Nasza redakcja – nowi redaktorzy!!!
Zachęcamy wszystkich uczniów SP, GM i LO aby razem z nami
tworzyć naszą gazetkę. Czekamy na Wasze pomysły!!!
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Sportowcy – czekamy na Wasze teksty dot. Sportu - Waszej
pasji 
Potrzebnych informacji udziela p. SYLWIA JAGUSZEWSKA
(nauczyciel bibliotekarz) – opiekun gazetki szkolnej.
„Głos Sportowca” - gazetka szkolna Zespołu Szkół Sportowych
im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie

Nasza redakcja: red. naczelna Agata Siewier 1b LO,
Redaktorzy – Klaudia Jarczewska 1a GM, Paula Kozłowska 2a LO,
Kasia Olechnowicz 1c GM, Justyna Pielecka 1a GM, Aleksandra
Walasek 1b GM

W KOŃCU WIOSNA!!! 

Co słychać? Aktualności 

Szkolny Dzień Mózgu
W dniu 12.03.2015 r. w Zespole Szkół Sportowych w

Pływające Ogrody – czyli Szczecin 2050
12 III 2015 r. miał miejsce V finał Miejskiego Konkursu Plastycznego i
Literackiego „Ogrody Pływające - czyli Szczecin 2050”. W tym roku
na konkurs wpłynęło 307 prac literackich i plastycznych!!! Uczniowie
szczecińskich szkół w swoich pracach przedstawiali jak widzą
Szczecin w 20150 r.
Zapraszamy na stronę szkoły do galerii – może zachęcimy Was
do udziału w przyszłym roku?

Szczecinie odbył się Szkolny Dzień Mózgu. Podczas jego obchodów
został przeprowadzony konkurs wiedzy biologicznej dla uczniów
gimnazjów, który dotyczył budowy i funkcji organizmu człowieka oraz
układu nerwowego.
Szczególnymi gośćmi naszych obchodów byli:
- Lekarz medycyny Pan Michał Skoczylas, reprezentujący Polskie
Towarzystwo Lekarskie (sekcja ekologiczna) oraz Polskie
Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika (sekcja nauk o
człowieku);
- Pani Kamila Szydłowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w
Kliniskach Wielkich;
-Pani Beata Bergiel, Wicedyrektor Gimnazjum nr 12 w Szczecinie;
-Pani Lilianna Janeczek, reprezentująca Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim;
- Pani Bożena Dąbrowska-Raszkowska doradca metodyczny do
spraw biologii ODN - U;
-Pani Anna Mikuś, Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich;
-Pani Anna Bruś, nauczyciel biologii w Szkole Salezjańskiej -

fot. www.lo12.szczecin.pl

Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie
- Pani Katarzyna Chwil - Żerebecka nauczyciel biologii w Zespole
Szkół nr 13 w Zdunowie

Po konkursie nastąpił czas wykładów. Sesję wykładowa składała się z
wystąpienia Pana Michała Skoczylasa z Polskiego Towarzystwa
Przyrodników oraz uczniów XII LO.
Następnie przed kulminacyjnym punktem wręczenia nagród
nastała chwila przerwy, podczas której nauczyciele i uczniowie
zaprzyjaźnionych szkół zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do
zwiedzania tematycznych stoisk klasowych. Wydarzenie szkolne
przygotowane

było

we

współpracy

z

Polskim

Towarzystwem

Przyrodników im. M. Kopernika Oddział w Szczecinie w ramach
obchodów Tygodnia Mózgu 2015 w naszym mieście.
Sponsorami nagród dla uczniów byli: Dyrektor Zespołu Szkól

Co słychać w naszej bibliotece?
Ogólnopolskie Wybory Książek
W związku z tym, że w najbliższych latach biblioteki szkolne
dostaną miliony złotych na zakup książek, redakcja pisma „Biblioteka
w Szkole” postanowiła zorganizować Ogólnopolskie Wybory Książek i
dowiedzieć się od samych uczniów, co lubią czytać. W naszej szkole
odbyły się już wybory dla uczniów GM i LO, a uczniowie SP wybierali
swoje ulubione książki w dn. 25 – 27 marca 2015 r. Sami zobaczcie co
wybraliście 
1 miejsce – Harry Potter (cykl) – J. K. Rowling
2 miejsce – Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren

Sportowych w Szczecinie, Liga Ochrony Przyrody Okręg Szczecin

3 miejsce - Opowieści z Narnii (cykl) – C. S. Lewis

oraz Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie.

4 miejsce – ex aequo otrzymały Karolcia – Maria Kruger i Ania z
Zielonego Wzgórza (cykl) – Lucy Maud Montgomery

oprac. Paula Kozłowska, kl. 2 a LO

5 miejsce – Hobbit – J. R. R. Tolkien.
Cieszy mnie to, że w wyborach czytelniczych pojawiło się
bardzo dużo książek, które nie są lekturami, m.in. Magiczne drzewo
(Andrzej Maleszka), Uroczysko (Colin Meloy), Matylda (Roald Dahl),
Magiczna góra. Magiczne królestwo (Rosie Banks) czy wiele, wiele
innych.
Tym, którzy wzięli udział w wyborach, bardzo dziękuję!!!
Sylwia Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz

Miło nam donieść, że Zuzanna Kulpa, uczennica kl. 1 a SP
uzyskała wyróżnienie w konkursie czytelniczo – plastycznym
„Literatura skandynawska – czytam, lubię, polecam!” organizowanym
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczecinie.
Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy
pokonkursowej odbyło się w filii bibliotecznej nr 4 przy ul. Barnima 25
w dniu 16 kwietnia, o godz. 17.00.
Zuzi serdecznie gratulujemy wyróżnienia, bardzo dziękujemy
pozostałym uczniom SP, którzy również reprezentowali naszą szkołę
w konkursie, a byli to: Maja Tabor, Mikołaj Tabor (kl. 1 a SP), Samanta
Anioł, Jakub Franczak, Bartosz Niewierowski, Lena Pastok, Kacper
Szafarczyk (kl. 2 a SP).
Na zdjęciu Zuzia i Jej wyróżniona praca, fot. S. Jaguszewska

Uczniowie klasy 1a SP głosują na swoje ulubione książki 
fot. S. Jaguszewska

„Wieczór z Norwegią”

Kącik czy może kącik ortograficzny? ;)

pod taką nazwą XII LO przy Zespole Szkół Sportowych, przygotowało
imprezę wpisującą się w organizowane w Szczecinie „Dni Skandynawskie”.
Spotkanie dla miłośników kultury skandynawskiej odbyło się 16 kwietnia
2015 roku w godzinach wieczornych.

Amerykańscy naukowcy klinicznie potwierdzili, że pisze się
kącik! Nie będę Wam mówić jakie to ważne, nie będę opowiadać jakie
to ciekawe – innymi słowy, nie będę Was zanudzać zasadami
ortografii. Nie każdy z Was musi być mistrzem ortografii lecz każdy
musi ją znać, no choć tak troszkę ;) Teraz każdy Czytelnik naszej
szkolnej gazetki może sprawdzić swoją ortografię – do boju zatem ;)

O godzinie 17.40 pani wicedyrektor Katarzyna Koszewska powitała
przybyłych gości, a pani Agata Sowińska ze Szczecińskiego Klubu
Podróżnika „SzKaPa” wygłosiła prelekcję na temat ojczyzny Ibsena,
uatrakcyjniając ją pokazem zdjęć.
Aby pokazać przybyłym gościom jak pięknie brzmi język norweski uczniowie
ZSS przygotowali przedstawienie pt: „Tre Bukkene Bruse” czyli „Trzy
Koziołki”. Spektakl bardzo się podobał - został nagrodzony gromkimi
brawami.
W konkursie dotyczącym Norwegii najlepsza okazała się trzyosobowa
drużyna z Gimnazjum Nr 10, drugie miejsce zajęło Gimnazjum Nr 1, a
trzecie Gimnazjum Nr 20. Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez
Radę Szkoły ZSS. Zwycięzcom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za
przygotowanie uczniów.

TEST - WYBIERZCIE POPRAWNĄ FORMĘ:
w ogóle/wogóle, gdyby/ gdy by, nie za długo/niezadługo,
na pewno/na pewno, naprzeciw/na przeciw,
światłoczuły/światło – czuły, wziąć/wziąć
poszedłem/poszłem, włączać/włonczać
A teraz weźcie do rąk słowniki ortograficzne i sprawdźcie, jak
Wam poszło!

O „Wieczorze z Norwegią” można przeczytać także:
http://www.24kurier.pl/Aktualnosci/Gospodarka-Nauka-Oswiata/Wieczorz-Norwegia
http://szczecin.tvp.pl/19697398/2200-160415
http://radioszczecin.pl/4,123759,norweski-wieczor-w-szczecinie

oprac. Aleksandra Walasek, kl. 1b GM
oprac. Agata Siewier, kl. 1 b LO

Kącik frazeologizmów i przysłów
Kochani, chcecie mieć lepsze oceny z j. polskiego? Zaglądajcie do
naszego kącika 

BARDZIEJ SŁOWO BOLI NIŻ RANA

APETYT ROŚNIE W MIARĘ JEDZENIA - im więcej czegoś mamy,
tym więcej chcemy tego mieć.

PRZYKŁAD – IIona niesłusznie oskarżyła koleżankę, że zabrała jej
komórkę, gdy zostawiła plecak w szatni. Natalii zrobiło się przykro,
płakała bardziej niż wtedy gdy mocno zraniła się w nogę.

PRZYKŁAD - Bartek dostał dwie piątki z polskiego.

- Ilonko, pamiętaj na przyszłość że bardziej słowo boli niż rana.
Przeproś Natalkę - poradziła wychowawczyni.

- Apetyt rośnie w miarę jedzenia – powiedział.
- Teraz poprawię się z matematyki i będę
czerwonym paskiem!

Przezywanie, niesłuszne oskarżenie, obmawianie sprawiają ogromną
przykrość.

miał z świadectwo z
ANI KURA ZA DARMO NIE GDACZE – za pracę należy się zapłata.

BABA O SZYDLE, DZIAD O POWIDLE - każdy mówi o czymś innym,
więc nie mogą się dogadać.
PRZYKŁAD - Stasiu, wymień najważniejsze zabytki
poprosiła pani.

Krakowa -

- W Krakowie… - zaczął chłopiec – mieszka moja ciocia, która piecze
najlepszą szarlotkę na świecie! – dodał po chwili.
- Baba o szydle, dziad o powidle – roześmiała się pani i zapytała
innego ucznia.

PRZYKŁAD – gdy sąsiad skończył naprawę kranu, pani Ania
poczęstowała go ciastem.
- Ależ pani Aniu, po co tyle zachodu, to tylko drobna
przysługa – protestował nieśmiało - Bardzo proszę, panie Antoni,
niech pan nie odmawia. Przecież ani kura za darmo nie gdacze –
zażartowała pani Ania.
na podst. „Mojego pierwszego słownika przysłów” M. Białek oprac.
Klaudia Jarczewska i Justyna Pielecka, kl. 1 a GM

Horoskop i znaczenie znaków zodiaków
Baran - Jestes i działasz, idziesz naprzód. Twoje motto to
aktywność, agresja, przywództwo i początek. Koniec roku się
zbliża, wakacje przed Tobą, zaplanuj je z bliskimi, a na pewno
nie pożałujesz.
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 31 MAJA

Byk - Gromadzisz i posiadasz, doceniasz i rozkoszujesz się.
Jesteś stały, przyziemny, wytrzymały, zmysłowy. Według Ciebie
Twoje oceny są dość dobre ale stać Cię na więcej, masz jeszcze
czas by to nadrobić.
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 4 CZERWCA

Bliżnięta - Myślisz i mówisz, zbierasz i przekazujesz informacje.
Jesteś gadatliwy, ciekawski, towarzyski. Dla Ciebie przyjażń jest
najważniejsza ale kłótnia może wszystko zmienić, pewne
przysłowie mówi ,, Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł’’.
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 28 CZERWCA

Rak - Czuję, przeżywam, martwię się, kontempluję. Jestem
delikatny, konserwatywny, uczuciowy. Jesteś bardzo
impulsywnym lecz uporządkowanym człowiekiem, zawsze masz
coś zaplanowane lecz nie do końca i to może Ci bardzo zepsuć
plany na wakacje.
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 19 MAJA

Lew - ,,Patrzcie na mnie i podziwiajcie’’ - jesteś w centrum
uwagi. Wielkoduszność, autorytet, dramatyzm to twoje cechy.
Uważaj na to co mówisz bo możesz powiedzieć coś złego ;)
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 1 LIPCA

Panna - Porządkujesz i segregujesz, pomagasz i służysz. Twoje
motto to staranność, krytyka, rezerwa, dbałość o zdrowie. Jesteś
człowiekiem aktywnym i bardzo pomocnym, to jest miłe dla osób,
których lubisz, a nawet kochasz. Tak trzymaj!
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 25 WRZEŚNIA

Waga - Dążysz do równowagi, sprawiedliwości i bezstronności.
Jesteś sprawiedliwy, wyrafinowany, dyplomatyczny. Ucz się ucz
gdzyż według gwiazd możesz nie zdać do następnej klasy :(

SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 10 PAŹDZIERNIKA

Skorpion - Zgłębiasz, drążysz, ujawniasz. Twoje motto to
skupienie, głębia, zaborczość, wnikliwość, intensywność.
Kochasz to co robisz i tak dalej nie kończ tego bo komuś to się
nie podoba :)
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 29 CZERWCA
Strzelec - idziesz naprzód i przekraczasz granice. Twoje motto to
optymizm, entuzjazm, przygoda, szczerość. Twoim
przeznaczeniem jest podróż dookoła świata i zagłĘbić się w
historie wszechchświata.
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ : 8 MAJA
Koziorożec - Dążysz do celu. Jesteś konserwatywny,
zdyscyplinowany, wytrwały, ambitny. Mażysz o tym aby zostać
bogatym i to może się udać gdyż zaczniesz się uczyć.
SZCZĘSLIWY DZIEŃ: 5 STYCZNIA

Wodnik - Wolność i równość, przekraczanie granic. Twoje motto
to niezależność, humanitaryzm, wynalazczość. Jesteś jak młody
Stefan Bryła - lubisz naprawiać i niszczyć.
SZCZĘŚLIWY DZIEŃ: 1 GRUDNIA

Ryby - Ucieczka od rzeczywistości. Twoje motto to intuicja,
marzenia, sztuka, współczucie, iluzja. Normalnie Leonardo da
Vinci. Kochasz malować i tym się kieruj, a niedługo zobaczysz
swoje dzieła w muzeum sztuki.
SZCZĘŚLIWY DZIE : 4 LISTOPADA

oprac. Justyna Pielecka, kl. 1 a GM na podst.
http://www.astrolabium.pl/astrologia/zodiak/znaki-zodiaku

 Ściana Śmiechu 
1. - Dlaczego kobiety tak kochają buty?
- Bo bez względu na to ile kobieta przytyje, to buty i tak będą
pasować.

Ciekawostki o zwierzętach
Koty i psy:
1.Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że dziewięcioletni
kot przespał całe sześć lat swojego życia.

2. - Słyszałeś o blondynce, która stała przed lustrem z zamkniętymi
oczami?
- Chciała zobaczyć jak wygląda, gdy śpi.
3.Wychodzą dwa transformery przed bar. Jeden mówi do drugiego:
- To co, składamy się na taksówkę?
4. Kowalski pyta się szefa:
- Szefie da pan mi urlop bo teściowa przyjechała ?
A szef na to:
- Nie ma mowy!!
-Wiedziałem że z szefa dobry człowiek!
5. Jasiu przychodzi ze szkoły i mama się go pyta :
- Jak tam w szkole?
- A dobrze. Pani mnie wyróżniła, powiedziała że cała klasa to debile, a
ja największy!
oprac. Justyna Pielecka, kl. 1a GM
Więcej żartów znajdziecie na stronach :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeb2t8enJsv1_I9N0ASL06L4K
oYsVHRwr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeb2t8enJsv1_I9N0ASL06L4K
oYsVHRwr

2. W przeciwieństwie do psów, koty nie rozpoznają słodkiego smaku.

3. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków, psy natomiast tylko ok.
10.

4. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko koloru
zielonego, a drugie koloru niebieskiego.

5. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców – ich odciski
mogą służyć do identyfikacji osobników.

6. Czy pies może „spalić” się na słońcu?
Niestety tak – jego skóra może ulec poparzeniu słonecznemu. Psy o jasnej
sierści są bardziej narażone na działanie promieni UV.

7. Do którego ze swoich zmysłów pies przykłada najmniejsze znaczenie?
Najsłabszym ze wszystkich psich zmysłów jest wzrok.

8. Czy psy widzą kolory?
Tak, ale „przygaszone”, w odcieniach szarości. Nie rozróżniają kolorów:
czerwonego, pomarańczowego, zielonego i żółtego.
oprac. na podst. http://www.pies.pl/10-ciekawostek-o-psach
http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach
Kasia Olechnowicz, kl. 1 c GM

Kochani, już teraz zapraszamy do lektury ostatniego
w tym roku szkolnym numeru naszej gazetki, który
ukaże się w czerwcu!!!
I przypominamy o zwrocie książek do biblioteki
szkolnej – pamiętajcie, trzeba je oddać 2 tygodnie
przed zakończeniem roku szkolnego!!!
A wakacje już blisko ;)

