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Życzenia od chłopców z naszej szkoły z okazji Dnia kobiet
Wszystkiego najlepszego dla każdej kobiety z naszej szkoły -życzy Maciej Pela.
Amelii Hoppe życzę dobrych ocen i wszystkiego najlepszego w tym dniu.- cichy
wielbiciel
Spełnienia marzeń, dobrych wyników w nauce oraz wspaniałego chłopaka dla Julity
Bukowskiej od Kuby Trzebiatowskiego
Kochanej pani Justynie życzę samych szczęśliwych dni i dużo uśmiechu - anonim.
Abyś była uśmiechnięta w dniu tak ważnego święta. Abyś mimo biegu lat, zawsze kochała cały świat.
Każdej nauczycielce oraz dziewczynom z III gim. życzą trzecioklasiści
Moim koleżankom, wszystkiego co najlepsze i pociechy z chłopaków- Kamil Las
Najlepsze życzenia dla uczennic oraz każdej nauczycielki od pani Aleksandry Parlak
Sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym, radości, a także aby każdy dzień był Dniem kobiet. – pan
Łukasz Gostkowski

"Dzień kobiet, powinien być świętem obchodzonym codziennie"- krótki wywiad z panem
wójtem, Bogdanem Ryś.
Redakcja : Jak pan spędza dzień kobiet? Czy uznaje pan to święto?
Pan Wójt : Oczywiście. Uważam, że Dzień kobiet powinien być świętem obchodzonym codziennie.
Osobiście sądzę, że dzień ten powinien być wyjątkowy dla każdej kobiety.
R : Co wręcza pan swoim kobietom w tym szczególnym dniu?
PW : Zazwyczaj są to kwiaty, czekoladki lub jakaś maskotka.
R : Jaki najlepszy prezent może otrzymać kobieta?
PW : Poza jakimikolwiek podarunkami najlepszym prezentem jest oczywiście sympatia, dobre słowo,
przebywanie z kobietą. Tak naprawdę każdy dzień dla kobiety powinien być szczególny.

Prezenty na Dzień Kobiet
Przeprowadziłyśmy ankietę wśród dziewcząt z naszej szkoły. Zapytałyśmy o to co, najbardziej chciałyby
dostać na Dzień kobiet. Najczęstszą odpowiedzią były: kwiaty, czekoladki, pluszowe misie i biżuteria. A
więc chłopcy, oto gotowe pomysły na wspaniałe prezenty, które zadowolą niejedną dziewczynę.

Moda w 2015
Włosy
- Kolory, które będą modne w tym roku, to
świetlisty blond i jasny brąz.
- Mniej popularne będzie golenie (np. boków)
- W przypadku długich włosów modne będzie
stopniowanie ich.
- Będą królować delikatniejsze fryzury.
- Popularnością będą się cieszyć różne upięcia,
plecionki ( warkocze itp.)

Ubrania
- Kolory na topie to dziecinny róż, w dalszym
ciągu mięta, a również pastele.
- Trendy będą torebki z ironicznymi napisami
- Tuniki z długim rękawem,
- Tak jak w poprzednim roku rozkloszowane
spódnice
- Jeans ozdabiany różnymi naszywkami
- Połączenie czerni z bielą.

O czym dziewczyny powinny pamiętać przed wyjściem do szkoły?
Nie powinny one zakładać bluzek z dużym dekoltem, wysokich szpilek, krótkich spódniczek
Nie są wskazane długie kolczyki, mocny makijaż i pomalowane paznokcie.

Wycieczka do BCK na kinowe spotkania młodych
28. stycznia 2015 roku odbyła się wycieczka do BCK na kinowe spotkania młodych. Udział w tym
wydarzeniu wzięły klasy gimnazjalne z powiatu bytowskiego. Głównym celem było przedstawienie
młodzieży etapów powstawania filmu oraz zapoznanie ich z podstawami kinematografii. Młodzież mogła
dowiedzieć się m.in. kilku ciekawostek o Alvernia Studios- najnowocześniejszym studiu filmowym w
Polsce. W drugiej części spotkania uczniowie obejrzeli jedną część " Serii niefortunnych zdarzeń", w
której mieli okazję podziwiać wspaniałe efekty specjalne.

Niepowodzenie uczniów na zawodach sportowych
25.02.15r. na dużej sali gimnastycznej odbyły się zawody sportowe w koszykówkę. Mimo starań, naszym
gimnazjalistom nie udało się przejść do kolejnego etapu. Obie drużyny zajęły 2. miejsce.

Ciekawostki o piątku 13:
-Strach przed piątkiem trzynastego jest nazywany paraskewidekatriafobią.
-Istnieje nieuzasadniony pogląd, że feralność tej daty bierze początek od faktu, że w
ten dzień (13 października 1307) aresztowano Templariuszy, kłamliwie oskarżonych
przez króla Francji Filipa IV
-Piątek trzynastego jest uznawany za dzień pechowy w krajach anglojęzycznych,
francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych.
-Wg wielu ludzi największym nieszczęściem w piątek 13 jest spotkanie czarnego kota.

Ciekawostki o oscarach :
-Niezmiennie od wielu lat trzyma stałą wagę - 3,8 kg. Jego wzrost również zatrzymał się na magicznych 34, 4
centymetrach.
-Zdobywcy zobowiązują się nagrody nie sprzedać - odkupić może ją jedynie Akademia za symboliczne 10
dolarów
-Oscar wykonany jest z brązu i pokryty warstwą 24-karatowego złota
-Przedstawia postać nagiego rycerza trzymającego oburącz skierowany ostrzem w dół miecz krzyżowca
-w tym roku nagrodę tę otrzymał film "Ida", który został okrzyknięty najlepszym filmem nieanglojęzycznym
-Jedyna aktorka, która otrzymała Oscara grając mężczyznę, jest najlepszą aktorką drugoplanową 1984 roku,
Linda Hunt za rolę w "Roku niebezpiecznego życia".

Książka pt. "Bóg nigdy nie mruga"
Pięćdziesiąt wskazówek. Pięćdziesiąt lekcji,
w których autorka przeplata własne przeżycia
z doświadczeniami ludzi spotkanych na swojej
krętej drodze; przywołuje ważne dla siebie postaci,
znaczące książki i filmy, inspirujące modlitwy i wypisy z lektur; przypomina o sile
psalmów i prostych sentencji.
Felietony Reginy Brett docenili i pokochali czytelnicy na
całym świecie. Przyklejano je na lodówkach, rozsyłano
w e-mailach do bliskich. Tematy lekcji, których
udzieliło autorce życie, cytowano na tysiącach blogów
i przedrukowywano w gazetach. Polecamy !

Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziłyśmy ankietę dotyczącą czytania książek wśród
uczniów naszej szkoły. Oto wyniki:
Aż 80% spośród pytanych czyta książki co najmniej trzy razy w miesiącu. Lektury o tematyce
fantastycznej są najczęściej wybierane przez młodzież. Młodzież najczęściej pożycza książki od
znajomych. Większość uczniów uważa, że kształtują one wyobraźnię, a najczęściej czytanymi dziełami
były "Rywalki" oraz "Seria niefortunnych zdarzeń".

Uwaga - konkurs ortograficzny
Poniżej przygotowałyśmy dwa teksty z lukami, osobno dla 4-6 SP i 1-3 gimnazjum. Jeżeli chcecie
sprawdzić swoją znajomość ortografii, wypełnijcie bezbłędnie dany tekst i przynieście go do pani
B.
Tkacz. Osoby z każdej kategorii, z poprawnie wypełnionym dyktandem, otrzymają kupon chroniący przed
otrzymaniem kary za brak pracy domowej.

Dyktando dla uczniów klas 4-6 SP.
Mam na imię Ró....yczka, jestem kr....lewną, c....rką kr...la Je....ego i kr....lowej J....zefiny. Mieszkamy w
zamku na wzgó....u. Lubię pat....eć na za....ód słońca z okna na wie....y. W pobli....u rośnie ja....ębina,
wysoka b....oza oraz k....ewy buk....panu. Bardzo lubię zwie....ęta . Moim p....yjacielem jest nietope....
Kubuś, który mieszka na stry....u. Mama, gdy go zobaczyła, t....ęsła się jak t....cina, zg....ytała zębami i
poczerwieniała jak po....eczka. Wtedy do komnaty wpadł tata w złym .....umorze i strasznie k....yczał.
P....estraszony ....ałasem Kubuś rozło....ył sk....ydła i wyfr...nął przez okno.

Dyktando dla gimnazjalistów
Tu... p...ed p...łnocą wr...żka Gra...yna zapodziała swoją czarodziejska r... ...dżkę. W całym kr...lestwie
natychmiast rozpoczęto więc posz...kiwania. Dwo...anie i ryce...e z zaanga...owaniem zaglądali do
wszystkich, nawet najbardziej zak... ...onych zakamark...w. Z pomocą p...yszły te... sk...aty. Sz...kano
wszędzie - u podn... ...a szklanej g...ry, na k...ywej wie...y, w chatce na k... ...ej stopce, p...y b...egu
miodowej ...eki. Zrezygnowana wr... ...ka postanowiła napisać w końcu ogłoszenie do gazety. Wyjęła
kałama..., sięgnęła po pi...ro i... Uj...ała swoją zg...bę, kt...ra le...ała w pi...rniku razem z p...yborami
pisarskimi.
Na pięć pierwszych osób z podstawówki i z gimnazjum, które rozwiążą dyktando i zgłoszą się z nim do
pani Barbary Tkacz czeka nagroda-niespodzianka. Powodzenia!

ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY
Podstawówka:
ZAD. 1 Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej A jest równa 11. Gdy A zwiększymy o 27, to otrzymamy
liczbę, której cyfry będą zapisane w odwrotnej kolejności. Ile wynosi A?
ZAD. 2 Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 13?
ZAD. 3 Wykaż, że w trójkącie prostokątnym suma długości przyprostokątnych jest mniejsza od sumy
długości przeciwprostokątnej i podwojonej długości wysokości opuszczonej z wierzchołka przy kącie
prostym.
Gimnazjum:
ZAD. 1 Zeszyt Bartka do matematyki ma ponumerowane strony od 1 do 60. Chłopiec wyrwał z niego
dziesięć kartek i dodał liczby numerujące ich strony. Sprawdź, czy mógł otrzymać liczbę 101.
ZAD. 2 Znajdź taką liczbę trzycyfrową, że jeśli z prawej strony dopiszemy cyfrę 8, to otrzymamy liczbę
czterocyfrową dwa razy większą niż gdybyśmy z lewej strony dopisali cyfrę 3 i uzyskali inną liczbę
czterocyfrową.
ZAD. 3 Prosta k dzieli jeden dłuższy bok prostokąta na odcinki, których długości pozostają w stosunku 1:4
oraz 1:1
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