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DRODZY CZYTELNICY!
W tym roku witamy Was w nowym składzie i z nową energią. W tym numerze będziecie mieli okazję zapoznać się z ciekawymi wydarzeniami z życia naszej szkoły, horoskopem, sposobami na nudę w śniadaniówce i interesującymi książkami. Jak zawsze mamy
przygotowane dla Was również łamigłówki i żarty. Czeka Was też konkurs, w którym
można wygrać cenne nagrody.
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KĄCIK LITERACKI MARTY
Cześć!
Mam na imię Marta, chodzę do klasy VI c. W tym roku
przejmę od Julki (do tej pory zajmującej się recenzowaniem książek w gazetce) kolumnę literacką – stąd zmiana nazwy. Lubię czytać książki i
chcę dzielić się moją pasją z innymi.
Mam nadzieję, że książki, które zaproponuję, przypadną Wam do gustu.
Miłego czytania!
Zacznę od bardzo ciekawego tytułu. Zachęcę Was do
przeczytania serii „Wampiraci”, której bohaterowie łączą

ce-

chy tajemniczych wampirów, jak i odważnych piratów, w

jed-

ną spójną całość.
W 2505 roku podnosi się poziom wód. Zapoczątkowu-

je to

nową erę piractwa. Morza i oceany znów stają się niebezpiecznym miejscem.
Na początku książki poznajemy bliźnięta: Grace i
nora Tempestów, mieszkających w Zatoce Księżycowej. Ich

Conoj-

ciec był ubogim latarnikiem, a matki nigdy nie poznali.
Pewnego wieczoru ich ojciec zaśpiewał im szantę o wampiratach. Następnego dnia zmarł.
Rodzeństwo miało dwie opcje do wyboru: zamieszkać wraz z właścicielem miejscowego banku i
jego żoną lub w sierocińcu. Jak się okazało była także inna opcja. Rodzeństwo ukradło żaglówkę i wypłynęło z portu.
Na morzu złapał ich sztorm. Byli bliscy utonięcia. Na szczęście – a może i nie – Connora
uratował statek piratów, a Grace tajemniczy statek o białych połyskujących żaglach…
~ M. J.

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU

Nazywam się Agata Kozdrowicz. Kocham
teatr i ludzi, a swoją miłość oddaję przy
prowadzeniu koła teatralnego i Klubu
Wolontariatu. Już drugi raz pełnię rolę
opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Bardzo dziękuję za wszystkie oddane na
mnie głosy i mam nadzieję, że nie zawiodę swoich wyborców.
Nazywam się Mateusz Bielech. Moją
pasją jest piłka ręczna. Trenuję zespoły młodzieżowe, które biorą udział w
zawodach sportowych. Po raz drugi zostałem wybrany do pełnienia funkcji
opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Bardzo mnie cieszy ta rola i wierzę, że
ten rok szkolny będzie obfitować w
ciekawe wydarzenia.

KUCHENNE REWOLUCJE ‘’15’’
Witajcie Czytelnicy Piętnastki!
Uczniowskie śniadanie? Kanapka? Drożdżówka? Może ciasteczko? Może jednak marchewka?
Podpowiemy Wam jakie powinno być idealne śniadanie dla ucznia. Zapraszamy również do
przedstawiania własnych smacznych propozycji śniadaniowych.

Propozycja 1
Kanapka na MAXA, czyli ulubiona bułka, w środku ulubiona wędlina, ser
oraz sałata, ogórek, rzodkiewka lub inne sezonowe warzywa. Zawsze możesz dorzucić coś jeszcze, czyli pestki dyni, odrobinę rukoli lub roszponki
i gotowe.

Propozycja 2
Jogurt owocowy, jabłko i banan. Gotowe. A jakie smaczne i zdrowe!

Propozycja 3
Zdrowa sałatka to również propozycja na zdrowe śniadanie - sałatka
zarellą. Można ją zapakować do pudełka i zabrać ze sobą do szkoły.
Składniki:


garść mixu sałat z rukolą



5 pomidorków koktajlowych



1 opakowania mini mozzarelli



trochę małej czerwonej cebuli



1/2 łyżeczki ziół prowansalskich



szczypta soli oraz szczypta pieprzu



kilka listków bazylii



2 łyżki oliwy z oliwek



~ Mr. Szyszka



~ Effa

z moz-

Śmiech to zdrowie
Pani do Jasia:
-Jasiu, znasz Mickiewicza, Sienkiewicza i Makuszyńskiego?
-A czy pani zna Łysego, Grubego lub Zenka?
-Nie...
-To co mnie pani straszy swoją bandą?!
Nauczyciel pyta się Jasia:
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
-Róże.
-Proszę, napisz to na tablicy.
-Chyba jednak wolę maki - mówi Jasio.
-Przeczytałeś „W pustyni i w puszczy”?
-To trzeba było przeczytać?
-Tak, na dzisiaj.
-Kurczę, a ja przepisałem...
Żyrafa najwyższą forma życia.
Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
-Z Ciebie byłby doskonały przestępca.
-Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
-Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów działalności.
Jasio dostał nowy rower od taty.
Na następny dzień jeździ nim dookoła domu i mówi:
-Mamo, zobacz, jadę na jednym kole.
-Dobrze synku, tylko uważaj.
-Mamo, zobacz, jadę bez trzymania kierownicy.
-Jasiu, tylko uważaj.
-Mamo, zobacz jeżdżę bez zębów.

M.J.

CHCESZ WIEDZIEĆ CO MÓWIĄ GWIAZDY?
Czy interesuje Cię Twoja przyszłość? A może jesteś ciekawy swojej oceny z fizyki?
Znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje wszystkie pytania!
OTO HOROSKOP DLA UCZNIÓW SP 15
Baran 21 marca – 19 kwietnia
Saturn osłabia Twoją odporność, więc przeciągi i gwałtowne zmiany temperatury mogą
narazić Cię na infekcję. Ubieraj się zatem ciepło, pora pożegnać na długi czas lekkie buty i
ubrania. Jeżeli zachorujesz, idź do lekarza i słuchaj – a najlepiej także notuj – co do Ciebie
mówi.
Nie napotkasz teraz większych przeszkód w szkole. A mniejsze łatwo pokonasz. Z zapałem będziesz się uczyć i brać do najtrudniejszych zadań.
Poznasz wesołego Strzelca. Nie trzymaj w niepewności Wagi.
Byk 20 kwietnia – 20 maja
Cenić sobie będziesz przede wszystkim życie we wspólnocie – czy to rodzinnej, czy
przyjaciół. Nie przegapisz zatem rodzinnego obiadu, imienin wujka ani oglądania meczu z kolegami z klasy. . Dla bliskich okażesz się prawdziwym skarbem.
Zainteresuj się swoją oceną z geografii! Nie wróży ona dobrej średniej.
Od Wodnika usłyszysz „nie”. Zachwyci Cię Skorpion.
Bliźnięta 21 maja - 21 czerwca
Samotny Bliźniaku, w pierwszych dniach grudnia poznasz kogoś, z kim wspaniale będzie
Ci się rozmawiało, a to dla Ciebie najważniejsze. Niestety, już po 10 stycznia, gdy Merkury
znajdzie się w znaku Skorpiona, okaże się, jak bardzo się co do niej pomyliłeś. Ale właśnie
wtedy przypomnisz sobie o kimś, kto kiedyś był dla Ciebie ważny i spróbujesz odnowić tę znajomość. Szkoła nie będzie dla Ciebie problemem, jednak stać Cię na więcej.
Panna postawi Ci duże wymagania. Sprostasz im dzięki pomocy Lwa.
Rak 22 czerwca - 22 lipca
W życiu samotnego Raka wreszcie pojawi się niezwykła osoba. Tym bardziej, że nie ma
mowy o tym, by Twoje uczucie pozostało nieodwzajemnione. Gdy w dniach 14-16 grudnia cofa-

jąca się Wenus spotka się z Merkurym, będziesz mieć szansę odkurzyć jakąś miłą znajomość z
przeszłości. Zajrzyj do książki z matematyki, może jakiś dział przypadnie Ci do gustu? Koziorożec będzie nieuchwytny. Nie opuści cię Byk.

Lew 23 lipca - 22 sierpnia
W czasie kwadratury Marsa i Wenus zaczną Cię, Lwie, denerwować u przyjaciela rzeczy, na które dotąd przymykałeś oko.
Żyj w zgodzie ze swoim wewnętrznym zegarem, a ustrzeżesz się stresu i wynikających
z niego chorób. Marnie z Twoją kartkówką, do którą się nie uczyłeś. Nie spodziewaj się szóstki! Pomyśl o lekturze z polskiego. Chyba pora zacząć czytać.
Pochwali Cię Rak. Sprawdź informacje od Bliźniąt.
Panna 23 sierpnia - 22 września
W domu poczujesz się świetnie, tym bardziej że zdecydujesz się wreszcie zrobić kilka
drobnych, ale znaczących zmian. Co najważniejsze, minimalnym kosztem. Inspiracji chętnie
poszukasz w pismach wnętrzarskich i programach o urządzaniu mieszkań.
Oceny to nie problem, jednak może uzyskać lepsze, gdy tylko się zmotywujesz! Matematyka wcale nie jest taka trudna.
Baran zagra Ci na nosie, a pomysły doceni Koziorożec.
Waga 23 września - 22 października
W czasie kwadratury Merkurego z Neptunem ktoś z Twoich bliskich zmieni miejsce
zamieszkania, w związku z czym będziesz widywać go rzadziej, jeśli dotąd był daleko. Więcej
czasu poświęcisz przyjaciołom, wspólne imprezy i wyjścia będą bardzo udane.
Wenus namawia do pobłażania sobie. Uważaj na niespodziewaną kartkówkę z chemii! Ona
niedługo nadejdzie!
Nie daj się pouczać Pannie. Bierz rady od Bliźniąt.
Skorpion 23 października – 21 listopada
Trudno będzie się do Ciebie dobić. Zignorujesz telefony, nie odpowiesz na maile, a zaproszenia przyjaciół pozostawisz bez odzewu. Na szczęście znają Cię na tyle dobrze, by wie-

dzieć, że czasem po prostu musisz odciąć się od świata. Domownicy wprawdzie nie wyprowadzą
się, co byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale będą chodzić wokół Ciebie na paluszkach.
Nauka idzie Ci świetnie, jednak popraw tę geografię.
Zdobędziesz zaufanie Panny. Do Bliźniąt stracisz cierpliwość.

Strzelec 22 listopada - 21 grudnia
Jeśli w pierwszych dwóch dekadach miesiąca uporasz się z porządkami i innymi domowymi obowiązkami, po 22 grudnia znajdziesz czas na życie towarzyskie. O najciekawszych
wydarzeniach dowiesz się dosłownie w ostatniej chwili.
Do 20 grudnia jedziesz na rezerwie. Włącz więc tryb oszczędzania energii – nie spiesz się,
rano wyleż się w ciepłej pościeli. Polecamy zajrzeć do książki, te kartkówki z biologii są
straszne!
Rak złoży Ci propozycję. Trudna rozmowa czeka Cię z Panną.
Koziorożec 22 grudnia - 19 stycznia
Czujesz, że nie dajesz sobie rady z emocjami? Poszukaj pomocy specjalisty. Jesienne
smutki możesz zajadać słodyczami, a stąd prosta droga do otyłości.
Jeśli złapie Cię infekcja, co może zdarzyć się w ostatniej dekadzie grudnia, jak najszybciej idź do lekarza – a potem do łóżka. Możesz już sprawdzać dziennik! Czy najlepsza
ocena z fizyki nie brzmi dobrze?
Cenne okażą się rady Barana. Uwagi Bliźniąt niewiele wniosą.
Wodnik 20 stycznia - 18 lutego
Zajmiesz się domem i rodziną. Szczególnie leżeć Ci będzie na sercu spokój najbliższych.

Egzotyka w kuchni nie będzie Cię pociągać. Chętnie sięgniesz po sprawdzone

przepisy, być może odkurzysz książkę kucharską babci. To dobry moment na rozpoczęcie jakiegoś treningu, ruch na świeżym powietrzu lub na pracę fizyczną. Nie wolno jednak przesadzać.
Nie wspominaj rodzicom o ocenach! Możesz ‘’marnie skończyć’’!
Ryby 19 lutego - 20 marca

Porządki, remonty i inne rzeczy, które odkładałaś, Rybo, na później, uda Ci się w końcu zrealizować w drugiej połowie grudnia. Nabiegasz się za to, naszarpiesz, ale poczujesz satysfakcję. I rodzina
przestanie w końcu suszyć Ci głowę. Towarzysko nie będziesz teraz rozrywana, ale wcale nie zacznie Ci
to przeszkadzać. Uważaj na ortografię. Możesz nie wyjść na tym dobrze.

A już w następnej gazetce horoskop dla nauczycieli! Jesteś ciekaw, co czeka Twojego
nauczyciela? A może nim jesteś? Do zobaczenia w następnym wydaniu!

Zabawa na dziś!
Podpisz znaki
zodiaku! Możesz je również
pokolorować.

~Mrs. Maka
Paka
~Effa

