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Uwaga! Uwaga!
Lubisz pisać i tworzyć ciekawe materiały? Myślisz o zawodzie dziennikarza
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!

Życzymy miłej lektury!
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Monika Bochenek (IV a)

Pierwszy dzień wiosny !
Wiosna − jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie.
Podczas wiosny dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, a ponadto
z każdą kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc krótsza. Temperatura
powietrza wiosną rzadko spada poniżej 0 °C.
Za wiosnę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnie
dobowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 5 a 15°C. Zasadniczo
wiosnę poprzedza zima, jednak pomiędzy tymi okresami znajduje się etap
przejściowy − przedwiośnie. Za początek wiosny przyjmuje się kwitnienie
przebiśniegów i krokusów. Ze snu zimowego budzą się zwierzęta, takie jak
niedźwiedzie, a śpiew ptaków towarzyszy nam przez cały dzień.
Nieoficjalnym znakiem wiosny jest uśmiech, który częściej pojawia
się na twarzach ludzi
Pierwszy dzień wiosny, obchodzony jest w dniu równonocy
wiosennej, który najczęściej przypada w dniu 21 marca W XX wieku
wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś
w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011
roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś
wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od
2044 roku - 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca
nastąpi dopiero w roku 2102.

Alicja Kowals

ka (IVa)

Kawały
Jest Jasiu w wodzie, ma wody po kolana.
Przypływa 1 łódka i pan mówi z tej łódki:
- Jasiu wchodź bo się utopisz.
- Nie ja wierzę w Boga on mnie uratuje.
Przypływa 2 łódka, Jasiu ma wody po pas i pan mówi:
- Wchodź bo się utopisz.
- Nie, ja wierzę w Boga on mnie uratuje.
W końcu Jasiu ma wody po szyję i przypływa 3 łódka i pan mówi:
- Wchodź Jasiu bo się utopisz.
- Nie ja wierzę w Boga on mnie uratuje.
No i Jasiu się utopił.
Jest już w niebie i mówi do Boga:
- Boże ja w ciebie tak wierzyłem, czemu ty mnie nie uratowałeś?
- Bo ty głupi jesteś, ja po Ciebie trzy łódki wysłałem.

Na lekcji plastyki dzieci rysują sporty zimowe.
Podchodzi pani do Jasia i pyta:
- Jasiu czemu nic nie narysowałeś?
- Nieprawda narysowałem Małysza.
- A gdzie on jest?
- Poleciał.

Z o s i a O l e k s i a k (I V b)

Krzyżówka

Kącik zwierząt

Bardzo pracowite zwierzę.
Mała żaba.
Zwierzę z rogami, które zamieszkuje lasy mieszane.
Mają je na głowie niektóre owady.
Ma wiele odmian (gatunków). Może być np. ziemna, zwykła.
…… jest nauką o tym, jak jednostka i społeczeństwo decydują o
wykorzystaniu zasobów.
7. Pomarańczowa ……… - na Halloween.
8. Wpisuje ją nauczyciel do dziennika.

Które zwierzęta obudziły się z zimowego snu?
Jakie ptaki przyleciały do nas z ciepłych krajów?
Tego i więcej dowiecie się w tym wydaniu KĄCIKA ZWIERZĄT!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zapraszamy!
ZWIERZĘTA OBUDZONE Z ZIMOWEGO SNU
Z zimowego snu, obudziły się między innymi NIEDŹWIEDZIE
BRUNATNE. Jedzą one ŁOSOSIE i inne ryby, oraz np. MIÓD. Żywią się
także SSAKAMI,
np.
jeleniami, gryzoniami, ptakami, ptasimi
jajami, owocami, nasionami, grzybami, dżdżownicami, ślimakami,
a w przypadku braku innego pożywienia także trawą.
PTAKI Z CIEPŁYCH KRAJÓW

……………… to nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny
sposób palono bądź topiono, aby przywołać wiosnę.

Niektóre ptaki poleciały na zimę do ciepłych krajów. Wróciły do nas
dopiero po zimie. Najsłynniejszy ptak, który wrócił do nas na wiosnę, to
BOCIAN. Dieta bocianów białych jest zróżnicowana w zależności od pory
roku, regionu i dostępności pożywienia. Do typowego pożywienia zalicza
się owady (głównie chrząszcze, koniki polne, szarańczę i świerszcze),
dżdżownice, gady, płazy, szczególnie gatunki takich żab, jak żaba wodna
i żaba trawna oraz małe ssaki, takie jak nornice, krety i ryjówki.
W zeszłym roku, była sroga i bardzo długa zima. Bociany, kiedy
wróciły do Polski zastały jeszcze śnieg.

Zosia Oleksiak (IVb)

K u b a K o n e c k i ( I V b)

Moje hobby – Komunikacja
miejska w Warszawie

Bliżej gwiazd
Kamil Stoch

Trzeba przyznać, że komunikacja miejska w Warszawie jest dość
dobrze zorganizowana, szczególnie iż jest to w dalszym ciągu jedyne
miasto w Polsce, w którym istnieje metro. Oznacza to, iż na obecny system
komunikacji w stolicy składają się oprócz metra także autobusy, tramwaje
oraz Szybka Kolej Miejska. Koordynacją przebiegu i funkcjonowania tych
linii zajmuje się Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Kamil Wiktor Stoch (ur. 25 maja 1987 w Zakopanem) – polski
skoczek narciarski, zawodnik klubu WKS Zakopane, dwukrotny mistrz
olimpijski, indywidualny mistrz świata i drużynowy brązowy medalista
mistrzostw świata, dwukrotny drużynowy wicemistrz świata juniorów,
zdobywca Pucharu Świata, w ramach którego wygrał 13 konkursów, a 27
razy stawał na podium.
Dwukrotnie sklasyfikowany na drugim miejscu w Grand Prix,
zwycięzca Letniego Pucharu Kontynentalnego. Sześciokrotny indywidualny
mistrz Polski. Reprezentant Polski, trzykrotny olimpijczyk.
Pierwszy występ w Pucharze Świata zaliczył 17 stycznia 2004
w Zakopanem, gdzie zajął 49. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty zdobył
11 lutego 2005 w Pragelato po zajęciu 7. miejsca. W tym samym sezonie
w Oberstdorfie pierwszy raz reprezentował Polskę na mistrzostwach świata
w narciarstwie klasycznym. Rok później w Turynie zadebiutował na
igrzyskach olimpijskich. Po raz pierwszy na podium PŚ stanął 23 stycznia
2011, zwyciężając w rodzinnym Zakopanem. 28 lutego 2013 został
mistrzem świata na dużej skoczni w Val di Fiemme. W sezonie 2012/2013
stanął na trzecim miejscu podium klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
W tym roku podczas igrzysk w Soczi wywalczył dwukrotnie mistrzostwo
olimpijskie, odebrał również Kryształową Kulę za triumf w PŚ.
Jest zdobywcą dwudziestu trzech medali na zimowych i letnich
mistrzostwach Polski – ośmiokrotnie zwyciężał (sześć razy w zimie, w tym
raz drużynowo i dwa w lecie, w tym raz drużynowo).
Od 26 stycznia 2013 rekordzista Polski (razem z Piotrem Żyłą)
w długości lotu narciarskiego (232,5 m).

Tramwaje
Tramwaje Warszawskie należą do systemu komunikacji miejskiej
w stolicy. Ich historia zaczęła się 11 grudnia 1866 roku, kiedy to w miasto
wyruszył pierwszy tramwaj konny. Kilkadziesiąt lat później, w 1908 roku,
zastąpił go pierwszy tramwaj elektryczny.
Co jeszcze warto wiedzieć o tramwajach w stolicy? Na pewno to, iż
nie ma tu przystanków na żądanie - wszystkie przystanki tramwajowe są
przystankami stałymi, na których zawsze zatrzymują się poszczególne
składy.
Warszawski Tramwaj Wodny
Po Wiśle między Starym Miastem a Przyczółkiem Czerniakowskim
kursuje Warszawski Tramwaj Wodny. Po raz pierwszy wyruszył na trasę 23
czerwca 2005 roku i od tego czasu czyni to regularnie w okresie wakacji.
Latem kursuje codziennie, zaś we wrześniu jedynie w soboty i niedziele.
Kurs trwa niespełna dwie godziny.
Autobusy
W skład komunikacji autobusowej w Warszawie wchodzi 245 linii
o łącznej długości ok. 2600 km. W sumie obsługuje je 1800 autobusów.
Oliwia Płaska(IV b)

p. A g n i e s z k a D y m i ń s k a

Warto przeczytać
„Wyspa sparbów” - Robert Louis Stevenson
Wielokrotnie ekranizowana i tłumaczona powieść, szkolnego kolegi
Artura Conana Doyle’a, dopisana do rysunku pirackiej mapy, elektryzując
rzesze czytelników przeszła do klasyki gatunku powieści awanturniczej,
a stworzony przez Stevensona wizerunek pirata stał się wzorem,
inspirującym kolejne pokolenia twórców.
Kto bowiem nie marzy o podróży życia i odkrywaniu nowych
lądów? „Wyspa skarbów” to przygodowa książka dla młodych czytelników
o losach piratów poszukujących ukrytego skarbu legendarnego kapitana
Flinta. W tajemniczej wyprawie bierze udział Jim Hawkins, którego ojciec
prowadził gospodę "Admirał Benbow". Do niej to zawitał kiedyś ogorzały
żeglarz
z
blizną
od
szabli
na
policzku...
Andrzej Polkowski, znany m.in. z przekładów Opowieści wigilijnej,
Księgi dżungli, Opowieści z Narnii oraz cyklu o Harrym Potterze, przybliża
współczesnym czytelnikom barwny świat piratów, który nie zestarzał się
z upływem czasu. Świeży i plastyczny przekład uzupełniają malarskie
ilustracje Roberta Innocentiego, laureata Nagrody im. H. Ch. Andersena,
zwanej małym Noblem. Twórczy duet Polkowski i Innocenti zaprasza na
pokład nowych czytelników, dowodząc w treści i formie, iż fabuła
Stevensona, nie straciła nic ze swej atrakcyjności.

Istnieje kilka rodzajów oznaczeń cyfrowo - literowych autobusów.
Przykładowo linie, które w na pierwszym miejscu w swoim numerze mają
„1", to linie normalne; jeśli mają „4" są liniami przyspieszonymi
okresowymi (kursują głównie w godzinach szczytu w dni powszednie);
z „5" to linie przyspieszone, nie zatrzymujące się na wielu przystankach.
Z kolei oznaczeniem literowym może być np. E-5, co oznacza linię
ekspresową, kursującą głównie w godzinach szczytu na trasie Gocław Emilii Plater.
Metro
Metro w Warszawie jest jedynym takim systemem w Polsce.
Jednocześnie jest swego rodzaju ewenementem, bowiem pierwsza decyzja
o jego budowie zapadła już w 1925 roku, aczkolwiek budowę rozpoczęto
dopiero w 1983 roku. Otwarcie pierwszej części odcinka nastąpiło dopiero
w 1995 roku. Ostatecznie całą pierwszą linię metra oddano do użytku
w 2008.
Aktualnie trwa budowa centralnego odcinka II linii metra.
Wyznaczony przebieg całej II linii zakłada poprowadzenie trasy
z zachodniej części miasta, z Mor, na praską stronę Wisły i zakończenie
linii w jej północnej części na osiedlu Bródno, a w południowej na
Gocławiu. Planowany termin ukończenia centralnego odcinka II linii metra
to 2014 rok.
Szybka Kolej Miejska
Niektórzy twierdzą, że Szybka Kolej Miejska jest odpowiednikiem
metra, aczkolwiek w rzeczywistości jest to sieć naziemnej kolei łączącej
centrum Warszawy z przedmieściami i sąsiednimi miejscowościami.
Oznacza to, iż w praktyce SKM jest uzupełnieniem metra i alternatywą dla
komunikacji autobusowej.

K u b a L u b o w i e d z k i ( I V b)

Moje hobby - Mitologia
Mitologię Parandowskiego rozpoczyna słynne zdanie: „Na początku
był Chaos”.
Z pierwotnego Chaosu wyłoniła się para bogów - Uranos (Niebo)
i Gaja (Ziemia), oni zrodzili potężnych tytanów, jednookich cyklopów
i mocarnych sturękich. Zdegustowany szpetotą potomstwa Uranos strącił
swe dzieci do piekielnych czeluści Tartaru. W akcie zemsty Gaja
zbuntowała najmłodszego z tytanów Kronosa, który strącił Uranosa z tronu
niebios i sam objął władzę. Z przelanej boskiej krwi powstały boginie
zemsty Erynie.
Małżonka Kronosa, Reja, zrodziła mniej liczne, ale za to ładniejsze
potomstwo: Hadesa, Posejdona, Herę, Demeter, Hestię i Zeusa. Kronos i tak
nie był zadowolony, a aby zapobiec powtórce z historii, połykał swe dzieci.
Kierowana macierzyńskim instynktem Reja przechytrzyła jednak męża, po
ostatnim porodzie podała mu do pożarcia kamień zawinięty w pieluszki
zamiast najmłodszego Zeusa.
Dziecko ukryła na Krecie, gdzie niemowlę karmiła koza Amalteja.
Ułamany róg niani wdzięczny Zeus uczynił symbolem dostatku - rogiem
obfitości, a z jej skóry zrobił tarczę nie do przebicia - egidę.
Gdy Zeus dorósł, Reja podała Kronosowi środek na wymioty
i przywróciła na świat połknięte potomstwo. Zaczęła się wielka rodowa
bitwa o władzę nad światem. Kronosa wsparli inni Tytani, jego potomstwo
stryjowie, czyli cyklopi i sturęcy. Zeus pokonał przeciwników ciskając
gromy. Druga falę buntu gigantów, pomogli zwalczyć Herkules i Dionizos
ze świtą wściekle ryczących osłów.

Kasia Tomaszewska(IVb)

Klotek Kapcia cz. II
Obaj panowie, zaczęli poszukiwania pieska. Właściciel wywiesił na osiedlu
ogłoszenia z zdjęciem pupila:
Poszukiwany duży, brązowy pies, rasy kundel, który nosi obrożę z imieniem Bringold.
Jest bardzo łagodny i przyjacielski. (tel. 880-080-880). Znalazcę proszę o kontakt,
przewidywana nagroda za odnalezienie mojego przyjaciela.
Pewnego słonecznego ranka, Klotek Kapcia usłyszał dzwonek do drzwi. Wstał
z fotela, pobiegł do drzwi i zapytał:
- Kto tam?
-Magdalena Dąbrowska.
Klotek otworzył zdziwiony, ponieważ nigdy wcześniej sąsiadka nie odwiedzała go.
-Przyniosłam coś dla Pana.
Klotek wybałuszył oczy.
-Tak? A co takiego?
Sąsiadka odsunęła się, a na twarzy Kloteka Kapcia pojawił się uśmiech. Za
plecami p. Dąbrowskiej radośnie merdał ogonkiem Bringold.
-Bringold, Bringold! Mój ty psiaku!!!
Klotek przytulił mocno swojego przyjaciela.
Właściciel podziękował sąsiadce i obiecał, że jak tylko odbierze nagrodę, którą
wygrał, zaprosi ją na pyszną kolację.
Przyjaciele wybrali się na spacer, Bringold oczywiście dostał swoją psią porcję
lodów czekoladowo-malinowych, które bardzo lubił.
Wracając do domu, pan Klotek zapukał do sąsiada, aby przeprosić za zrzuconą
bieliznę na jego głowę. Sąsiad jedynie uśmiechnął się i powiedział, że się nie gniewa,
i niech pan Klotek lepiej chowa swoją bieliznę.
Cała sytuacja, która się wydarzyła była bardzo zabawna, pan Klotek i sąsiad
śmiali się wesoło, a Bringold radośnie merdał ogonkiem.

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.

J u l i a G o ł d y n ( I V b)

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet, to coroczne święto kobiet obchodzone 8 marca, jako
wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Jest to święto
o stosunkowo długiej tradycji, ponieważ ustanowione zostało w 1910 r.,
a więc 100 lat temu.
W Polsce przez wiele lat popularne było ofiarowywanie paniom
goździków. Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki
manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego
traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub
słodycze.
Co kupić paniom, żeby nie zaliczyć spektakularnej wpadki? Oto
lista najbardziej pożądanych i niepożądanych prezentów
Panią, którą darzymy gorącym uczuciem kupmy róże i tulipany.
Dobrym pomysłem jest też biżuteria – wszelkiego rodzaju naszyjniki,
bransoletki i zegarki. Kobiety przecież uwielbiają błyskotki. W żadnym
wypadku nie kupujmy garnków i rajstop!

W piękny dzień Twojego święta,
Bądź zawsze uśmiechnięta,
Ponieważ złość i smutek piękności szkodzi,
A radość i uśmiech Ci to wynagrodzi,
Więc skromny kwiat ode mnie przyjmij,
I swój uśmiech z serca do mnie wyjmij!

Z o s i a O l e k s i a k (I V b)

Relacja z balu karnawałowego
Dnia 14 lutego w naszej szkole odbył się bal karnawałowy (5-6
godzina lekcyjna). W tym dniu uczniowie przyszli do szkoły ubrani w stroje
dyskotekowe, a niektórzy poprzebierani byli za np. księżniczki,
projektantki, modelki, kowbojów. Rafał z V b przebrał się za dziewczynę.
Swoim strojem rozbawił wszystkich nauczycieli i kolegów.
Korytarz II piętra został udekorowany kolorowymi balonami,
krepiną i serpentynami. Dominował kolor czerwony – symbol walentynek.
W trakcie zabawy zorganizowano konkurs na najlepsze przebrani.
Aby zostać zwycięzcą trzeba było jak najładniej zatańczyć. Konkurs
wygrała Dominika Gołdyn z V b. ZWYCIĘŻCZYNI GRATULUJEMY!!!
Zabawa skończyła się o godzinie 13:20. Wszyscy uczestnicy balu
wrócili z uśmiechami na twarzy do domu i rozpoczęli długo oczekiwane
ferie.
Liczymy, że w przyszłym roku, bal karnawałowy będzie równie
udany jak tegoroczny.

K u b a K a l i n o w s k i ( I V b)
K u b a K o n e c k i ( I V b)
K u b a L u b o w i e d z k i ( I V b)

Co Pani sądzi o szkolnej gazetce?
- Uważam, że to dobry pomysł. Popieram go.
Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
- Moimi ulubionymi przedmiotami był w-f oraz biologia.

13 pytań do…… Wywiad z Panią
Dyrektor Barbarą Rosz
Jak długo uczyła Pani w szkole zanim została dyrektorką?
- Uczyłam przez 35 lat. Zawsze w szkole podstawowej.
Ilu nauczycielu pracuje w naszej szkole?
- 30 nauczycieli.

Jak spędza Pani dni wolne od pracy?
- Poza pracą prowadzę sportowy tryb życia.
W związku z tym jaki sport Pani lubi?
- Lubię pływać i grać w tenisa.
Jakie było Pani dzieciństwo?
- Dzieciństwo wspominam mile. Było beztroskie i przyjemne. Z moim
bratem rywalizowaliśmy w dziedzinie sportu.

Czy bycie dyrektorem szkoły sprawia Pani jakieś problemy?
- Nie. Nie mam zwiększysz problemów z pełnieniem tej funkcji.

Jaką książkę ostatnio Pani przeczytała?
- Czytałam książkę pt. „Samotny tłum’’ Rismana. Ta książka mówi, że
nie jesteśmy idealni i zawsze czujemy samotność, nawet o tym nie
wiedząc.

Jaki jest Pani największy sukces zawodowy?
- Moim największym sukcesem są dobre wyniki naszej szkoły.

Dziękujemy za rozmowę.
- Dziękuję.

Co daje Pani największą satysfakcję w pracy?
- Kontakt z uczniami.
Jakie jest Pani marzenie?
- Chciałabym kupić mały autobus, którym to uczniowie jeździliby na różne
wycieczki szkolne.
Co Pani chciałaby zmienić w naszej szkole ?
- Chciałabym, żeby w każdej klasie znajdował się komputer i tablica
interaktywna, a nauczyciele zamiast wpisywać oceny do tradycyjnych
dzienników robili to elektronicznie. Marzy mi się również powiększenie
terenu naszej szkoły.

