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Dzień kobiet

Z okazji tego święta
życzymy wszystkim

Nauczycielkom 
i Koleżankom z naszej
szkoły dużo zdrowia,
radości i pozytywnego

myślenia!
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Niedziela Palmowa
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 Święto ruchome w kalendarzu 
 przypadające 7 dni przed Wielkanocą.

Rozpoczyna Wielki Tydzień. Może
wypaść pomiędzy 15 marca a 18
kwietnia.W 2021 roku Niedziela

Palmowa wypada 28 marca. Symbolem
wjazdu Jezusa do Jerozolimy jest

święcenie palm w kościele. Obrządek
ten należy do najpopularniejszych

zwyczajów, związanych z obchodami
Niedzieli Palmowej. Niektórzy robią

swoje palmy, inni kupują. W niektórych
kościołach organizowane są konkursy

na najwyższą palmę.



Zmiana czasu na letni

ZMIANA CZASU – KIEDY PRZESTAWIAMY
ZEGARKI? 

 
Zmiana na czas letni następuje w ostatnią

niedzielę marca. Z kolei zmiana na czas
zimowy ma miejsce w ostatnią niedzielę

października.
 

W 2021 roku zmiana czasu z zimowego na
letni będzie miała miejsce 28 marca – o

godzinie 3.00 będziemy przestawiali zegarki
na 2.00.

 
Z kolei przejście z czasu letniego na zimowy

nastąpi w nocy z 30 na 31 października, a
wskazówki zegarków będziemy przestawiać z

2.00 na 3.00.
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Trzeci etap konkursów
przedmiotowych już niedługo!

Kto z naszej szkoły przeszedł dalej?

W zeszłym miesiącu odbył się drugi etap
konkursów przedmiotowych. Z naszej szkoły

udało się przejść dalej następującym
osobom:

 
Z biologii: Małgorzata Chłopecka, 

Cyprian Naróg
 

Z chemii: Jakub Marczyński, Jan Szarek
 

Z j. angielskiego: Jan Szarek, Krzysztof
Pietras, Dawid Dudziński, Aleksandra Ciępka

Gratulujemy!
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Plotki szkolne

Plotki szkolne

Plotki szkolne

Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,
postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.

Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być
prawdziwe, jak to jest z plotkami :)

 

Plotka nr 1Plotka nr 1Plotka nr 1
   

Plotka nr 2Plotka nr 2Plotka nr 2

Plotka nr 3Plotka nr 3Plotka nr 3

Plotka nr 4Plotka nr 4Plotka nr 4
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Do szkoły wrócimy już po
Wielkanocy.

Na platformie Teams, w
niektórych grupach do
poszczególnych lekcji

zniknęły niektóre tematy,
które wcześniej były

regularnie zapisywane przez
nauczyciela.

Nie wszystkie
walentynki doszły do
swoich adresatów. 

 

Jeśli znacie jakieś plotki i

chcecie, by znalazły się w

następnym numerze, napiszcie

do nas:

koperniczki@gmail.com.

Możecie się podpisać lub nie .

W szkole w klasach 1-3
nie mogą siedzieć dwie
osoby w jednej ławce,

więc przeniesiono kilka z
innych sal.



Hanna Gawlik 6B
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Sudoku
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Memy
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   Wszystko o 
,,Poczcie
walentynkowej”
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Przeprowadziliśmy wywiad z Panią Katarzyną Wójcik,
która była jedną z głównych organizatorek szkolnej akcji

,,Poczta walentynkowa".
Koperniczki: Czy uważa Pani, że ta akcja była sukcesem? Wielu
osobom bardzo się ona spodobała.
K.W: Tak i to ogromnym. Razem z Panią Martą Manijak byłyśmy
miło zaskoczone tak dużym odzewem na naszą propozycję. Miło
nam, że akcja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem.
K: Ile walentynek zostało wysłanych?
K.W: walentynek było dokładnie 229.
K: Czy dużo czasu zajęło wysyłanie
 walentynek do ich adresatów?
K.W: Owszem było to 
czasochłonne, 
ale sprawiało nam wiele
satysfakcji.
K: Ile osób zajmowało się 
wysyłaniem walentynek do 
adresatów?
K.W: Dwie: ja i Pani Marta 
Manijak.
K: To rzeczywiście musiało zająć 
dużo czasu, skoro walentynek
 było aż 229. A skąd pomysł na akcję?
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K.W: Pomysł wypłynął od Pani
Marty Manijak. Chciałyśmy, aby
uczniowie klas starszych, mimo
zdalnej nauki uczestniczyli w życiu
szkoły.
K: Czy jest Pani w stanie stwierdzić, czy więcej osób wysyłało
walentynki podczas nauki stacjonarnej, czy na zdalnym?
K.W: Myślę że wersja on-line cieszyła się większym
zainteresowaniem.
K: Zapewne miało to związek 
z tym, że teraz całość była 
jednak bardziej anonimowa.
 Nie trzeba się też 
było zajmować robieniem
 walentynki i zanoszeniem jej 
do odpowiedniej osoby :) 
Jaka była największa ilość
walentynek, jaką otrzymała
 jedna osoba?
K.W: Największą liczbę
 walentynek, jaką dostała 
jedną osoba, było 6 walentynek.
K: Czy wie Pani, która klasa
 otrzymała łącznie najwięcej 
walentynek?
K.W: Jak dobrze pamiętam 6b.
K: Bardzo Pani dziękujemy za poświęcenie i wytrwałość w wysyłaniu
walentynek :) Jesteśmy też wdzięczni za wywiad :)



Idą dwie żaby przez drogę,nagle
nadjechał samochód i rozjechał

jedną z nich aż jej oczy na
wierzch wyszły,na to druga żaba

mówi: no co taka zdziwiona ? 
Ja sie też wystraszyła !

Chichotki
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Dwaj górale kłócą się kto jest silniejszy
- ja 300kg
- ja400kg

- ja 500KG
JEDEN WPADŁ DO WODY I KRZYCZY

- JA TONĘ
- A JA DWIE

-U nas w domu trzymamy gazety
w lodówce.

-Po co?
-Żeby mieć zawsze świeże

wiadomości.

Wychodzi Arab z domu opasany ładunkami
wybuchowymi. Pytają go gdzie idzie?

-A idę się trochę rozerwać....



Konkurs

Narysuj krótki komiks, który w jakiś

sposób będzie związany z marcem.

Możesz wykorzystać dowolne postacie

i miejsca. Ważne jest to, żeby komiks

był zrobiony poprawnie językowo.  

Najlepsze i najciekawsze prace będą

nagrodzone. Zachęcamy do wysyłania

prac na koperniczki@gmail.com

do 20 marca. Zapewniamy, że żadna

praca nie zostanie odrzucona! Prosimy

podpisywać się imieniem, pierwszą

literą nazwiska i klasą,

żebyśmy mogli rozdać nagrody,

kiedy wrócimy do szkoły.
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Nasze źródła
Memy: Paczaizm, demotywatory.pl, wykop.pl,

memisko.pl, Nowości Dziennik Toruński
 

Sudoku: sudoku.bolck.nl
 

Niedziela Palmowa:
wikipedia,dziennikbaltycki.pl

 
Żarty: kawaly.tja.pl, www.xdpedia.pl
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Autorki
materiałów

Okładka: Ewa Skalska 6B
Spis treści: Jagoda Zając 6B
Konkurs:  Natalia Zaród 6B
Memy: Pola Krakowiak 6B

Chichotki:  Jagoda Zając 6B
Dzień kobiet: Natalia  Zaród 6B

Niedziela Palmowa: Ula Urbaś 6B
Zmiana czasu na letni: Pola Krakowiak 6B

Sudoku: Ula Urbaś 6B
Plotki szkolne: Natalia Zaród 6B

 Wszystko o ,,Poczcie walentynkowej": Natalia Zaród,
Ula Urbaś

Trzeci etap konkursów przedmiotowych już niedługo:
Natalia Zaród

Komiks: Hanna Gawlik 6B
Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
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Następny numer
już w kwietniu!


