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CZEŚĆ!
Za oknami jeszcze ziąb, ale kalendarz nie kłamie. Mamy wiosnę!!! Dlatego w naszej
gazetce proponujemy trochę wiosennych tematów. Nie zabraknie równieŜ podsumowania pierwszego semestru w naszej szkole. Dowiecie się, kim jest i co lubi najlepsza
uczennica „szóstki”, kto wypoŜyczył najwięcej ksiąŜek i sporo innych ciekawostek.
Zapraszamy do lektury!!!

TOP 11

15

Kupon z rozwiązaniem krzyŜówki naleŜy złoŜyć do naszej redakcji – osób z klasy Vc
lub p.Pawła Szymańskiego. Dla szczęśliwca – słodka nagroda.
Kolegium redakcyjne:
Marcelina Podniestrzańska (redaktor naczelny)
Kilka fajnych osób z klas Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
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Dobrze wiemy, kto jest najlepszym uczniem w naszej klasie. Ale kim są najlepsi w
całej szkole, to juŜ często nie. Zaspokajamy więc waszą ciekawość prezentując TOP
11, czyli listę uczniów (a właściwie uczennic – chłopcy, nie wstyd wam? – przyp.red.),
którzy w pierwszym semestrze uzyskali najwyŜszą średnią ze wszystkich przedmiotów.
Oto one, najlepsze z najlepszych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Michalina Knyś
Paulina Dąbek
Anna Dąbek
Joanna Maciejewska
Edyta Barabasz
Agnieszka Kępka
Magdalena Łobodzińska
Agata Siewierska
Marcelina Podniestrzańska
Kinga Rola
Inga Siewierska

VIc
VIc
VIb
IVb
VIc
VIc
VIc
VIc
Vc
Va
IVb

5,87
5,75
5,67
5,67
5,5
5,5
5,5
5,5
5,44
5,44
5,44

Najlepsza

Co mówi o tobie twój taniec?

Najlepszą uczennicą naszej szkoły jest Michalina Knyś z klasy VIc. W pierwszym
półroczu osiągnęła średnią 5,87.
Michalina urodziła się 11.08.1990 roku. Lubi czytać róŜne ksiąŜki, a najbardziej opowieści o Harrym Potterze. Jej ulubiony kolor to niebieski. Lubi wszystkie przedmioty,
co widać po uzyskanych przez nią rewelacyjnych wynikach. Warto dodać, Ŝe jako jedyna uczennica z naszego miasta zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego konkursu humanistycznego, który odbędzie się 3 kwietnia. Michalina, trzymamy kciuki!!!
Kasia i Ilona

1.
Kiedy słyszysz muzykę ...
~ ...zaraz zaczynasz wariować i podrygiwać w jej rytmie
# ...delikatnie nucisz sobie pod nosem
& ...nastawiasz głośniej radio, by sąsiedzi teŜ mogli posłuchać
$ ...siadasz w wygodnym fotelu i wsłuchujesz się w melodię
2.
Najbardziej lubisz:
~...Eminema, Nelly`ego, Avril Lavigne, T.A.T.U.,Christinę Augilerę
# ...Alę Janosz, Britney Spears i Shakirę
&...Sarę Connor
$...Fryderyka Chopina lub Andre` Boccelli`ego
3.
W twoim typie są:
4.
Na dyskotece...
~... głośne dyskoteki
~...nigdy nie przepuszczasz Ŝadnej piosenki
#...niezłe prywatki
#...wychodzisz tylko do łazienki (róŜne powody)
&...spotkania towarzyskie
&...tańczysz tylko do piosenek, które lubisz
$...ślęczenie nad ksiaŜką
$... stoisz podparta o ścianę

Szkolni mistrzowie ortografii
Podsumowując pierwszy semestr nie moŜna nie wspomnieć o konkursie, który juŜ po
raz drugi odbył się w naszej szkole. Najpierw kaŜdy uczeń z klas IV-VI mógł wziąć
udział w eliminacjach klasowych. Laureaci pierwszego etapu spotkali się następnie w
sali gimnastycznej, aby wyłonić spośród siebie najlepszych. Dyktando okazało się dosyć trudne, ale były takŜe prace bezbłędne ortograficznie.
Oto lista zwycięzców:

Klasy IV
1.
2.

3.

Klasy V

Joanna Maciejewska – 1.
kl.IVb
2.
Inga Siewierska – IVb 3.
Iga Serwacka – IVb

Michał Mikołajewicz – kl.Ve 1.
Ewa Terelak – kl.Vc
2.
Marcelina Podniestrzańska –
kl.Vc
3.

Klasy VI
Michalina Knyś – VIc
Agata Siewierska kl.VIc
Łukasz Pijanka – kl.VIa

Formuła „open”: 1.Michalina Knyś – 20pkt.
Agata Siewierska – 17pkt.
Michał Mikołajewicz – 17pkt. (o lokatach 2-3 decydowała interpunkcja)

Prosimy o klamki!
Od pewnego czasu w dziewczęcej przebieralni nie ma klamek. Nie
musimy chyba nikogo przekonywać, jak jest to dla nas kłopotliwe. O
zamknięcia prosimy pana dyrektora, a o zamontowanie pana Roberta.
Mamy nadzieję, ze wkrótce będziemy mogły spokojnie się przebrać,
bez „podglądaczy”.
Dziewczyny

Christina Aguilera
WIEK-23 lata, DATA URODZENIA-18 grudnia 1980 roku
KOLOR WŁOSÓW-Jasny blond, KOLOR OCZU-Niebieski
JEJ KAPRYSY:
 ma 11 kolczyków w róŜnych miejscach,
 śpi przy zapalonym świetle, bo boi się ciemności
 nigdy nie postawiła nogi w szkole średniej
 lubi Johny’ego Deppa Bena Afflecka oraz Enrique
iglesiasa.
NAJSŁAWNIEJSZA PIOSENKA- „Dirrty”
Koniec bajeczek o pierwszej miłości i złamanym sercu! Christina ma juŜ dosyć tej
starej śpiewki. KaŜe teraz mówić na siebie X-Tina, a jej teledyski zaczynają przypominać filmy dla dorosłych (niestety!).

5 grudnia 2002 r - Dzień osób niepełnosprawnych
5 grudnia to dzień poświęcony osobom niepełnosprawnym. Z tej oto okazji klasa integracyjna II a przygotowała apel, któremu przewodziły słowa ks. Jana Twardowskiego.
”Gdyby kaŜdy miał to samo,
nikt nikomu nie byłby potrzebny.”

Dzieci podczas apelu wyraziły swój szacunek i podziw , dla tych , którzy na co dzień
borykają się z trudnościami i problemami , jednak potrafią cieszyć się kaŜdą chwila
Ŝycia. Jednocześnie podkreśliły ogromną wartość integracji, która stwarza jednakowe
szanse kaŜdemu dziecku. Nie ma bowiem dzieci gorszych i lepszych! Dla wszystkich
świeci to samo słońce!!
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Odpowiedzi do ankiety
Najwięcej ~
Jesteś duszą towarzystwa, zapalona tancerką i fanatyczką Hip-hopu.
Najwięcej #
MoŜesz tańczyć bardzo długo, ale przecieŜ w końcu trzeba odpocząć.
Najwięcej &
MoŜe i lubisz muzykę, ale musisz być pewniejsza siebie.
Najwięcej $
Kiepsko z tobą!!! Musisz wziąć się za siebie!!! To rozkaz.
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Ptaki na wiosnę.
Bociany

Liczące kilkanaście gatunków, w Polsce chronionych. Rodzina duŜych ptaków z rzędu
brodzących, występujących w Eurazji, Afryce i Ameryce. Długość do 100cm, Ŝywią się
rybami, płazami, gadami, drobnymi ssakami.
Jaskółki

Rodzina ptaków z rzędu wróblowatych. Obejmuje 79 gatunków. Charakteryzują się
długimi, zaostrzonymi skrzydłami oraz bardziej lub mniej wciętymi ogonami Posiadają
krótki dziób, wyjątkowo szeroko otwierany, co umoŜliwia łowienie w locie owadów.
Większość gatunków buduje miskowate gniazda, które konstruowane są głównie z
grudek mułu, błota lub gliny zmieszanych ze śliną, sukcesywnie przylepianych do skał,
budynków.
Skowronek

Ptak z rodziny skowronków występujących prawie w całej Europie. Zamieszkuje tereny
otwarte, uprawy rolne, pastwiska, suche łąki i ugory. Długość ciała 18 cm, rozpiętość
skrzydeł 26 cm. Upierzenie samca i samicy szarobrunatne, plamiste, z jasnym brzuchem, na głowie krótki czubek. Znany z wyjątkowo urozmaiconego i długiego śpiewu.
OdŜywia się latem owadami, a jesienią i zimą nasionami roślin polowych. Gnieździ się
na ziemi w wielkim zagłębieniu, a jego ubarwienie czyni go prawie niewidocznym.
Samica składa od pięciu do czterech jaj, które wysiaduje około 13 dni. Młode opuszczają gniazdo po około 2 tygodniach.
Paula

Marzanna
To kukła ze słomy, symbolizująca odchodzącą zimę. Dawniej topiono ją
uroczyście w rzece, śpiewając:
„Ze śmiechem, z pośpiechem topimy tę zimową wiechę.
Spływaj Ŝwawo, mroźna panno Marzanno!”
Na Śląsku topi się nie pannę kukłę, a kawalera. A jak się
nazywa ten kawaler? Marzniok! MoŜe więc w tym roku
poŜegnacie zimę z jakimś słomianym kawalerem?
(byle szybciej, bo zima na razie ani myśli ustąpić
– przyp. redakcji).
Karolina B.

Owocowy Horoskop Apolliński
BRZOSKWINIA
1 Osoby, które przyszły na świat w poniedziałek.
Urodzeni w tym dniu są odwaŜni, mają silną wolę walki i kochają ryzyko. Aby popisać się przed innymi, podejmują się spraw ponad swoje
siły. W ten sposób wyręczają kolegów, którzy sprytnie to wykorzystują.
Brzoskwinie są urodzonymi przywódcami. Ich planetą opiekuńczą jest
Słońce.

JABŁKO
2 Osoby, które przyszły na świat we wtorek.
MoŜna na nie liczyć w kaŜdej sytuacji. Jabłko jest podziwiane jako
gospodarz, którego kuchnia słynie ze wspaniałych i wyszukanych
potraw. Potrafi być duszą towarzystwa. Doskonale potrafi zorganizować sobie czas.

MANDARYNKA
3 Osoby, które przyszły na świat w środę.
Twoje najwaŜniejsze cechy to powaga, zrównowaŜenie, cierpliwość.
Zanim coś zrobisz, musisz to dwa razy przemyśleć. Ale zbyt często
oczekujesz, Ŝe wszystko samo się ułoŜy. W ten właśnie sposób bardzo
duŜo tracisz i musisz wytęŜyć wszystkie siły na przezwycięŜenie tej
słabości.

GRUSZKA
4 Osoby, które przyszły na świat w czwartek.
Twoje zalety to przebojowość, poczucie odpowiedzialności za wszystko,
co dzieje się wokół i fantazja. Zawsze najwaŜniejsze są dla ciebie sprawiedliwość i wolność. Często źle mierzysz swoje siły na zamiary i w
końcu brakuje ci energii, by wprowadzić w Ŝycie swe wspaniałe plany.

OLIWKA
5 Osoby, które przyszły na świat w piątek.
Kierujesz się zasadą: najpierw praca i obowiązki, dopiero potem przyjemności. Wszystko co robisz, starasz się robić dobrze. Przez swoją skłonność do
perfekcji, często gubisz się w drobiazgach, zapominając o sednie sprawy.

PIGWA
6 Osoby, które przyszły na świat w sobotę.
Szlachetny(a), odwaŜny(a), dobry(a) – tak postrzegają cię inni. Robisz
wraŜenie osoby spokojnej, a czasami nawet nieśmiałej, ale to tylko pozory. Jeśli ktoś sprawia ci przykrość lub bezpodstawnie krytykuje, potrafisz
zmienić się z łagodnej owieczki w dzikiego tygrysa.

ANANAS
7 Osoby, które przyszły na świat w niedzielę.
Twoje najwaŜniejsze cechy to pewność siebie i optymizm, ale i skłonność do lenistwa. Potrafisz wychodzić obronną ręką nawet z najtrudniejszych sytuacji. Nie ma dla ciebie spraw niemoŜliwych do załatwienia.
Kochasz przygody i interesujesz się wszystkim dokoła. W niedzielę
rodzi się najwięcej pisarzy i myślicieli.

Karolina B.
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KSIĄśKI

Cztery nieznośne dziewczyny Część 4

MAGICZNY ŚWIAT WŁADCY PIERŚCIENIA.
Dlaczego hobbiści mieszkają w norach? Jak Tolkien wymyślał imiona swoich postaci?
Jaka kraina była pierwowzorem Śródziemna? Ten ilustrowany przewodnik po świecie
Tolkienowskiej wyobraźni odpowiada na niemal wszystkie pytania, jakie mogliby zadać jego miłośnicy. Autor wskazuje mity, legendy i wierzenia, a takŜe fakty z biografii
pisarza, które stały się inspiracją dla jednej z największych epickich opowieści w dziejach literatury.
POLECAMY!
MARCHEWA

Tamara, Jerry i Kayli wybrały się do nowo otworzonego centrum handlowego. Dostały
od rodziców trochę „kasy” i miały zamiar kupić jakieś ładne ciuszki na zbliŜającą się
dyskotekę.
Z wielkimi torbami pełnymi ubrań wyszły z budynku. Tamara kupiła baaardzo krótką
bluzeczkę oraz szerokie spodnie.
-Wyglądają jak worki po kartoflach z otworami na nogi.-stwierdziła Jerry, przekonując
tym samym Kayli.
Obie wybuchnęły śmiechem. Tami zaczęła wrzeszczeć na Jerry.
-Myślisz, Ŝe twoja sukienka w kwiatki nie wygląda jak torba na zakupy?! Jest rozciągnięta jak guma balonowa do Ŝucia.
-No co jest z wami?- przeszkodziła w dalszej kłótni Kayli.- Nie macie się o co spierać.
To przecieŜ moje ubrania są najładniejsze.
-Nieprawda!
-Prawda!
-Nie!
-Tak!
Czy Tamara, Jerry i Kayli pokłócą się na dobre??? Na te i inne pytania odpowiedzi
szukajcie w następnym odcinku ,,Czterech nieznośnych dziewczyn”, w następnym
numerze. Pa! Pa !

Harry Potter i komnata tajemnic
To druga część znanej juŜ Wam gry.
Harry jest juŜ starszy i uczy się na drugim roku w Hogwarcie.
Musi nauczyć się nowych zaklęć, zdać egzaminy z róŜnych
przedmiotów, a przede wszystkim uratować szkołę przed
potworem z Komnaty Tajemnic. Czy mu się uda? To juŜ zaleŜy
od nas.
Grafika jest na dobrym poziomie. Gra została wydana w wersjach
na Play Station 2, Xbox, GameCube i GameBoy Advance.
POLECAMY!
MARCHEWA

Elijah Wood
JuŜ po raz drugi wciela się w postać dzielnego Froda w Tolkienowskiej trylogii ,,
Władca Pierścieni”. Po ubiegłorocznej ,,DruŜynie Pierścienia”, teraz w kinach triumfują ,,Dwie WieŜe”.
Imię i nazwisko : Elijah Jordan Wood
Data urodzenia : 28 styczeń 1981 [Wodnik]
Miejsce urodzenia: Cedar Rapids, Iowa, USA
Kolor oczu
: Niebieskie
Kolor włosów
: Ciemny blond
Rodzeństwo
: brat Zack i siostra Hannah
śyciorys
: Syn Warrena i Debbie Wood. Mając 5 lat pojechał z mamą do
Los Angeles, gdzie wziął udział w pierwszym castingu. Jego matka uznała, Ŝe powinien
zostać wielką gwiazdą światowego kina. Początkowo Monkey (po polsku ,,małpka”
− taki przezwisko nadali mu przyjaciele) występował w serialach dla młodzieŜy i reklamówkach. Prawdziwą szanse otrzymał od Peter`a Jackson`a jako Frodo w
Tolkienowskiej trylogii.
Najsłynniejsze filmy:
,,Powrót do przyszłości”
,,Avalon”
,,Dzień zagłady”
,,Władca pierścieni: DruŜyna Pierścienia”
,,Dwie WieŜe”
UWAGA
W przygotowaniu ostatnia część ,,Władcy Pierścieni”, ,,Powrót Króla”!!!
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Gwiazdy w sieci
KaŜdy chce mieć swoją stronę internetową. Aktorzy Hollywoodu teŜ. Na stronie internetowej wybranej gwiazdy znajdziemy jej zdjęcia, biografię i zbiór informacji. Czy
wiecie, Ŝe Julia Roberts chciała być weterynarzem, a Brad Pitt śpiewał w chórku kościelnym? Zajrzyjcie na wszystkie strony, jakie Wam proponujemy!
Brad Pitt- www.bradpittfan.com
Arnold Schwarzenegger- www.schwarzenegger.com
Anthony Hopkins- www.planethopkins.co.uk
Russel Crowe- www.the-crowes-perch.com
John Malkovich- www.malkovichonline.com
Kevin Spacey- www.drivingmrspacey.com
Julia Roberts- www.aboutjulia.com
MARCHEWA

Warto być miłym dla innych.
Są wybory na prezydenta, burmistrza, dyrektora. Jednak uczniowie klas I-III postanowili być bardziej oryginalni i przeprowadzili wybory na najsympatyczniejszą koleŜankę
i najsympatyczniejszego kolegę. Wymagania były dość wysokie , ale warto przecieŜ
promować uśmiech na twarzy i Ŝyczliwość wobec drugiego człowieka. Wybory miały
miejsce w styczniu. W kaŜdej klasie odbyło się głosowanie, które wyłoniło tych najbardziej sympatycznych. Podsumowaniem wyborów był apel, podczas którego zaprezentowały się najsympatyczniejsze koleŜanki i najsympatyczniejsi koledzy. Nie zabrakło
teŜ dobrych humorów i wspaniałej zabawy. A co najwaŜniejsze, wszyscy dowiedzieli
się, jak trzeba postępować, Ŝeby mieć szanse w tych nietypowych wyborach.
Dzięki uczniom najmłodszych klas z pewnością będzie sympatyczniej na świecie!!!
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