Suchar
WITAJCIE!!
Witajcie po dość długiej przerwie (nie pisaliśmy
dla was przez ok. 4 miesiące). Mamy nadzieję, że
ten numer tak samo (a nawet bardziej) przypadnie
Wam do gustu jak nasze poprzednie z minionego
roku szkolnego. Zapraszamy wszystkich do
przeczytania gazetki i rozwiązania łamigłówek na
ostatniej stronie !!!

W YWIAD

P ANEM T EOFILEM
F ELIKS !!!

Z

Redakcja gazetki zaprasza wszystkich do
przeczytania wywiadu z uwielbianym przez
gimnazjalistów nauczycielem matematyki
Panem Teofilem Feliksem!!! Przedstawiamy
niepublikowane dotąd fakty z życia Pana
z białym wyścigowym motorem (którego
dostał od dziewczyn z klasy IB). Ten gadżet
zawsze towarzyszy naszemu Panu w lekcjach
matematyki, pod warunkiem, że odbywają się
one w sali nr 10.

ZSO w Chałupkach
im. Henryka
Sucharskiego
Rok 2013/14, nr 1
cena: 1 zł
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Rozrywka

Nasza gazetka przekształca się na dwumiesięcznik to
znaczy, że zostanie teraz wydawana co dwa miesiące. Czyli
częściej będziecie mogli czytać o sporcie, zwierzętach i
wydarzeniach szkolnych.
OPIEKUN: Katarzyna Bolik
KOREKTA: Marta Paszek
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Otrzęsiny Klasy I Gim
We wtorek 24 września
odby ły się ot rzę siny kl .I
gimnazjum. Chrzest został świetnie
zorganizowany przez klasy III.
Uczniowie Ia byli przebrani za
Hello Kitty, a Ib za kota w butach.
Ich pierwszym zadaniem było
zaśpiewanie piosenki o kocie.
Następnie musieli zaprezentować
dowolną muzykę związaną z
kotem. Obie klasy przygotowywały
się do tych kategorii już od początku roku szkolnego. Później uczniowie
klas III zadawali pytania 'kotkom'. Następnym zadaniem było picie mleka
przez słomkę oraz karmienie kolegi kiślem z zamkniętymi oczami. W
ostatnim zadaniu uczniowie musieli wykazać się swoimi zdolnościami
artystycznymi. Ich zadaniem było namalować swoją wychowawczynię
również mając zamknięte oczy.
Za dobrą odpowiedz czy
najszybciej wykonane zadanie, klasa
otrzymywała punkt. Podczas tych
zadań, obserwujący uczniowie z
widowni dopingowali obu klasom.
Wygrała klasa Ib.
Mirela, Julia, Remik

Dzień Nauczyciela
Dnia 14. października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. O godz. 9.00 udaliśmy się na sale gimnastyczna, aby zobaczyć apel, który
przygotowała klasa Ia. Po występach poszliśmy do klas. Odbywały się tam zajęcia
z wychowawcą. Oglądaliśmy filmy, piekliśmy babeczki, robiliśmy tosty lub zamawialiśmy pizzę.
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Rysunki namalowały uczennice kl V. Zgadnijcie
jakich nauczycieli przedstawiają?

Wydarzenia
Dzień chłopca w naszej szkole!

I A gim
Dnia 30.09. w naszej szkole klasa IA (oraz inne) urządziły „Dzień Chłopaka”
dla swoich „Gentelmenów”. Dziewczyny z IA weszły do klasy przed
chłopakami, poustawiały stoliki, nabazgrały na tablicy i przyniosły tort. Po
dzwonku weszli chłopcy. Zaczęłyśmy śpiewać ‘‘Sto Lat’’ i daliśmy po kawałku
tortu. Był baaaardzo pyszny. Niektórzy nawet brali dokładki! Ogólnie czas
przeminął w miłej atmosferze z fajnymi ludźmi i miłą Panią. Było dużo
śmiechu, gonitwy po klasie, mazania kredą itd. Bardzo na się ten czas
podobał! :D
Nita

I B gim
Klasa I b odprawiała dzień chłopca
1 października 2013r. Dziewczyny parę dni
wcz eśn i ej już wsz yst ko z a cz ęł y
przygotowywać. Chłopcy dostali paczki
ładnie zapakowane w kolorowy papier.
Znajdowały się w nich: miś-żółw, troszkę
słodkości oraz gazety. Pudełka były dość
duże dlatego oni zastanawiali się, co może
być w środku. Dodatkowo do paczki dostali
banana ze swoim imieniem, zamiast
kwiatka. Prezenty te chłopcy dostali na
godzinie wychowawczej. Ponieważ w klasie
jest I b jest 8 dziewczyn i 8 chłopców, każdy
chłopak dostał prezent od innej dziewczyny.
Po wręczeniu prezentów usiedliśmy wokół
wcześniej ustawionych stolików. Pani M.
Gołąbek przyniosła ciasta. Po zjedzeniu,
dalej siedząc wokół stolików, zagraliśmy
w „Głuchy telefon”. Tak minęła godzina
wychowawcza.
Dziewczyny także nie zapomniały
o nauczycielach, którzy
także obchodzili to święto
i dz i eń wc z e ś n i e j
(poniedziałek 30.09.2013
r.) wręczyły im paczuszki
z małym pojazdem,
a także cukierkami
i karteczką z życzeniami.

Klasa II gim
Dzień chłopca w II gimnazjum odbył się
30.09.2013 na lekcjach 4 i 5 .
Dziewczyny postanowiły, że zrobią
chłopakom słodką niespodziankę
i upieką torty oraz (żeby było śmiesznie)
zrobią prezentację z ich zdjęciami. Torty
b y ł y d wa : j e d e n c z e k ol a d o wy
z marmoladą, a drugi kremowoowoc owy. Uczennice wr az
z wychowawczynią ubrały się w
spódniczki, zrobiły z włosów kucyki
i namalowały piegi. Gdy były gotowe,
chłopcy weszli do klasy 22 i tam
usłyszeli piosenkę pt. „Sto lat”. Później
Karolina z Julią pokroiły torty i rozdały
wszystkim po kawałku. Po zjedzeniu
t o r t u p o st a n o wi l i śm y o b e j r z e ć
prezentację, było przy tym mnóstwo
śmiechu. Potem obejrzeliśmy film. Tak
minęły dwie lekcje. Na koniec
posprzątaliśmy i poszliśmy
na przerwę.
Julia, Mirela

Wera
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Kącik muzyczny
ONE DIRECTION
W skład brytyjskoirlandzkiego zespołu wchodzi: Niall
Horan, Liam Payne, Louis
Tomilson, Zayn Malik i Harry Styles.
W VII brytyjskiej edycji X-factor na
casting poszli osobno, odpadli, ale
kazano im zostać i Simon Cowell
połączył ich w zespół. Zajęli wtedy trzecie miejsce. Pierwszym ich singlem
była piosenka "What Makes You Beautiful", został on wydany 11 sierpnia
2011 roku. Dzieło to zadebiutowało na UK Singles Chart jako numer
pierwszy 18 września 2011 roku i stał się najszybciej sprzedającym się
singlem roku ze sprzedanymi 153 965 kopiami. Ich drugi singiel "Gotta Be
You" wyszedł 13 listopada 2011 roku i zajął miejsce trzecie.
Ich debiutancki album "Up All Night " został sprzedany w 369.382
egzemplarzach w pierwsze cztery tygodnie po premierze. Zespół wydał
też drugi album "Take me Home” oraz trzeci album " Where we are".
(Nita)

Muzyka -DUBSTEP
Gatunek elektronicznej
muzyki tanecznej (klubowej),
powstały pod koniec lat 90. XX
wieku w Wielkiej Brytanii,
mający swoje korzenie w scenie UK garage i Dub.
Dustep opiera się na 2step garage oraz zawiera
wiele elementów charakterystycznych dla dubu
(ciężkie basy, przestrzenie delaye). Twórcy tego
gatunku nawiązują do muzyki elektrycznej.
Charakterystyczny nastrój muzyki dubstep to efekt
kilku czynników: podstawę stanowi generowany
elektronicznie subbass, który producenci
przepuszczają zwykle przez filtr niskich
częstotliwości. Drugim elementem fundamentu
dubstepu jest tempo utrzymane pomiędzy 135-145
uderzeń na minutę. Gatunek przeszedł do tak
zwanego "mainstreamu" w Polsce w 2011 roku. Na
popularyzację tej muzyki duży wpływ miał wydany
19 marca 2011 roku singiel angielskiego DJa Fluxa
Pavilliona "Bass Cannon". Dzięki wysokim
notowaniom na listach brytyjskich trafił do Polski
kilka miesięcy później poprzez Internet, docierając
do dużego grona internautów.
Marlenaa
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CIEKAWOSTKI—
One Direction
Harry Edward Styles
(ur. 1.02.1994 w
Holmes Chapel w
Wielkiej Brytanii).
Liam James Payne (ur.
29.08.1993 w
Wolverhampton w
Wielkiej Brytanii).
Louis William
Tomlinson (ur.
24.12.1991 w
Doncaster w Wielkiej
Brytanii).
Niall James Horan (ur.
13.09.1993 w Mullingar
w Irlandii).
Zayn Javadd Malik (ur.
12.01.1993 w Bradford
w Wielkiej Brytanii).

29.08.13 wszedł do
kin film THIS IS US

Nasza Twórczość
Niezłe przypadki ze szkolnej ławki :D
Taa, dziś znów do
szkoły… No niccc… Chociaż
jest tu i jedna zaleta… W
trzydziestoosobowej klasie
nigdy nuda nie ma miejsca :D A więc przedstawię
wam dziś jeden z moich dni
w szkole…
Od razu, gdy tylko
przekroczyłam starą, zieloną, szkolną bramę usłyszałam śmiechy i krzyki
uczniów, którym zostały tylko 3 minuty „wolności”, czyli
tak zwana przerwa. Zawsze
jeżdżę do szkoły na rowerze, gdyż po prostu jest o
wiele szybciej. Kiedy weszłam już do szkoły i zeszłam na dół do szatni, od
razu ujrzałam uśmiechającego się od ucha do ucha pana woźnego i jak zawsze
ciepło
powi edzi ałam :
„Dobryy panie woźny!”, a on
równie ciepło odrzekł :
„Dobry, dobry!”. Wtem ni
stąd ni zowąd głośno zadzwonił dzwonek na lekcje!
Wszystkie dzieci jeszcze
przed chwilą pałętające się
po korytarzu w ciągu zaledwie dwóch minut rozeszły
się po salach.
Kiedy już wszyscy
weszliśmy do sali brakowało
jednego z uczniów klasy II
gim. - Jasia. To nic dziwnego, że go brakowało, bo nigdy nie chciało mu się przyjść
na pierwszą lekcję, chyba że
był w-f. Tym razem na
pierwszej lekcji była biologia,
a Jasiu zazwyczaj przychodził na drugą lub trzecią lek-

cję (dopiero wtedy, gdy się
wyśpi :D). Na drugiej lekcji
mieliśmy historię. W czasie
lekcji jeszcze nic nie robiliśmy poza uzupełnianiem
nieprzepisanych notatek.
Nagle Jasiu niespodziewanie wszedł do Sali, robiąc
„wejście smoka do gnojoka”,
czyli z wielkim zamachem
otworzył drzwi i z głośnikami
w kieszeniach, w których
dudniła głośna muzyka, rytmicznym krokiem wszedł do
klasy. Jasiu podszedł do
półki, na której znajdowało
się mnóstwo starych, powojennych przedmiotów. Jaś
wziął do ręki stary budzik i
zasiadł do jednej z ławek.
Nakręcanie go wydawało
irytujące terkotanie. Zainteresowany t aj em ni czym
dźwiękiem nauczyciel podszedł do ławki, w której siedział Jasio, po czym pytając
go co robi ten odpowiedział:
„zaraz wybuchnie bomba!!!”.
Zdenerwowany nauczyciel
krzyknął: „oddaj ten budzik
natychmiast!” a Jasio po
wystarczającym nakręceniu
budzika odblokował zawleczkę i oddał do w ręce

pana Mariusza. Ten zadowolony uśmiechnął się w
stronę ucznia i ciągle pewnie
trzymając budzik podszedł
do swojego biurka. Po kilku
sekundach zielony budzik
zaczął mocno się trząść i
wydawać bardzo głośne terkotanie. Zdenerwowany nauczyciel po raz kolejny podszedł do ławki Jasia, tym
razem z dzwoniącym budzikiem w ręku i powiedział:
„Janie, proszę natychmiast
to wyłączyć!”. Jasio ze śmiechem mu odpowiedział: „A
co ja, jakaś małpa do rozbrajania bomb ?! :D” po
czym zadzwonił dzwonek.
Z powodu ładnej
pogody przerwę musieliśmy
spędzić na dworze. Gdy tylko wyszłam na dwór od razu
zauważyłam grupkę osób
stojących w skupisku przy
szkole i wołających: „Jasio!!!
Jasio!!! Jasio!!!”. Bardzo zaciekawiło mnie te skupisko,
głośno kibicujące koledze z
klasy. Jako że jestem niską
osóbką przedostałam się
przez te „tłumy” i ujrzałam
Jasia wspinającego się po
piorunochronie przylegającym do szkoły … ( Dalszy
ciąg w następnym numerze
gazetki szkolnej „Suchar”.
Pozdrawiam i serdecznie
zachęcam do zakupu ).

LiLi ;*
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Sport i hobby
Zośka – gra zręcznościowa polegająca na
podbijaniu nogami lotki wykonanej z pęczka
kolorowej włóczki obciążonego ołowianym
krążkiem.

Czy wiesz że…

Lotka do gry w zośkę ma formę dość gęstego
pęczka kolorowej włóczki, o nitkach równej
długości, przymocowanego do ołowianego krążka
o grubości kilku i średnicy kilkunastu mm z
dwoma otworkami. Włóczka przymocowana jest
miękkim drutem lub mocną nicią i rozprowadzana
koliście.
Dawniej do wykonywania zośki wykorzystywano
materiał ołowianych krążków służących wraz z
odcinkami miękkiego drutu, zwanych potocznie
plombami, do plombowania (zabezpieczania
przed niekontrolowanym otwarciem) różnego
rodzaju pojemników i pomieszczeń.

Hawajski alfabet składa
się tylko z 12 liter.
Chihuahua z Puerto Rico
to najmniejszy pies świata.
Mierzy tylko 9,65 cm.
Słonie są jedynymi
zwierzętami, które nie
potrafią skakać.
Najcięższy budynek
świata znajduje się w
Budapeszcie. Jest to
Budynek Parlamentu.
Przeciętny człowiek
wykonuje około 1140 rozmów
telefonicznych rocznie.
W bezkofeinowej kawie
znajduje się do 3% kofeiny.
Pięć muzycznych reklam
firmy Coca-Cola trafiło na
europejskie listy przebojów.
Monika

Wersje gry
W Polsce grę znano przed II wojną światową. Grupa ludzi ustawiała się w
kółku, podbijając zośkę, póki nie upadła na ziemię. Była ona popularna w tej postaci
jeszcze w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych XX w.
W innej wersji gry zośkę podbijało się nogą tak, aby upadła w zakreślonym
na ziemi kole o średnicy ok. 2,5 metra, bronionym przez przeciwnika. W grze brało
udział od 2 do 5 graczy, każdy miał do obrony własne koło. Jeżeli do koła gracza zośka upadła ustaloną liczbę razy - na ogół 6 - gracz ten odpadał z dalszej gry, co trwało
aż do wyeliminowania wszystkich graczy.
Innym sposobem gry było podbijanie zośki nie pozwalając na jej upadek na
ziemię tak długo jak to było możliwe. Wygrywał gracz, który podbił zośkę największą ilość razy.
Jeszcze inny sposób gry to gra dwóch graczy na bramki odległe o ok. 10-20
metrów. Gracze na zmianę podbijając zośkę (minimum 10 razy) starali się zbliżyć do
bramki przeciwnika i z jak najbliższej odległości kopnięciem z powietrza umieścić ją
w bramce. Podczas takiej rundy zośka nie mogła upaść na ziemię.
Grano do ustalonej liczby goli.
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Wywiad z Panem Feliksem
Dziennikarki: Dzień dobry! Czy mogłybyśmy przeprowadzić z Panem
wywiad?
Pan Teofil Feliks : Ależ oczywiście.
Dz. : Jak Pan odkrył swoje zamiłowanie do matematyki ?
Pan T.F. : To przyszło w szkole, matematyka łatwo mi szła. Jest to jak z wami,
jeśli coś potraficie, to lubicie to.
Dz. : Czy zawsze chciał Pan być nauczycielem ?
Pan T.F. : Nie. Na początku miałem być księdzem (tak chciała moja mama),
potem już tak.
Dz. : Od którego roku uczy Pan w tej szkole ?
Pan T.F. : Od 1988 roku, 25 lat.
Dz. : Jaka jest Pana data urodzenia ?
Pan T.F. : 12 stycznia, rok to tajemnica wojskowa.
Dz. : Czy lubi Pan dzieci ?
Pan T.F. : Bardzo. Gdybym nie lubił dzieci, to nie pracowałbym w szkole.
Kocham dzieci.
Dz. : Którą klasę lubi Pan najbardziej ?
Pan T.F. : Zawszę mówię, że lubię klasy VI, bo jeszcze ich nie uczę (śmiech).
Tak naprawdę lubię wszystkie klasy, bo wszystkie dzieci nasze są! Jednak
trudne dzieci trzeba kochać dwa razy mocniej.
Dz. : Lubi Pan sport ?
Pan T.F. : Uwielbiam. Kiedyś dużo grałem w siatkówkę, tenisa stołowego,
trochę w piłkę nożną. Teraz nie gram, ale oglądam w telewizji mecze siatkówki
(szczególnie dziewczyn, bo grają naprawdę dobrze), skoki narciarskie i piłkę
ręczną.
Dz. : Jaki jest Pana ulubiony kolor ?
Pan T.F. : Niebieski.
Dz. : Jakie zwierzę lubi Pan najbardziej ? Może ma Pan jakieś zwierzę ?
Pan T.F. : Niestety nie mam, bo nie mam czasu. Zwierzę to odpowiedzialność.
Miałem kiedyś suczkę jamniczkę -Agatkę, ale odeszła. Chciałbym mieć zwierzę
(oprócz komarów). Gdy pójdę na emeryturę, to kupię sobie pieska.
Dz. : Jakie jest Pana ulubione danie ?
Lubię jeść. Jestem wszystkożerny, jednak nie zjadłbym owoców morza. Lubię
masę rzeczy, nie przepadam za kefirem, jogurtami, szpinakiem. Nie lubię zbyt
wykwintnych dań.
Dz. : Dziękujemy za rozmowę.
Nati, Wera, Monika
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Rozrywka
Jesień

Znajdźcie drogę potworka.
Zacznij od strzałki.

Jesień – w czerwieni i złocie,
W liściach, owocach i słocie,
W dniach radosnych i ponurych,
W pracach interesujących i nudnych,
I w szkole, i w pracy
Bez odpowiedniej płacy,
I w Halloween, i w Wszystkich Świętych
Wszyscy o jesieni pamiętają wszędy.

Gra w Kropki
Gra dla 2-4 osób. Gracze rysują pionową lub
poziomą linię łączącą dwie kropki. Jeśli gracz
narysuje linię zamykająca kwadrat wpisuje w
nim swój inicjał, zdobywa punkt i rysuje kolejną linię. Kiedy wszystkie kropki są połączone
wygrywa gracz, który ma największą ilość
punktów.
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Zna jdź wyr a zy z wią za ne z
Halloween. Czy wiesz co znaczą??
Scary
devil
Mystery
boo
Haunt
ghost
Moon
witch

