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Cena: 1kg makulatury

Cześć!
Ferie, ferie i po feriach! No właśnie! Co u Was
słychać? Nie widzieliśmy się całe dwa tygodnie!
Bawiliście się dobrze? Tak jak przypuszczaliśmy,
brak śniegu był chwilowym nieporozumieniem.
Akurat jakby zima specjalnie dla nas „rzuciła”
śniegiem! Niestety, wszystko się kiedyś kończy…
Czas odświeżyć głowy, odkurzyć podręczniki
i dobrze przejść przez drugie półrocze, żeby
uzyskać dobre stopnie na koniec roku
szkolnego.
Uwaga!!!
Postanowiliśmy wprowadzić nową rubrykę do
naszej gazetki. Jest to: „Kącik sportowca”.
Konkurs!!!
Przeżyłeś ciekawą przygodę podczas ferii?
Chcesz się nią podzielić? Ten konkurs jest
właśnie dla Ciebie! Opisz swoją przygodę z ferii
i wygraj nagrody. Prace na kartkach zbiera
Jakub Kłodowski (klasa 5a), do 26.02.2014.
Trzy najciekawsze prace nagrodzimy
i opublikujemy w następnym numerze gazetki
„Cool School”. Powodzenia!!!

Aktualności szkolne – czyli
co za nami, a co jeszcze
przed…
 2 lutego – Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej
Gromnicznej). Jest to dzień, w którym czcimy ofiarowanie
Pana Jezusa w świątyni.
 3 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem.
 8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu.
 9 lutego – Międzynarodowy Dzień Pizzy. Smacznego! 

 11 lutego – Światowy Dzień Chorych.
 14 lutego – Walentynki, Dzień wszystkich zakochanych.
Nazwa tego święta pochodzi od św. Walentego, patrona
zakochanych. 14 lutego to okazja, aby podrzucić komuś
liścik miłosny, drobny upominek, lub po prostu powiedzieć
drugiej osobie o swoich uczuciach.

Wszystkiego najlepszego dla
zakochanych!!!

 17 lutego – Dzień Kota. Miau! Miau! 
 27 lutego – Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed
Wielkim Postem, znany także jako zapusty. Tłusty
czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.
Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek, że dziś

tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków
nasmażyła. Według jednego z przesądów, jeśli ktoś w
tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka – w dalszym

życiu nie będzie mu się wiodło. Miłego łasuchowania!!!

Ach te pyszne pączki…
Pchają się do nich wszystkie rączki!
Z marmoladą czy z polewą,
Wszystkie do nas się śmieją!

„Runo” - to książka opowiadająca o psie
pasterskim. Lekturę tę napisał
Angelo Cerkvenik. Książka opowiada o życiu
owczarka imieniem Runo.
Piękny pies mieszkający w pasterskim
szałasie razem z pasterzem Miszkiem
budzi podziw nie tylko jego właściciela,
ale też i innych ludzi. Chciano odkupić psa
od pasterza, ale ten nie chciał słyszeć
o sprzedaży, jednak owczarka
uprowadzono. W swojej wielkiej tęsknocie
uciekł od porywacza.
Historia Runa wzrusza do łez, jego
przygody często bawią, ale pies zawsze
dąży do swojego celu – wrócić do domu.
Ale czy uda mu się tam dotrzeć?
Dowiedzcie się sami!
Zapraszam serdecznie do przeczytania tej
książki, ponieważ uzmysławia ona, że miłość
nie ma granic.
Pozdrawiam, Grażyna

Mnożenie:
3x7=
6x8=
2x6=
5x3=
9x6=
9x10=
6x4=
Dodawanie i odejmowanie:
48+57=
38+92=
64+21=
95-75=
38-29=
97-79=
Dzielenie:
48:8=
50:10=
27:9=
81:9=
25:5=
2:2=
45:9=

Do sklepu misia przychodzi zając i pyta:
- Czy ma pan 2 metrowy chleb?
-Nie, nie mam.
Ta sytuacja powtarza się przez kilka dni. W końcu
miś postanawia upiec 2 metrowy chleb:
- Czy ma pan 2 metrowy chleb?
- Tak, mam! - mówi uszczęśliwiony miś.
- To poproszę piętkę.

- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy:
"Czyja mama jest najpiękniejsza?".
Wszyscy głosowali na swoje własne mamy,
a Ty dostałaś dwa głosy....

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
- Wnusiu, jakiś ty do mnie podobny!
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi
- Mamusiu, babcia mnie straszy!

Jakub Błaszczykowski
Jakub Błaszczykowski urodził
się 14 grudnia 1985 roku
w Truskolasach. Ten wybitny
pomocnik, reprezentant
Polski oraz zawodnik Borussi
Dortmund dwukrotnie został
laureatem Plebiscytu
tygodnika „Piłka nożna”
w kategorii Piłkarz roku
(w 2008 i 2010 r.).
W poprzednim sezonie
Błaszczykowski w Borussi
i w reprezentacji zdobył
22 bramki w 52 meczach,
co daje mu średnią 2,36
bramki na mecz.

Wydarzenia sportowe:
Piłka nożna:
1 lutego – Manchester City – Chelsea (liga angielska)
8 lutego – AS Monaco – PSG (liga francuska)
11 lutego – Arsenal – Manchester United (liga angielska)
18, 19 lutego – 1/8 finału Ligi Mistrzów
20 lutego – 1/16 finału Ligi Europejskiej
25, 26 lutego – 1/8 finału Ligi Mistrzów (rewanże)
27 lutego – 1/16 finału Ligi Europejskiej (rewanże)
7 lutego – rozpoczęcie XXII Zimowych Igrzysk
Olimpijskich w Soczi (Rosja)

