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 Nie palę, bo...

 23 finał WOŚP

    Tu Twój Walentynek.
    Przypominam Ci, 
    na wypadek gdybyś zapomniała, 
      że za mną szalejesz, 
         świata poza mną nie widzisz 
           i spać przeze mnie nie możesz...

   Co roku 14 lutego
obchodzimy święto
zakochanych. Zwyczajem
w tym dniu jest wysyłanie
listów zawierających
wyznania miłosne (często
pisane wierszem), czyli
tzw. walentynek. 
    Za pierwszego nadawcę
walentynki uważa się 

Księcia Orleanu - Karola,
który przesłał w 1415 roku
wiersz miłosny do swojej
żony. Natomiast pierwszą
nadawczynią walentynki
była Margery Brews, która
w lutym 1477 roku, pisząc
do narzeczonego list,
dołączyła do niego krótki
wiersz miłosny.

     Również w naszej
szkole pojawi się
walentynkowa skrzynka
pocztowa. Zachęcamy
więc wszystkich zako-
chanych (i nie tylko ;)) do
wysłania walentynkowej
kartki.
                   :) :) :)

Co jeszcze w numerze?
 · karnawału czas, s. 2

 · wycieczka do Afrykarium,  s. 2

 · Dzień dobry, kocham Cię - polecamy, s. 3

 · eko-pracownia już otwarta, a. 3

 · podsumowanie akcji "Góra Grosza", s. 4

   Alkohol, narkotyki,
nikotyna to najczęstsze
substancje uzależniające, po
które sięga młodzież.
P odc z as spotkania profi-
laktycznego dowiedzieliśmy
się o ogromnej szkodliwości
uzależnień. 
Relację ze spotkania
przedstawiamy na str. 2

  Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy to
fundacja, która pod
dowództwem Janusza
Owsiaka zbiera pieniądze na
rzecz chorych. W tym roku
również i my przyłączyliśmy
się do wspólnego grania.
  O 23 finale WOŚP
przeczytacie na stronie 3.
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          Nie palę, bo...           Afrykarium 
         odwiedzone!

   Nowy rok przywitaliśmy choinką...
     Nowy rok przywitaliśmy szkolną choinką. Tym
razem wspólnie z gimnazjalistami bawili się
uczniowie starszych klas podstawówki.Nowością
były też talony, które można było wykorzystać w
„choinkowym” sklepiku. Dodatkowo otrzymaliśmy
kanapki, mandarynki oraz ciasto.
    DJ’e wybrali dla nas kawałki, przy których
bawiła się cała sala (nie licząc „podpieraczy
ścian” ;-) ). A słuchaliśmy naprawdę różnej
muzyki:). 
     Choinka była udana i zdecydowanie lepsza od
wcześniejszych dyskotek. Mamy nadzieję, że
będzie więcej takich imprez, na których można
się wyszaleć. 
     Następna dopiero za rok!                               Dobrze bawili się młodsi... ... i trochę starsi :)

    Alkohol, narkotyki, nikotyna to najczęstsze
substancje uzależniające, po które sięga
młodzież. Podczas spotkania profilaktycznego
prowadzonego przez stowarzyszenie „Noe” 
dowiedzieliśmy się o ogromnej szkodliwości
uzależnień. Osoby prowadzące w niezwykle
ciekawy sposób przedstawiły fakty oraz mity
dotyczące zażywania alkoholu i narkotyków.
Wskazywaliśmy powody uzależnień oraz efekty
ich zażywania. Poznaliśmy również wiele
prawdziwych historii walki osób uzależnionych z
nałogiem. Nie zawsze były to historie z happy
endem. 
    Myślę,  że każdy wyciągnie z tego spotkania 
właściwe wnioski. Naprawdę warto było w nim
uczestniczyć!
                                               K.                         

Dlaczego nie palimy?

Byliśmy bardzo aktywni.

"nasza rodzinka"

     Uczniowie naszego gimnazjum mieli okazję
zwiedzić wrocławskie Afrykarium.
   Znajduje się tam ponad 100 gatunków
zwierząt. Fauna i flora Czarnego Lądu to między
innymi rafa koralowa, egzotyczne ryby, żółwie i
rekiny. Ten niezwykły wodny świat
podziwialiśmy przez szklany tunel. Niesamowite
wrażenie sprawiały przepływające pod nami, nad
nami i obok nas różne ryby. Dodatkową atrakcją
była możliwość oglądania karmienia
mieszkańców oceanarium. Najbardziej
rozbawiały nas płaszczki, które przyjemnie się
do nas uśmiechały :D.
   Po solidnej dawce niesamowitych wrażeń
niektórzy mieli kłopoty z dojściem do miejsca
spotkania… :)
                                                   Sandra

Płaszczki przywitały nas uśmiechem :)

M.G. M.G.

B.M.

B.M.

B.M.
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    Eko - pracownia już otwarta

Grupa taneczna z Wieruszowa

Zespół "Aper Tif"

  Kącik filmowy

         W dniu 16 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Czastarach odbyło się otwarcie pracowni
ekologicznej - „EKO-WIEDZA”.  Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Dyrektor Zespołu Szkół w
Czastarach - pan Waldemar Bednarek oraz Wójt Gminy Czastary - pan Dariusz Rejman. W
uroczystości uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz radni Rady Gminy i pracowniacy
Urzędu Gminny.
       Zgromadzeni goście mogli zapoznać się z nowoczesnym  wyposażeniem sali. Niezwykle
interesującym akcentem był występ uczniów klasy VIb - członków Szkolnego Koła Ekologicznego
„Ekoludki”. Uczniowie zaprezentowali samodzielnie wykonanie stroje tzw. śmieciomodę.

Śmieciomoda :)

    "Dzień Dobry, Kocham Cię” to humorystyczna
komedia, o której pisze się (przeważnie) dobre
recenzje. Tytuł filmu nawiązuje do piosenki
Strachy Na Lachy. Film opowiada historię Basi
(Barbary Kurdej – Szatan) i Szymona  (Aleksy
Komorowski), którzy zakochują się w sobie od
pierwszego wejrzenia. Ona jest pracownicą
korporacji, natomiast on — doktorem. Jak to
zwykle jednak bywa, na przeszkodzie ich
miłości stanął ten drugi - Leon...
   Film bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, że
was również zachęciłam do obejrzenia tej
komedii.              
                                                 Martyna

   Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
to fundacja zbierająca
pieniądze raz do roku
na rzecz chorych
ludzi. Wszystkie
pieniądze zostają
przeznaczone na
rehabilitacje, drogie
sprzęty medyczne lub
operacje.
    W tym roku
orkiestra zagrała
również u nas. 11
stycznia na terenie
całej gminy Czastary
działało 30 wolon-
tariuszy, którzy w
różnych miejscach
pojawili się

z charakterystyczny-
mi puszkami. Po
wykonanym zadaniu
przyszedł czas na
pozostałe atrakcje. Od
godziny 15:00 w
Gminnym Ośrodku
Kultury w Czastarach
odbyły się występy
wokalne uczniów
naszej szkoły, popisy
taneczne grupy dzieci
i młodzieży z GOK-u
jak również odwiedziły
nas dziewczęta z
Liceum
Ogólnokształcącego z
Wieruszowa. W
trakcie zabawy zagra-
ły zespoły Aperitiv,

Active i Domino, a
ochrona LEDAR
zaprezentowała poka-
zy samoobrony. Du-
żym zainteresowa-
niem,  dzieci cieszył
się  udostępniony do
obejrzenia wóz
strażacki :).
   W ciągu całej
zabawy zbieraliśmy
również pieniądze z
licytacji. Były to
kalendarze, torby,
płyty i co chyba
najważniejsze - piłki
siatkarskie z auto-
grafem mistrza
Mariusza Wlazłego.
Przez cały

czas trwania imprezy
dostępny był bufet,
gdzie - za niewielką
opłatą - można było
napić się czegoś
ciepłego i zjeść.
   Po występach,
licytacjach i pokazach
przyszedł czas na
zabawę. O 22:00
imprezę zakończyło
tradycyjne „światełko
do nieba”.
   Dzięki hojności
wszystkich miesz-
kańców oraz pracy
wolontariuszy udało
nam się uzbierać
4718,41 zł!
     Sie ma! 
         Paulina i Sandra

         WOŚP 
  - bo warto pomagać...

A.P. A.P.
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Góra Grosza 2014 - wyniki
                                Gimnazjum
     zdobyte miejsce                 łączna suma                   na 1 ucznia
    I m-ce –  klasa 3a                     73,64 zł                          3,347 zł
    II m-ce –  klasa 2a                    30,32 zł                          1,895 zł
    III m-ce –  klasa 2b                   23,78 zł                          1,398 zł 
    IV m-ce – klasa 1b                    28,54 zł                          1,189 zł 
    V m-ce –  klasa 1a                    24,77 zł                          1,032 zł
    VI m-ce – klasa 2c                      4,92 zł                          0,328 zł
    VII m-ce – klasa 3b                     0,00 zł                          0,00 zł

                                Szkoła podstawowa
    zdobyte miejsce                 łączna suma                na 1 ucznia
    I m-ce –  klasa III                       134,34 zł,                     5 ,17 zł
    II m-ce –  klasa IV                       97,11 zł                       4,62 zł
    III m-ce –  klasa V a                    66,47 zł                       4,43 zł   
    IV m-ce – klasa V b                     44,00 zł                      3,38 zł
    V m-ce –  klasa VI b                    49,66 zł                      2,76 zł
    VI m-ce – klasa II                        31,84 zł                      1,87 zł
    VII m-ce – klasa I a                     38,17 zł                      1,74 zł
                   klasa VI a                     31,34 zł                      1,74 zł
    VIII m-ce – klasa I b                     8,83 zł                       0,44 zł

Groszy - cała góra :) Dziewczyny dokładnie liczą.:)

Gazetka redagowana
przez:  
Paulinę Pyzałkę,
Natalię Sułkowską,
Weronikę Juszczak, 
Karolinę Matusiak,
Natalię Lewandowską
Martynę Mendel,
Sandrę Strzałę.
Opiekun - 
p. Beata Matusiak

Na lekcji polskiego pani
pyta Jasia:
- Jasiu, powiedz nam,
kiedy używamy
wielkich liter?
Na to Jasio:
- Kiedy mamy słaby
wzrok.

Mama pyta się Jasia:
- Czemu masz mokre
włosy?
- Bo całowałem rybki
na dobranoc.

Mama pyta się Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie umyłeś zębów?
- Bo mydło mi się nie zmieściło do buzi.

Nauczycielka mówi do dzieci, żeby pochwaliły
się, kto ma starszego krewnego. Zgłasza się
Małgosia:
- Ja mam babcię.
Następny zgłasza się Wojtuś:
- Ja mam babcię i dziadka.
Po chwili zgłasza się Jasiu i mówi:
- Ja mam pra pra pra pradziadka.
- Oj Jasiu, kłamczuszku, to nie może być prawda
- karci Jasia pani.
- A dla dla dla dlaczego pani tak sądzi?

Jasiu zakończył szkołę średnią z najlepszymi
wynikami i jemu przypadł zaszczyt przemówienia
podczas rozdania świadectw. Stanął na podeście i
zaczyna:
- Chciałbym bardzo podziękować mojej kochanej
mamie za ten wspaniały wpływ, jaki na mnie
miała. Za to, że zawsze była przy mnie, cały czas
mogłem na nią liczyć i że pomagała mi, kiedy
tylko tej pomocy potrzebowałem. Kocham ją nad
życie i nie wiem, kim bym był, gdyby nie ona....
Nagle Jasio stęknął, zatrzymał się i zaczął z
trudnością literować słowo. Jednak przerwał na
chwilkę i w końcu przemówił:
- Przepraszam bardzo za przerwę, ale pismo
mojej mamy jest takie niewyraźne...

B.K. B.M.B.M.


