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UŚMIECHNIĘCI I WYPOCZĘCI,
Z NOWĄ ENERGIĄ WRÓCIMY 1 WRZAEŚNIADO
SZKOŁY!!!
Redakcja „Szalonej Szkoły 260”

Życzymy miłej lektury!

O l i w i a P ą c z e k (IV b)

KAWAŁY
Blondynka przed automatem z kawą. W kółko wrzuca monety, odbiera
napój, wypija. Ktoś:
- Proszę nas na chwilę przepuścić!
- Nic z tego! Ja ciągle wygrywam.
Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
J. polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
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Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,

OWOCOWA KRZYRZÓWKA

że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:
i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,
wspierasz i uczysz życia w miłości.
Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,
skromny bukiecik kwiatów darować.

Owoce winorośli. Kuliste zielonożółte, czerwonopurpurowe lub granatowe
jagody.
Roślina tropikalna, osiągająca 1 m. Uprawiana ze względu na duże, mięsiste
jadalne owoce.
Owoc podobny do poziomki.
Owoc w kształcie dużej kuli, o zielonej skórce i czerwonym miąższu
Drzewo owocowe o jadalnych słodkich czerwonych, żółtych lub różowych
owocach podobnych do wiśni.
Roślina warzywna mająca owoce w kształcie dużej kuli, o zielonej skórce i
czerwonym miąższu.
Krzew owocowy, rosnący dziko lub hodowany, o pędach kolczastych
mających owoce jadalne.

K u b a K a l i n o w s k i (I V b)

O l i w i a P ł a s k a (I V b)

BLIŻEJ GWIAZD: SELENA GOMEZ
Selena Marie Gomez (ur. 22 lipca 1992 w Grand Prairie) –
amerykańska aktorka i piosenkarka, która zasłynęła rolą Alex Russo
w wyróżnionym nagrodą Emmy serialu Czarodzieje z Waverly Place. Od
tego czasu Gomez wystąpiła w szeregu filmów telewizyjnych, włączając
w to Kopciuszek: Roztańczona historia, Czarodzieje z Waverly Place: Film
i Program ochrony księżniczek, a także zadebiutowała w pełnometrażowym
filmie kinowym – Ramona i Beezus.
Kariera Gomez obejmuje również aktywność muzyczną. Selena jest
założycielką i wokalistką grupy Selena Gomez & the Scene, która
dotychczas wydała trzy albumy studyjne: Kiss & Tell, A Year Without Rain
oraz When the Sun Goes Down. Czwarta płyta Seleny ma tytuł "Stars
Dance", jest ona pierwsza solową płytą Seleny. Wszystkie jej płyty
uzyskały statusy złotych płyt w Stanach Zjednoczonych za sprzedaż
powyżej 500 tysięcy egzemplarzy. Do najpopularniejszych utworów
formacji należą m.in.: "Naturally", "Who Says" i "Love You Like a Love
Song" – każdy z nich rozszedł się na rynku amerykańskim w liczbie ponad
miliona kopii, uzyskując platynowy status według RIAA.
W 2008 roku Selena Gomez została odznaczona honorowym
tytułem ambasadora dobrej woli UNICEF, stając się jednocześnie
najmłodszym członkiem tego gremium.

Oliwia
b)

DZIEŃ OJCA
Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku dla ojców
obchodzone corocznie w wielu krajach, w różnych terminach.
Pierwszy raz Dzień Taty obchodzili mieszkańcy miejscowości
Spokane w USA 19 czerwca 1910. Z inicjatywą ustanowienia tego święta
wystąpiła mieszkanka tej miejscowości, Sonora Louise Smart Dodd.
Chciała w ten sposób oddać hołd swojemu ojcu, którego uważała za
niezwykłego człowieka.
Prezydent USA Calvin Coolidge zaakceptował to święto w 1924,
a w 1966 prezydent Lyndon Johnson ustalił datę obchodów w Stanach
Zjednoczonych na trzecią niedzielę czerwca.
W różnych krajach odbywa się w różnych terminach, ale w wielu
z nich (m.in. w Wielkiej Brytanii i Holandii) przyjęto termin identyczny jak
w USA (trzecia niedziela czerwca). W innych krajach katolickich (np. we
Włoszech, Hiszpanii i Portugalii) 19 marca w dzień św. Józefa, na Litwie
w pierwszą niedzielę czerwca, w Austrii – w drugą niedzielę czerwca,
a w Niemczech – w dniu uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (Christi
Himmelfahrt), który przypada na 39. dzień po Niedzieli Wielkanocnej (40.
dnia licząc wraz z tą niedzielą).
W Polsce, podobnie jak w Nikaragui, święto to obchodzone jest 23
czerwca (od 1965 roku).
W Niemczech Dzień Ojca z czasem przerodził się w Dzień
Mężczyzn.
W krajach skandynawskich Dzień Ojca obchodzony jest w drugą
niedzielę listopada. W Danii Dzień Ojca obchodzony jest co roku
5 czerwca.

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

DZIEŃ DZIECKA
Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD) – dzień ustanowiony
w
1954
przez Zgromadzenie
Ogólne Organizacji
Narodów
Zjednoczonych (ONZ)
dla
upowszechniania
ideałów
i
celów
dotyczących praw
dziecka zawartych
w Karcie
Narodów
Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych
krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.
Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to Święto Rodziny
celebrowane 6 stycznia. Wszyscy domownicy siadają wtedy przy stole
i jedząc bawią się, wróżą i zakładają na głowy korony. Oczywiście
nieodzownym punktem programu jest wręczanie dzieciom prezentów.
W Japonii chłopcy obchodzą swoje święto 5 maja, a dziewczynki
3 marca. W Dniu Chłopca Japończycy wieszają przed domami karpie
zrobione z papieru, które symbolizują rodziców – ojciec to karp czarny,
a matka czerwony. Niebieski karp oznacza syna i wskazuje liczbę męskich
potomków w danej rodzinie. 3 marca dziewczynki tworzą i ubierają
papierowe tradycyjne lalki – jest to jednocześnie Święto Lalek.
W Turcji Dzień Dziecka obchodzi się 23 kwietnia. Tego dnia
celebrowane jest także Święto Niepodległości. Dzieci ubrane w stroje
narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce.
W Polsce, tak jak w innych europejskich krajach Dzień Dziecka
obchodzony jest 1 czerwca. W Dzień Dziecka, od 1994 roku obraduje Sejm
Dzieci i Młodzieży.
Dzień Dziecka zazwyczaj kojarzy się wszystkim z radością, zabawą
i prezentami. Z tej okazji organizowanych jest też wiele imprez dla
najmłodszych. Warto jednak przy tej okazji zastanowić się nie tylko nad
zabawą i prezentami, ale pomyśleć przez chwilę o sytuacji i problemach
dzieci na świecie. Taka bowiem była pierwotna idea tego święta.

ona będzie polegała oraz gdzie masz ją wykonać. Lecz pamiętaj
wymagać ona będzie od ciebie wiele poświęcenia.
- Dobrze – odpowiedziała Mari.

- A więc …
- Mari, obudź się – Mari usłyszała bardzo znajomy głos swojej…
mamy!!!. – Musisz wstawać do szkoły, bo się spóźnisz.
Mari otworzyła oczy, rozejrzała się i zobaczyła, że leży w
swoim pokoju na łóżku, stoi przy niej jej mama, a na stoliku koło
łóżka leży otwarta książka o znanym tytule „Cztery Pory Roku”.

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

„Cztery pory roku”
cz. III
W nowej krainie nagle z liści utworzyła się postać, która
powiedziała:
- Witam was, jestem Panią Jesienią. Ja także wystawię Cię na
próbę. Zaraz powiem Ci co musisz zrobić. Twoim zadaniem
będzie dotarcie do Lasu Wiecznej Jesieni. Powodzenia!
W tym momencie Pani Jesień znów zamieniła się w liście
i odfrunęła.
- Chodź Mari, musimy szukać Lasu Wiecznej Jesieni –
powiedział renifer i ruszyli w drogę.
Po piętnastu minutach marszu, Mari powiedziała:
- Już wiem, jak znaleźć Las Wiecznej Jesieni! Musimy szukać
różnych oznak jesieni.
- Masz rację, może to się udać – przytaknął renifer.
Nagle Mari krzyknęła:
- Zobacz, tu są wszystkie oznaki jesieni, które spotkaliśmy
wcześniej, a nawet jest ich tu trochę więcej. Mamy złote liście,
kasztany, jeża, jarzębinę….
- Masz rację – odezwał się głos nie wiadomo skąd. – Przeszłaś
mój test, doszłaś do Lasu Wiecznej Jesieni. W nagrodę
otrzymujesz ten oto klejnot – Klejnot Jesieni.
- Dziękuję – powiedziała Mari.
- Chodź Mari, lecimy do ostatniej pory roku – zimy.
Po chwili Mari znalazła się w zupełnie innym miejscu.
Było tam zimno i leżało dużo śniegu.
- Witam cię Mari, jestem Panią Zimą i jak się już pewnie
domyślasz, ja też wystawię cię na próbę. Powiem ci, na czym
A l i c j a K o w a l s k a (I V a)

WAKACJE
Wakacje (ferie letnie) – okres wolny od nauki szkolnej.
Terminy i długość wakacji są zróżnicowane w wielu krajach, a nawet w ich
poszczególnych częściach. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na
terminy wakacji były święta religijne oraz rytm pracy rolników i związana
z tym konieczność udziału wszystkich członków rodziny, w tym dzieci,
w pracach polowych.
W Polsce wakacje to potoczna nazwa ferii letnich. Do roku
szkolnego 2009/2010 obejmowały okres od następnego dnia po pierwszym
piątku po 18 czerwca do ostatniego dnia sierpnia danego roku, czyli od
końca roku szkolnego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum do
ponownego jego rozpoczęcia.
Obecnie rozpoczynają się w następny dzień po ostatnim piątku
czerwca i trwają do końca sierpnia. Zmiana została wprowadzona
w związku ze zwiększeniem ilości dni wolnych w czasie roku szkolnego.
Wakacje są czasem odpoczynku, relaksu i zapomnienia, ale co
oznaczają we śnie?
Sen o wakacjach ogólnie oznacza zmęczenie i chęć odpoczynku, oderwania
się od szarej rzeczywistości.
Sen, w którym jesteśmy na wakacjach nad morzem oznaczać będzie
problemy finansowe.
Wakacje zagranicą we śnie są oznaką niezapomnianej przygody.
Udane wakacje są symbolem nowych znajomości.
Jeśli śnisz o wakacjach w górach to czeka cie duże wyzwanie.
Jeżeli we śnie jesteś na wakacjach z rodziną to oznaczać będzie poprawę
stosunków z bliskimi.
Jeśli na wakacje lecisz samolotem to znak przypływu gotówki.

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

KILKA SPOSOBÓW NA
UPALNE DNI

9. Gdyby Pani mogła, w jakie zwierzę chciałaby się Pani zamienić?
W ptaka – wróbelka lub bociana. Fruwają wysoko, a nasza Ziemia
jest piękna z lotu ptaka.
10. Jaki jest Pani ulubiony film i dlaczego?
Nie mam jednego ulubionego filmu.

Smaruj się kremem z filtrem.
Zakładaj czapkę i okulary przeciwsłoneczne.
Pij dużo wody, by być pięknym i młodym.
Gdy z nieba leje się żar, chowaj się pod drzewa dar (cień).
Kiedy temperatura jest wysoka warto zatrzymać się w pobliżu fontann.
Zainwestuj w wiatrak 

11. Jakiego przedmiotu nie lubiła Pani w szkole?
Nie było takiego przedmiotu, ale najsłabsze oceny dostawałam
z historii.
12. Jakiego rodzaju muzyki słucha Pani najchętniej?
Słucham dobrej muzyki, ale najczęściej klasycznej, filmowej lub
instrumentalnej.
13. Co by Pani zrobiła, gdyby wygrała Pani kilka milionów złotych
w Lotka?
Podzieliłabym się z ludźmi, którzy naprawdę tego potrzebują.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

8. Czy zawsze chciała być Pani nauczycielką?
Tak, zawsze.

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

13 pytań do…… Wywiad z Panią
Iwoną Grzeszak

MOJE HOBBY:
WYNALAZKI
Do najważniejszych wynalazków w dziejach ludzkości należą:

1. Jak długo Pani uczy w SP 260?
20 lat
2. Czy pamięta Pani imiona uczniów z pierwszego roku swojej
pracy?
Tak, pamiętam. Byli to uczniowie ósmej klasy.

Telewizor, odbiornik telewizyjny — wynalazł go rosyjski naukowiec
Boris Rosing.
Żarówka, lampa żarowa – wynalazł go Thomas Alva Edison –
amerykański przedsiębiorca.

3. Jak zmieniała się nasza szkoła przez te lata?
Szkołę tworzą dzieci i nauczyciele. Co roku szkoła się zmienia,
a budynek nie zmienił się przez te 20-cia lat.

Samochód – wynalazł go Henry Ford – przemysłowiec amerykański, który
założył w Detroit w roku 1903 spółkę Ford Motor Company.

4. Jakie zwierzątko lubi Pani najbardziej?
Psa.

Samolot – pierwszym pomysłodawcą był Leonardo Da Vinci, który żył
w latach 1452-1519. Jego samolot - Adera posiadał śmigło i silnik parowy
i wznosił się na zaledwie 50m.

5. Czego woli Pani bardziej uczyć: matematyki czy przyrody?
Oba przedmioty bardzo lubię. Przyroda jest ciekawsza
i bardziej różnorodna, jednak matematyki łatwiej się uczy.
6. Czy ma już Pani jakieś plany na wakacje?
Jadę oglądać zabytki starożytności. Będę także w polskich górach.
7. Czy lubi Pani uprawiać sport?
Sport był moją pasją, gdy byłam młodsza. Uprawiałam czynnie skok
wzwyż, brałam udział w ogólnopolskich zawodach. Teraz chodzę po
górach i wokół miejsca zamieszkania.

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

Kalkulator – twórcą był hiszpański wynalazca Ramón Verea.
Telefon - za wynalazcę telefonu uważa się Aleksandra Bella, który
pierwszy opatentował ten wynalazek, lecz koncepcja narodziła się
wcześniej. Jedno z pierwszych urządzeń skonstruował Antonio Meucci.
Kiedy jego żona zachorowała, Meucci skonstruował telefon, dzięki któremu
kobieta mogła z domu porozumiewać się z warsztatem. Później Włoch
zmodernizował wynalazek tak, by można było się nim porozumiewać na
znaczną odległość. Nie było go jednak stać na opłacenie patentu.

