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Zima …Zima wokół nas…
My lubimy ten czas…
Jeszcze chwila, a śnieg spadnie;
Wtedy to będzie zabawnie!

Ważne tematy:


Sukcesy naszych
uczniów — str. 3

Na saneczkach pojedziemy,
Do tego łyżwy weźmiemy,
Pędem już – na lodowisko !
Za zabawę oddamy wszystko…
Ania Michałkowicz, Vb

Idzie zima!
Po 365 dniach zno-

tajmy, że wigilia to

ny, dla miłości i dla

wu nadchodzi. Ko-

nie tylko prezenty,

wspólnej

chana zima! A za nią

czy dobre jedzenie,

przy śpiewaniu ko-

… Święta i Boże Na-

to też czas dla rodzi-

lęd

rodzenie!!
Jednakże

czy

zabawy
łamaniu

chleba.
pamię-

Kamil Pilarski VId
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Pierwszaki w bibliotece
zapoznali się z biblioteką
szkolną i nauczyli się samodzielnie z niej korzystać. To
ważny moment w edukacji
szkolnej, bo od tej pory
książka i biblioteka stale będą towarzyszyć uczniom w
zdobywaniu wiedzy. Teraz
pierwszaki mogą samodzielnie wypożyczać książki z biblioteki szkolnej.

Na korytarzu przed szkolną biblioteką odbyło się pasowanie na
czytelnika.
Na tę uroczystość
starsi koledzy przygotowali program artystyczny, w tym przedstawienie p.t. "Księżniczka się
nudzi", w którym postacie z bajek zachęcają pierwszaków do odwiedzania zaczarowanego świata
książek.
W listopadzie uczniowie klas
pierwszych naszej szkoły na specjalnie przygotowanych zajęciach

Próbne testy nadchodzą!
Niewiele
minęło
czasu od
ostatniego próbnego
sprawdzianu szóstych klas, a już kolejny
sprawdzian na horyzoncie ! Już
większość szóstych klas została

poinformowana o tym, że dwunastego stycznia odbędzie się kolejny
próbny test. Już wystarczy, że szóste klasy pisały ostatnio taki
sprawdzian w listopadzie, to raz.
Dwa, to fakt, że niecały tydzień
minie od końca przerwy świątecznej (Święto Trzech Króli). Dla niektórych testy mogą być trudne,
lecz dla pozostałej większości to

nawet jest bez znaczenia, ponieważ
i tak są pewni, że dadzą radzę. Jak
będzie naprawdę, tego nikt nie
wie, choć wszyscy liczymy na dobre wyniki. Zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele nie chcą słyszeć o
porażce, a już szczególnie na tle
naszego kraju. Ja osobiście jestem
pewien, że naszym kolegom nie ma
prawa pójść źle.
Jakub Job, VI D

W zdrowym ciele zdrowy duch,
duch nasz lubi zdrowy ruch!
7 grudnia 2015 roku w
naszej szkole miało miejsce zupełnie wyjątkowe wydarzenie –
Sportowe Zawody Mikołajkowe.
Wzięli w nich udział uczniowie
klas III ze Szkoły Podstawowej
nr 17, Szkoły Podstawowej nr
21, Zespołu Szkół w Tymieniu
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oraz z naszej szkoły. Każda ze
szkół wystawiła kilkunastoosobową grupę zawodników, której
kibicowali koledzy i koleżanki z
klas. Jak przystało na zawody
mikołajkowe, konkurencje były
iście świąteczne: ubieranie choinki na czas, bieg z prezentami,

przypinanie klamerką do sznurka skarpetek na świąteczne prezenty itp. Kto zwyciężył w konkursie? Oczywiście zwyciężyła
dobra zabawa! Wszyscy zawodnicy otrzymali piękne jabłka, a
drużyny z poszczególnych szkół
dostały pamiątkowe dyplomy.
Rok 2015/2016,

Sukcesy naszych uczniów
Mijający

właśnie

miesiąc,

grudzień,

przyniósł



naszej

szkole pasmo sukce-



sów! Nasi uczniowie z powozarówno

Błaszczyk

z

Natomiast 7 grudnia 2015 r. w

klasy V d – w Konkursie

restauracji Parku Wodnego Ko-

Języka Polskiego,

szalin odbył się finał VI Międzyszkolnego Konkursu Kuli-

Hanna Warzyńska z

narnego „Mini MasterSzefik”.

klasy VI c – w Konkursie

dzeniem wystartowali w wielu
konkursach,

Natalia

Konkurs zorganizowany został

Matematycznym.

przed-

w ramach Miejskiego Programu

miotowych, jak i sportowych, a

Naszym uczniom powiodło się

„Zdrowo jesz – lepiej żyjesz”.

nawet w… hobbystycznych!

również w zawodach szachów

Naszą

W

drużynowych.

Przedstawiciele

Karol Choina z klasy IV d

naszej szkoły, Filip Łuczak z

wraz ze swoim tatą, Pawłem. W

Za-

klasy IV a, Aleksandra Załóg

finale konkursu nasi reprezen-

chodniopomorskie Kuratorium

z klasy III e i Agnieszka Pola-

tanci przygotowali kotleciki z

Oświaty laureatami zostali:

kowska z klasy Va, zajęli II

kaszy jęczmiennej z krewetka-

miejsce w Finale Wojewódzkich

mi, pieczonego łososia i surów-

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w

kę z marchwi. Ich danie za-

Szachach, który odbył się 17

chwyciło jury i dało im II miej-

grudnia.

sce w konkursie.

rejonowych

konkursów

przedmiotowych

zorganizowanych



eliminacjach
przez

Katarzyna Guzek z klasy VI a – w Konkursie
Języka Polskiego i Konkursie Języka Angielskie-

szkołę

reprezentował

go,

Turniej gier planszowych
Wiele wrażeń dostarczył ucz-

ale także pozwalała na spraw-

niom naszej szkoły również

dzenie swych umiejętności. Ry-

Turniej Gier Planszowych, któ-

walizacja i wyśmienita zabawa

ry odbył się w naszej szkole 26

towarzyszyły uczniom do ostat-

listopada 2015 r. W turnieju

nich chwil konkursu. Wszyscy

wzięli

uczestnicy otrzymali gratulacje

udział

przedstawiciele

klas drugich i trzecich. Zawo-

oraz nagrody i dyplomy.

dom towarzyszyło wiele emocji.
Gra w tradycyjne warcaby dawała dzieciom wiele satysfakcji,
Głos Osiemnastki
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O Wojtku
Niedawno obchodziliśmy dzień
pluszowego misia, dziś chcę
Wam przedstawić perskiego
niedźwiadka Wojtka przygarniętego przez polskich żołnierzy
w czasie ll wojny światowej
(ok.1942 roku). Miś odmienił
ich smutne życie podczas wędrówki. Brał udział w działaniach wojennych, w bitwie pod
Monte Cassino, przenosił ciężkie ładunki z amunicją. Podró-

żował przez Persję, Irak i Egipt.
Przepłynął przez Morze Śródziemne do Włoch. Gdy wojna
się skończyła, popłynął na wyspy Brytyjskie do Endyburga.
Ponad 60 lat temu Wojtek wyruszył na ostatnią wędrówkę.
Misiowi postawiono wiele pomników i jest w Szkocji bardzo
znanym niedźwiadkiem.
Maja Rokicka Vb

Kim był święty Mikołaj?
Święty Mikołaj żył w IV wieku
naszej ery w mieście Mira w
Azji Mniejszej. Podobno już od
dzieciństwa dbał o ludzi i im
pomagał. Kiedy wybrano go na
biskupa Miry, otoczył szczególna opieka ludzi ubogich.
Mikołaj zmarł 6 grudnia około
350. roku. Kult tego świętego

bardzo szybko rozprzestrzeniał
się po całym świecie.

pełniał
je
słodyczami.

Ciekawostka:

Ola Ryndziewicz, Vb

Zwyczaj obdarowywania dzieci
rozpoczął się w XII wieku.
Grzeczne dzieci wystawiały 5
grudnia wieczorem swoje wypastowane buciki, a Mikołaj wy-

Moja zima
Nareszcie dotarła do Polski długo
oczekiwana Zima. Podczas zimy
odbywa się mnóstwo świąt, uroczystości i, oczywiście, dużo wolego czasu. Najpierw mamy Boże
Narodzenie. Później mamy Sylwestra i Nowy Rok, następnie Święto
Trzech Króli a na koniec ferie zimowe. Niektórzy natomiast wolą
lepienie bałwanków i potężne bitwy na śnieżki. Ja osobiście prefeStr. 4

ruję zjazdy z górki na sankach.
Lecz jak wszystko inne, również i
zima ma swoje wady. Jest zimno,
więc można szybko zachorować.
Po drugie, trzeba ubierać dużo ciepłych rzeczy. Kurtki, czapki, kominiarki, szaliki… i wiele innych zachęcająco, lecz ja sądzę, że to praktycznie jedna z dwóch najlepszych
pór roku. I pamiętajcie, NIGDY nie
dotykajcie żółtego śniegu.

A tutaj mamy przykład bałwana… drogowego.
Jakub Job, VId

Rok 2015/2016,

Wywiad z Panią Pielęgniarką Małgorzatą Strumińską
były wtedy na choince?
- Kiedy byłam dzieckiem wiele
ozdób robiliśmy sami. Wieszaliśmy na choince papierowe łańcuchy, własnoręcznie wycięte
serwetki, bombki robione z bibuły. Gałązki choinki ozdabiało
się watką, która imitowała
śnieg. Zresztą dawniej w czasie
świąt śniegu było dużo również
za oknem.
- Czy dziś tradycyjnie ubiera Pani choinkę w dzień
Wigilii?
- Dzień dobry! Chcielibyśmy

przeprowadzić z Panią wywiad do naszej szkolnej gazetki „Głos Osiemnastki”.
W związku z tym, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chcielibyśmy nakłonić Panią do wspomnień i zapytać, jak obchodziło się święta w Pani rodzinnym domu?
- W moim domu święta obchodziło się bardzo uroczyście. W
wigilijny wieczór przy stole spotykała się cała rodzina. Zawsze
dzieliliśmy się opłatkiem, jedliśmy wspólnie tradycyjną wigilijną kolację, a po kolacji oczywiście przychodził Święty Mikołaj i dostawaliśmy prezenty.
- Jakie ozdoby wieszane
Głos Osiemnastki

- Choinkę ubieram troszkę
wcześniej, ponieważ przystrojone drzewko wprowadza do domu ten szczególny świąteczny
nastrój, na który zawsze z niecierpliwością czekam.
- Jaką potrawę wigilijną
lubiła Pani najbardziej kiedyś, a jaką lubi Pani dziś?
- Zawsze lubiłam pierogi z kapustą i grzybami i czerwony
barszczyk.
- A jaką potrawę wigilijną
lubi Pani najbardziej przygotowywać?
- Lubię przygotowywać wszystkie potrawy wigilie, ale najbardziej chyba barszczyk – również
dlatego, że robi się go najszybciej.

- Czy przy Pani stole jest
puste miejsce dla nieoczekiwanego gościa?
- Oczywiście, zawsze.
- A jaka jest Pani ulubiona
kolęda?
- Najbardziej lubię kolędę
„Lulajże, Jezuniu”. Choinka,
kolędy, opłatek… - to wszystko
sprawia, że w czasie świąt w
całym domu panuje wyjątkowa
atmosfera, pełna spokoju, serdeczności i wzruszeń. I właśnie
dlatego ja zawsze troszkę płaczę
w święta… Nawet teraz, gdy o
nich mówię bardzo się wzruszam.
- Czego chciałaby Pani życzyć uczniom naszej szkoły
z okazji świąt Bożego Narodzenie oraz w nachodzącym roku?
- Chciałabym im życzyć przede
wszystkim dużo zdrowia, tego,
żeby zawsze byli uśmiechnięci,
żeby nauka szła im lekko i żeby
przeżyli w szkole wiele przyjemnych chwil.
- Dziękujemy za udzielenie
wywiadu. Życzymy Pani i
Pani bliskim radosnych i
rodzinnych świąt Bożego
Narodzenia oraz spełnienia marzeń w 2016 roku!
Tomasz Lisowski, Karolina Adamczyk, kl. V b
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Ciekawostki Boćka Polnego
Witajcie w kolejnym numerze Głosu
Osiemnastki!
I tym razem mam dla Was garść solidnych i
ciekawych faktów o języku polskim.

Czy wiecie, że…
Litery używane w naszym języku mają długą i ciekawą historię, której początki sięgają starożytnego Egiptu sprzed 5000
lat. Najpierw były to hieroglify
przedstawiające różne przedmioty. I tak na przykład litera A
powstała z czasem z hieroglifu
przedstawiającego głowę byka,
B - dom, E - człowieka krzyczącego z radości, F - sierp, H sznur zwinięty pionowo „w
ósemki”, M - fale wodne, N węża, O - oko, R - ludzką głowę,
Z - strzałę, zaś łacińska litera Q
- małpę.
Dawniej w języku polskim były
trzy liczby gramatyczne:
pojedyncza - odnosząca się do
jednej osoby lub rzeczy (oko,
ucho, niewiasta),
podwójna - odnosząca się do
dwóch osób lub rzeczy, często
występujących w parze (oczy,
uszy),
mnoga - odnosząca się do więcej niż dwóch osób lub rzeczy
(oka, ucha, niewiasty)
Liczba podwójna zanikła już w
Str. 6

XVI w., jednak do dziś jeszcze
spotykamy jej ślady, np. w nazwach przedmiotów tworzących
naturalne pary (mówimy: rękami i rękoma, oczami i oczyma) i
w przysłowiach (Cztery gęsie,
dwie niewieście narobiły jarmark w mieście; Mądrej głowie dość dwie słowie).
W języku polskim, podobnie jak
w innych językach, jest sporo
wyrazów
zapożyczonych.
Niektóre z nich dostały się do
polszczyzny już bardzo dawno i
brzmią w niej teraz całkiem
swojsko. Od kogo pożyczaliśmy
słowa? Które słowa są zapożyczone? Zobaczcie sami, oto
przykłady!
Już Prasłowianie przyswoili
sobie takie słowa jak: deska,
kociak, ksiądz, kupić, ocet,
osioł, pieniądz.
Wraz z chrześcijaństwem
przywędrowały do nas między
innymi słowa: anioł, chrzest,
kolęda, kościół, papież, poganin.
Później, od Czechów, zapożyczyliśmy rzeczowniki: bawełna,
duchowieństwo, istota, oraz
hojny, okrutny i własny.

Od Niemców wzięliśmy: rynek, cukier, dach, farba, futro,
gatunek, ratusz, sala, waga,
wanna i warsztat.
Od Włochów: altana, banda,
bank, kalafior, opera, pomidor,
tulipan. Od Francuzów: batalia, bilet, fotel, fryzjer, salon.
Od Węgrów: giermek, orszak.
Od Ukraińców: bohater, czereśnia.
Od Anglików: komfort, rower, strajk.
Najwięcej jest jednak zapożyczeń z łaciny, z której czerpiemy słownictwo począwszy od X
wieku. Za jej pośrednictwem
zapożyczyliśmy też sporo słów z
greki.
W nachodzącym roku życzę wszystkim Uczniom
Osiemnastki, żeby nigdy
nie mówili, co im ślina na
język przyniesie, aby wiedzieli, kiedy trzeba ugryźć
się w język, by potrafili
trzymać język za zębami
oraz aby z każdym potrafili
znaleźć wspólny język!
Bociek Polny
Rok 2015/2016,

Horoskop na 2016 rok
Jeśli chcielibyście się dowiedzieć,
co czeka Was w najbliższym roku,
przeczytajcie horoskop stworzony
specjalnie dla Was przez nasze
redakcyjne wróżki

Koziorożec
(22.12. – 19.01.)
Kratka w tym roku jest niemodna.
Dotyczy to również chodzenia do
szkoły… Uważaj! Pani od matematyki ma na ciebie oko.
Szczęśliwe miesiące: sierpień, listopad.
Szczęśliwy gadżet: kamyczek z
akwarium kuzynki.
Wodnik
(20.01. – 18.02.)
Wciąż „zapominasz” o stroju na wf. Uważaj, kłamstwo ma krótkie
nogi. Z każdym miesiącem tego
roku w szkole będzie Ci szło lepiej
(rozkręcasz się powoli, ale skutecznie).
Szczęśliwe miesiące: luty, maj.
Szczęśliwy gadżet: latarka dziadka.
Ryby
(19.02. – 20.03.)
Szkoła to Twój żywioł. Na historii
będziesz czuł się jak ryba w wodzie. Tylko nie daj się złapać na
żaden haczyk…
Szczęśliwe miesiące: maj, czerwiec.
Szczęśliwy gadżet: bransoletka z
rzemyków.
Baran
(21.03. – 19.04.)
Myślisz, że nigdy nie będziesz dobry z przyrody? Dla chcącego nic
trudnego. Pozwól swoim szarym
komórkom poszaleć nie tylko podczas przerwy.
Szczęśliwe miesiące: kwiecień,
czerwiec.
Głos Osiemnastki

Szczęśliwy gadżet: bieżący numer
gazetki szkolnej.
Byk
(20.04. – 20.05.)
Miałeś kiepską średnią na semestr? Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Ucz się, a na koniec roku na pewno będzie lepiej!
Pamiętaj, że nauczyciela łatwo
oswoić choćby uśmiechem.
Szczęśliwe miesiące: czerwiec, grudzień.
Szczęśliwy gadżet: kapsel po tymbarku.
Bliźnięta
(21.05. – 21.06.)
Spróbuj czasem pouczyć się z kolegą lub koleżanką, bo przecież co
dwie głowy, to nie jedna. W dobrym towarzystwie nauka sama
wchodzi do głowy, tylko trzeba dać
jej szansę.
Szczęśliwe miesiące: maj, sierpień.
Szczęśliwy gadżet: piernik z choinki.
Rak
(22.06. – 22.07.)
Ucz się na bieżąco. W szkole nie
obowiązuje powiedzenie: co się
odwlecze, to nie uciecze. Styczniowe niepowodzenia łatwo naprawić,
czerwcowe – znacznie trudniej.
Szczęśliwe miesiące: czerwiec, marzec.
Szczęśliwy gadżet: rękawiczka mamy.
Lew
(23.07. – 22.08.)
Nie zamartwiaj się na lekcji – każda ma swój początek, ale i koniec.
Uważnie odrabiaj prace domowe.
Co nagle, to po diable.
Szczęśliwe miesiące: grudzień, sty-

czeń.
Szczęśliwy gadżet: klamerka do
bielizny.
Panna
(23.08. – 22.09.)
W tym roku zaskoczysz wszystkich
– przeczytasz każdą lekturę. Przyłóż się do plastyki! Pamiętaj: jaka
praca, taka płaca…
Szczęśliwe miesiące: lipiec, wrzesień.
Szczęśliwy gadżet: trzy pestki z
czerwonego jabłka.
Waga
(23.09. – 22.10.)
Dostałeś dobrą ocenę z języka polskiego? Ucz się dalej! Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Pamiętaj, pracę ocenia się po tym, jak się ją kończy, a nie jak się zaczyna.
Szczęśliwe miesiące: wrzesień,
grudzień.
Szczęśliwy gadżet: sznurówki od
butów taty.
Skorpion
(23.10. – 21.11)
Kto rano wstaje… Ten nie spóźnia
się do szkoły! Budź się 15 min.
wcześniej. Pamiętaj, że każdy kolejny dzień w szkole przybliża Cię
do wakacji.
Szczęśliwe miesiące: styczeń, luty.
Szczęśliwy gadżet: długopis pożyczony od nauczyciela.
Strzelec
(22.11. – 21.12)
Los Ci sprzyja, jednak na matmie
nie bujaj w obłokach. Z bitew wygrywaj te najważniejsze, ze sprawdzianów, te najmniej spodziewane.
Szczęśliwe miesiące: maj, sierpień.
Szczęśliwy gadżet: ząbek czosnku.
Kalina Korzeniowska, Natalia Olszewska, kl. V d
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Konkurs Boćka Polnego
W ostatnim numerze Głosu Osiemnastki ogłosiłem konkurs dotyczący poprawnej odmiany rzeczownika
„KISIEL”. Spośród wielu odpowiedzi, które przynieśliście do sali numer 30, wybrałem te poprawne. Następnie zaprzyjaźniona ze mną uczennica z klasy V c wylosowała pięciu szczęśliwców, którzy otrzymają
ode mnie upominki. A oto oni:
- Natalia Krymowska z kl. VI d,
- Weronika Prokop z kl. V c,
- Anna Michałkowicz z kl. V c,
- Julia Pelc z kl. VI d,
- Maja Gawrońska z kl. VI d.
Gratuluję i zapraszam po odbiór nagród 22 grudnia w godz. 10.00 – 11.00 do sali
nr 30!
Zachęcam Was również serdecznie do wzięcia udziału w kolejnym konkursie. Tym
razem, wyjątkowo, nie będzie on dotyczył języka polskiego. 6 grudnia otrzymałem bowiem prezent od… Świętego Mikołaja oczywiście! Spójrzcie na zdjęcie wyżej – prezent był
imponujący! Chcecie wiedzieć, co było w środku? Otóż to jest moja wieelka tajemnica, a
jednocześnie zagadka dla Was. Jak myślicie, co Bociek Polny dostał w prezencie od Świętego Mikołaja? Swoje propozycje zapiszcie na poniższym schemacie, wytnijcie go i przynieście do sali nr 30, do p. Moniki Rams, do 15 stycznia. Wszyscy, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają nagrody. Lista nagrodzonych osób ukaże się tradycyjnie w
kolejnym numerze Głosu Osiemnastki.
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