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INWESTYCJA W DZIECI PRZYSZŁOŚCIĄ GMINY ALEKSANDRÓW

W naszej szkole od 2.01.2012 r. do 30.06.2012. realizowany
jest projekt ze środków unijnych. W ramach niego uczniowie
z klas
IV– VI uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, matematyki, informatyki oraz języka angielskiego.
Na zajęciach wyrównują, uzupełniają, a także poszerzają
swoją wiedzę i umiejętności. Mają okazję również rozwijać swoje zainteresowania. Uczą się jednocześnie kreatywnie rozwiązywać problemy, aktywnie i produktywnie spędzać wolne popołudnia. Ta gazeta powstaje również dzięki temu projektowi.

Drodzy Czytelnicy,
Witam Was serdecznie na łamach naszego pisma. Będziemy spotykać
się regularnie. Mam nadzieję, że przypadną Wam do gustu, tematy, które będziemy poruszać. Chcielibyśmy podzielić się wiadomościami z różnych dziedzin życia. Tu znajdziecie artykuły o modzie, sporcie, gospodarce, motoryzacji itp.
Pismo „Czesio’’ tworzy klasa piąta, opiekunem jestPani Ewa Bińkowska.
W imieniu redakcji pisma redaktor naczelny: Katarzyna Baryła

ZAMIESZANIE WOKÓŁ ACTA
ACTA
porozumienie przeciw obrotowi podróbkami, to
umowa mająca na celu ochronę własności
intelektualnej, czyli
praw autorskich, patentów i znaków towarowych. Ochrona
własności intelektualnej dotyczy także Internetu, którego pewna zawartość łamie
prawo własności.
Pomysł na takie poro-

wa wolności w Internecie.
Pomimo
sprzeciwów społeczeństwa Polska z 21
państwami UE z wyjątkiem Cypru,
Estonii, Słowacji,
Niemiec i Holandii podpisała dokument
26 stycznia. Podpisanie umowy ACTA
przez Polskę nasiliło
protesty, co zmusiło
rząd do uległości
i negocjowania ze
społeczeństwem.

wa wolności i prywatności, ratyfikacji
umowy nie będzie.
Za przykładem Polski
poszły też inne kraje
Europy, które podpisały umowę w Japonii i wstrzymały ratyfikację umowy. W
ostatnich dniach lutego premier Donald
Tusk zapowiedział,
że w Polsce nie będzie
r a t y f i ka c j i
ACTA w obecnym
kształcie i przyznał,
że w sprawie tej umowy nie miał racji.
AUTOR: Dawid Lisowski

zumienie stworzony
został przez Japonię i
Stany Zjednoczone.
Z czasem do umowy
przystępowały inne
kraje. Gdy rząd polski ogłosił zamiar
podpisania umowy,
wybuchły sprzeciwy
przede wszystkim
wśród internautów,
którzy twierdzą, że
umowa odbiera pra-

6 lutego odbyła się
ponad 7 godzinna debata w kancelarii premiera, w której brali
udzia ł:
pre mie r,
przedsiębiorcy, dziennikarze, naukowcy,
eksperci. Po debacie
premier Donald Tusk
zapowiedział, że jeśli
podczas konsultacji
uzyska przekonanie,
że ACTA łamie pra-
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Pieniądze to nie wszystko
Redaktorzy Dawid Grodzki i Jakub Kamiński

Wczoraj na rynkach finansowych nastroje były raczej spokojne. Nieznacznie rosły zarówno indeksy giełdowe, jak i
kurs głównej pary walutowej.

Euro

4,17 zł.

4,18 zł.

Jen
Korona czeska
Korona duńska
Funt szterling
Korona norweska
Funt

3,78 zł.

3,86 zł.

0,16 zł.

0,16 zł.

0,55 zł.

0,56 zł.

4,83 zł.

4,93 zł.

0,54 zł.

0,55 zł.
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Informacje o Narodowym !!!

Stadion Narodowy został
wreszcie skończony.
Pierwszy mecz odbył się
29 lutego, a zagrały w
nim Polska i Portugalia
Niektóre rzeczy nie były
w pełni gotowe na czas!!
Dlaczego PZPN zwlekał
z gotowością stadionu!!
To pytanie zadaje sobie każdy
kibic piłki nożnej.
PZPN oszukiwał kibiców!!!

Ważne tematy:

Dlaczego
murawa
stadionu
była robiona w
ostatniej
chwili?
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PŁYWANIE
Dzieci w przedszkolu:
-Mój tata pływa w marynarce.
-A mój w kąpielówkach.
ZAROST
15-letni chłopiec przychodzi do fryzjera.
Siada w fotelu i mówi:
-Golenie.
Fryzjer wszystko przygotował i... czeka.
-Na co pan czeka ?
-Na zarost.
SZKOŁA
-Jasiu, pospiesz się, bo spóźnisz do szkoły!
-Bez obawy, tato, oni tam mają otwarte do godz.
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