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lub po prostu chcesz się wypowiedzieć w ważnej sprawie? Chciałbyś wejść
w skład redakcji „Szalonej Szkoły 260”?
Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i dołącz do Nas!
Czekamy na Ciebie w każdy poniedziałek o godz. 13:30 w s. 24!

To pierwsze wydanie Naszej szkolnej gazetki!
Życzymy miłego czytania!
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Alicja Kowalska (IV a)

Ferie zimowe !
Ferie - czas wolnego! Odpoczynek od szkoły i nauki, który trwa aż 14 dni!
Słyszeliście o wycieczce w góry? Niezła propozycja. Wreszcie pada
śnieg i dzieci mogą wyjść. Nie spędzajcie czasu przed komputerem,
tabletem i telewizorem - wyjdźcie na świeże powietrze. Wyjdźcie na
dwór!:)
W województwie mazowieckim ferie zaczynają się 17 lutego.
Wtedy każde dziecko, a nawet dorosły chce odpocząć od szkoły lub pracy.
Pamiętajcie, żeby podczas ferii być ostrożny! Żeby nie wchodzić na ulicę
bez rozglądania się, nie rozmawiać z nieznajomymi i nie brać od nich
słodyczy, ciastek, napoi i itp.
Proponuje wam jazdę na nartach lub snowboardzie. W Warszawie
można wyszaleć się na Górce Szczęśliwickiej . Zachęcam was też do jazdy
na łyżwach. Można też oczywiście obrzucać się śnieżkami, budować
bałwana lub fortyfikacje. Dobrym pomysłem jest też udział w akcji „Zima
w mieście”.
Jakiejkolwiek propozycji byście nie wybierali - życzę Wam
wspaniałej zabawy!:)

K a s i a T o m a s z e w s k a, Z o s i a O l e k s i a k ( I V b )

Krzyżówka

Pytania:
1. Zwierzę z rogami, które zamieszkuje kasy mieszane.
2. Pomarańczowa, na Halloween.
3. Dokończ związek frazeologiczny: Wiadomość …………… z palca.
4. Nauczyciel dyktuje je do dzienniczka.
5. ………… - nauka o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują
o wykorzystaniu zasobów.
6. Mają je na głowie niektóre owady.
7. Nakrycie głowy, wykonane przeważnie z miękkiego materiału.
8. Ma wiele odmian (gatunków). Może być ziemna, zwykła, rosówka.
9. Bardzo pracowite zwierzęta.
10. Wbija się go do ściany.
11. Mała żabka.

K asia Tomaszewska(IVb)
Alicja Kowalska(IVa)

Kawały
Na lekcji pani nauczycielka kazała wszystkim uczniom powiedzieć jakiego
zwierzaka mają w domu. Doszło do Jasia, nauczycielka spytała:
-Jasiu jakie masz zwierzątko w domu ??
A Jaś na to:
-Kurczaka w zamrażalniku!
Jasio opowiada o swoich wrażeniach z pobytu w indiańskiej wiosce:
- I poznałem wodza Wielkie Światło i jego dwóch synów.
- A jak się nazywali???
- Włącznik i Wyłącznik.
Jasiu, umiesz liczyć?
- Tak, tato mnie nauczył!
- To powiedz, co jest po sześciu?
- Siedem.
- Świetnie, a po siedmiu?
- Osiem.
- Brawo, nieźle cię tato nauczył, a co jest po dziesięciu?
- Walet.
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.
Monika Bochenek(IVa)

Walentynki
Historia święta
Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od
średniowiecza. Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego
grona znacznie później. Pomimo katolickiego patrona tego święta, czasem
wiązane jest ono ze zbieżnym terminowo zwyczajem pochodzącym
z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie na poszukiwaniu wybranki
serca, np. przez losowanie jej imienia ze specjalnej urny.
Współczesny dzień zakochanych nie ma jednak bezpośredniego
związku z jednym konkretnym świętem starożytnego Rzymu, choć jest
kojarzony z takimi postaciami z mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno
Februata. 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 małżeństwa, oraz
Pana, boga przyrody. Z kolei Brytyjczycy uważają to święto za własne
z uwagi na fakt, że rozsławił je na cały świat sir Walter Scott żyjący
w XVIII wieku.
Walentynki w Polsce
Do Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku
z kultury francuskiej i krajów anglosaskich, a także wraz z kultem świętego
Walentego z Bawarii i Tyrolu. Święto to konkuruje o miano tzw. święta
zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą
Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 czerwca.
Zwyczaje
Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie
sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone, najczęściej
w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często
i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również zwyczaj
obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów,
słodyczy, pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów
garderoby.

Julia Gołdyn(IVb)

Moje hobby
Moda
WYRAZISTE LINIE !!!
Geometryczne cięcia w biało-czarnym zestawieniu to "HIT" sezonu.
MODNA RADA
Prostą spódniczkę mini ożyw wyrazistym wzorem i niebieskimi dodatkami .
CO BĘDZIE MODNE W 2014 ROKU
"TREND"
W modzie króluje biel i czerń (np. bluza w biało-czarne paski)
"PROSTOTA"
Proste włosy znowu w modzie :)
Najwyższy czas włączyć prostownice i użyć nabłyszczającego lakieru.

14 luty – święto zakochanych, dzień, w którym powinno nam
żywiej zabić serce. W tym dniu z niepokojem przeszukujemy
kieszenie płaszcza, czy aby jakiś Walenty nie podrzucił nam, choć
jednej karteczki z czerwonym serduszkiem, z niecierpliwością
czekamy na listonosza, licząc na to, że biedaczek ledwo dotrze do
naszych drzwi uginając się pod ciężarem poczty w czerwonym
kolorze, oczywiście adresowanej do nas.

"JEANS"
Jeans tylko z wybiegów.

Oliwia Płaska(IV b)

Bliżej gwiazd
Robert Lewandowski
Robert Lewandowski urodził się 21 sierpnia 1988 roku
Lewandowski karierę zaczynał w Partyzancie Leszno. Nie był
jednak zawodnikiem tego klubu, a jednak mógł uczestniczyć w treningach
dzięki ojcu który tam pracował. W 1997 roku trafił do Varsovii Warszawa,
gdzie grał 7 lat. Występował także w Delcie Warszawa. W stołecznym
klubie grał do 2005 roku i strzelił dla ligi cztery bramki.
Latem 2006 roku odszedł do Znicza Pruszków, który zapłacił za
niego 5 tysięcy złotych. W ciągu dwóch sezonów strzelił 38 goli. Trafił na
znakomity okres zespołu, który dzięki wsparciu władzy miasta otrzymał
„zielone światło” do walki o najwyższe cele. Drużyna w większości
zbudowana była z młodych zawodników. Poza Lewandowskim w Zniczu
wybili się m. in. Radosław Majewski i Paweł Zawistowski. W sezonach
2006/2007 oraz 2007/2008 Lewandowski był królem strzelców
odpowiednio trzeciej i drugiej ligi.
18 czerwca 2008 roku Lewandowski trafił do Lecha Poznań.
11 czerwca 2010 roku z Lecha Poznań został sprzedany do
niemieckiego klubu Borussi Dortmund za kwotę 4.500.000 euro. Kontrakt
obowiązuje do 31 czerwca 2014 roku.
4 stycznia 2014 roku podpisał pięcioletni kontrakt z Boyerem
Monachium, którego zawodnikiem zostanie 1 lipca 2014 roku po
wygaśnięciu umowy z Borussią Dortmund.

Zosia Oleksiak (IVb)

Horoskop miłosny dla niej
i dla niego
RAK ( 22.06 – 22.07 )
Ona:
W najbliższym czasie, niedaleko sklepu Biedronka, spotkasz miłość
swojego życia.
On:
Niedługo twoje serce zabije mocniej do dziewczyny spod znaku
KOZIOROŻEC.
BARAN (21.03-19.04)
Ona:
Jadąc autobusem 503 spotkasz przystojnego kierowcę rajdowego.
On:
Niebawem spotkasz dziewczynę o imieniu Alicja. Jednak po tygodniu cię
rzuci.
PANNA (24.08-22.09)
Ona:
Podczas balu karnawałowego w naszej szkole zatańczysz ze swoim
przyszłym mężem.
On:
Będziesz miał trójkę dzieci.
STRZELEC (22.11-21.12)
Ona:
Poznasz miłość swojego życia, której imię będzie zaczynało się tak, jak
pierwsza litera twojego nazwiska.
On:
Ustrzelisz piękną dziewczynę.

KOZIOROŻEC (22.12-19.01)
Ona:
Za kilka dni, podczas pełni księżyca, rycerz na białym koniu zaśpiewa ci
serenadę pod twoim balkonem.
On:
Rodzice twojej wybranki podadzą ci „czarną polewkę”.
BLIŹNIĘTA(23.05-21.06)
Ona:
Idąc ulicą przewrócisz się. A pomocną dłoń poda ci niebieskooki chłopak.
On:
Zakochasz się w bliźniaczkach.
RYBA (19.02-20.03)
Ona:
Twój chłopak rzuci cię dla innej dziewczyny na basenie.
On:
W najbliższym miesiącu spodziewaj się miłosnego liściku.
LEW (23.07-23.08)
Ona:
Walentynki spędzisz samotnie.
On:
W kinie, w Lublinie spotkasz swoją drugą połówkę.
SKORPION (23.10-21.11)
Ona:
Pójdziesz do sklepu zoologicznego i zakochasz się w sprzedawcy.
On:
W nocy, o północy przyśni ci się twoja wymarzona dziewczyna.

WAGA (23.09-22.10)
Ona:
W twoim ulubionym klubie spotkasz swojego przyszłego męża.

Kasia Tomaszewska(IVb)

Klotek Kapcia cz. I
Dawno, dawno temu w starym domu mieszkał sobie Klotek Kapcia.
W pewien słoneczny dzień, Klotek postanowił, że kupi sobie psa, ponieważ czuł się
samotny i chciał mieć Przyjaciela. Wybrał się więc do schroniska, gdzie zauważył
w klatce pieska, który patrzył na niego smutnym wzrokiem. Klotek pomyślał, że
piesek pewnie czuje się samotny, tak samo jak on. Nie zastanawiał się długo i do domu
wrócił z psem, którego nazwał Bringold. Każdy dzień z nowym Przyjacielem, był dla
Klotka dniem radosny, bo nie czuł się już samotnie.
Aby Bringold miał gdzie spać, właściciel kupił mu koszyczek z milutkim
kocykiem. Kiedy Klotek Kapcia zmęczony usnął, tak że aż chrapał, Bringold ciekawy
co jest w łazience, zakradł się do niej i wyciągnął stamtąd majtki pana Klotka
i wyniósł je na balkon. Obwąchując nową zdobycz niechcący zrzucił je na głowę
sąsiada, który właśnie leżał sobie spokojnie w jacuzzi i czytał gazetę. Gdy Klotek
Kapcia obudził się, usłyszał dzwonek do drzwi: drrryń, drrryń, drrryń!
Pan Klotek krzyknął:
- Kto tam?
- Otwórz Pan!!!
Pan Klotek Kapcia otworzył drzwi i ledwo powstrzymał się od śmiechu.
Zapytał grzecznie sąsiada:
- Cooo Pan ma na głowie???
- Może Pan mi to wyjaśni?! - Powiedział sąsiad groźnym głosem.
- Bringold!? Czy możesz wyjaśnić co się stało, gdy ja sobie smacznie spałem?
- Ymm…. - Mruknął Bringold, jakby poczuł się winny.
Nagle zadzwonił telefon, Klotek podniósł słuchawkę i powiedział:
-Halo?
-Dzień dobry, dzwonimy do Pana w sprawie wygranej.
- Jaka wygrana?
- Wygrał Pan bardzo dużą kwotę, mianowicie pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych,
ponieważ kupił Pan dla swojego pupilka koszyczek z kocykiem i był Pan setnym
klientem naszego sklepu. Każdy setny klient otrzymuje nagrody. Jeśli chce Pan
otrzymać swoją wygraną, musi Pan odebrać od nas wiadomość z adresem, w jakich
godzinach itd…
Kiedy Klotek Kapcia skończył rozmowę, zauważył, że nie ma Bringolda……

Jesteś ciekaw gdzie się podział Bringold? Ciąg dalszy w następnym
numerze „Szalonej szkoły 260”!
Drogi Czytelniku, jeśli i Ty piszesz wiersze lub prozę — nie chowaj swojej twórczości
do szuflady! Z miłą chęcią ją opublikujemy na łamach Naszej gazetki.

Agnieszka Dymińska

Warto przeczytać
„Czarne stopy” Seweryn Szmaglewski
„Czarne Stopy” – powieść dla dzieci i młodzieży Seweryny
Szmaglewskiej opublikowana po raz pierwszy w 1960 roku.
Zgrany zastęp Czarnych Stóp wyrusza na letni obóz harcerski
w Góry Świętokrzyskie. Dla zastępowego Maćka Osy i jego gromadki
najmłodszych harcerzy, dla Marka, Fobusza, Felka i małego No - Bo to
pierwsze samodzielne wakacje. Pierwsze ognisko, pierwsze podchody,
pierwsze nocne alarmy. Trzydzieści dni życia obozowego na zboczu
Diabelskiego Kamienia wypełniają wspaniałe przygody, zabawne pościgi,
ćwiczenia spostrzegawczości, strachy i niespodzianki. Podczas tropienia
harcerze trafiają na ślad tajemniczej postaci Leśnego Oka, która z gąszczy
obserwuje poczynania chłopców. Bohater książki, Marek Osiński, chłopiec
samotny i nieszczęśliwy, odnajduje w czasie tych pierwszych harcerskich
wakacji przyjaźń, optymizm i wiarę w siebie.
W roku 1987 miała premierę jej ekranizacja w reżyserii Waldemara
Podgórskiego. Tak jak i powieść nosi ona tytuł "Czarne Stopy".

On:
Kiedy będziesz kupował wagę w sklepie, spotkasz swoją drugą połówkę,
z którą się ożenisz.
BYK (20.04-22.05)
Ona:
Pojutrze na spacerze po Łazienkach Królewskich poznasz idealnego
chłopaka dla ciebie.
On:
Spacery po lesie mogą sprawić, że znów się zakochasz.
WODNIK (22.06-22.07)
Ona:
Za kilka dni zdziwisz się, bo odkryjesz, że zależy Ci na jednym z Twoich
kolegów z klasy.
On:
W pewien mroźny poniedziałek okaże się, kto o Tobie myślał przez ostatni
miesiąc. A ta osoba może być ci znana całkiem dobrze!

Co warto obejrzeć?
Ferie zimowe za pasem a śniegu jak nie było, tak nie ma Co tu
robić? – myślicie. A może kino z kolegą lub koleżanką z klasy!? Oto kilka
Naszych propozycji:
Skubani, reż. Jimmy Hayward
Nagrodzony Oscarem producent "Shreka" zaprasza na szaloną
podróż w czasie w towarzystwie dwóch niedopasowanych indyków, które
sprawią, że już żaden człowiek nie zrobi im koło pióra. Przezabawna
animowana komedia o ptakach, które zamierzają zmienić bieg historii
i sprawić, że indyki na zawsze znikną z ludzkiego jadłospisu. Ich motto to:
INDYKA NIKT NIE TYKA! Jake i Reggie pochodzą z zupełnie
odmiennych indyczych środowisk – jeden jest indykiem z wyższych sfer,
a drugi ze zwykłego kurnika. Będą musieli jednak przezwyciężyć dzielące
ich różnice i połączyć siły, bo historia stawia przed nimi wielkie wyzwanie.
Muszą cofnąć się w czasie i tak namieszać w dziejach drobiu, aby indyk
odtąd jawił się nie jako największy przysmak, ale najlepszy przyjaciel
człowieka.

Robaczki z Zaginionej Doliny, reż Thomas SzaboHélène Giraud
W malowniczych okolicznościach przyrody, wśród pozostałości po
niedzielnym pikniku, wybucha wojna mrówek. Pracowite Czarne
rywalizują z plemieniem Czerwonych o wielki skarb – pudełko pełne
kostek cukru. Nieoczekiwanie, w ich zmagania o pyszne słodkości miesza
się niesforna mała biedronka, która zgubiła rodziców. Waleczny robaczek
przyłącza się do Czarnych i wspólnie z nimi broni skarbu przed
czerwonymi łakomczuchami. To zaledwie początek niezwykłych przygód
małej biedronki i jej przyjaciół w bajecznie kolorowej Zaginionej Dolinie.
Królowa Śniegu, reż. Vladlen Barbe, Maksim Sveshnikov
Zła Królowa Śniegu zamierza zmrozić serca wszystkich ludzi
i pozbawić ich emocji. Jeżeli ten niecny plan się powiedzie, artyści i sztuka
na całym świecie znikną, a ludzie zapomną, czym są miłość, przyjaźń
i dobro. Jednak magiczne lustro Królowej podpowiada, że Gerda i Kai,
dzieci słynnego mistrza wyrobów ze szkła, mają moc, by pokrzyżować jej
podłe plany. Sługom Królowej udaje się zwabić chłopca i porwać go do
lodowej krainy. Mała i odważna Gerda, wraz z przyjaciółmi, wyrusza
w magiczną podróż prosto do pięknego i niebezpiecznego świata zimy
i mrozu, aby uratować brata i powstrzymać okrutną Królową.

Piłkarzyki rozrabiają, reż. Juan José Campanella

Kraina Lodu, reż. Chris Buck, Jennifer Lee

Kiedy niepozorny chłopiec będzie musiał uratować swoje miasteczko
przed niesympatycznym mistrzem piłki nożnej Ace, pomocną dłoń podadzą
mu... piłkarzyki! Figurki z jego ukochanej gry ożyją i stworzą drużynę,
która rozegra decydujący mecz o przyszłość miasteczka. Dzięki małym, ale
niezwykle rozgadanym i żywiołowym graczom chłopiec pozna siłę
przyjaźni i współpracy, a także w końcu będzie musiał... dorosnąć. Czy
zespół, który zbierze, będzie miał szansę wygrać z zawodowcami? Dopóki
piłka w grze, wszystko jest możliwe!

Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę,
której magiczna moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej
zimy. W poszukiwaniach towarzyszy jej Kristoff, przed którym górskie
szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego lojalny renifer Sven. Podczas misji
ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z surową pogodą, napotkają
niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana o imieniu Olaf.

