że się z panią już nie
wiersze i zachęcamy do twodługo pożegnamy.
rzenia kolejnych. Pani Wioletcie GajEwa Sankiewicz klasa III b
dus gratulujemy, że ma w swojej klasie poetki.

100 PYTAŃ DO... CZYLI NASZ WYWIAD
Zadaliśmy kilka pytań naszym nauczycielkom. Jakim? Pani Sylwii Paszkowskiej –
Zająkała i pani Ewie Krakowskiej. Jesteście
ciekawi? Wyniki tej przepytanki znajdziecie
niżej…

1. Imię i nazwisko?
Sylwia Paszkowska- Zająkała
Ewa Krakowska
2. Znak zodiaku?
PANI SYLWIA: Strzelec
PANI EWA: Lew
3.Ulubiony kolor?
PANI SYLWIA: Zielony, brązowy
PANI EWA: Niebieski
4. Ulubiona potrawa?
PANI SYLWIA: nie mam
PANI EWA: Lody
5. Książka lub film, do którego często
powracam?
PANI SYLWIA: ,,Przeminęło z wia-

trem”
PANI EWA: ,,Ania z Zielonego
Wzgórza”
6. Ulubiona pora roku?
PANI SYLWIA: Lato
PANI EWA: Lato
7. Osoba, którą podziwiam, to…
PANI SYLWIA: Nie ma takiej.
PANI EWA: Dawna nauczycielka
chemii.
8. Na kolację najchętniej wybrałabym
się z…
PANI SYLWIA: Z mężem
PANI EWA: Z moimi dziećmi.
9. Gdybym nie była nauczycielką,
wykonywałabym zawód…
PANI SYLWIA: Archeologa
PANI EWA: Skąd mogę to wiedzieć?
10. W życiu najbardziej cenię…

PANI SYLWIA: Szczęście
PANI EWA: Uczciwość.
11. W jaki sposób pani odpoczywa?
PANI SYLWIA: Czytam książki i
pracuję w ogródku.
PANI EWA: Słucham muzyki.
12.Co pani ceni najbardziej u swoich
uczniów?
PANI SYLWIA: Samodzielność.
PANI EWA: Pracowitość, wytrwałość.
13. Ulubiony rodzaj muzyki?
PANI SYLWIA: Każda
PANI EWA: Nie mam
14. Przedmiot szkolny, którego pani
nie lubi?
PANI SYLWIA: Fizyka
PANI EWA: Materiałoznawstwo
DZIĘKUJEMY ZA WYWIAD!!!
Przygotowały: Magda Radtke
i Paulina Przybylska

MODNA MODA
Hitem wiosny będzie sukienka.
Wraca linia A, czyli wąska góra i
rozkloszowany dół. Modna będzie
krótka, tuż za lub przed kolano.
Sukienki mogą być z falbankami,
z tkanin lekkich, przezroczystych.
Wiele dziewcząt woli jednak
spodnie. Jak tylko ociepli się,
można będzie wkładać klasyczne
dżinsy, na długość ¾ . W nowej
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stylizacji dżinsy wyglądają już
nieco inaczej. Są przetarte – ale
tylko w miejscach naturalnych
zgięć. Więc dziewczyny, które
chcą być na czasie, mocno wytarte
spodnie mogą schować do szafy.
MODNE GADŻETY
Ostatnio modne są okrągłe broszki,
które można przypinać do

wszystkiego – spodni, bluzki,
spódnicy…
Pojawiły się krawaty – nosi się je
na tzw. za dużej szyi.
Paski nosi się kilka jednocześnie,
nisko, na samych biodrach.
Modna jest biżuteria ze skóry.
Modne są opaski na głowę.
Przygotoawała: Malwina Marchlewska

WALENTYNKI – DZIEŃ NA PIĘKNE UPOMINKI
Dnia 14. lutego 2005 roku, w dzień
tak, jak należy. No, znalazło się też
miłości – Walentytnki, odbyło się
kilku chuliganów. Po występie
przedstawienie pod pilnym okiem pani rozbrzmiały oklaski, co oznaczało
Bernadety Zdunek-Jaranowskiej.
zadowolenie zgromadzonych przed
Udział w przedstawieniu
sceną.
brali uczniowie z klas IV
Po przedstawieniu odbyło
– VI, a oprócz nich, także
się krótkie przemówienie
uczniowie z klasy I
pani Bernadety i pani
gimnazjum. Publiczność
Ewy Krakowskiej. Potem
składała się z uczniów
Samorząd Uczniowski
klas IV – VI (niestety nie
złożył życzenia walentynwszyscy mogli przyjść)
kowe szkole podstawoMiłość i przyjaźń to najpiękoraz nauczycieli.
wej, czyli jej uczniom
niejsze prezenty, którymi
Widownia wysłuchała i
i nauczycielom, pani dymożemy obdarzyć drugiego
obejrzała przedstawienie człowieka.
rektor i wicedyrektor oraz

wszystkim innym pracownikom szkoły. Kiedy skończyły się życzenia, rozdano nagrody na najpiękniejszy wiersz
walentynkowy. Za udział w tym konkursie nagrody otrzymali: Monika
Lencner, Paulina Eichler oraz Mateusz
Sokólski. Konkurs zorganizowała pani
Bernadeta Zdunek –Jaranowska.
Następnie rozdano nagrody w konkursie plastycznym pt.: „Miłość niejedno
ma imię” organizowanym przez panią
Marzenę Kuczek:
Przygotowała: Natalia Durska

DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE
Samorząd Uczniowski, jak co roku, zorganizował obchody Dnia Wiosny. Tegoroczna
impreza odbywała się na sali gimnastycznej.
Uczniowie klas IV-VI zgromadzili się wraz z
nauczycielami o godzinie 9.00.
Na początku zaprezentowało się koło polonistyczne w programie rozrywkowym pt.
”Miłość niejedno ma imię”. Przedstawienie
składało się z humorystycznych scenek, których tematem przewodnim była miłość. Inspiracją była twórczość Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z „Teatrzyku Zielona
Gęś”. Przedstawienie było urozmaicone piosenkami w wykonaniu Małgosi Ziółkowskiej
oraz Darii Manthey oraz układami tanecznymi. Młodzi aktorzy wykazali się talentem

aktorskim, o czym świadczyły uśmiechy na
twarzy widzów. Następnie dziewczęta zaprezentowały taniec przygotowany pod kierunkiem pani Danutu Łukaszewskiej. Taniec do
piosenki „Pump It Up” był żywiołowy i zachęcił wszystkich do rytmicznego podrygiwania. Na zakończenie imprezy zostały wręczone nagrody dla najlepszych recytatorów
szkoły. Potem pani dyrektor podziękowała
artystom za występy. Wiosnę przywitaliśmy
wesoło i mamy nadzieję, że obdarzy ona nas
swoimi darami: zielenią i słońcem.

Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani
Marii Jasińskiej przygotowali apel, aby
uczcić Dzień Służby Zdrowia. Do obejrzenia
programu zaproszono przedstawicieli łasińskiej służby zdrowia– panie pielęgniarki:
Justynę Bittner, Bożenę Moskwę, Beatę Kamińską, Bernadetę Żuchlińską i Annę Szymaniak, panią laborantkę—Bożenę Sigurską,
farmaceutę– panią Ewę Błażejewicz oraz
panią stomatolog—Hannę Łęgowską-Król
i pana doktora– Stanisława Makulca. Program artystyczny były pełen humoru i urozmaicono go piosenkami. Publiczność z zaciekawieniem obserwowała występy i nagrodziła na koniec artystów gromkimi brawami. Na
koniec wystąpiła pani dyr. Elżbieta Rubinowska—Śróbka, która podziękowała za przygotowanie apelu i złożyła życzenia gościom, a
pan doktor młodym artystom wręczył cukierki.

Czy wiesz, że... Co oznaczają Twoje sny?

BIEG– Gdy śnisz, że biegniesz, znaczy to, że
musisz się spieszyć, by nie stracić wspaniałej
szansy.

Poniżej podajemy sześć podstawowych rodzajów snów. Każdy typ snu oznaczony jest
innym kolorem. Najpierw sprawdź, co oznacza sen, a potem— do jakiego typu się zalicza.

nie oznacza, że sen spełni się co do joty.

CHOINKA– Ten sen świadczy o tym, że w
przyszłości będziesz mieć dużą rodzinę.

CZERWONY KOLOR– Sen ostrzegawczy!
Sny takiego typu sprawiają wrażenie strasznych, ale bywają pomocne, więc miej oczy
szeroko otwarte!

RÓŻOWY KOLOR– Sen niepokoju. Coś,
czym podświadomie się martwisz.

NIEBIESKI KOLOR– Sen dobrej wiadomości:-) taki sen zapowiada pomyślne wydarzenia w Twoim życiu, choć niekoniecznie
musi to być wygrana w Totolotka!
ZIELONY KOLOR– Sen przeznaczenia.
Sny przeznaczenia pozwalają Ci się dowiedzieć czegoś o Twojej przeszłości, co wcale
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FIOLETOWY KOLOR– Sen odwrotnego
znaczenia. To sen „przewrotny”. Znaczy coś
zupełnie innego, niż może się to wydawać w
pierwszej chwili.

CZARNY KOLOR– Sen objawiania. Ten
typ snów ujawnia, jakie są w danej chwili
Twoje odczucia na temat życia, np.. Czy
jesteś szczęśliwa.

CMENTARZ– Sen o pięknie utrzymanym
cmentarzu wskazuje, że będziesz mieć wielu
przyjaciół.
DRABINA– Jeżeli we śnie chodzisz po drabinie, odniesiesz sukces, jeśli schodzisz,
czekają Cię niepowodzenia.
Ciąg dalszy naszego sennika w następnym
numerze!
Przygotowała: Paulina Przybylska

AKTOR– Jeśli śnisz o ty, że jesteś aktorką,
wkrótce przyniesiesz komuś miłą wiadomość.
BABCIA– Sen ten oznacza, że potrzebujesz
wsparcia.
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PSYCHOZABAWA— „ CO MASZ WSPÓLNEGO Z WIOSNĄ?”
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Twoja ulubiona pora roku to:
a) lato
b) zima
c) jesień
Ubierasz się najczęściej w kolorze:
a) różowym, zielonym
b) czarnym, brązowym
c) żółtym, granatowym
W pierwszy dzień wiosny:
a) Szaleję i mam wszędzie na ciele narysowane
motylki.
b) Siedzę w domu i kuję matmę.
c) Z przyjaciółmi siedzę w parku i słuchamy śpiewu ptaków.
,,Jedna jaskółka wiosny nie czyni” – czy to prawda?
a) Raczej nie.
b) Oczywiście, że tak!
c) Może jest tam ziarenko prawdy.
Twoja ulubiona piosenka to:
a) ,,Here Go Again” Mandaryny
b) ,,Goodybe” Kate Ryan
c) ,,All the pepole in the World” Safri Duo
Najczęściej spędzasz czas w lany poniedziałek;
a) Lejąc się wodą z kolegami

7.

Na ,,zająca” chciałabyś dostać:
a) Super smycz na komórę.
b) Zestaw Encyklopedii PWN
c) Górę słodyczy!

NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI,,A”
Jesteś typowym przykładem dziewczyny, którą inspiruje wiosna. W modzie, zachowaniu i urodzie! Wszyscy mają Cię za zwariowaną laskę, która ma większość
rzeczy w nosie. Jesteś typem imprezowiczki, dla której
nic się nie liczy. Ale czy warto?
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI,,B”
UUUU! Troszkę słaby wynik! Wiosna jest Twoim
zupełnym przeciwieństwem! Zamiast szaleć Ty wolisz
zakuwać. Ale przydałoby się trochę luzu, co nie? Zacznij troszkę szaleć, bo kumpelki wezmą cię za nudziarę!
NAJWIĘCEJ ODPOWIEDZI,,B”
Wow! Jak na razie jest O.K! Zawodowo łączysz szkołę i zabawę. Jesteś prawie jak wiosna. I tak jest dobrze.
Nikt cię nie bierze za nudziarę, ale też nie za zbyt wyluzowaną wariatkę (w pozytywnym znaczeniu).

b) Pryskając się ,,jajeczkiem’’ z bratem i
siostrą.
c) Co chwilę wpadam do domu, by zdjąć
przemoczone ubrania.

Opracowała: Malwina Marchlewska

HUMOR, ZAGADKI, KONKURSY, OGŁOSZENIA
SMS Z HUMOREM
Ci, co mają telefon często je wysyłają.
Oto kilka z nich…
Firma MAX informuje, że Twoje
narodziny były błędem fabrycznym.
Prosimy o zgłoszenie się do najbliższego
szpitala w celu uśpienia!!!
Ucz się ucz, bo nauka to do potęgi klucz.
Jak zbierzesz dużo kluczy to zostaniesz
woźnym.
Hej, nudzisz się! Jeśli tak, to przyjdź do
mnie pozmywać talerze!
Przechowuję Cię w mojej pamięci.
Zajmujesz około 10 GB.
Wiem, ile dla ciebie znaczę, jak ci mnie
brakuje. Jak bardzo mnie potrzebujesz.
Przykro mi, że cię na zawsze opuściłem.
Z pozdrowieniami. TWÓJ ROZUM
Basiu! Jestem przy trzecim drzewie.
Już ,,to” zrobiłem. Chcę do domu.
Ciapuś.
To jest SMS szczęścia. Wyślij go 5 osobom, a spotka cię szczęście. Bożena W.
wysłała i wygrała pralkę. Bogdan M. nie

wysłał i urwało mu nogę. Leszek M.
wysłał i wygrał wybory. George B. Nie
wysłał i rozwaliło mu Pentagon…
DETEKTYW
Oto opisy nauczycieli naszej szkoły.
Zgadnij, kto to taki. Rozwiązanie zagadki przynieś do sali 304. Czekają nagrody!!!
KLASY IV-VI
Ta osoba lubi w wyjątkowy sposób nasz
język ojczysty. Ma krótkie włosy, których
kolor często zmienia. Ubiera się modnie,
dobierając swe rzeczy kolorystycznie.
Często przygotowuje akademie.
KLASY I-III
Ta osoba ma krótkie blond włosy. Bardzo ładnie się ubiera. Jest wesoła. Mogłaby Ci pomóc w zrozumieniu mieszkańców Wysp Brytyjskich.

OGŁOSZENIE
ORGANIZUJEMY KONKURS
POETYCKI—NALEŻY STWORZYĆ
WIERSZ O PAPIEŻU—
JANIE PAWLE II.
NA PRACE CZEKAMY W SALI 304
DO 25 MAJA.
CZEKAJĄ NAGRODY !! ZAPRASZAMY!!

