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WYMIANA ERASMUS
Weronika, Asia, Natalka i Zosia z 7a odwiedziły
Słowenię. Przez cały tydzień z uczniami z Macedonii,
Turcji i Rumunii dziewczyny brały udział w zajęciach
gotowania, nauki tańca ludowego i wielu innych. Nasze
uczennice przez ten czas mieszkały u słoweńskich
rodzin.
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ROZTAŃCZONA „8”
7 lutego naszą szkołę odwiedzili tancerze z zespołu „No
Name ”. Grupa przygotowała dwa konkursy dla naszych
uczniów a także nauczycieli. W roli tancerek
debiutowały pani Monika Romejko – Woźniak i pani
Danuta Lewandowska. Najlepsi spośród naszych
uczniów okazały się Marta Zielaskiewicz z 7b i Maja
Rybowska z 4b.

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
14 lutego w naszej szkole odbyła się dyskoteka
Walentynowa. Uczniowie świetnie się bawili. Można
zaliczyć tę dyskotekę do udanych.
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SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM
18 lutego klasy 7a i 7b pojechały do Torunia na
spotkanie z marszałkiem naszego województwa
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa KujawskoPomorskiego. Uczniowie dowiedzieli się wiele
informacji i ciekawostek na temat Torunia, a także
naszego regionu.

OGŁOSZENIA

Jeśli jedziecie gdzieś z klasą na wycieczkę
wysyłajcie do nas zdjęcia na adres :
gazetkazs8wl@wp.pl
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KRZYŻÓWKA

1. Teksty na ………………
2.Imię patrona walentynek
3.Drugi miesiąc w roku
4.Nazwa wymiany w, której uczestniczy Polska,
Rumunia, Słowenia, Turcja i Macedonia.
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5. „No ……..” – nazwa zespołu tanecznego,
który odwiedził naszą szkołę.
6. Miasto Mikołaja Kopernika.
7 …………………….. Walentynowa.
8. Taniec dyskotekowy, przypominający
gimnastykę akrobatyczną.
9. Region , w którym mieszkamy.
10. Relacja między osobami, które pragną
czynić dobro dla drugiej osoby.

HASŁO: ______________________
KĄCIK NAUKOWY

Język Polski
Trudne słówka:
-Gżegżółka
-Piegża
-Skuwka
-Zakuwka
-Wsuwka
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Zdania współrzędni złożone
Rodzaje zdań złożonych współrzędnie
można najłatwiej określić po
spójnikach,jakie łączą zdania składowe:
1). Łączne - czynności współistnieją ze sobą,
tzn. występują w jednakowym czasie
i przestrzeni
np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.
- spójniki: "i", "oraz", "ni", "ani", "a", "jak"
lub bezspójnikowo (przecinek).
- wykres: __1__....__2__
2). Rozłączne - zdania składowe wykluczają
się wzajemnie
np. Jutro zrobię obiad albo przygotuję
kolację.
- spójniki: "albo", "lub", "czy", "bądź"
- wykres: __1__<....>__2__
3). Wynikowe - jedna czynność wynika z
drugiej np. Andrzej jest pilny, więc w szkole
ma dobre oceny.
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- spójniki: "więc", "zatem", "toteż",
"dlatego"
- wykres: __1__>....>__2__
4). Przeciwstawne - czynności
przeciwstawiają się sobie.
np. Turyści byli już zmęczeni, ale nie chcieli
robić postoju.
- spójniki: "ale", "lecz", "a", "jednak", "zaś",
"natomiast"
- wykres: __1__>....<__2__

KĄCIK LITERACKI

"Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu.”
Antoine de Saint-Exupery "Mały książę"


"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę
miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie."
Konstanty Ildefons Gałczyński
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"Niedojrzała miłość mówi: kocham cię, ponieważ cię
potrzebuję. Dojrzała mówi: potrzebuję cię, ponieważ
cię kocham."
Erich Fromm



"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie
zginie."
Jan Paweł II

COŚ DLA ŻARTOWNNISIÓW

-Spóźniłam się na lekcje, bo na naukę nigdy nie jest za
późno
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Jasio do taty:
-Tato dostałem dzisiaj sześć…
-Brawo ,jestem dumny.
-Ale sześć jedynek

-Jasiu zawsze, gdy piszemy klasówkę, ciebie nie ma
w szkole z powodu chorej babci
-Spokojnie proszę pani ,my też podejrzewamy, że
babcia symuluje.

NASTĘPNY NUMER JUŻ WKRÓTCE!

AUTORZY:
MAJA POLITOWSKA
MARTA ZIELASKIEWICZ
ANNA ZIELIŃSKA
9

