Z punktu widzenia Dobrawy…
Jesień. Niedawno rozpoczęła się szkoła – okres największych marzeń. O
końcu roku, o dobrych ocenach, o przyjaźni i o tym, żeby nauczyciele przełożyli
sprawdzian. Tematem marzeń, ocen i snów stały się dzisiejsze wiersze i proza
deklamowane przez uczestniczki konkursu recytatorskiego pt. „Szczeciński
Parnas”. Najwidoczniej klimat daje się wszystkim we znaki, ponieważ co chwilę
każdy wydmuchuje nos lub po prostu nie ma go w szkole. To prawdopodobnie
było też przyczyną tak nikłej ilości osób na konkursie, uczestniczek było bowiem
tylko siedem. Słuchając występów, miało się przed oczami to, czego się w tej
chwili najbardziej chciało – lata, słońca i oczywiście ciepłego łóżka, z którego nie
trzeba wychodzić do szkoły. Lecz wymarzonej rzeczywistości nie da się kupić w
sklepie, wygrać w loterii czy znaleźć pod łóżkiem. Jednak przebywanie w tej klasie
dawało małą odskocznię od rzeczywistości. Słuchanie bowiem wierszy, lepiej lub
gorzej recytowanych, jest rozrywką, jakiej nam czasami potrzeba. Nie komputera i
telewizji, ale po prostu – marzeń. Część z nich się z resztą spełniła – wszystkie
uczestniczki dostały szóstki z polskiego :).

Dobrawa Skrycka

Baran 21.03-19.04
Listopad jest najlepszym miesiącem dla osób zafascynowanych
sportem. Barany będą miały dużo energii. Będziesz także spędzać
więcej czasu z rodziną, to sprawi, że wszyscy będą zadowoleni.
Ktoś może powierzyć ci swoje problemy. Zachowaj tajemnicę i
bądź
dla nich sprzymierzeńcem. Jeśli rozwiążecie ten problem razem, ta
osoba będzie bardzo wdzięczna.
Byk 20.04-22.05
Jeśli ty, jako osoba spod znaku Byka, masz od dawna niespełnione
marzenie w głowie, to w listopadzie jest ten odpowiedni czas, aby
marzenia się spełniły. Ciesz się odrobiną luksusu i relaksu.
Naprawdę na to zasługujesz. Ale nie zaniedbuj swoich wysiłków w
pracy. Spotykanie się ludźmi, którzy są w tym samym nastroju, co
Ty, sprawi, że będziesz naprawdę szczęśliwy.
Bliźnięta 23.05-21.06
Ktoś będzie próbował cię wykorzystać i wykraść ci szczęście. To
może być współzawodnik w twojej relacji, a nawet zazdrosny
kolega, który chce twojej korzyści. Nie odpuszczaj i walcz!
Będzie lepiej, jeśli nie będziesz angażować się w działania,
które mogą Cię nadwyrężyć, ryzyko jest wysokie. Jeśli chcesz
schudnąć, powinieneś zmniejszyć ilości alkoholu w pierwszej
kolejności.
Rak 22.06-22.07
Osoby spod znaku Raka rozumieją się nawzajem nawet bez słów i
dogadują się bardzo dobrze. Wszystko wydaje się proste i
harmoniczne. Weź dzień wolnego i wybierz się gdzieś na wycieczkę z rodziną, partnerem lub przyjaciółmi. Tylko nie siedź w domu
cały czas. Twoje warunki fizyczne i psychiczne są dobrze
zrównoważone i tak jak powinno być zawsze.
Lew 23.07-23.08
To może być coś, co ci się wydaje, że jest nieistotne aby się tym
zająć. Teraz może to przynieść odwrotny skutek. Byłoby lepiej,
jeśli pójdziesz do lekarza. Jeśli masz mało czasu wieczorem,
powinieneś raczej czytać literaturę naukową niż fikcję. Nie miałeś
okazji spotkać całej swoje rodziny od jakiegoś czasu. Wykaż jakąś
inicjatywę i zorganizuj spotkanie.
Panna 24.08-22.09
W listopadzie zwracaj uwagę na osobę którą kochasz. Gwiazdy stoją
po Twojej stronie. Odniesiesz sukces w tworzeniu nowych relacji.
Znajdziesz prawdziwego przyjaciela, a nawet bratnią duszę. Kiedy
kilka spotkań się przedłuża, nie denerwuj się. To się zdarza od
czasu do czasu. Poświęć trochę czasu na swojemu domowi. W
przytulnym domu poczujesz się znacznie lepiej.
Waga 23.09-22.10
W listopadzie Waga będzie musiała podjąć ważną decyzję. Rozwiąż
to z zimną krwią, a kiedy zrobi się ciężko, nie panikuj!

martwić. Uważaj także na swoje zdrowie. Nieoczekiwany uraz może
się przydarzyć. Bądź ostrożny. Idź na wycieczkę. Jeśli pogoda jest
naprawdę zła, przynajmniej zaplanuj ją.
Skorpion 23.10-21.11
Spędź trochę czasu w domu. Ostatnio ciągle byłeś gdzieś indziej.
Będziesz mieć dużo doświadczeń w tym miesiącu.
Później będziesz miał co wspominać.
Strzelec 22.11-21.12
Listopad będzie pod znakiem edukacji dla Strzelca. Skoryguj na
przykład swoje umiejętności językowe. Szkoda, aby twoje
wcześniejsze wysiłki poszły na marne. Słowo "kreatywność" nie
będzie Ci mówiło zbyt wiele w tych dniach. Miałeś lepsze dni, ale
nie denerwuj się.
Koziorożec 22.12-19.01
Zwróć uwagę na rodzinę. Nie ma to znaczenia, czy spędzasz z nimi
więcej czasu niż zwykle. Wręcz przeciwnie, każdy członek twojej
rodziny będzie naprawdę szczęśliwy. Koziorożec będzie miał czas
na przemyślenia i podsumowania. Uświadomisz sobie wiele rzeczy i
dlatego będziesz mógł w końcu przezwyciężyć swoje problemy, które
hamowały cię wcześniej. W listopadzie osiągniesz wielki postęp.
Wodnik 20.01-18.02
Gwiazdy wpływają na Ciebie silnie i pozytywnie pomagając Ci być
cierpliwym w tym okresie. Dlatego możesz łatwo przezwyciężyć małe
problemy ze swoim partnerem i pomogą Ci ponownie cieszyć się
harmonią. Pomaganie komuś, kto tego nie chce, nie jest tego warte.
Możesz spożytkować swoją energię w znacznie lepszy sposób.
Ryby 19.02-20.03
W listopadzie Ryby dowiedzą się, którzy z ich przyjaciół są
prawdziwi, a którzy z nich tylko udają. Wierni przyjaciele będą
stać po twojej stronie, kiedy zrobi się trudniej, będą cię
wspierać i udzielać porady jeśli nie jesteś w stanie podjąć
decyzji. Nie bój się skontaktować ze starymi przyjaciółmi, ich
postępy w życiu mogą okazać się dla Ciebie bardzo korzystne.
Jan Noczyński i Mateusz Stempnakowski

Na językach
Dnia 20 października o godzinie 8:00 w sali nr 10 odbył się konkurs
recytatorski pt. „Szczeciński Parnas”. Były to eliminacje do etapu wojewódzkiego.
Zakwalifikowały się dwie osoby – Oliwia Maraszek z klasy VIa i Jagoda
Leszyńska z VIb. Mimo ogłoszenia wiszącego od dwóch tygodni na korytarzu,
uczestniczek (ponieważ na konkurs przyszły same dziewczyny) było niewiele.
A oto lista:
Oliwia Maraszek i wiersz pt. „Gdyby w sklepach sprzedawano sny”,
Jagoda Leszczyńska i fragment książki pt. „Wodzu, wyspa jest twoja”,
Nadia Krywan z klasy Vb i fragment książki „Masło przygodowe”,
Aleksandra Kozieł z klasy VB i wiersz pt. „Słoń”,
Ewa Fodemska z klasy Va i wiersz pt. „Siedzi dziad przy autostradzie”,
Julia Rybak z klasy Va i wiersz pt. „Nie wyrastaj z marzeń”,
Agata Jozef z klasy VIa i wiersz pt. „Psi sen”.
Większość występów dotyczyło raczej jednego tematu – marzeń i snów. W
komisji jury zasiadły pani Magdalena Nizioł i pani Dorota Wesołowska. Chociaż
tylko dwie osoby przeszły dalej, wszystkie uczestniczki dostały szóstki z języka
polskiego.
Dobrawa Skrycka

Zajęcia dodatkowe w PSP Bezrzecze.
Każdy z nas ma własne zainteresowania, ale jeśli nie uprawiasz jeszcze
żadnego sportu bądź hobby myślę że propozycja dodatkowych zajęć w
naszej szkole cię zainteresuje. Do zaoferowania mamy bardzo ciekawe
zajęcia takie jak m.in. bardzo energiczne i prowadzone w miłej
atmosferze zajęcia taneczne grupy RYTMIX. Ciekawe choreografie,
układy do nowoczesnej muzyki. Równie interesującymi zajęciami jest
szkolne karate. Jest to japońska sztuka walki, ucząca spokoju i dużej
koncentracji. Prowadzona z bardzo uprzejmymi i miłymi trenerami.
Nie zapominajmy o zajęciach dodatkowych prowadzonych przez
naszych szkolnych pedagogów.
Takie jak:
SKS chłopców oraz dziewcząt w o dzielnych grupach dla klas 4-6.
Zespół wokalny dla klas 4-6.
Kółka: plastyczne, artystyczne, matematyczne oraz czytelnicze dla klas
1,2 i 3.
Szkolne koło techniczne- orgiami.
Koło polonistyczno-teatralne dla klas 4-6.
Koło języka Angielskiego ,,Five o’clock English Club”.
Koło plastyczne dla klas 4-6.
Koło historyczne dla klas 4-6.
Serdecznie zapraszamy!
Pisała
Ula Kołodziej kl. 6b

Czy znasz nauczycieli swojej szkoły?
I.

Jak myślisz czego się boi pani Dyrektor?
H) sytuacji , w której nic nie może zrobić
B) kontroli z Kuratorium Oświaty
E) braku środków do życia

II.

III.

IV.

V.

VI.

Co wprawia w dreszcze panią Wesołowską?
C) pingwin
A) po ciemku (samemu) wracać do domu
G) duchów
Czego nie lubi wychowawczyni kl.VIb?
L ) pająków
Z) duchów
X) niegrzecznych dzieci
Uczniowie kl.Va porównują swoją wychowawczyni do…?
G)czarownicy
L) wróżki
S) baletnicy
Czego boi się pan Poźniak?
O) koni
E) teściowej
D) żony
Czy pani Żukowska obchodzi halloween?
Ś) tak
W) nie
Ó) może

VII.
VIII.

Czy pani Sobolewska wierzy w duchy?
Dz) tak
E) nie Ń) trochę
Czego pani Rekowska nie lubi w halloween?
N) nie obchodzi tego święta
I)sprzątać po dzieciach
P)wszystko lubi

Twoje Hasło:…………………………………

Amelia Rutkowska

Sprawdzanie kartkówek i testów
W naszej szkole nauczyciele dość szybko sprawdzają
testy i kartkówki. Najszybciej sprawdza kartkówki i
testy pani od przyrody Pani Danuta Rekowska. Kiedy
moja klasa (5b) napisała kartkówkę w poniedziałek, na
wtorek wszystkie kartkówki były już sprawdzone. W
zeszłym roku szkolnym 2014/2015 moja klasa (wtedy
4b) napisała na lekcji polskiego kartkówkę. Pod koniec
lekcji Pani M Nizioł sprawdziła wszystkie kartkówki i
nam je oddała. Podsumowując, w zeszłym roku
szkolnym spośród nauczycieli, którzy mnie uczyli,
najszybciej kartkówki sprawdzała Pani Nizioł.
Natomiast w tym roku, jak na razie, najszybciej
kartkówki sprawdza Pani Rekowska.

Maciej Urbanowicz

Suchary profesora Dąbka
Pani od języka polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!
Pani od biologii pyta Jasia:
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce.
Na to Jaś:
- 2 małpy i 3 słonie.
Jaś na szkolnej wycieczce do lasu pyta się pani:
- Proszę pani co to jest?
- A widzisz Jasiu to są czarne jagody.
- A dlaczego są czerwone? - pyta Jasiu
- Bo są jeszcze zielone, ale jak dojrzeją to sie zrobią granatowe.
Nauczycielka w szkole pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz co mamy z gąski?
- Smalec.
- No dobrze Jasiu, ale co jeszcze?
- Smalec.
-Dobrze, powiedz mi, co masz w poduszce?
- Dziurę.
- A co jest w tej dziurze?
- Pierze.
- No to co mamy z gąski?
- Smalec
Mama prosi Jasia:
- Jasiu! Wytrzyj kurze.
Jasiu na to:
- A gdzie jest ta kura?
Jasio pyta ojca:
- Tato, czy to prawda, co mówiła wczoraj pani Kowalska, że ludzie pochodzą od małpy?
- Być może synku, nie znam rodziny pani Kowalskiej...
Nauczycielka do Jasia:
- Świetny rysunek, ale przyznaj się kto go robił? Ojciec czy matka?
- Nie wiem, ja już spałem!

Szymon Dąbek

Z ŻYCIA SZKOŁY
Z okazji dnia Nauczyciela koło teatralne przygotowało krótką inscenizację, w której brali
udział uczniowie z klas szóstych: Ula, Nadia, Kornelia, Tymek, Dobrawa;
z klas piątych: Diana, Lena, Dominika, Agata, Ola, Mateusz, Maja, Nadia, Paweł, Kalina;
z klas czwartych: Oliwia, Marianna, Maja, Laura.
Na apelu również zaprezentowały się w układach tanecznych: Oliwia, Lena i Laura z klasy
4b.
Klasa 2d zaśpiewała nam piękną piosenkę oraz wyrecytowała wierszyki.
Dzięki akcji PZU oraz głosom mieszkańców Bezrzecza możemy się cieszyć aktywnym
przejściem dla pieszych.
Wybory do samorządu szkolnego wygrała:
Agata Wojniłko.
Zastępcą jest:
Oliwia Maraszek
Członkowie samorządu szkolnego to:
Oliwia Leszczyńska
Jacek Marków
Weronika Rzeźnik
Iwo Gogołkiewicz
Marianna Ciurzyńska
Zosia Kopyto
Mateusz Stempnakowski
Bogusława Bartel
Kszysztof Zimecki
Ewa Fodemska
Szymon Gaweł
Diana Bogucka

RECENZJE
Dublerki przedstawiają: „Lustereczko, powiedz przecie…”
Żeby odpocząć trochę od lekcji, książek i nauki, najlepiej włączyć jakiś fajny film. Jaki?
Jesteśmy tu, by służyć ci radą i pomocą w znalezieniu go. Każdego miesiąca (w każdej gazetce)
znajdziecie krótki opis filmu wraz z recenzją i małym komiksem. Liczymy, że będziecie
zainteresowani.
W tym numerze opowiemy o Królewnie Śnieżce z 2012 r. z Julią Roberts w roli złej
królowej. Jest to dość nietypowa wersja znanej nam wszystkim baśni. Są w niej królowie
przemienieni w smoki, krasnale – złoczyńcy uczący królewnę sztuki bitewnej i tchórzliwy doradca
królowej przemieniony w karalucha :). Warto tu również wspomnieć o wspaniałych kostiumach,
które można zobaczyć w filmie i rewelacyjnej muzyce, zarówno podczas filmu, jak i (w
szczególności) na napisach końcowych. Dla niej warto zobaczyć seans do końca.
Akcja rozpoczyna się wprowadzeniem, jakie znajdziemy w każdej adaptacji tejże baśni.
„Dawno, dawno, temu, za górami, za lasami, mieszkała piękna królowa…”, każdy to chyba
kojarzy, a już na pewno każdy zna historię samotnego króla z małą córką, który z desperacji
poślubił kobitę, która nad życie pragnęła władzy. Wiadomo też, co w końcu dzieje się z królem.
Jednak film w reż. Tarsema Singha dodaje kilka tajemniczych elementów – bransoletkę z
zawieszką w kształcie księżyca, wyspę za zwierciadłem i bestię pustoszącą królestwo. Poza tym
świetna scena z „salonem urody”, ale to trzeba po prostu samemu zobaczyć
Śnieżka to piękna dziewczyna, lecz mimo osiemnastu lat, które niedawno skończyła, nie
może nic robić bez zgody macochy – czyli ogółem, po prostu NIC, NIC i jeszcze raz NIC. Pewnego
dnia dziewczynie udaje się potajemnie wymknąć z zamku. Idąc do miasta, spotyka w lesie księcia i
jego giermka spętanych na drzewie, w dodatku w samej bieliźnie. Książę ów wpada później w oko
królowej, która ma poważne problemy finansowe. Zamierza więc za wszelką cenę nakłonić go do
małżeństwa. W międzyczasie każe swojemu doradcy zabić Śnieżkę. Jak wszyscy wiemy, on nie
robi tego, a Śnieżka ucieka i spotyka bandę krasnali…rabusiów. Jak dalej potoczy się akcja? Czy
Śnieżka wyzwoli królestwo spod władzy złej macochy? Kim okaże się bestia? Czy Kufel (a któż to
taki?) odnajdzie swoją miłość (w końcu)? Jeżeli jesteście tego ciekawi, a także jeśli macie ochotę
na dużo śmiechu i porywającą historię, koniecznie obejrzyjcie „Królewnę Śnieżkę”!
Naszym zdaniem film jest naprawdę godny obejrzenia, choć tytuł może trochę odstraszać
;). Nie zrażajcie się jednak, ponieważ jest to historia zarówno do obejrzenia dla dużych i małych,
chłopców i dziewczyn. Film przynosi dużą dawkę humoru i jest kapitalnie zagrany. Gorąco
polecamy!
Dobrawa Skrycka i Nadia Klonowska

Drodzy uczniowie i rodzice!
Mamy dla was coś fantastycznego!!! Co to może być? Wow, to jest
nasza szkoła!
Nasza szkoła jest najlepsza, mamy dobrych nauczycieli, świetnych
uczniów.
Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły, wyboru nikt nie
pożałuje, pożałują Ci, którzy wybrali inną szkołę, a nie szkołę w
Bezrzeczu. Nasza szkoła oferuje: dodatkowe zajęcia, między innymi
zajęcia taneczne, karate itp.
Każde święto, które obchodzimy z rodziną, czasami obchodzimy je kilka
dni wcześniej w miłej atmosferze w szkole. Mamy nadzieję, że Państwu
się spodoba oferta naszej szkoły i że będą Państwo z miłą chęcią
zapisywali do niej dzieci.
Z poważaniem,
Aleksandra Gabriela Szweda

Raport o sporcie
AWANS NA EURO
11 października 2015 roku Reprezentacja Polski
w piłce nożnej zakwalifikowała się do Mistrzostw Europy. W pierwszej połowie
remisowaliśmy po szybko strzelonej
bramce przez Grzegorza Krychowiaka,
w euforii straciliśmy bramkę.
Pod koniec pierwszej połowy bramkę
trafił Robert Lewandowski. Do końca
meczu piłkarze naszej reprezentacji
starali się grać spokojnie i nie
dopuścić do remisu. Remis wyższy niż
2:2 powodowałby, grę w barażach. W
szatni nastała euforia, nasi śpiewali,
krzyczeli i cieszyli się
z kwalifikacji do Mistrzostw. Sam
Prezydent Rzeczypospolitej PolskiejAndrzej Duda pogratulował w szatni
naszym piłkarzom.
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