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4. Lekcji lub opowiadania
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5. Wszystko co dobre szybko się ...
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6. Nie kupuj w nim kota
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Za oknami juŜ wiosna! Nareszcie nadszedł czas zabaw na dworze.

7. KoleŜanka Bolka i Lolka

Mamy jednak nadzieję, Ŝe znajdziecie chwilkę dla naszej gazetki −
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8. Pies Stasia i Nel
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naprawdę warto. Po raz pierwszy u nas recenzja gry

9. Grom
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recenzje: muzyczna,
filmowa, ksiąŜkowa,
szkolne aktualności,
sonda, ciekawe wywiady.

Pytanie do dyrektora naszej szkoly
Romana Siejewicza
- W jakim celu przeprowadzono szczegółową ankietę wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców?
- Wyniki opracowane przez panie Teresę Belinę Judę oraz Joannę Cybulak pokazały
nam, jakie mamy zalety i nad czym musimy jeszcze popracować. Do zalet, które
zauwaŜyli uczniowie, rodzice i nauczyciele moŜemy zaliczyć: duŜe zaangaŜowanie
nauczycieli w naukę i wychowanie ucznia, wysokie noty uzyskiwane przez uczniów w
konkursach i zawodach szczebla miejskiego, powiatowego i rejonowego. Widoczna jest
poprawa warunków pobytu ucznia w szkole, wzbogaca się bardzo dydaktyczna szkoły.
Natomiast wszyscy uczniowie, rodzice i nauczyciele zauwaŜyli, iŜ największy problem
stanowią lekcje w-f na korytarzach. Wyniki ankiet jak gdyby zmusiły nas do
zorganizowania zastępczej sali gimnastycznej w podziemiach szkoły. Chciałbym
podziękować wszystkim za rzetelne odpowiedzi na postawione pytania. UwaŜam, Ŝe ten
sposób komunikowania się pomiędzy uczniem, rodzicem i nauczycielem jest najlepszym
sposobem na wspólny rozwój naszej szkoły.

Sonda
W przeddzień Dnia Kobiet przeprowadziliśmy wśród naszych koleŜanek sondę na
temat: „Czego dziewczyny oczekują od chłopaków”.
A oto rezultat naszej sondy :
40% pytanych odpowiedziało, Ŝeby byli dla nich mili,

30% osób oczekuje prezentów,

15% oczekuje kwiatów,

15% nic nie oczekuje od chłopaków.
No więc chłopaki – do roboty. Bądźcie sympatyczni, wydajcie kieszonkowe na
prezenty i zieleninę oraz... nic nie róbcie. Prawda, Ŝe łatwe? Zwłaszcza to ostatnie.
Przygotowali: fiołek i drzymał
Kolegium redakcyjne:
Magdalena Wnuk (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIb i IVc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Czy

wiecie, ze ...

 W 1860 roku na Dzikim Zachodzie powstała słynna Konna Poczta Ekspresowa.
Poczta Konna działała na zasadzie sztafety.
 Średnio śpimy 8 godzin dziennie. Oznacza to , Ŝe kiedy będziemy mieć75 lat to
prześpimy 25lat naszego Ŝycia.!
 Piłka noŜna ma prawie 600 lat.
 Świnka morska pochodzi z Ameryki Południowej .
 Świnki morskie Ŝyją przewaŜnie od 5 do 8 lat
Uwagi z dzienników szkolnych − tyle przy nich kłopotów, tyle złości. A gdy
popatrzymy na nie jak optymiści? Tak naprawdę, to i one mogą być zabawne.
 Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki i robią z woźną frytki
 Kowalska i Nowak nie chcą podać swoich nazwisk.
 Pociął koledze sweter , by sprawdzić jakość wyboru.
 Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami ,,Jak kocha, to wróci''
 Przyniósł trutkę na myszy z zamiarem wypróbowania jej na wychowawcy.
 Na wycieczce szkolnej zerkał nieznacznie ku sklepowi z alkoholem gdzie potem
dokonał zakupu ,,pamiątek"
 Zamknął nauczyciela na klucz i odmówił zeznań
 Wyrwany do odpowiedzi mówi: nie będzie zeznawał bez adwokata.
 Po napisaniu kartkówki nie oddał jej twierdząc ,Ŝe zostawił ją w domu.
 Śpiewa na lekcji muzyki.
 Nie uwaŜa i biega na lekcji wych. fiz.
 Podpalił koledze teczkę i zapytał się czy moŜe wyjść po gaśnicę.

Sport
Dnia 3 marca w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły
się zawody w mini siatkówce chłopców. W trójkach
naszą szkołę reprezentowali: Darek Drzymała,
Mateusz Łojek, Mateusz Mazurkiewicz, Piotrek
Wysodzki, Jarek Maklakowski, Wojtek Królikowski,
Filip Chruściela, a w dwójkach : Kamil Słoniewski,
Dawid Biernat, Piotrek Bartoszek, Sebastian
Pawlak. W dwójkach zajęliśmy bardzo dobre
II miejsce, przegrywając dopiero jednym punktem
z ,,piątką".

Dzień wcześniej, równieŜ w SP nr 3, grały nasz dziewczęta.
Były to : Sylwia Machajska, Aśka Stola, Ewa Krawiec, Ewa
Wieczorek, Stella Klaczyńska, Ilona Kulina, Ola Olszówka.
Zaprezentowały się dobrze, ale inni – lepiej.



Nasze „wielblady”

Michalina jest najlepsza

I kto powiedział, Ŝe nie mamy wyobraźni i wszyscy jesteśmy tacy sami. To nieprawda!
Wystarczy przeczytać poniŜej, co wymyśliliśmy. Prawda, Ŝe oryginalne? Przykładu
jednak brać nie radzimy...

Przeprowadziłyśmy wywiad z Michaliną Knyś, najlepszą obecnie uczennicą w szkole
(niejeden, by jej pozazdrościł − średnia ocen za I semestr 5,77). Ponadto Michasia
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu humanistycznego. Jak ona to
robi?
− Jak się czujesz w roli najlepszej uczennicy w szkole?
− Cieszę się z mojej średniej, byłam zaskoczona , Ŝe jest to najwyŜsza średnia w szkole.
− DuŜo czasu poświęcasz czasu na naukę?
− Nie uczę się zbyt duŜo. Owszem, przeczytam sobie w domu temat, ale przede
wszystkim słucham na lekcjach.
− Jaki masz sposób na szybkie nauczanie?
− Po prostu trzeba słuchać na lekcjach. No i powtarzać co jakiś czas wiadomości.
− Jakie masz hobby?
− Lubię czytać ksiąŜki przygodowo-kryminalne, jeździć na rowerze, pływać. Natomiast
nie lubię śpiewać, bo nie ... umiem.
− Jaki przedmiot szkolny lubisz najbardziej?
− Lubię język polski , matematykę , przyrodę i język angielski.
− Czy uczęszczasz na dodatkowe lekcje?
− Chodzę na kółko polonistyczne , historyczne , przyrodnicze oraz na prywatne lekcje
angielskiego.
Rozmawiały Gosia i Ewa
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Wiek XVIII w Polsce był bardziej niekorzystny od korzystnego.
KsiąŜka „Robinson Kruzoe” to fajna ksiąŜka.
Wziąłem szczelbe i pobiegłem tam.
Husaria miała zniszczyć niedobitych ludzi z piechoty wroga.
Lisowczyk to osoba dostarczająca listy miłosne i wojenne.
Pewnego dnia siedząc w jaskini przybiegł Friend.
Jeden zmarł od wyskoku Frienda.
Robinson wynalazł papier i atrament.
Stałem w miejscu jak bym bym wbity w ziemię.
Znalazłem papugę, która miała złamaną kończynę górną.
Robinson zrobił na plakacie krzyŜ.
Czułem, Ŝe to ja byłem odpowiedzialny za śmierć tych dwóch statków.

(cdn.)

DOWCIPY
Na religii katechetka pyta Jasia :
−Kto widzi i wie wszystko?
−Moja sąsiadka!
Dwie mrówki uciekają przed słoniem weszły na
drzewo. Słoń potrząsnął dość mocno gałęzią i
jedna mrówka spadła mu na kark. Ta, która
została na gałęzi, krzyczy do koleŜanki :
−Uduś drania! Uduś go! Niech ma teraz za swoje!
Jasio pojechał na wycieczkę z klasą. Podczas
jazdy zepsuł się autobus. Kierowca wyszedł
i zaczął coś majstrować przy silniku. Podchodzi
do niego Jasio i mówi tak:
−Wiem, co się zepsuło.
−Oj, nie teraz chłopcze-odpowiada kierowca.
−Kiedy ja naprawdę wiem...
−No to co się zepsuło?
−Autobus.



lamania glowy czesc
pierwsza

Syn pyta swojego ojca :
−Dlaczego w moim dzienniczku
podpisałeś się krzyŜykiem?
−Nie chce, Ŝeby twój nauczyciel
pomyślał, Ŝe piśmienny człowiek
jest ojcem takiego cymbała.

Jedzie Jasio pociągiem ze swym
tatą i nagle pyta go :
−Tato, dlaczego tym pociągiem
tak kolebocze?
−Nie mówi się kolebocze, tylko
kolebie-mówi tata.
−To czemu kolebie?
−Jak to czemu? Bo się tory
wygły -odpowiada tata.

Czwartoklasiści brali udział w eliminacjach do
konkursu matematycznego związanego z tabliczką
mnoŜenia. Bardzo się starali. Bezbłędnie zadania
rozwiązała Aleksandra Krawczyk z klasy IV b oraz
Andrzej Knyś z klasy IV e. Trzymamy kciuki za dalsze
sukcesy
naszych
reprezentantów.

Opracowała Marcelina

Nie zapomnijcie złoŜyć Ŝyczeń!!!!!
Kwiecień:
p. GraŜyna Wojtak − 01.04.
p. Marzanna Babisz − 26.04.

Maj
p. Monika Kuśmierz − 04.05.
p. Joanna Cybulak − 24.05.
p. Magdalena Piotrowicz − 29.05.



Film
"POTWORY I SPÓŁKA"
Wszystkie dzieci doskonale wiedzą o tym, Ŝe
potwory istnieją. Budzą się do Ŝycia, kiedy tylko zgaśnie
światło. W Monstropolis mieszkają przedziwne, bardzo
"groźnie" wyglądające monstra, które czerpią energię
z ludzkich krzyków. Co noc do dziecinnych pokoi
wyruszają całe oddziały, Ŝeby
straszyć i zbierać krzyki.
Zadanie to jest bardzo trudne,
poniewaŜ potwory wierzą, Ŝe
dzieci są... trujące i kaŜdy
kontakt z nimi moŜe być
fatalny w skutkach. Pewnego
dnia Sulley, gigantyczny
niebiesko-zielony stwór z rogami w fioletowe cętki, zostaje
dłuŜej w "pracy ". Przypadkiem odkrywa niedomknięte drzwi
do świata ludzi. Ciekawość bierze górę nad rozsądkiem i
Sulley otwiera drzwi. Ku jego przeraŜeniu w tej samej chwili
przechodzi przez nie dziewczynka. Chcąc nie chcąc Sulley
musi się nią zaopiekować. Potwór zabiera więc dziecko do
swojego domu i zastanawia się, jak odesłać je do ludzkiego świata. Nie wie, Ŝe spotkanie
z dziewczynką na zawsze zmieni jego Ŝycie...
ANKA F. i IZA P.

Uczniowie przy komputerze
Ostatnio najbardziej popularną grą jest The Sims –Randka. To kolejna część przygód
naszych ukochanych Simów. Tym razem mamy więcej moŜliwości. Z chęcią
odwiedzimy
centrum
miasta .KaŜda dzielnica (a jest
ich aŜ 8) ma oczywiście
swoje „city”. Tu moŜemy
zbudować restauracje i
butiki,
kwiaciarnie,
bary,
dyskoteki oraz sklepy z
ubraniami,
słodyczami,
zabawkami, czasopismami
lub biŜuterią. Musimy takŜe
wybrać się na plaŜę . Ach!
Warto dodać, Ŝe moŜemy
tworzyć Simów jakich
jeszcze
nie
było(!):
mięśniaków,
elegantki,
luzaków i
wiele innych
„typów”. Mamy aŜ 40 nowych sposobów kontaktu z Simami. MoŜemy plotkować, bić
się, dawać niesamowite prezenty, tańczyć tango oraz zaprosić na obiad lub drinka. By
tego wszystkiego dokonać wystarczy zamówić taksówkę przez telefon. A w domu ...
mamy 125 nowych superobiektów. Cena gry ok. 80 PLN.
Minimalne wymagania: Windows 95/98, Pentium
lub Athlon 266 Mhz lub szybszy, 64 MB RAM,
CD-ROM x4, 2MB karta grafiki i 200MB wolnego
miejsca na dysku.



„Pippi” nie zyje
Nasza Astrid Lindgren (1907 − 2002) odeszła do Nangijali. To ta kraina, w której
Bracia Lwie Serce spotkali się po śmierci jednego z nich. Przez chwilę Ŝyli niby w raju.
Potem okazało się Ŝe równieŜ w zaświatach czyha Zło.
W przepięknej powieści "Bracia Lwie Serce" Astrid Lindgren − tej najlepszej chyba
w XX wieku pisarki dla dzieci − zło wyobraŜa krwioŜerczy smok Katia i słuŜący mu
siepacze. Bracia zwycięŜają, ale i tam śmierć ich rozdziela. Spotkają się jednak
w następnym raju, w Nangilimie, na chwilę, poniewaŜ ani tym, ani na Ŝadnym innym
świecie szczęście nie trwa wiecznie. Ale i śmierć nie jest straszna. To tylko przejście
przez bramę.
Często przed zaśnięciem leŜałam w łóŜku, rodzice tłumaczyli mi opowieści o Emilu
z Lonnebergi, o Madicie z Czerwonego Wzgórza i wreszcie przygody dzieci z Bullerbyn.
To był raj, do którego nieustannie tęskniłam. Gdy poszłam do szkoły, okazało się, Ŝe nas
− dzieci z Bullerbyn − jest wiele więcej. Myśmy dorastały, ale magia działała nadal. Czy
to oglądana w TV Pippi Langstrumpf, zadziorna i czupurna, ze wspaniałą rolą Inger
Nilsson, czy Karlsson z dachu, ten chłopski troll ze śmigłem na plecach, czy Lotta
z Ulicy Awanturników i wreszcie Ronja, to byliśmy my − "dzieci w kaŜdym wieku", jak
swych czytelników nazywała Astrid.
Jest to jedna z największych wspólnot na świecie. Nie wiadomo dokładnie, w ilu
milionach egzemplarzy rozeszły się jej ksiąŜki. Niektóre źródła podają, Ŝe tłumaczone na
76 języków rozeszły się w 80 mln, inne, Ŝe w 125 mln. Gdy Astrid w latach 80-tych
odbierała w Warszawie Order Uśmiechu, dochodziła 80-tki, ale wyglądała jedynie na
starszą, a nie stara kobietę. Była wesoła i bezpośrednia, taka, jaką moŜna być tylko
wtedy, gdy nigdy nie przestaje się być dzieciakiem z Bullerbyn.
Elwirka i Jupisia

Kaja

Paschalska

Szesnastoletnia piosenkarka nie dawno nagrała swoją pierwszą piosenkę ''Przyjaciel
od zaraz''
''Przyjaciel od zaraz''
Dzień w dzień czuję, jak za mną skrada
Noc w noc dzwoni i nie odpowiada
Sen w sen ciągle, jak mnie kocha, gada
To nie to, Ŝeby słuchać go nie coś jeszcze
poza mną
Chcę takiego poznać bo ...
Przyjaciel potrzebny od zaraz
Niech tylko za bardzo się nie stara
Niech nie chodzi tylko za mną kąt w kąt
Dzień w dzień niech raczej mnie zostawi
tu chodzi nie o to
A noc w noc, to zupełnie inna sprawa
A ten sen, jeśli śni się, niech się sprawdza
To nie to, Ŝebym szybko dosyć miała
Lecz niech on będzie miał coś jeszcze
poza mną
Chcę takiego poznać bo ...
Przyjaciel potrzebny od zaraz ...

