Witamy!

W tym numerze:

Witamy w ju drugim tegorocznym wydaniu
gazetki ,,Szkoła.pl” wykonanej przez klasę
szóstą. W tym wydaniu dowiecie się co
wydarzyło się podczas szkolnych mikołajek,
jak klasy obchodziły wigilię klasową, jakie
nowe zwycięstwa osiągnęli my w sporcie,
będziecie mieli okazję wypróbować nowy
przepis naszego kuchmistrza Tomka,
dowiecie się co jest modne zimą oraz wiele
ciekawych działów, które były w
poprzednim wydaniu. żamy nadzieję, ze
wam się spodobają, dlatego z chęcią
zapraszamy do przeczytania naszego
kolejnego wydania gazetki!

źolejny medal chłopców w
zawodach!
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Z

ycia Szkoły
Mikołaj w szkole
07.12.2013r. obchodzili my w naszej szkole
żikołajki. Jak co roku, najpierw odbyła się
mikołajkowa loteria. Jako główne nagrody
mo na było wygrać spadające małpki,
słuchawki, konsole, piłkę i poduszkę. Oprócz
tego wszystkiego były jeszcze inne
nagrody. O godz. 10:00 wszyscy udali my
się na górę, na scenę, gdzie obejrzeli my
ciekawy występ kl. I. Po występie, pojawił
się żikołaj. Podczas gdy on rozdawał
prezenty klasie I, II i III, klasa IV, V i
VI udały się na dół. Tam brały udział w konkursach
wymy lonych przez siebie. Te konkursy, to: źocham Cię Polsko,

Omnibusek, Familiada i źalambury. Gdy żikołaj skończył rozdawanie prezentów młodszym
klasom, przyszedł do klas starszych i tak e obdarował ich prezentami. Ten dzień przebiegł
w miłej atmosferze. Wszyscy uczniowie byli zadowoleni z
tego co wylosowali. Chocia trafili się i tacy, którym los nie
przyniósł du ego szczę cia w loterii, ale u miech i tak nie
znikał z ich twarzy……
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Wigilie klasowe i jasełka
20.12.2013r. wszystkie klasy starsze obchodziły wigilie klasowe,
a młodsze 19.12.2013r. Chyba w ka dej klasie był barszcz z
uszkami. Uczniowie przynosili ciasta i ciasteczka. Na początku
wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie yczenia, a pó niej
zasiedli do stołu. Po zjedzeniu piewali kolędy. Wigilie przebiegły
w miłej i ciepłej atmosferze. Na piątej lekcji wszyscy poszli na
górę obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów z klasy I, zerówki i
przedstawicielki kl. VI Gabrysi Jurkowskiej. Występ był bardzo
ciekawy, opowiadający, o narodzeniu Pana Jezusa. Uczniowie
mówili wierszyki i piewali kolędy. Wszystkim bardzo się podobało.

Konkursy

wiąteczne

Jak co roku, przed więtami Bo ego Narodzenia, w szkole były
organizowane ró ne konkursy. W tym roku tradycyjnie odbył się
konkurs na najładniejszą kartkę wiąteczną. Oprócz niego był te
konkursy na najdłu szy łańcuch, na najładniej ustrojoną sale i na
najładniejszą gazetkę klasową. Podczas zebrania samorządu szkolnego
uczniowie ustalili, e co miesiąc będą wybierać jeden dzień; je li w
tym danym dniu uczniowie przyjdą ubrani na galowo, nauczyciele nie
będą mogli ich pytać, a je li cała klasa przyjdzie tak ubrana, to nie
będzie mo na zrobić tej klasie kartkówki, ani klasówki. O to wyniki
danych konkursów:
Konkurs na najładniejszą kartkę wiąteczną:
I m-ce zajęła praca żateusza Dudy z kl. III
II m-ce Katarzyny Słabaszewskiej z kl. IV
III m-ce Agaty Kulig z kl. VI.
W konkursie na najdłu szy łańcuch zwycię yła klasa VI, a w
konkursie na najładniej ustrojoną klasę i najładniejsza gazetkę
klasową, wszystkie klasy miały I miejsce

G.J

Szkoła.pl
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Tomek
Gotuje

Pizza
Składniki:






45 dag. mąki
2 dag. dro d y



1 szkl. mleka



szczypta soli



pieczarki



ser




1 ły . cukru
2 ły ki oleju



szynka



Cebula
mleko +dro d e + cukier wymieszać ,gdy wyro nie dodać mąkę, sól wyrobić
następnie dodać olej, rozło yć na blaszce i po kolei dodawać ser ółty,
pieczarki, cebula i szynka

T.S
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Sport
Sukces chłopców w piłce no nej halowej

W dniu 12.10.2013 roku na hali widowiskowo - sportowej w Łącku odbył się gminny Turniej
Halowej Piłki No nej chłopców. Zespół z naszej szkoły wywalczył zaszczytne miejsce na
podium – III. Żepsi byli tylko piłkarze z ZSG z Łącka i SP z żaszkowic.
Gratulujemy i yczymy dalszych sukcesów sportowych w nowym roku!

żistrzostwa

wiata w piłce ręcznej kobiet 2013

Polskie szczypiornistki zostały czwartą dru yna wiata.
żistrzostwa wiata organizowane przez IHF odbyły się w Serbii od 6 do 22 grudnia 2013
roku na pięciu arenach w czterech miastach. W turnieju wystąpiły 24 zespoły.
W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Brazylii, drugie miejsce –
Serbii, trzecie miejsce – Danii a czwarte – Polski.
K.T

Sukcesy polskich zawodników bardzo cieszą!
Szk
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Ciekawostki
Przed sądem w Viana do Castelo ruszył wczoraj proces surferów wzajemnie
oskar ających się o kradzie fali i spowodowanie kolizji na morzu. Obaj zawodnicy
uchodzą za największych sportowych rywali w tym północno-zachodnim regionie
Portugalii.
W Portugalii ruszył proces dwóch serferów oskar ających się o kradzie morskiej fali
Na pierwszej rozprawie przed sądem pojawiło się wraz z dwoma zawodnikami
kilkudziesięciu pasjonatów surfingu z miasta Viana do Castelo. Większo ć z nich było
wiadkami zderzenia surferów, do którego doszło 24 listopada ub.r. przy pla y
Cabedelo.
Przed sądem spotkali się prezes lokalnego klubu surfingowego Joao Zamith oraz jeden
z najbardziej utytułowanych zawodników regionu Ricardo Forte. Wzajemnie oskar ają
się o kradzie fali morskiej i doprowadzenie do zderzenia na deskach, w którym
odnie li obra enia.
Były one jednak na tyle niegro ne, e po wyj ciu z wody rywale postanowili dochodzić
sprawiedliwo ci "własnoręcznie". Po rozdzieleniu przez innych surferów udali się na
obdukcję do szpitala. Jej wynik załączony został
jako dowód w procesie sądowym, który ruszył w
połowie listopada. Według akt sprawy w efekcie
kolizji całkowicie zniszczona została jedna z
desek surfingowych, wyceniana na 70 euro.
Podczas rozprawy sędzia wyraziła zdumienie, e
obaj 38-letni mę czy ni nie potrafili porozumieć
się poza sądem i zaanga owali w sprawę innych
miło ników pływania na desce, w tym
przedstawicieli Portugalskiej Federacji Surfingu.

R.
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Moda
W damskiej kolekcji F&F na sezon jesień-zima 2013/14,
oprócz szerokiej oferty ramonesek, pojawiły się równie
ró ne modele kurtek, a w ród nich puchowe modele i
płaszcze z futrzanymi elementami, które idealnie sprawdzą
się podczas mro nych zimowych dni.

Do sklepów w cało ci trafiły ju jesiennozimowe kolekcje, a wraz z nimi ciepłe swetry,
które są niezbędne w naszym klimacie. Dostępne
w sklepie F&F.

W linii znajdziemy ciepłe botki i kozaki,
zaopatrzone w niezawodną broń przed
chłodem-futerka, ko uszki i dziergane
ciągacze. Do wyboru z wysoką cholewką i o
długo ci 3/4 oraz ró ne rodzaje botków.

A.S
Szkoła.pl
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Top 10 Piosenek

1.

Tsunami - DVBBS & Borgeous

2.

Timber - Pitbull feat. Ke$ha

3.

Royals - Lorde

4.

Dunder Control - Calvin Harris

5.

Unconditionally – Katy Perry

6.

Mouse Party - DJ Antonie vs. Mad Mark

7.

ży Słowianie - Cleo & Donatan

8.

Hey Rother - Avicii

9.

What Now—Rihanna

10. Bałwanica - Piersi

Z ycia Gwiazd...
wie o upieczony mał onek źory (63 l.) opiekuje się ukochaną, jak tylko mo e. Gwiazda
wypoczywa w domu, a źamil Sipowicz (61 l.) dba o to, by niczego jej nie zabrakło. Była
liderka kultowego żaanamu kuruje się w domowych pieleszach, a gdy głód dał o sobie znać, jej
mał onek czym prędzej popędził do ulubionej knajpy piosenkarki i przyniósł jej ciepły obiadek
prosto do domu!
O tym, e źora walczy z chorobą, mówi się od tygodni. śrtystka, która nie mo e teraz
pochwalić się najlepszą formą, zrezygnowała z grania koncertów, występu na sylwestrze i
dalszego udziału w show Polsatu „żust be the music”.

M.K
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Rozrywka
1. Przejd labirynt

Szkoła.pl
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2. Rozwią rebusy

A.K
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Humor
Blondynka spó nia się do pracy.
Zdenerwowany szef dzwoni do niej i mówi:
- Gdzie Ty jeste ?
- Jadę do pracy, korek jest
- ś jak długi?
- Nie wiem, bo jadę pierwsza.

Na dyskotece Jasio podchodzi do
siedzącej przy stole dziewczynki i pyta:
- Zatańczysz?
- Tak, chętnie.
- To dobrze, bo nie mam gdzie usią ć.

Jasiu wraca ze szkoły i mówi:
- Tato, dostałem pały z polskiego, matematyki i
religii.
- Dlaczego dostałe pałę z polskiego?
- Bo napisałem kurka przez o z kreską.
- A z matematyki?
- Bo nie wiedziałem ile to jest 2x2.
- No jak nie wiesz ile to jest 2x2?
- No odpowiedziałem 5.
- 5? 2x2 to jest 4.
- ś tę ostanią pałę dlaczego dostałe ?
- Bo ksiądz mówił, e Bóg jest wszędzie, a ja się
zapytałem czy u źowalskiego w piwnicy te jest.
- A on na to?
- e jest, a ja mu odpowiedziałem: a guzik, bo
Kowalski piwnicy nie ma

Przed bramą nieba staje ksiądz i
kierowca autobusu.
więty Piotr mówi:
- Ty kierowco do nieba, a Ty księ e do
czy ćca.
- Ale czemu tak? - pyta ksiądz.
- Bo widzisz, jak Ty prawiłe kazania
to wszyscy spali, a gdy on prowadził
autobus to wszyscy się modlili.

Dwie blondynki oglądają TV.
Jedna mówi do drugiej:
- Patrz! Benedykt XVI
Na to druga odpowiada:
- ś źubica który?

Przychodzi synek do mamusi i pyta:
- żamusiu, to prawda, e dzieci przynosi
bocian?
- Tak synku.
- ś więty żikołaj przynosi prezenty?
- Tak kochanie.
- ś Ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy?
- Tak skarbie.
- To mamusiu po co wła ciwie trzymamy
tatę?

- Halo sąsiedzie! Czy pan ju zrobił
swojemu synowi zadanie z matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- ś da pan spisać?

R.D
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