
Witajcie!

Przed nami długo wyczekiwane ferie. Czas odpoczynku, zabaw,

ale i podsumowań. Zachęcamy Was więc do zapoznania się

z najnowszym numerem naszej gazetki. A w nim m.in.

zestawienie klasyfikacji oraz sondaż na temat ferii. Szczególnie

zapraszamy do lektury działu “Nasza twórczość”. Zamieściliśmy

w nim wiersze nagrodzone w różnych konkursach

międzyszkolnych. Sięgnijcie też do rubryki “Warto przeczytać”,

w której znajdziecie ciekawe propozycje nie tylko na zimowe

wieczory.
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Za nami I semestr roku szkolnego 2017/2018. Czas więc na krótkie podsumowania.
Serdecznie gratulujemy wspaniałych wyników w nauce i wszystkich sukcesów,
którymi cieszyliśmy się z Wami. Poniżej przedstawiamy uczniów z najwyższą średnią
w szkole.

1. Kowalska Anna 5,73 wzorowe

2. Paluszkiewicz Anna 5,73 wzorowe

3. Siedlecka Hanna 5,55 wzorowe

4. Napieralski Mikołaj 5,36 wzorowe

5. Dobrowolski Mateusz 5,29 bardzo dobre

6. Bednarczyk Jagoda 5,27 bardzo dobre

7. Jandernal Oliwia 5,27 wzorowe

8. Pawski Paweł 5,27 wzorowe

9. Pawelec Jagoda 5,27 wzorowe

10. Frankiewicz Maksymilian 5,27 bardzo dobre

11. Dembek Zuzanna 5,25 wzorowe

12. Lewandowski Aleksander 5,25 wzorowe

13. Asensky Maksym 5,21 bardzo dobre

14. Czepukojć Marlena 5,2 wzorowe

15. Pawelec Joanna 5,18 bardzo dobre

16. Radomska Marta 5,18 wzorowe

17. Tur Stanisław 5,18 bardzo dobre

18. Kostro-Olechowska Alicja 5,18 wzorowe

19. Gurbin Igor 5,18 bardzo dobre

20. Kowalski Mateusz 5,18 wzorowe

21. Ochendal Julia 5,18 bardzo dobre

22. Markiel Zofia 5,15 wzorowe
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Przed nami upragnione ferie zimowe. Jakie mamy plany
na ferie? Przeprowadziliśmy sondaż w naszej szkole.
Przeczytajcie.

Pani Beata Wierzbowska (biblioteka):
Wyjadę na narty na Słowację.

Pani Natalia Gniadek (pedagog szkolny):
W pierwszym tygodniu wyjeżdżam
do Niemiec, a w drugim będę remontować
mieszkanie.

Pani Iwona Młodzianowska (świetlica):
Wyjeżdżam do rodziny do Częstochowy.

Pani Milena (sklepik): Będziemy
remontować sklepik. Jego nowa nazwa
to ,,Dziupla”.

Pani Małgosia Porowska (świetlica):
Wyjadę w góry i nad morze.

Pan Piotr Rohde: Ferie spędzę z rodziną
na nartach.

Pani Ania Kosmowska: Jak będzie śnieg, to
z moimi dziećmi pojedziemy na sanki.
Będziemy też chodzić na basen.

Kewin z kl. III c: Najprawdopodobniej ferie
spędzę u babci. Babcia zabierze mnie
do kuzynów do Susza. Tam będziemy
zjeżdżać na sankach z dużej góry. Karmić
zwierzęta i przynosić świeże jajka od kur.
Z moim kuzynem będzie fajna zabawa.

Malwina z kl. III e: Będę jeździć na nartach.

Nikolas z kl. IV f: Jadę na obóz piłkarski.

Olek z kl. IV f: Jadę na narty na Słowację.

Marcin z kl. III e: Wyjeżdżam do cioci na
wieś. Będę jeździł na traktorze.

Roksana z kl. II f: wyjeżdżam do siostry do
Niemiec.

Kacper z kl. V d: Ferie spędzę w domu.
Będę się bawił , no i trochę się będę uczył.
Chciałbym wyjechać na Hawaje.

Asia z kl. I b: Pojadę na nart do
Białegostoku.

Luiza z kl. III c: Będę długo spać i mieć dużo
czasu dla siebie. Nadrobię zaległości w
czytaniu i pisaniu. Spotkam się z moimi
koleżankami i pojadę do babci. Mama
obiecała różne atrakcje, np. wyjście do kina i
do Centrum Zabaw.
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Trochę historii

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.
Święto to zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999. Jego
data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku
zginęło pięciu studentów podczas demonstracji, w której domagano
się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

J Ę Z Y K P O L S K I

Szacuje się, że polski jest językiem ojczystym
około 46 milionów ludzi na świecie. Posługuje
się nim 10% obywateli Unii Europejskiej.

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech
języka polskiego są znaki diakrytyczne, takie
jak "ą", "ę", "ż", "ś", "ź", jednak Polacy używają
ich coraz rzadziej. Niemal co drugi esemes
wysyłamy bez polskich ogonków i kreseczek.

Nieużywanie znaków diakrytycznych
prowadzi do zaniku wyróżnialności języka
polskiego i osłabienia jego roli
w przekazywaniu z pokolenia na pokolenie
polskiego dziedzictwa kulturowego.
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źródłó grafiki:
http://www.newsweek.pl/swiat/najpopularniejsze-jezyki-swiata-ktorego-jezyka-warto-sie-uczyc
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Z książką na ferie? Oto nasze propozycje dla młodszych czytelników,

i tych nieco starszych.

Liliana Fabiańska
Zaginiony piesek

Witajcie! Jestem Weronika. Polecam Wam książkę Liliany Fabiańskiej
pt. ,,Zaginiony piesek”. Opowiada historię Martynki, która miała
małego pieska. Wabił się Pufek.

Pewnego dnia dziewczynka przebrała się za Indiankę i biegała
za psem. Nagle Pufek zobaczył dwa koty i pognał za nimi. Martynka
nie mogła go znaleźć… Co było dalej? Czy Martyna odnalazła Pufka?
Dowiecie się, gdy przeczytacie książkę.

Weronika Skicka kl. III c

Yep Laurence, Ryder Joanne
Poradnik dla smoków. Żywienie i wychowanie ludzi
„By wytresować swojego pupila, potrzebujesz trzech rzeczy:
cierpliwości, cierpliwości i jeszcze raz cierpliwości”.
Panna Drake, uparty i zrzędliwy smok – czy tego chce, czy nie – ma
nowego pupila: nad wiek wygadaną Winnie.
Dziwna sprawa: dziesięciolatka myśl, że to panna Drake jest jej
zwierzątkiem! Co za niedorzeczny pomysł! Smoczyca ma przed sobą
trudne zadanie: wychować tę pyskatą osóbkę na idealną
towarzyszkę. O ile w ogóle jest to możliwe… Panna Drake otwiera
przed Winnie tajemną i fantastyczną stronę San Francisco.
Dziewczynka dostaje w prezencie szkicownik i rysuje w nim

czarodziejskie stworzenia. Problem zaczyna się, kiedy jej szkicelungi ożywają, uciekają i
swobodnie biegają po ulicach…
Czy Winnie i panna Drake położą kres chaosowi? Czy uda im się uwierzyć, że przyjaźń może
wynagrodzić ból po stracie najbliższych?

źródło opisu: http://iuvi.pl/ksiazka/poradnik-dla-smokow/
źródło okładki: http://iuvi.pl/ksiazka/poradnik-dla-smokow/

http://iuvi.pl/ksiazka/poradnik-dla-smokow/
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Kerstin Gier
Czerwień rubinu (pierwszy tom Trylogii czasu)
Gwen (Gwendoyn) Shepherd ma 16 i pół roku i wiedzie na pozór
normalne życie. Chodzi do szkoły, a jej najlepszą przyjaciółką jest
Leslie Hay. Dziewczyna jednak zawsze widziała rzeczy, których inni
nie widzieli, na przykład szkolnego ducha Jamesa. Jej kuzynka
Charlotta urodziła się dzień szybciej niż Gwen. Jest ona nosicielką
genu, który w momencie ukończenia 16-17 lat pozwoli jej

źródło okładki: mediarodzina.pl podróżować w czasie. Całymi latami przygotowywana była do tego,

jak odnaleźć się w przyszłości. Jednak niespodziewanie to Gwen przenosi się w czasie.
Dziewczyna na początku myśli, że Issac Newton pomylił się w obliczeniach co do daty
urodzin osobynoszącej gen. Cała historia jest jednak o wiele szersza. Gwendolyn musi z
dnia na dzień umieć odnaleźć się w przeszłości. Niekontrolowanym przeskokom w czasie
zapobiega chronometr. Aby zadziałał trzeba użyć paliwa, jakim jest krew podróżnika w
czasie. Dziewczyna otrzymuje też misję do wypełnienia. Wspólnie z innym nosicielem genu
- Gideonem - musi udać się w przyszłość, by uzupełnić chronometr krwią jeszcze czworga
podróżników w czasie. Kiedy w chronometrze będzie krew wszystkich nosicieli niezwykłego

genu, spełni się tajemnicza przepowiednia. Naprawdę polecam tę książkę. Bardzo
przyjemnie się ją czytało. :D

Eliza Skiba VIa

Avengers to film znanej wytwórni Marvel opowiadający o grupie
wojowników broniących pokoju. Staną oni przed nie lada
wyzwaniem będą musieli odzyskać Teserakt – źródło niewyo-
brażalnej energii, skradziony przez Azgardczyka Lokiego. Czy
Avengers zdołają się zjednoczyć przeciw wspólnemu wrogowi?
Czy uda im się obronić Ziemię przed atakiem najeźdźców z innego
wymiaru? Na te pytania odpowiecie sobie, oglądając film Avengers.

Jakub Heigelman kl. VIa
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W tym wydaniu gazetki prezentujemy utwory Marty Dudy (VIb) i Kasawiera
Radzimińskiego (VIb), których twórczość została doceniona w mędzyszkolnych
konkursach poetyckich: “Życzliwe wierszowanie” oraz “Od Ikara do...”

Szepty Życzliwka

Ten Życzliwek mieszka w Tobie,

Słyszysz jego szepty w głowie.

To, co mówi Ci sumienie,

Jego właśnie jest pragnieniem.

Bo Ci ubiór nie pasował,

Z chłopaka się wyśmiewałaś.

Jego godność, dumę, honor,

W popiół zmienić, zniszczyć chciałaś.

Przez hejterskie zachowanie,

Przyjaciółkę swą straciłaś.

Ciągłe w domu rozrabianie,

Znów się z mamą pokłóciłaś.

Czy to robisz dla poklasku?

Czy ze zwykłej bezmyślności?

Zdajesz sobie przecież sprawę,

Ze swej niezwykłej niegodziwości.

Popatrzyłaś w duże lustro,

Nie widziałaś tam już siebie.

Zobaczyłaś w nim potwora,

Który niestety wychodzi z Ciebie.

Przemówiło już sumienie,

Serce także zrozumiało.

Powiedziałaś: „Ja to zmienię!”

Nawet dobrze to zabrzmiało.

Tak też słuchaj głosu swego,

Nie zewnętrznych prowokacji.

W tych Życzliwka cichych słowach,

Znajdziesz zawsze dużo racji.

Marta Duda VIb
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W poszukiwaniu Życzliwka...

Czy ktoś zna życzliwka może?

Tego chłopca, co pomoże!

Gdzie go znajdę? Czy ktoś wie?

Czy ktoś widział? Tak czy nie?

Tego chłopca, co w dni każde,

Myśli o tym, co jest ważne.

Komu rękę swoją dać,

By mu pomóc z kolan wstać.

Komu uśmiech posłać dziś?

Komu pomóc wstać i iść?

Przed czym innych dziś obronić?

Kogo własnym ciałem chronić?

Gdzie go znajdę? Czy wy wiecie?

Muszę szukać w całym świecie?

Dobrze przyjrzyj się dziś sobie,

Może mieszka on i w Tobie!

Ksawier Radzimiński VIb

Odyseusz

Odyseusz, władca Itaki, niezwykle szczęśliwy,

Pragnął rządzić krajem i być sprawiedliwy.

Uczuciem darzył żonę, co w błogosławionym stanie,

Zostawił ją dla misji, smutne to było rozstanie.

Wziął miecz do ręki, by przez morze płynąć,

Ratować Helenę, był gotów i zginąć.

To jemu sukces Grecy zawdzięczają,

Pokonał Trojan, więc chwałę obwieszczają.

W drewnianym koniu ukrył odważnych wysłańców,

By nocą zgładzili nietrzeźwych mieszkańców.

Dziesięć lat wojował, chciał wrócić do rodziny,

Ujrzeć swego syna, świętować kolejne urodziny.

Już płynął statkami z wielkimi łupami,

Na ziemiach cyklopów rozstał się z marzeniami.

Polifem – ludożerca zjadł mu towarzyszy,

Oślepić go musiał, potwór nadal krzyczy.

Klątwa Posejdona nad jego głową zawisła,

Czekała go tułaczka trudna i sążnista.

Podczas długiej podróży stracił dostatek,

Z dwunastu już został tylko jeden statek.

I ustrzegł się syren, i oparł Kalipso,

Do domu powrócił, bo był bardzo blisko.

Tam nie koniec walki, lecz o serce żony,

Musiał stanąć w szranki, biedny, obnażony.

Lecz nikt tak jak on strzelać z łuku nie umie,

Pod maską innego, trafia znowu cudnie.

Bije zalotników, w państwie ład wprowadza,

A po kilku latach syna na tronie osadza.

Tułaczka Odyseusza, władcy i wojownika niezwykłego,

Jest wciąż symbolem naszego losu ludzkiego.

Marta Duda VIb
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1. Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne.

2. Ubieraj się stosownie do pogody.

3. Nie doczepiaj sanek do samochodu.

4. Nie zjeżdżaj na sankach w pobliżu jezdni i zbiorników
wodnych.

5. Nie wybieraj się na spacery po zmroku.

6. Podczas wycieczek nie oddalaj się od grupy.

7. Idąc na dłuższe spacery, zawsze zabierz jakąś energetyczną
przekąskę.

8. Nie rzucaj śnieżkami w głowę, okna i samochody.

9. W trakcie leśnych wycieczek nie podchodź do dzikich
zwierząt.

10. Zawsze noś odblaski.

Opracowała: Anna Kowalska kl. VIa
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Plątaninka – oblicz działania i przyporządkuj
im poprawny wynik z sylabą. Odczytaj hasło.

Hasło ........................................

Krzyżówka – wpisz poszczególne hasła, a dowiesz się co będzie rozwiązaniem.

Pytania do krzyżowki

1. Pierwszy miesiąc roku.

2. Zimą prószy ... .

3. Okulary narciarskie.

4. Święto zakochanych.

5.Trzy kule ze śniegu, nos z marchewki, oczy i
guziki z węgielków, na głowie garnek. Co to ?

6.Gdy śnieg topnieje, z dachu zwisają ... .

7. Dwie deski i do tego kijki to .... .

8. Tatry to najwyższe .... w Polsce.

9. Ostatni miesiąc roku.

7 x 8 54 pra

9 x 6 56 U

6 x 8 42 my

6 x 7 48 wia

9 x 9 72 ty!

8 x 9 81 spor
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Pytania do krzyżowki

1. Rodzaj łyżew wykorzystywanych w jeździe figurowej.

2. Jest biały i pada z nieba.

3. Większość Polaków na ferie wybiera się w ...

4. Ośnieżone wzniesienia, z których zjeżdżamy np. na nartach lub snowboardzie.

5. Narciarze zakładają je, by chronić oczy.

6. Kiedy woda ... tworzy się lód.

7. Zjeżdżamy na nich z górek, mają płozy.

8. Przynosi dzieciom prezenty na Boże Narodzenie.

9. Jeździmy tam na łyżwach.

10. ... narciarski - dzięki niemu narciarze dostają się na szczyt.

11. Z niej zazwyczaj zrobiony jest nos bałwana.

Dlaczego dwie blondynki nie
mogą jechać na motorze?
Bo kłócą się która ma siedzieć
przy oknie.

– Jasiu, jaką częścią mowy
jest wyraz „nic”?
– Czasownikiem.
– Jak to czasownikiem?
– No bo odpowiada
na pytanie „co robi”.

Egzamin na studia prawnicze.
Egzaminator:
– Dlaczego zdecydował się
pan studiować na wydziale
prawą?
Student:
- Tato, nie wygłupiaj się.

Dowcipy dostarczył: Jakub Heigelmann (kl. VIa)
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 Kolejny numer gazetki – wiosenny – ukaże się w połowie kwietnia.

 Zainteresowanych współpracą z gazetką prosimy o dostarczanie tekstów

na adres mailowy: gazetka.szesnastka@interia.pl. Materiały można też dostarczyć

bezpośrednio do p. Ewy Felskiej lub p. Magdaleny Gazdy. Czekamy przede wszystkim

na prace literackie, poetyckie, plastyczne, ciekawe fotografie, a także recenzje

ciekawych książek i filmów.

 Na prace czekamy do 16 marca.

Serdecznie zapraszamy uczniów do nadsyłania recenzji

filmu “Cudowny chłopak”. Napiszcie o swoich

wrażeniach, przemyśleniach. Może dostrzegacie

podobne problemy w naszej szkole? Czekamy

na Wasze prace do 16 marca. Przesyłajcie je na adres

mailowy: gazetka.szesnastka@interia.pl

mailto:gazetka.szesnastka@interia.pl
mailto:gazetka.szesnastka@interia.pl
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