Bill Gates – założyciel firmy Microsoft, jeden z
najbogatszych ludzi na świecie, który do wszystkiego
doszedł własną ciężką pracą. Oto jego 11 zasad, dzięki
którym Bill osiągnął sukces. To jego dobre rady dla
dzisiejszej młodzieży – nam się bardzo podobają i
zachęcamy, by spróbować postępować według nich. Z
pewnością ułatwi to życie wam i waszym rodzicom oraz nauczycielom.
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Wszystko co dobre, szybko się
kończy… Po dwóch tygodniach
lutowych ferii powróciliśmy do
szkoły wypoczęci i pełni energii
do pracy. Nasza szkoła jest jak
Nowy Jork – nigdy nie zasypia,
dlatego
również
w
czasie
zimowych wakacji uczniowie
mogli
skorzystać
z
opieki
nauczycieli i nauczyć się czegoś
nowego i pożytecznego.

Poniżej kolejny, siódmy już kupon do Mega Parku. Zbierajcie wszystkie! Jeżeli brakuje
Wam jednego kuponu, w czerwcu wydrukujemy dodatkowe kupony – tzw. extra 

Codziennie coś innego – taka dewiza przyświecała organizatorom szkolnego
wypoczynku w pierwszych miesiącach lutego. Nasi uczniowie między
innymi uczestniczyli w zajęciach plastycznych, odwiedzili Chełmiński Dom
Kultury, gdzie wzięli udział w zajęciach z tańca i akrobatyki, skorzystali
również z okazji poznania tajników gry na perkusji oraz innych
instrumentach muzycznych. Śmiechu i zabawy było co niemiara, dlatego
tym bardziej żal było zamienić śmiech i beztroskę na podręczniki i zeszyty.
Od trzech tygodni mamy już II semestr nauki, zatem najwyższy czas wziąć
się porządnie za własny rozwój. W życiu nic dwa razy się nie zdarza – każda
lekcja to niepowtarzalne wydarzenie, z którego musicie w pełni skorzystać,
by wynieść z niego to, co najbardziej wartościowe. Przed nami tak
naprawdę niewiele czasu – będziemy mieli dni wolne od nauki w okresie
rekolekcji, Wielkiej Nocy, sprawdzianu szóstoklasisty, majowego weekendu
i Bożego Ciała. To wszystko cieszy, ale miejcie na uwadze, że czasu na
poprawę ocen będzie coraz mniej… Do roboty zatem, Kochani!!!

Poniżej znajdziecie krzyżówkę ułożoną przez Paulinę
Bulińską Pytania są po polsku, ale wyrazy należy wpisać
po angielsku. Miłej zabawy!
1.
2.
3.
4.

Przeglądasz się w nim.
Siedzisz na niej lub odpoczywasz.
Ogrzewa twój pokój.
Służą do ozdobienia szafy.

5. Chodzisz po nim i jest miękki.
6. Schowasz tam potrzebne rzeczy.
7. Ozdabiają okno.
8. Przybijasz je do podłogi.
9. Są tam kwiaty

HASŁO: ________________________________

(c.d. ze strony 3)
słuchacie muzyki i możecie wyszaleć się w tańcu. Aktualnie największą
popularnością cieszy się „Waka Waka” Shakiry, do której cała szkoła
wykonuje wspaniały układ taneczny. A może… wymyślicie własny układ?
Wybierzcie piosenkę, przez dwa miesiące na każdej przerwie możecie
przećwiczyć taniec, a pod koniec roku szkolnego dokonamy nagrania video i
wstawimy je na nasza szkolną stronę internetową… Dzięki temu Wasza
twórczość zostanie doceniona, a Wy będziecie czuli dumę z dokonania
czegoś wspaniałego i oryginalnego.

Wiele razy zdarza
się tak, że na
przerwie podchodzi
do Was nauczyciel i
mówi: „Nie bijcie
się!”.
Wasza
odpowiedź
to
najczęściej: „Ale my
się bawimy!”. No
tak, dla Was to jest
może zabawa, ale
dla
postronnego
obserwatora
właśnie ktoś komuś
urywa
głowę,
wykręca rękę czy
skacze na leżącego kolegę. Czy na tym ma polegać zabawa? Na robieniu
innym krzywdy, powodowaniu płaczu czy nerwów, na popychaniu,
kopaniu, szturchaniu, wyzywaniu, dręczeniu, psoceniu się? Czy tego
nauczyliście się z ulubionych kreskówek (które, nawiasem mówiąc, nie mają
nic wspólnego z dawnymi bajkami dla dzieci – są to wypełnione agresją i
nienawiścią przerażające historie z groteskowymi postaciami)? Obecnie
kanały typu Cartoon Network raczą swoich widzów opowieściami bez ładu
i składu, wypełnionymi przemocą słowną i fizyczną, uczącymi dzieci tego,
że ze słabszych należy się wyśmiewać, że ‘inny’ oznacza ‘gorszy’, że
właściwą reakcją na wyzwisko jest bójka. Ludzie!!! Nikt Wam nie zabrania
oglądać bajek, ale róbcie to świadomie! Tym różnimy się od zwierząt, że
potrafimy wyciągać logiczne wnioski i zmieniać swoje zachowanie.
Zwierzęta co prawda kierują się wykształconym przez miliony lat ewolucji
instynktem, które pozwala im przetrwać – ale szkoła to nie dżungla, w
której trzeba walczyć o każdy kolejny dzień życia. Jesteśmy ludźmi i
potrafimy rozmawiać, dyskutować, negocjować i dostosowywać się do
aktualnie panujących warunków. Umiemy też być wyrozumiałymi,
wybaczać, przepraszać i współczuć. Być może dobrym pomysłem jest
wykorzystanie Waszej energii w dobrym celu? Taka idea przyświecała
zapewne Samorządowi Szkolnemu, z którego inicjatywy na przerwach

Labirynty to wspaniała rozrywka dla umysłu:
ćwiczą dokładność, spostrzegawczość
i umiejętność przewidywania.
Dzisiaj dla Was kilka niełatwych labiryntów.
Powodzenia!

