Uwaga Uczniowie!!!
Zapraszamy do udziału w Programie Charytatywno-Ekologicznym

Akcja KORKI 2012/2013 rozpoczęta
Chcesz w prosty sposób pomóc innym? Chcesz pokazać, że osoby okrutnie potraktowane
przez los nie są Ci obojętne? Chcesz - to możesz! Włącz się do naszej akcji!
Zbieramy korki dla niepełnosprawnych dzieci. Ten program pod patronatem Fundacji
”Zakrętki.info - Pomagamy nie tylko przyrodzie…” była już przeprowadzana rok temu i okazaliście
wiele serca. W naszej szkole zebrano kilkanaście worków nakrętek. Od początku roku 2012
Organizacja odzyskano w całej Polsce już blisko 180 000kg plastikowego surowca wtórnego!!!
Dzięki Waszemu wsparciu będzie można pomóc jeszcze większej liczbie dzieci.
O Programie
Na początku 2012r. wolontariusze Programu charytatywno-ekologicznego „Zakretki.info – Pomagamy nie tylko
przyrodzie…” podjęli decyzję o utworzeniu Fundacji, by móc efektywniej pomagać.(...) Jest to największy, ogólnopolski,
spontaniczny Program zapoczątkowany przez studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Polega on na
zbieraniu wszystkich plastikowych zakrętek z naszego środowiska. Zebrane zakrętki trafiają do firm recyklingowych, które
za skup surowca wpłacają określony ekwiwalent (czyli równowartość) pieniężny na konta niepełnosprawnych dzieci
Pieniądze uzyskane w naszym Programie w 100% przeznaczane są wyłącznie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego
dla niepełnosprawnych dzieci.

[źródło: http://www.zakretki.info/zbieraj-zakretki.html ]

Oczywiście Wy też otrzymacie nagrodę za angażowanie się w akcję charytatywną.
Osoba, która przyniesie 200 korków dostaje +10p.(max.+100p.)
Zapraszamy do współpracy. Może uda nam się pobić rekord.

Dawid M.

FESTYN SPORTOWO-RODZINNY W MAŁĘCZYNIE
Dnia 15 września2012r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Małęczynie odbył się
festyn sportowo rodzinny pod hasłem
,,Bankowa Zabawa". Organizatorami była
Rada Sołecka Małęczyn Nowy i Dyrekcja ZSO.
Festyn, zorganizowany dla dzieci,
młodzieży i dorosłych naszej miejscowości, okazała się jak zwykle ciekawym
wydarzeniem. Wielkie emocje wywoływał Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa, w
którym zwyciężyli zawodnicy z Gozdu pokonując w finale Małęczyn. Niezwykłą
atrakcją była wystawa motorów, pokaz koni i jeźdźców w strojach historycznych, oraz
możliwość zajrzenia do wnętrz wozu strażackiego. Na zmęczonych i głodnych czekały
stoiska z różnymi przekąskami, przygotowanymi przez uczniów i ich rodziców oraz
kuchnia polowa, serwująca pyszną grochówkę. Na zakończenie festynu na boisku
wielofunkcyjnym odbyła dyskoteka prowadzona przez DJ. U.H.O.
Dziękujemy wszystkim gościom i osobom, które pomagały przy organizacji
festynu. Do zobaczenia na kolejnym festynie :D
Poniżej kilka fotek z festynu.
Wiktoria M.
klasa V

W tym roku do Samorządu Szkolnego kandydowali:
 Wiktoria Mędrzecka
 Michał Zawadzki
 Kacper Piwowarczyk
 Tomek Dziadura
Głosowanie odbyło się 05.10.2012 r. Wyniki zostały ogłoszone i zgodnie z wolą narodu
uczniowskiego naszymi przedstawicielami zostali:
Przewodniczący

-

Michał Zawadzki

Zastępcy

-

Wiktoria Mędrzecka i Tomasz Dziadura

Skarbnik

-

Kacper Piwowarczyk.

No tak, wiemy kto, ale czy wiemy co ma robić? Oto kilka wskazówek:

Prawa i obowiązki Samorządu Szkolnego:

1. Reprezentuje interesy uczniów.
2. Przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie
praw uczniów takich jak:
3. Opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia
społeczności uczniowskiej.
4. Opracowuje plan zamierzeń na każdy kolejny rok działalności.
5. Dba o dobre imię i honor szkoły reprezentując ja wraz z pocztem sztandarowym podczas
oficjalnych uroczystości odbywających się na terenie szkoły i poza nią.

Co obiecali?
1. Organizację dyskotek szkolnych.
2. Wprowadzenie szczęśliwego numerka.
3. Osiem dni wolnych od szkoły.
4. Przygotowanie więcej zawodów szkolnych.
5. Zadawanie mniej prac domowych.
6. Wprowadzenie tablic interaktywnych.

Klaudia S.

(Na marginesie)
Ile od nich zależy?
Wydaje się, że niewiele, a jednak. Działanie w Samorządzie to nie tylko prezentowanie
swojego nazwiska na tablicy ogłoszeń i punkty z zachowania. To też podawanie pomysłów
i przygotowywanie różnych akcji promujących szkołę. Jeśli poszukamy w Internecie, okaże się, że
samorządy uczniowskie mogą zmienić w szkole bardzo wiele i bardzo pomóc innym uczniom.
Tegoroczny skład jest niezwykle silny. Może będą pierwszym rocznikiem, który naprawdę
będzie działać na rzecz uczniów. Czy nasz Samorząd sprosta wymaganiom? Mam nadzieję.
Liczymy na Was.
Anita Stankowska

Dnia 25 października o godzinie 14.00 na sali gimnastycznej odbył się bal ortograficzny, który
zorganizowała pani Lidia Walczyk. Była to kolejna impreza zachęcająca do poprawnego pisania.
W balu brali udział uczniowie klas młodszych. Dla

uczestników

przygotowano wiele zabaw i gier. Nie obeszło się bez poloneza i muzyki
współczesnej. Wielką atrakcją byli przedstawiciele dworu
królewskiego.

Nic

dziwnego,

że

mali

goście

u czy ó???

byli

zafascynowani rodziną królewską, skoro w te role wcielili się
uczniowie klasy V :D
Na koniec balu uczestnicy złożyli uroczyste podpisy na
pergaminie, obiecując założyć schludny zeszyt i wykonywać
zadania ortograficzne, układane przez nauczycieli oraz
przestrzegać zasad o ortografii.
Miejmy nadzieję, że pomoże im to szybko zostać królami ortografii.

Aleksandra D. i Julia K.

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej: www.pspmaleczyn.net

Strój na jesienną (nie)pogodę
Każdy z nas jest inny i lubi różne kolory, dlatego ubieramy się w to, co lubimy. Na jesienne
dni mogę Wam polecić to, co ja lubię.
1. Włóż siwą bluzę, dżinsową kurtkę, krótką dżinsowa spódnicę i czarne getry do tego
trampki.
2. Można też założyć kremową tunikę, fioletową, ciepłą kamizelkę, getry w tym samym
kolorze. Strój dopełnij brązową torebkę i pasujące odcieniem kozaki.
3. Czasami dobrze poeksperymentować z barwami. Oczywiście bez przesady. W innym
zestawie polecam zatem niebieską bluzę i jasno brązowe bojówki. Można je połączyć z kremową
podkoszulką i podobnymi trampkami.
4. Dla tych, którzy lubią jesienne płaszcze, proponuję na pochmurne dni odważny żółty
kolor. Taki płaszcz dobrze prezentuje się z granatowymi spodniami i kolorowym szalem pod szyją.
Załóż do tego beżową torebkę i brązowe buty. Efekt będzie naprawdę ciekawy.
5. Gdyby jesienny dzień okazał się bardzo ciepły, polecam błękitną sukienkę, biały żakiet ,
białą torebkę i kremowe pantofle.
Myślę, że któraś z moich propozycji spodoba się Wam.
Klaudia K.

Propozycje sukienek (rys. Karina Ch.)
Klaudia

przygotowała

dla

Was

własne

propozycje zestawów, a ja postanowiłam sprawdzić,
co oferują sklepy. Z masy propozycji wybrałam,
moim zdaniem, najciekawszą.
Przeglądając sklep TK MAXX najbardziej
spodobała mi się skórzana kurtka, idealnie łącząca się
z przewiewnymi, lekkimi spódnicami. Jest to jedno z
najmodniejszych stylizacji ostatniego sezonu. Do tego
pasują zamszowe skórzane botki na obcasie. Pamiętaj
jednak, że do szkoły bardziej będą pasować buty na
płaskim spodzie. One sprawią, że jesień będzie modna
i stylowa. Tylko te ceny!
skórzana kurtka: około 299,99 PLN
letnia spódniczka: 59,99 PLN
botki: 199,99 PLN
Agata G.

Zestaw niebieski (rys. Karina Ch.)

W serii Kino dla każdego będziemy polecać Wam filmy (naszym zdaniem) warte uwagi.
Mamy nadzieję, że nie zawiedziecie się naszymi wyborami i chętnie sięgnięcie po te propozycje.
Do dzisiejszego numeru wybraliśmy film Matthew Vaughna pt. ''Gwiezdny pył''
Gatunek:

Fantasy Przygodowy

produkcja:

Islandia, USA, Wielka Brytania

premiera:

12 października 2007 (Polska) 29 lipca 2007 (świat)

reżyseria:

Matthew Vaughn

scenariusz:

Jane Goldman, Matthew Vaughn

Film opowiada historię o Tristana, zakochanego w bogatej, ale zaręczonej z innym,
dziewczynie. Młodzieniec nie poddaje się. Podczas wycieczki z ukochaną dostrzega spadającą
gwiazdę. Postanawia przynieść ten cudowny przedmiot, jako dowód swojej miłości. Jednak podczas
podróży dokonuje zaskakującego odkrycia. Gwiazda okazuje się kobietą, na którą polowały
również czarownice.
Jak potoczą się ich przygody? Kto wygra wyścig? Czy chłopiec znajdzie szczęście
z ukochaną? Przekonacie się oglądając film ''Gwiezdny pył''.
Następny film to ''Jesteś bogiem''.
Aleksandra K.

Ilustracja 2: Zabójcze kartony

LISTOPAD:
1 listopada - Wszystkich Świętych
2 listopada - Święto Myśliwych (Dzień Św. Huberta)
3 listopada - Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem
4 listopada - Międzynarodowy Dzień Młodzieży
5 listopada - Międzynarodowy Dzień Nauki i Pokoju
6 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
7 listopada - Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
8 listopada - Dzień Seniora
9 listopada - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
10 listopada - Międzynarodowy Dzień Tolerancji
11 października - Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
12 listopada - Międzynarodowy Dzień Studentów
13 listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia
14 listopada - Dzień uprzemysłowienia Afryki
15 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
16 października - Światowy Dzień Telewizji (ONZ)
17 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego
18 listopada - Światowy Dzień Tańca
19 listopada - Dzień Pluszowego Misia
20 listopada - Dzień Tramwajarzy i Kolejarzy
21 listopada - Dzień bez Futra
22 listopada - Dzień Kolejarzy i Tramwajarzy
23 listopada - Dzień bez Kupowania
24 listopada - Dzień Chorążego
25 listopada - Międzynarodowy Dzień Solidarności z Palestyńczykami
26 listopada – Andrzejki
27 listopada- Dzień Sekretarki

GRUDZIEŃ:
1 grudnia - Dzień Walki z AIDS
2 grudnia - Światowy Dzień Walki z Uciskiem
3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych
3-9 grudnia - Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym
4 grudnia - Dzień Górnika, Gazownika i Naftowca (Barbórka)
5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - Dzień Pomocy Cierpiącym
6 grudnia - Mikołajki
7 grudnia - Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego
10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka
10 grudnia - Dzień Ochrony Praw Dziecka
10 grudnia - Dzień Odlewnika
13 grudnia - Dzień Telewizji dla Dzieci
13 grudnia - Dzień Księgarza (Polska)
17 grudnia - Dzień bez Przekleństw
18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Emigrantów
20 grudnia - Dzień Ryby
22 grudnia - Początek astronomicznej zimy
24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
25-26 grudnia - Święta Bożego Narodzenia
28 grudnia - Dzień Pocałunku
29 grudnia - Dzień Różnorodności Biologicznej
31 grudnia – Sylwester

Klaudia S.

TEST
Czy umiesz dochować tajemnicy?
1. Trafiłaś/eś szóstkę w lotka. Mówisz to komuś?
a) Po co? Nikomu nie mówię.
b) Tylko rodzinie i przyjaciołom.
c) Chwalę się dosłownie wszystkim.
2. Odkrywasz eliksir wiecznej piękności. Co z nim robisz?
a) Zachowuję go dla siebie i analizuje możliwe wyjścia z nim związane.
b) Zdradzam tylko potrzebującym.
c) Sprzedaję go za grubą kasę.
3.Przyłapujesz kolegę na całowaniu uczennicy...
a) Nie mówię nikomu ... bo to nie moja sprawa.
b) Mówię tylko przyjaciółce.
c) Mówię wszystkim ! Cała klasa musi wiedzieć!!!
4. Twój / a przyjaciółka / przyjaciel powierza Ci swój największy sekret.
a) Cieszę się zaufaniem i nikomu nic nie mówię.
b) Mówię innym przyjaciółkom ... w końcu one mogą wiedzieć!
c) Opowiadam wszystkim w szkole , bo to nic strasznego!
5. Ktoś nieznajomy oferuje Ci pieniądze za wyjawienie sekretu przyjaciółki / przyjaciela...
a) Jestem odpowiedzialny / a i milczę jak grób.
b) Zależy jaki to sekret...
c) Kasa to kasa... więc mówię!
6. Zdarzyło Ci się kiedyś kogoś wsypać?
a) Umiem trzymać język za zębami!
b) Niestety tak... ale raz!
c) Bo to raz?

Odpowiedzi

Najwięcej A
Choćby się waliło i paliło nie puszczasz pary z ust ! Gratulacje!
Najwięcej B
Doskonale wiesz kiedy dochować tajemnicy! Tak trzymać!
Najwięcej C
Powinnaś / Powinieneś nad sobą popracować nim kogoś zranisz!

Julia K.

Mały Jaś przychodzi do mamy w dniu urodzin i mówi:
- Mamusiu kupisz mi małpkę?
- A czym ją będziesz karmił?
- Kup mi taką z zoo. Przecież ich nie wolno karmić.




Syn wraca ze szkoły.
-Jak było?- pyta mama
-Na pięć!
-Naprawdę?!
-No tak. Dwa z polskiego, dwa z matmy i pała z
historii.

Eskimos ciągnie na sankach lodówkę. Sąsiad go pyta:


Po co ci ta lodówka, jest -20 stopni?



A niech się dzieciaki ogrzeją.

Wraca rolnik z pola do domu i mówi:
- Słuchaj żona odkupiłem dzisiaj 10 hektarów ziemi.
-Już wiem.
-A skąd wiesz?
-Koń się za stodołą powiesił.

Mały zajączek pyta mamy:
 Ludzi przynoszą bociany, a skąd ja się wziąłem?
 Ciebie wyciągnął magik z cylindra, jak jeszcze pracowałam w
cyrku.
Żona do męża:
Mam dla ciebie dobrą i złą wiadomość.
 No słucham.
 Odchodzę od ciebie.
 A ta zła?

Rozmawiają dwaj informatycy:
Komputer to genialna rzecz! Nie rozumiem, jak przodkowie mogli bez niego żyć.
Nie mogli przecież wszyscy poumierali.

