To już szósty miesiąc w tym roku szkolnym. Jak ten czas
szybko leci. A za oknem wciąż zima. Cieszcie się więc śniegiem i lodem. Bo za chwilę znów zawita
do nas wiosna. Za nami już pierwsze półrocze i wyniki klasyfikacji. Oto lista najlepszych uczniów w
naszej szkole:
Kl. I
1. Czujko Julia

2. Bełch Oliwia- śr.5,00
Kl. V

2. Polus Inga

1. Smejda Zuzanna – śr. 4,91

3. Wiskowska Weronika

2. Szczecioska Zuzanna – śr. 4,91

Kl. II

Kl. VI

1. Wojtaszek Mikołaj

1. Zaborowska Aleksandra – śr. 5,27

2. Fangrat Lena

2. Kujawska Malwina – śr. 5,09

3. Pietrzak Ola

3. Początek Jagoda – śr. 5,00

4. Nowak Julia
Kl. III a

Kl. IG
1. Bielas Wiktoria – śr. 4,79

1. Kujda Aleksandra
2. Grudzioski Bartosz

Kl. IIG

3. Pater Wiktoria

1. Drzazga Martyna – śr. 5,07

4. Drzazga Hubert

2. Purtak Julia – śr. 5,07

5. Rutkowska Natalia
6. Piwowarska Milena
7. Kwiatkowska Julia

Kl. IIIG
1. Sęk Zuzanna – śr. 4,93
2. Miller Mikołaj – śr. 4,86

8. Szewczyk Paulina
Kl. III b

Ranking klas:

1. Przyborek Antonina

I miejsce: klasa IV – śr. 4,15

2. Ślusarczyk Natasza

II miejsce: klasa V – śr. 3,77

3. Staoczyk Piotr
4. Kozitulska Julia

III miejsce: klasa IIIG – śr. 3,54

5. Baranowska Nadia

IV miejsce: Klasa VI – śr. 3,51

6. Kapuścioski Maciej

V miejsce: Klasa IIG – śr. 3,07

Kl. IV
1. Kawecka Martyna – śr. 5,00

VI miejsce: Klasa IG – śr. 3,06

zwalniający z odpowiedzi ustnej wpisał się na stałe
do tradycji szkolnej i prawo do korzystania z niego zostało umieszczone

w poniższym

Regulaminie. REGULAMIN ZABAWY Z KUPONEM ZWALNIAJĄCYM Z ODPOWIEDZI!!!
1. Kupon należy wyciąd i dad Nauczycielowi na początku lekcji.
2. Kupon zwalnia TYLKO z odpowiedzi ustnej.
3. Kupon nie zwalnia z kartkówek i sprawdzianów.
4. Ważny jest tylko kupon z oryginalną pieczęcią szkoły. Nie wolno posługiwad
się kserokopią kuponu.
5. Z kuponu wolno korzystad tylko raz w danym miesiącu i tylko na jednej lekcji.
KUPON
Zwalniający z odpowiedzi ustnej
Kupon obowiązuje do 15.03.2017

1.
2.
3.
4.
5.

Justin Bieber - Let Me Love You
Selena Gomez - Kill Em Whith Kindness
Maroon 5 - Don't Wanna Know
David Guetta - Would I Lie To You
Rihanna - This Is What Came For

rozstrzygnięty. Po odbiór nagrody zapraszamy Patrycję Szymańską z klasy 6.

Wywiadówka w szkole:

Na boisku szkolnym rozmawia dwóch kolegów:

-Paostwa dzieci są bardzo muzykalne.

- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą z postanowieniem,

-Dlaczego? pyta się mama Filipa.

że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki, a jak

-Ciągle grają mi na nerwach!

orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?

Ojciec do syna:

- Tak, ale dopiero za piątym razem.

- Jak tam postępy w szkole?
- W porządku. Kontrakt z piątą klasą przedłużony na

Rozmowa kolegów z gimnazjum:

następny rok.

- Chodzę z Zosią, bo ona jest zupełnie inna, niż
wszystkie dziewczyny.

Nauczyciel na lekcji matematyki:

- Tak? A co w niej takiego wyjątkowego?

- Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w

- Ona jako jedyna w ogóle chce ze mną chodzid.

drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
Maryna odpowiada:
- To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.

Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:

Jasiu przychodzi ze szkoły i mama pyta się go:

- Czy Twój kolega dobrze napisał to zdanie?

- Jasiu jak było w szkole?

- Jasne, że nie. Przecież wczoraj była niedziela!

- A dobrze
Pani mnie wyróżniła, powiedziała, że cała klasa to
de.... a ja największy.

Nauczycielka do Jasia:
Świetny rysunek, ale przyznaj się kto go robił?
Ojciec czy matka?
- Nie wiem ja już spałem!

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!

Geografia - Discovery Channel

Nowy w klasie - Kosmita E.T

WF - Szkoła przetrwania

Ostatnia ławka - Róbta co chceta

Religia - Dotyk anioła

Pan konserwator - McGyver

Chemia - Szklana pułapka

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto

Fizyka – E = mc2

Wywiadówka - Z archiwum X

Historia - Sensacje XX - wieku

Wakacje z rodzicami - Familiada

Język polski - Magia liter

Woźny - Strażnik Teksasu

Muzyka - Jaka to melodia?

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka

Poprawka - Stawka większa niż życie

Szkoła - Świat według Kiepskich

PGE Skra Bełchatów vs ACH Volley Lublana
1 lutego 2017r. wraz z Panią Katarzyną Mazurek wybraliśmy się na mecz Ligi Mistrzów: Skra
Bełchatów kontra ACH Volley Lublana. Kiedy zajęliśmy miejsca na trybunach rozpoczęła się
rozgrzewka zawodników. Mogliśmy porównad ją do naszej w szkole, która była w niektórych
elementach podobna. Po rozgrzaniu gardeł, odsłuchaniu hymnu oraz prezentacji drużyn nadszedł
czas na pierwszy set. Bełchatowianie zaczęli go znakomicie, ponieważ prowadzili 10:1. Przeciwnicy
nie zdołali już odrobid strat i set zakooczył się 25:17. Druga odsłona była już bardziej wyrównana.
Mimo wszystko Skra wygrała 25:23. Trzeci set nie był już taki kolorowy. Volley Lublana pokazała, że
potrafi grad i zwyciężyła seta 20:25. Skra jednak się nie poddała i pokazała kto tu rządzi. Cały mecz
zakooczył się wynikiem 3:1 (25;17, 25;23, 20;25, 25;17). Następnie przyszedł czas na zdjęcia i
autografy od takich gwiazd jak Mariusz Wlazły czy Bartosz Kurek. Emocje były ogromne. To nie było
to samo co mecz przed telewizorem na kanapie. Tworzenie tej atmosfery i bycie 7 zawodnikiem to
niezapomniane przeżycie. Mamy nadzieję, że będziemy mogli pojechad do Hali Energia jeszcze nie
jeden raz.

Park trampolin
We wtorek (17.01.2017r.) razem z paniami Katarzyną Mazurek, Agnieszką Smejdą i Agnieszką Skórą
pojechaliśmy do Łodzi do parku trampolin Saltos. Po przebraniu się w wygodne stroje i założeniu
specjalnych skarpetek zapoznaliśmy się z instruktorami. Zostaliśmy podzieleni na dwie grupy:
podstawówka i gimnazjum. Po rozgrzewce grupa z gimnazjum pokonała tor przeszkód. Następnie
skakaliśmy do basenu pełnego kwadratowych pianek. Potem graliśmy w zbijaka. Nie jest to takie
proste na boisku z trampolin. Po rozgrywkach nasza grupa rozdzieliła się. Dziewczyny skakały na
trampolinie przeznaczonej do salt, a chłopcy grali w kosza. Tak minął nam czas w parku. Po zabawie
poszliśmy do Maka. Z pełnymi brzuchami wróciliśmy do domu.
Karolina

Językowe zmagania
5 stycznia Zuzanna Sęk i Wiktoria Bielas reprezentowały nasze Gimnazjum w etapie regionalnym XV
Konkursu Języka Niemieckiego zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka
Niemieckiego. Do konkursu przystąpiło 106 uczniów z naszego województwa. Zuzia uzyskując 67%
punktów znalazła się na 15 miejscu, zaś Wiktoria na 22 uzyskując 42,5% punktów.
Tego samego dnia Zuzanna Sęk uczestniczyła w rejonowych eliminacjach Kuratoryjnego Konkursu
Przedmiotowego z Języka Niemieckiego i uzyskała 85% punktów, co kwalifikuje ją do etapu
wojewódzkiego. Tak więc 18 lutego trzymamy kciuki.
10 lutego odbył się w Łodzi VI Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej zorganizowany przez Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Naszą szkołę reprezentowała oczywiście Alicja
Goździk z piosenką „Eisblumen” zespołu Eisblume.

Sposobów na nudę jest wiele. My wam proponujemy dobrą książkę lub ciekawy film.

“Ostatnie życzenie”
Zbiór opowiadao Andrzeja Sapkowskiego. O czym opowiadają? Pewnie o wszystkim
znanym wiedźminie Geralcie z Rivii. Dla mniej wtajemniczonych, wiedźmin to płatny
zabójca potworów. Wiedźmini szkoleni są od dziecka. Faszerowani magicznymi
substancjami stają się mutantami bez uczud. Ale czy napewno? Czy to nie jest tylko
wyobrażenie ludzi? A co jeśli w ich życiu pojawi się kobieta, a raczej kobiety w przypadku
Geralta. Czy da się z taką osobą zaprzyjaźnid? Książka jest pełna przygód, zwrotów akcji,
magicznych stworzeo, czarów. Zapiera dech w piersiach, rozbawia do łez, budzi emocje.
Warto poznad historię Geralta nie tylko z gry. Zachęcam Was do przeczytania całej sagii.
LEGO Batman
Film animowany twórców lego. Jeżeli jesteś fanem LEGO, a może też i Batmana, mówię ci
z całego serca opłaca ci się iśd na ten film.
Balerina
Najlepszy film przygodowo animowany dla dzieci. Opowiada ten film o jednej
dziewczynce która chciała zostad baleriną i o jednym chłopaku który robił dziwne
wynalazki
Sing
Film animowany dla dzieci jak i dla dużych. Film oparty jest na śpiewaniu. Pewne zwierzęta
przychodzą do teatru na casting.
Rings
Teraz coś dla tych, co mają mocne nerwy i nie boją się niczego. Ten film opowiada o
kobiecie, która obejrzała filmik i po którym dzwoni do niej telefon i mówi że ma siedem
dni …
Seweryn

Wywiad z Panią Dietetyk
Pewnie wielu uczniów naszej szkoły wraz z nadejściem nowego roku postanowiło zadbad o zdrowie i
figurę. By uniknąd głodówek i niechcianego efektu jojo, mamy coś dla Was! Przeprowadziłam wywiad z
Panią dietetyk, Joanną Jankowską z Natur House.
1. Jakie są podstawowe zasady odchudzania?
Przede wszystkim należy pamiętad o spożywaniu w ciągu dnia od 4 do 5 posiłków dziennie, 3 większe,
czyli I śniadanie, obiad i kolację, oraz 2 mniejsze – II śniadanie i podwieczorek. Bez śniadania nie powinno
wychodzid się z domu. Odstępy pomiędzy posiłkami powinny wynosid około 3 godzin. Nasz talerz
powinien byd kolorowy i urozmaicony. Jadłospis ma zawierad warzywa, owoce, produkty zbożowe oraz
mleczne. Nie można zapominad o piciu wody oraz o aktywności fizycznej. Należy unikad produktów
wysokokalorycznych: słodyczy, chipsów, napojów gazowanych oraz żywności typu fast food.
2. Czy głodówka pomaga schudnąd?
Głodówka daje efekty w postaci utraty masy ciała, ale nie jest to zdrowy sposób na schudnięcie. Po
powrocie do normalnego jedzenia masa ciała szybko rośnie. Głodówki są zagrożeniem dla naszego
zdrowia, powodują osłabienie, obniżenie koncentracji, rozdrażnienia, omdlenia. Głodówki powodują, że
organizm przestawia się na tryb oszczędzania. Najlepsze efekty w odchudzaniu dają regularne posiłki w
odstępach około 3- godzinnych – wtedy nasz organizm przyzwyczaja się do ciągłego dostarczania
odpowiedniej dawki energii i składników odzywczych i potrafi nimi racjonalnie gospodarowad, czyli nie
gromadzi zapasów.
3. Jakie niebezpieczeostwa czyhają na odchudzających się " na własną rękę" ?
Po pierwsze niebezpieczna może byd wybrana metoda odchudzania, np. Głodówka, dieta bardzo
niskokaloryczna, picie herbatek przeczyszczających. Takie metody mogą powodowad problemy
zdrowotne, a także wypadanie włosów, złe samopoczucie, gorsze wyniki w nauce. Po drugie należy
pamiętad, że dieta powinna byd odpowiednio dobrana do płci, wieku, aktywności fizycznej i chorób. Po
trzecie, osoby, które podejmują się odchudzania na własną rękę zbyt szybko tracą zapał i motywację,
ponieważ źle się czują, albo są głodni i łatwo się poddają.
4. Jakie błędy są najczęściej popełniane w odżywianiu?
Najczęstsze błędy to zbyt mała liczba posiłków w ciągu dnia, nieregularne posiłki, niejedzenie śniadania
oraz obfite posiłki wieczorem. Ponadto w jadłospisie pojawia się zbyt dużo przetworzonych, gotowych
dao oraz fast food, a także słodycze, chipsy i słone przekąski. Niestety ciagle jemy mało warzyw i owoców.
Oprócz tego bardzo czesto zapomina się o piciu wody mineralnej.
5. W czym pomaga nam dietetyk?
Dietetyk zbiera informacje na temat naszego zdrowia, posiłków, trybu dnia i aktywności fizycznej.
Wykonuje pomiary i ustala, czy masa ciała jest w normie, czy trzeba coś zmienid. Na podstawie tych
informacji układa plan działania i jadłospis. Dzięki temu mamy pewnośd, że odchudzania będzie
przebiegad prawidłowo. Dietetyk bardzo często jest osobą, która motywuje i wspiera, co sprawia, że
osoby na diecie starają się bardziej i osiagają zamierzone cele.
Malwina

Jak przeżyd zimę?
Zimowa pogoda potrafi byd piękna, zwłaszcza w mroźny, słoneczny dzieo. Wybierz się wtedy na długi
spacer. Możesz zrobid sesję fotograficzną lub ulepid bałwana , a przekonasz się, że zimę da się lubid.
Gorąca czekolada nigdy nie smakuje tak, jak zimą.
 Jedz dużo cytrusów - wspomagają odpornośd.
Karnawał jest właśnie zimą. Wybaw się, tym bardziej, że masz dodatkowy pretekst w postaci okresu
karnawałowego.
Wyrób sobie jakiś nowy nawyk. Przestao słodzid kawę i objadad się ciasteczkami, wmasuj olej we włosy
przed pójściem spad, naucz się pid wodę z miodem.
Pieniądze, których nie wydasz na mieście (bo będzie za zimno, żeby wyjśd z domu) odkładaj do skarbonki
z napisem: „na wakacje”.
Zacznij dwiczyd. Wyprzedź konkurencję. Kiedy cały naród ruszy w maju do boju o nienaganną sylwetkę,
ty już ją będziesz mied.
Wybierz książkę, którą będziesz czytad przez całą zimę.
Dobieraj kolory i ubrania. Nie zamieniaj ubrania w uniform.

Malwina

Mini pączki z serka homogenizowanego
W karnawale nie powinno zabraknąd pączków. Tym bardziej takich małych i pysznych,
jak te z serka homogenizowanego.
Składniki:
400 g serka homogenizowanego waniliowego (u
mnie Danio)
4 jajka
2,5 szkl mąki pszennej
2 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
olej do smażenia
Do obtoczenia 0,5 szkl drobnego cukru
3/4 łyżeczki cynamonu

Seweryn

Sposób
przygotowania:
Serek przełożyd do miski, wbid jajka i dokładnie
wymieszad. Wsypad przesianą mąkę z proszkiem
do pieczenia, sól i ponownie wymieszad. Ciasto
odłożyd na 15 minut do lodówki. W tym czasie
rozgrzad olej w frytkownicy do 170 stopni. Łyżkę
zanurzyd w zimnym oleju nabierad porcję ciasta i
smażyd z dwóch stron na złoty kolor. Przełożyd
na ręcznik papierowy do odsączenia z nadmiaru
tłuszczu. Ciepłe obtoczyd w mieszance cukru z
cynamonem. Ja używałam plastykowej łyżeczki
półokrągłej. Nie wszystkie wychodzą takie
równiutkie i okrągłe, ale te z fikuśnymi wzorami
znikały
najszybciej.

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest na
całym świecie 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego. Możliwe, że zwyczaje związane z tym dniem
nawiązują do starożytnego święta rzymskiego, zwanego Luperkaliami, obchodzonego 14 - 15 lutego ku
czci Junony, rzymskiej bogini kobiet i małżeostwa, oraz Pana, boga przyrody. Tego dnia wszyscy zakochani
obdarowywują się prezentami i wyznają sobie miłośd. Najpopularniejszymi z prezentów są kartki
walentynkowe z pięknymi wierszami o miłości, kwiaty, słodycze oraz inne pomysłowe upominki.
Symbolem walentynek jest serce, które jest też elementem walentynkowych tradycji w Polsce. Jednym ze
zwyczajów jest uroczysta kolacja w ten wyjątkowy wieczór. Najważniejszym elementem tego dnia jest to
aby byd z ukochaną osobą. Nie jest ważne aby wydawad majątek na drogie prezenty lub wspólne wyjścia
do kina, lecz to aby spędzid ten dzieo razem.

A jak to wygląda u naszych zachodnich sąsiadów?
Valentinstag - 14 luty po niemiecku
W Niemczech, poza szałem na „czerwone podarunki”, interesujące wydają się tradycje, wedle
których tego dnia spełniają się wszelkie wróżby, sny i przepowiednie. Nieznajomy, który przyśni się
dziewczynie w nocy przed Walentynkami, będzie jej wybrakiem! Inny zwyczaj mówi o tym, że mężczyzna,
którego dziewczyna ujrzy pierwszego z rana w tym magicznym dniu, zostanie jej mężem. Największe
szanse na ożenek mają więc listonosze, mleczarze czy też gazeciarze.

A w innych krajach???
Z racji różnorodności kulturowej kontynentu, spotykamy się z różnymi interpretacjami tego święta w
Europie. Finlandzkie i duoskie Walentynki to Ystävänpäivä, co tłumaczy się jako "dzieo przyjaciela".
Święto wiec jest skierowane niekoniecznie do zakochanych par, lecz propaguje przyjacielskie relacje i
„miłośd braterską”. W Słowenii Dzieo Walentego obchodzony jest jako dzieo, w którym ruszają pierwsze
prace w winnicach i na polach, jest to zapowiedz rychłej wiosny! Mówi się również, że tego dnia to ptaki
łączą się w pary i pobierają. Dniem miłości jest w Słowenii 12 marca - dzieo świętego Grzegorza. W
Rumunii, tradycyjne święto dla zakochanych to Dragobete, które obchodzone jest 24 lutego, chod
tradycja Walentynek 14 lutego z Zachodu przywędrowała także i tu. Francuzi o Walentynkach
mówią "Saint Valentin", zaś mieszkaocy Portugalii - "Dia dos Namorados", czyli "dzieo chłopaka i
dziewczyny". Szwedzi o tym dniu powiedzą "Alla hjartans dag", czyli "święto wszystkich serc".

Ola
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Choć nie miał rąk, sieć na muchy.
Ma okrągłe oczy, świetnie widzi w nocy. I widzi i słyszy poluje na myszy.
Łatwą zagadkę dziś mamy, kim jest mama mamy?
Czerwony kubraczek, czerwona czapeczka, przez las do babci idzie panieneczka.
Wszyscy do mnie zaglądają, co o wygląd schludny dbają.
Śnieżną buzię ma i siedmiu krasnali zna.
Choć ma rogi i nogi nie ruszy z podłogi.
Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi wolno spaceruje.
Kiedy w nim kipi woda, gwiżdże jak lokomotywa?
Dobre ma zwyczaje ludziom mleko daje.
Skacze w parku po drzewach, żaden orzech nie jest dla niej trudny do zgryzienia.

Rozwiązania przynoście do naszej redakcji.
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Znajdź drogę od startu do mety.
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