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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. 14:15 w s. 24!

Życzymy miłej lektury!

W ostatnim numerze roku szkolnego 2013/2014:

 Dzień Dziecka
 Dzień Ojca
 Wakacje
 Opowiadanie „Cztery pory roku” cz. III
 13 pytań do…… Wywiad z Panią Iwoną Grzeszak
 Bliżej gwiazd: Selena Gomez
 Moje hobby: Wynalazki
 Warto przeczytać
 Krzyżówka
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w zakładce Opracowania

Dziękuję za to wszystko,
Czym dobroć jest na ziemi,
Że Jesteś najważniejsza,
Że tego nikt nie zmieni,
Że jeden dzień najpiękniej
W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki,
A dla mnie Dzień Mamusi!

O l i w i a P ą c z e k (IV b)

KAWAŁY

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki.
Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły!
Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z
butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i
znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
W szkole na matematyce pani pyta Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju

p. E l ż b i e t a J a r o s z y ń s k a

DZIEŃ MATKI
KRYPTOGRAM Z JĘZYKA
AGNIELSKIEGO
Odszyfruj kryptogram a następnie podaj
tłumaczenie hasła:
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Jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie –
26 maja obchodzone jest jednak tylko w Polsce. W naszym kraju święto to
po raz pierwszy obchodzono w 1923 roku w Krakowie. W innych krajach
jest to najczęściej pierwsza lub druga niedziela maja. Są również państwa,
gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień Kobiet.
Już w starożytnej Grecji czczono matki-boginie, które
symbolizowały płodność i urodzaj. W USA Dzień matki ma swoje początki
w końcu XIX wieku - najpierw promowany był Dzień Matczynej Pracy,
następnie Dzień Matek dla Pokoju, aż w końcu w 1914 Kongres zatwierdził
Dzień Matki jako święto narodowe.
Światowe rozpowszechnienie Dnia Matki miało miejsce w drugiej
połowie XX wieku. Oprócz serdecznych życzeń najpopularniejszymi
prezentami dla mam są kwiaty, laurki i słodycze.
Cel obchodów jest oczywisty – wyrażenie wdzięczności za trud
włożony w wychowanie oraz okazanie im niezmierzonych pokładów
miłości i serdeczności. Dzień ma wymiar naprawdę globalny - na świecie są
w końcu ponad 2 miliardy matek. Współczesna kobieta rodzi przeciętnie 23 dzieci. Jeszcze w XVIII wieku liczba ta wynosiła 7-10. Mamąrekordzistką była Rosjanka Vassilyev (imię nieznane), która w latach 17251765 urodziła 69 dzieci, w tym 16 razy bliźnięta, 7 razy trojaczki i 4 razy
czworaczki! Tylko dwoje dzieci nie przetrwało okresu niemowlęctwa.

POWODZENIA!

Alicja Szymańska (IV b)

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

KONSTYTUCJA 3 MAJA
Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja)
– uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że
Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po
konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia
przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od
dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu
politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła
ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację
szlachecką odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie
nie posiadającej ziemi, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i
szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób
łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła
praktycznie nieużywane od 27 lat liberum veto.

Krzyżówka
1. Zima w j. angielskim?
2. Mieszkaniec Akademii Pana Kleksa, którego imię nie zaczyna się na
literę „A”?
3. Pierwsza dynastia panująca w Polsce?
4. Dziedzina nauki, która zajmuje się ptakami?
5. Nazwa Tańska, który łączy się z dawną stolicą Polski?
6. Jerzy Janowicz jest ……….
7. Kostka Rubika ma kształt figury, którą nazywamy……….
8. Zwierze z długa szyją?

Kuba Kalinow

s k i (I V b)

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

MOJE HOBBY: FOLKLOR
Folklor – symboliczno-artystyczna dziedzina kultury ludowej,
mająca charakter wieloskładnikowy. Termin „folklor” wprowadził do
obiegu naukowego brytyjski pisarz William Thoms w 1846 roku, określając
nim najstarsze składniki kultury takie jak „pradawne zwyczaje, obyczaje,
obrzędy, zabobony, ballady, przysłowia etc.”. Z biegiem czasu termin ten
upowszechnił się na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Dopiero w
latach 30. XX wieku folklor stał się samodzielną dyscypliną naukową.
Od samego początku istnienia terminu „folklor”, pojawiły się wśród
badaczy daleko idące rozbieżności w rozumieniu zakresu tego pojęcia.
Zajmowano w tej sprawie trzy stanowiska. Pierwsze z nich, reprezentowane
np. przez Archera Taylora, według którego folklor dotyczy np. narzędzi,
strojów, budownictwa. J.M. Sokołowa zawęziła folklor wyłącznie do
literatury ustnej (bajki, podania, legendy, pieśni, przysłowia).
Współczesna folklorystyka zajmuje stanowisko pośrednie włączając
w zakres folkloru dziedzinę zwyczajów, obrzędów i wierzeń wraz z kulturą
artystyczną obejmującą literaturę ustną, muzykę i taniec.

William Thoms

K u b a Ko n e c k i (IV b)

DZIEŃ FLAGI
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004,
obchodzone między świętami: 1 maja – Świętem Państwowym (Świętem
Pracy) i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. Tego samego dnia
obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 2 maja nie jest dniem
wolnym od pracy.
15 października 2003 r. do laski marszałkowskiej wpłynął poselski
projekt (autorstwa grupy posłów PO) zmiany ustawy o godle, barwach i
hymnie RP, ustanawiający m. in. Dzień Flagi RP. Co wynika z
uzasadnienia ustawy wprowadzającej święto, wybór dnia 2 maja nie był
przypadkowy – chodziło o dzień w którym Polakom towarzyszą refleksje o
szczytnych kartach historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy
świętami narodowymi, oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia
Polonii.

W toku prac legislacyjnych Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego
2004 zaproponował poprawki, m.in.: zastąpić Dzień Flagi RP Dniem Orła
Białego, uznając godło za naczelne spośród symboli RP. Ostatecznie Sejm
odrzucił ww. poprawkę i 20 lutego 2004 ustanowił Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizowane są tego dnia różnego rodzaju akcje i manifestacje
patriotyczne. Dla przykładu, w Bytomiu w dniu 2 maja 2009 ponad 500
osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i
równocześnie uniesionych parasolek. Była to prawdopodobnie największa
utworzona flaga w Polsce z okazji Dnia Flagi W ostatnich latach
powszechnym stało się noszenie w tym dniu kokardy narodowej.
Z o s i a O l e k s i a k (IV b)

„Cztery pory roku”
cz. II
Było bardzo gorąco. Mari rozejrzała się i okazało się, że przed nią
jest morze, a ona stoi na plaży.
- Witam cię Mari. Ja także mam zamiar wystawić cię na próbę. W nagrodę
otrzymasz Klejnot Lata. Lecz nie powiem ci na czym ona będzie polegała, a
także gdzie masz ją wykonać.
- Dobrze – powiedziała Mari domyślając się, że oto właśnie spotkała Panią
Lato.
- Och nie, one usychają! – krzyknęła Mari wskazując na usychające rośliny
w oddali – Trzeba je podlać.
- Przecież niedaleko jest morze – powiedział renifer.
- Woda morska nie będzie dla nich dobra – odpowiedziała Mari.
- W takim razie czym mamy je podlać? – spytał renifer.
- Słyszałam o roślinach o nazwie grufaus jekolane, podobnież one pod sobą
mają źródło wody, możemy wykorzystać to źródło.
Bohaterowie bez namysłu wyruszyli na poszukiwanie magicznej rośliny. Po
jakimś czasie Mari krzyknęła:
- To tutaj, musisz tutaj kopać!

Po chwili z ziemi wytrysnął sumień zimnej, czystej wody. Uradowana Mai
doprowadziła wodę do usychających roślin.
- Gratulacje, przeszłaś mój test i w zamian daję ci ten oto Klejnot Lata –
powiedziała Pani Lato.
Mari przyjęła nagrodę i podziękowała.
-Chodź Mari, lecimy do następnej pory roku – Jesieni – powiedział renifer.
Po tych słowach przelecieli przez portal … cd. w ostatnim numerze!

Sandra – imię żeńskie pochodzenia greckiego. Powstało na gruncie
romańskim jako spieszczenie imienia Aleksandra i znaczy tyle, co
pomocnik, obrońca ludzkości.
Tomasz – osoba o tym imieniu, jest człowiekiem inteligentnym,
szlachetnym, kulturalnym i niezwykle subtelnym.
Jakub – osoba o tym imieniu chętnie podejmuje nowe wyzwania, najlepiej
coraz trudniejsze, gdyż stara się nad sobą pracować i chce coraz wyżej
podnosić sobie poprzeczkę.
Rafał – jest niezależny, wojowniczy, robi wszystko i zawsze po swojemu.
Na pierwszy rzut oka jest sympatyczny i koleżeński.
Magdalena - posiada racjonalistyczny zmysł, skłonna jest do przewodzenia
innym, narzucania swojej woli, kierowania grupą ludzi. Jest urodzoną
dyplomatką. Bardzo ceni ciepło domu rodzinnego. Z natury jest bardzo
uczuciowa i pragnąca miłości.
Alicja - zaradcza i twórcza kobieta. Z tego też powodu dobrze się czuje w
zawodzie muzyka lub artysty. Alicja bardzo kocha rodzinę i jest jej oddana.
Ma wielkie poczucie humoru i jest lubiana przez znajomych.
Mateusz - jest odpowiedzialny, prawdomówny, sprawiedliwy,
dobroduszny. Raz podjęte ustalenia i raz dane słowo, realizuje z żelazną

konsekwencją. Na co dzień sprawia wrażenie osoby pewnej siebie oraz
tajemniczej.

Hubert – imię germańskie, oznacza tego, który wyróżnia się ze swego ludu.
Hubert jest władczy, silny i nie znosi sprzeciwu.
Jan – czuje się związany ze swoją rodziną, kręgiem przyjaciół, rodzinną
okolicą. Nie lubi lekkich żartów.
Karolina – kobieta o tym imieniu jest wszechstronna, wykształcona,
pracowita. Chętnie studiuje i pogłębia swoją wiedzę.
Natalia – kobieta o wnikliwym umyśle i głębokich zainteresowaniach.
Stara się szczerze iść drogą wyznaczoną przez rodziców.

O l i w i a P ą c z e k (IVb)
O l i w i a P ł a s k a ( I V b)

CZY WIESZ, CO OZNACZA
TWOJE IMIĘ?
Adam - lubi trzymać się faktów, ale często nie dowierza swoim
umiejętnościom i traci samodzielność. Spokojny, dyplomatyczny; wybija
się w szkole.
Barbara – ma ciekawą osobowość, jest uczciwa, spokojna, niezależna.
Interesuje się sztuką. Bardzo czuła na krzywdę ludzką.
Damian – imię niewiadomego pochodzenia. Damian łagodzi obyczaje,
składnia do zgody i kompromisów.
Ewa – osoba z tym imieniem jest mądra. Stara się być samodzielna w
myśleniu i działaniu. Nigdy nie narzuca się innym.
Grzegorz - chłopiec o tym imieniu zachodzi w życiu wysoko. Ma poczucie
własnej wartości.

BLIŻEJ GWIAZD
DAWID KWIATKOWSKI
Dawid Kwiatkowski urodził się 1 stycznia 1996 roku w Gorzowie
Wielkopolskim.
29 października 2013 roku został nagrodzony dwiema statuetkami
w kategoriach "Modny Debiut Eska.pl" oraz "Odkrycie Roku" podczas gali
Glam Awasds 2013 roku zorganizowanej w Pałacu Prymasowskim
w Warszawie. 19 listopada tego samego roku ukazał się jego debiutancki
album zatytułowany 9893, wyprodukowany przez Pawła Gawlika. Nagrania
wydała wytwórnia płytowa My Music. Materiał zadebiutował na 1. miejscu
polskiej listy przebojów (Olis). 12 stycznia 2014 roku piosenkarz wystąpił
podczas koncertu z okazji XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Zawierciu. W ramach aukcji przeznaczył statuetkę za "Odkrycie
Roku" oraz egzemplarz swojej debiutanckiej płyty. W 2014 roku brał
udział w programie Dansing with the stars-Taniec z Gwiazdami
emitowanym na antenie Polsatu. Jego partnerką taneczną była Janja Lesar.
Jego starszy brat Michał Kwiatkowski też jest piosenkarzem.

i przemyśleń.
TEATR GULIWER
Koziołek Matołek
Kolejna inscenizacja przygód słynnego Koziołka Matołka w Teatrze
Guliwer. Przedstawienie obfituje w barwne przygody, zabawne sytuacje
i przebojową muzykę – czyniąc spektakl atrakcyjnym nie tylko dla
najmłodszych. Koziołek przemierzy świat szukając swego miejsca na ziemi,
odwiedzi egzotyczne kraje, przeżyje emocjonujące i pouczające przygody.
Jak zwykle wyjdzie cało z każdej opresji i w chwale powróci do Pacanowa,
odnajdując "całkiem blisko" to, co dla niego najlepsze.

TEATR DLA DZIECI, CZYLI
CO WARTO ZOBACZYĆ
Jeśli znudziło Ci się chodzenie do kina i oglądanie filmów,
skorzystaj z propozycji jakie daje Ci teatr. Oto kilka z nich:
TEATR BAJ
Gęś, Śmierć i Tulipan
Pewnego dnia Gęś spotyka Śmierć. Nie… Pewnego dnia Gęś
zauważa Śmierć, która przecież towarzyszyła jej od zawsze, od dnia
narodzin. Jak teraz zmieni się jej świat? Czy życie ze Śmiercią u boku aż
tak bardzo będzie różniło się od dotychczasowego? Reżyser Marcin
Jarnuszkiewicz, zainspirowany książką niemieckiego autora Wolfa
Erlbrucha „Gęś, śmierć i tulipan”, przedstawia prostą historię spotkania
Gęsi i Śmierci w niezwykle poetycki sposób. Muzyka i obrazy stają się
ważniejsze niż słowa, które padają rzadko: najważniejsze wydarza się
pomiędzy i ponad nimi. Ten spektakl jest zaproszeniem do wzruszeń

O RAJU! - czyli o tym, co było, kiedy nic nie było
Sztuka Maliny Prześlugi "O RAJU! - czyli o tym, co było, kiedy nic
nie było" to delikatna i pełna humoru opowieść o powstaniu świata,
w którym na początku było tylko NIC. Z czasem spokojne życie NICA
zakłócają nieproszeni goście: Dzika Mrówka, Adam i Ewa. Bohaterowie
przedstawienia mimo niechęci i wzajemnej irytacji uczą się wspólnego
życia. Autorka w zabawny i zrozumiały dla dziecka sposób opisuje historię
pierwszych ludzi i pokazuje, jak kształtują się ciepłe i dojrzałe
uczucia między bohaterami. Przedstawienie jest przezabawną opowieścią
o tym jak rodzi się miłość, zrozumienie i akceptacja. Historia
o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie zabiera widzów do Raju, czyli
tam gdzie
było NIC,
kiedy
wszystko się
zaczęło.
TEATR

LALKA

Bankructwo

małego Dżeka

Janusz
Korczak
posługując się
prozą artystyczno-dydaktyczną chciał przygotować dzieci do życia

ekonomicznego w nowoczesnym społeczeństwie. Akcję powieści
"Bankructwo małego Dżeka" umieścił
w Ameryce lat dwudziestych ubiegłego stulecia, gdzie jego dziewięcioletni
bohater zakłada uczniowską kooperatywę. W sztuce Roberta Bolesty, której
fabuła dzieje się współcześnie, Korczakowski bohater żyje i funkcjonuje w
realiach wielkich przemian cywilizacyjnych chwili obecnej. Dżek Fulton,
uczeń trzeciej klasy nowojorskiej szkoły pieniądze podarowane mu przez
dziadka inwestuje w portal społecznościowy dziecidladzieci.com.
Inicjatywa szybko zdobywa poparcie szkolnych kolegów. Dżek pozyskuje
wspólników, zaciąga finansowe zobowiązania licząc na zysk. Tymczasem
nieoczekiwanie pada ofiarą elektronicznych gigantów, którzy doprowadzają
go do bankructwa. Robienie portalu jest dla Dżeka i jego klasy wspaniałą
przygodą, dzięki której uczniowie zdobywają doświadczenie
odpowiedzialnego zarządzania własną firmą internetową.

