Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej w Kunowie Nr 2/2008

cena: 0,50 zł

W numerze:
• Relacje z „You can dance”
• WraŜenia z konkursu “Mam talent!”
• Mikołajkowy turniej piłki noŜnej
• Papierosy i kosmita
• Świąteczne przedstawienia
• KONKURSY!!!
• KrzyŜówka, humor
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W listopadzie i grudniu Ŝycie naszej szkoły zostało zdominowane
przez konkursy i imprezy!
Odbyły się eliminacje szkolne i międzyszkolne do konkursów:
• z matematyki i przyrody
• z języka polskiego i historii
• z religii

Oto zdjęcie z Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego 20008

Cykl listopadowych i grudniowych imprez rozpoczął uroczysty apel
z okazji Święta Niepodległości. To przedstawienie przygotowaliśmy jak zwykle
z panią M. Budzyńską.
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Następne dwie imprezy przygotowaliśmy sami – bez pomocy nauczycieli.
Na pomysł zorganizowania w naszej szkole You can dance wpadła
Kinga Kowalewska. Ona była organizatorką tego konkursu i jedną z jurorek.
Wśród oceniających była teŜ Martyna Dolańska. Oto jej relacja:
Tańczyło czworo uczestników i z nich wybieraliśmy najlepszego. Podobało
mi się to, Ŝe chłopcy tańczyli śmieszne. My – jurorki bardzo się kłóciłyśmy, ale
ostatecznie wygrał Michał Kowalewski. Wśród oceniających były teŜ
Paulina Sokołowska i Karolina Kubicka, a ostatnią edycję prowadziła Patrycja
Siwiec. Nie był to program idealny i najlepiej przygotowany, ale zaprosiliśmy
nauczycieli. Niektórzy przyszli.
Martyna Dolańska

W listopadzie zorganizowaliśmy teŜ konkurs „Mam talent”
Oto relacja Kamilii Rolewicz:
Organizatorkami tej imprezy były: Daria Gontarz, Patrycja Przychodzka,
Karolina Kubicka i ja.
W początkowych eliminacjach wzięło udział 24 uczestników. Jurorzy
kolejno oceniali występ kaŜdego. Niestety, musieliśmy wybrać najpierw
dwanaścioro uczestników, a później do półfinału tylko sześcioro najlepszych. Byli
to: Paulina Sokołowska, Łukasz Romciw, Natalia Brzoza, Marcel Sucholas, Kinga
Kowalewska oraz Patrycja Siwiec.
Finał konkursu juŜ niedługo!!!
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Wielu uczniów naszej szkoły było
na anrzejkach w Skalinie.
Była tam równieŜ Daria Gontarz, która
krótko napisała o tej imprezce:
29 listopada, w sobotę nie mogłam się
doczekać godziny 18.00. Widziałam, Ŝe tego
dnia
w klubie Oaza w Skalinie będzie
zabawa andrzejkowa, Ŝe będziemy sobie
wróŜyć i tańczyć. Wszystko zorganizowała
pani E. Serba. Mógł przyjść kaŜdy, kto miał
ochotę. Najpierw były wróŜby, potem tańce.
Podobała mi się ta zabawa, mile ją
wspominam.

11 grudnia w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne na temat
szkodliwości palenia papierosów i AIDS.
Z tej okazji uczniowie z klasy IV pokazali przedstawienie pt. „Papierosy
i kosmita”. W tej scence przybysz z kosmosu zastanawia się dlaczego ludzie
palą. „MoŜe to jakaś dodatkowa wentylacja, a moŜe im się styki przegrzały”myśli kosmita, a później wysyła taką relację na swoją planetę:

„Ziemianie siedzą i dymią. To się nazywa palenie papierosów. Tak się u nich
nawiązuje przyjazny kontakt. To chyba jakiś powszechny rytuał.”

Z tego przedstawienia i z całych zajęć wypływa wniosek, Ŝe palenie nie ma sensu!
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Wielkim, wzbudzający wiele emocji wydarzeniem był
I GMINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI
NOśNEJ, który odbył się 4 grudnia w naszej szkole.
Relację z tego turnieju do naszej gazetki napisał Przemek Sadowski.
Do tego meczu przygotowywaliśmy się dwa tygodnie. Pani powiedziała, Ŝe
musimy wygrać!
I udało się! Na Turnieju nie przegraliśmy Ŝadnego meczu i nasz bramkarz
nie wpuścił Ŝadnej bramki! Mecze sędziował nauczyciel wychowania fizycznego
ze Szkoły Podstawowej w Kobylance. Moim zdaniem (pisze Przemek) sędzia
niesprawiedliwie uznał gola, gdy piłka trafiła w poprzeczkę. Z tego powodu była
kłótnia, zarządzono dogrywkę, ale i tak wygraliśmy!!! Dostaliśmy złoty puchar!
W czasie przerw moŜna było iść do klasy, gdzie był przygotowany
poczęstunek: napoje i słodycze.
Turniej był naprawdę świetny i nie mogę się doczekać następnego.
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17 grudnia lekcje były skrócone. Po zwykłych zajęciach mogliśmy
obejrzeć mikołajkowe przedstawienia. Wystąpił zespół Sweet dools, teatrzyk
„Kurtynka”, uczniowie z klas O – III, a następnie aktorzy z Torunia.
Podobał mi się występ dziewcząt przebranych z ŚnieŜynki oraz pani Zimy,
którą była Beata Zawadzka. ŚnieŜynki tańczyły m. in. do utworów Vivaldiego i to
było bardzo piękne.
W przerwie między przedstawieniami kupowaliśmy losy loterii fantowej.
Było sporo emocji, bo główną wygraną miała być mp3. Wylosował ją Artur
Wrzeszcz. Szczęściarz!
Występ i zabawy z aktorami rozśmieszyły nas do łez. Najsłodszą
niespodzianką były paczki, które pod koniec przedstawienia rozdawał Mikołaj i
skrzat. Dobrze się bawiłam tego dnia. Chciałaby, Ŝeby tak było częściej...
Kinga Kowalewska

Na długie, zimowe wieczory najlepsza jest ksiąŜka! Właśnie. Oto kilka
konkursów związanych z ksiąŜkami:
1. RozwiąŜ krzyŜówkę :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Stoi na stacji ......
Miasto, w którym mieszkał pan Tralaliński
Spadło z pieca
Rozindyczył się w wierszu pt. „Figielek”
Chłop wiózł z lasu w czasie mrozu
Synek słonia Trąbalskiego nazywa się Biały ...............
Sypał się za Grzesiem

6

Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej w Kunowie Nr 2/2008

2. Połącz tytuły ksiąŜek z ich autorami.

Dynastia Miziołków
PippiPończoszanka
Tomek w Krainie Kangurów
Harry Potter i komnata tajemnic
Pan Samochodzik i złota rękawica

AlfredSzklarski
Joanne Rowling
Joanna Olech
Zbigniew Nienacki
Astrid Lindgren

3. Zgadnij, z jakich ksiąŜek pochodzą te fragmenty:
A. „Mój chłopcze, kłamstwo zaraz moŜna poznać, poniewaŜ istnieją dwa
rodzaje kłamstw: takie, co mają krótkie nogi, i takie, co mają długi nos.”
B. „JuŜ za ogrodem uczuł swąd. Pośpieszył kroku, wybiegł na dziedziniec,
stanął, spuścił ogon i nastawił uszu.”
C. „Tak przeszedł cały rok. Cesarz, dwór i wszyscy Chińczycy umieli na
pamięć kaŜdy najmniejszy dźwięk śpiewu sztucznego ptaka.”
D. „Pobyt nasz w szpitalu przeciągnął się do południa. O tej porze pan Kleks
jada zazwyczaj drugie śniadanie, my zaś udajemy się nad staw lub boisko.”
E. „We dworze miał skrzypce lokaj i grywał czasem na nich szarą godziną,
aby się podobać pannie słuŜącej.”
F. „MoŜe spotkacie kiedyś wiejskiego chłopca, który szuka zarobku i takiej
nauki, jakiej między swoimi nie mógł znaleźć.”
G. „To aŜ dziwne, jak moŜna upodobnić się do Indian za pomocą koców, piór
i kolorowych szalików. Czarny, błyszczący papier pocięty w długie, wąskie
paski i przywiązany do głów Ŝółtymi wstąŜkami wyglądał jak najprawdziwsze
włosy. Za wstąŜki dzieci powtykały mnóstwo indyczych piór. W kuchni
znaleźli pudełko ceglastego proszku, którego kucharka uŜywała do
szorowania garnków. Dzieci rozrobiły go mlekiem, po czym starannie
pomalowały sobie nawzajem twarze i ręce, aŜ stały się tak czerwone jak
prawdziwi Indianie - a moŜe nawet jeszcze bardziej.”
4. Zagadka ortograficzna
Ile i jakie błędy moŜna zrobić w słowie: przedstawienie ?
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Uwaga! Kto rozwiąŜe któreś z zadań konkursowych (lub wszystkie) proszony jest
o kontakt z panią B. Eiding. Czekają nagrody!

W ostatnim dniu przed zimową przerwą świąteczną mieliśmy w szkole, jak
co roku, piękne przedstawienie -JASEŁKA I WIGILIĘ SZKOLNĄ.

HUMOR SZKOLNY
Koniec roku szkolnego. Synek wychodzi ze szkoły.
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy!
- Dlaczego ?
- Nie musisz mi kupować ksiąŜek na przyszły rok. Zostaję w tej samej klasie...

śYCZENIA:
W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi,
niech Wam jak najlepiej w Ŝyciu się powodzi,
zaś w Nowym Roku o kaŜdej godzinie,
niechaj nic co dobre Was w Ŝyciu nie minie!
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