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Witamy nowy rok 2015!
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S owo od redakcji
Witamy!!! Po kilku latach nieobecno ci nasza gazetka
szkolna znów rusza pe
par . Wybrali my nowy
sk ad ,,gazeciarzy”, który stanowi uczniowie klas
IV-VI wraz z opiekunem pani Ani Gaczy sk . S to:
Nikola Algierowicz, Agata Gronek, Ania Szram, Julia
Zawacka z klasy VI a oraz Julia Granica, Ksawery
Kleczkowski i Dominika Lipecka z klasy V b. Na co
mo ecie liczy w naszej gazetce? Przede wszystkim
na naj wie sze informacje o akademiach i wydarzeniach w naszej szkole, a tak e propozycje rozrywki
na d ugie, zimowe wieczory: krzy ówki, dowcipy
i ciekawostki.
Ania Szram
Pierwszy numer ukazuje si pó niej ni planowali my
:-( Napotkali my na ró ne problemy natury technicznej, tak zwana ,,z liwo rzeczy martwych’’. Mamy
nadziej , e kolejny
numer naszego
pisemka przeczytacie
nied ugo :-)

narny
Poznajmy
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w naszej
szkole

uczniów

Mniam, mniam palce liza ! K cik kulinarny
Cze , nazywam si Julka. W tym roku b
przygotowa a „K cik kulinarny”. Dzi polecam Wam przepis na pyszne ciasteczka,
które na pewno poprawi humor w ponure dni.

Czekoladowe ciasteczka

Wyniki ankiety dla

Wodnik – Pan od techniki ma na Ciebie oko. Ucz si co
lekcj .
Ryby – We miesz udzia w najbli szym konkursie. Nie bój
si ; zajmiesz wysokie miejsce!
Baran – Jutro sprawdzian z j zyka polskiego. Naucz si !
trudne zadania.
Byk - Z matematyki b dzie atwo, lecz z historii ci ko.
Musisz si postara !
Bli ni ta– Poznasz now kole ank na lekcji wychowania
fizycznego. B dziecie najlepszymi przyjació mi …
Rak – Lepiej zacznij si uczy tak jak Panna.
Lew – Zapiszesz si do jakiego ko a zainteresowa . Jakiego? Nie wiem. Ale warto rozwija swoje talenty!
Panna – Nie przem czaj si ! Zrób sobie od nauki troch
wolnego!
Waga – Podwy sz si oceny z j zyków obcych, ale z plastyki obni …
Skorpion- Wierz w Ciebie! Zaprzyja nisz si z now koleank , tak jak Bli ni ta.
Strzelec– Naucz si przypadków, bo na nast pnej lekcji
dzie niezapowiedziana kartkówka.
Kozioro ec– Siedzisz w szkole zadumany snuj c jakie
nowe plany. Lepiej uwa aj na lekcji!
Ksawery
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ich lepiej
Wydarzenia

Co Ci czeka w najbli szym czasie w szkole?
- Horoskop

Przygotuj:
3

250 g mas a

Krzy ówka

4

300 g cukru

miechnij

4

1 op. cukru waniliowego

Wykonanie:
Mas o utrze z cukrem na puszyst mas . Doda cukier waniliowy, nast pnie jaja i mleko. Ucieraj c dodawa m
z proszkiem do pieczenia. Dorzuci czekolad pokrojon w kostk .
SMACZNEGO !
Julia Zawacka

si !

2 roztrzepane jaja
6

ek mleka

450 g m ki
2

eczki proszku do pieczenia

250 g gorzkiej czekolady
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Poznajmy ich lepiej-wywiady z naszymi nauczycielami
Grono pedagogiczne powi kszy o si o kilku nowych cz onków. S to: p. Agnieszka Jasi ska-Zaj ka a, która obj a funkcj pedagoga szkolnego, p. Ania Firlit - nowa nauczycielka wychowania fizycznego i ks. Rafa Kreczman, który zosta katechet klas IV-V. Aby pozna lepiej naszych
nauczycieli, przeprowadzili my z nimi krótkie wywiady. Oto one:
Wywiad Agaty z p. Ani Firlit:
1. Dlaczego zosta a Pani nauczycielk
wychowania fizycznego?
- Nauczycielem wychowania fizycznego
chcia am by od zawsze, by o to moje
marzenie. Od pocz tku edukacji by am
aktywna fizycznie.
2. Jakiego przedmiotu nie lubi a Pani, gdy
by a w szkole podstawowej ?
- J zyków obcych: j zyka angielskiego,
zyka rosyjskiego.
3. Kto jest dla Pani najwi kszym autorytetem?
- Mama.
4. Jakiej muzyki Pani s ucha?
- G ównie Meli Koteluk i Moniki Brodki.
5. Jak por roku lubi Pani najbardziej ?
- Lato.
6. Jak sp dza Pani wolny czas ?
- G ównie czytam .
7. Ma Pani 100 z : na co Pani by je wydaa?
- Empik.
- Sklep odzie owy „Mohito”.
8. Jak mo na Pani podpa na lekcji?
- G ównie wtedy, kiedy prosz o cisz , a
tej ciszy nie ma .
9. W co najch tniej si Pani ubiera?
- Dresy przewa nie, lu ny strój.
10. Jaki jest Pani ulubiony kosmetyk?
- Perfumy. Lubi adnie pachnie .
11. Czy lubi Pani s odycze?
- Tak, bardzo, najlepiej bia czekolad .
12. Spod jakiego jest Pani znaku zodiaku?
- Wodnik.
Dzi kuj za wywiad– Agata

Wywiad Nikoli z p. Agnieszk Jasi sk -Zaj ka :
1. Jaki jest Pani ulubiony kolor?
-Moim ulubionym kolorem jest:
czerwony i czarny.
2. Jak sp dza Pani wolny czas?
-Z dzie mi!
3. Jaki jest Pani ulubiony kwiat?
-Storczyk.
4. Jakie s Pani ulubione sklepy
odzie owe?
-Jak ka da kobieta lubi wszystkie
sklepy.

Wywiad Oli z ks. Rafa em Kreczmanem:
1.Jaki jest Ksi dza znak zodiaku?
-Moim znakiem zodiaku jest Baran.
2.Jakiego przedmiotu Ksi dz nie lubi ?
Jaki by Ksi dza ulubiony przedmiot?
-Nie lubi em cis ych przedmiotów np.
matematyki, moimi ulubionymi przedmiotami by a religia, w-f , ewentualnie
j. polski.
3.Jakie cechy Ksi dz ceni w uczniach?
-W uczniach ceni takie cechy jak: pracowito , kultur osobist , uczciwo i
poczucie humoru.

5. Jaki by Pani ulubiony przedmiot
w podstawówce?
-Lubi am prawie wszystkie przedmioty.

4.Czy lubi Ksi dz zwierz ta?
-Tak, moje ulubione zwierz to pies.

6. Jaki przedmiot w szkole sprawia
Pani najwi cej k opotów?
-Najwi cej k opotów sprawia mi
zyk rosyjski.

5.Jaka jest Ksi dza ulubiona potrawa?
-Moj ulubion potraw s kluchy
miech).

7. Jak mia by wygl da idealny
czyzna?
-Troskliwy, opieku czy, dowcipny.

6.Jakie Ksi dz lubi czyta ksi ki?
-Bardzo lubi ksi ki o tematyce zwi zanej z wiar , ksi ki teologiczne.

8. Jaki jest Pani znak zodiaku?
-Byk.

7.Jakie Ksi dz mia marzenie? Czy si
spe ni o?
-Marze raczej nie mia em, ja po prostu
chcia em wype ni swoje powo anie
zgodnie z wol Bo .

9. Jak wygl da yby idealne wakacje?
-Wycieczka do ciep ych
krajów.
10. Ma Pani 200 z otych:
co Pani kupuje?
-Buty i co dla dzieci.
11. Jak por roku lubi Pani najbardziej?
-Lato.
12. Jak mo na Pani podpa ?
-Wulgaryzmami.
13. Kto jest dla Pani najwi kszym
autorytetem?
- Mama.
14. Miejsce, w którym zapomina
Pani o wszystkich k opotach?
-Gdy przychodz do domu i widz
moich u miechni tych ch opaków.

8.Czy lubi Ksi dz je s odycze?
-Uwielbiam! Jestem asuchem ( miech).
9.Gdy Ksi dz by ma y, w co lubi si
bawi ?
-Bardzo lubi em gra w pi no , do
tej pory jeszcze czasami gram.
10.Jakim uczniem by Ksi dz?
-By em uczniem szczególnie pracowitym, bardzo du o si uczy em.
11.Gdzie Ksi dz by na wakacjach?
-Poznawa em zak tki, pi kn przyrod ,
pi kne krajobrazy naszej ojczyzny, kilka
razy by em za granic m.in. w Lourdes
u Matki Bo ej.
Dzi kuj za wywiad - Ola

Dzi kuj za wywiad– Nikola

ST R. 2

Wydarzenia w naszej szkole
Próbna ewakuacja
Próbna ewakuacja w szkole odby a si
dnia 01.10.2014 roku. O godzinie 10.05
rozbrzmia d ugi alarmowy dzwonek.
Uczniowie ustawieni w parach pod opienauczycieli wyszli na boisko szkolne.
Nast pnie wychowawcy podali wicedyrektorom informacj o stanie klasy. Naszym zdaniem, ewakuacja przebieg a
sprawnie. Mimo e wiczenia takie odbywaj si co rok, to zawsze jeste my
tym podekscytowani. Mamy nadziej , e
nie trzeba b dzie korzysta z naszych
„ewakuacyjnych do wiadcze ”… ale
trzeba te by zawsze gotowym.

Sprz tanie wiata

Dzie Sybiraka

Dnia 01.10.2014 roku wybralimy si , aby posprz ta nasz
pi kny, ale zanieczyszczony
przez ludzi wiat. Sprz tali my
ró ne miejsca asina w czasie
zaj z wychowawc . Zebralimy pe ne worki mieci, ale i
tak wszystkiego nie zdo ali my
posprz ta . Musimy na co
dzie pami ta o ekologii.
Mieszkamy w malowniczej
miejscowo ci, dbajmy o jej
walory turystyczne i przyrodnicze.

Dnia 17 wrze nia 2014 roku, czyli w wiatowy
Dzie Sybiraka, wychowankowie klas 4-6 wraz ze
swoimi wychowawcami udali si pod Pomnik
Martyrologii- Magdalenka- w asinie . Jest to
wspólna mogi a ofiar pomordowanych w czasie
II wojny wiatowej . Pomnik przedstawia posta
aniaj cego si
nierza z wyci gni r ,
wskazuj cego bia ego or a. Na pomniku widnieje
napis „Jeszcze Polska nie zgin a”. W miejscu
pami ci narodowej od piewali my hymn narodowy , a nast pnie minut ciszy uczcili my pami
brutalnie zamordowanych nierzy. Przewodnicz cy wszystkich klas podeszli pod pomnik, aby
zapali znicze. Te wiate ka to symbol naszej pami ci o zmar ych.
Dominika

Festyn Rodzinny
Dzie Nauczyciela
27.09.2014 roku odby si pierwszy w historii naszej szko y –
Festyn Rodzinny. Na boisku szkolnym zebrali si uczniowie,
nauczyciele i rodzice. Dzi ki przygotowanym stoiskom mo na by o wspaniale sp dzi czas! Mamy upiek y pyszne ciasta,
przygotowa y kaw i herbat . Promowano zdrowy styl ycia
poprzez wystawk z warzywami i owocami. Ponadto dziewczynki ubrane w kolorowe stroje ludowe cz stowa y wszystkich rumianymi jab uszkami. Stan swojego zdrowia mo na
by o oceni dzi ki pomiarom ci nienia i poziomu cukru. Pan
pszczelarz propagowa zdrowotne w ciwo ci miodu. Duym zainteresowaniem cieszy o si stoisko chemiczne. Przeprowadzane tam reakcje na pewno wielu przekona y, e chemia jest fascynuj ca! Pi knie zaprezentowali si szkolni artyci, piewaj c i graj c na ró nych instrumentach. Mo na
by o równie kupi prace plastyczne uczniów naszej szkoy. Pr nie dzia o tak e stanowisko, przy którym mo na
by o zrobi sobie ciekaw fryzur lub pomalowa twarz w
kolorowe, weso e wzorki. Uwie czeniem festynu by rodzinny konkurs wiedzy o asinie. Zwyci ska rodzina w
nagrod wybra a si do restauracji na obiad.
My limy, e tak udana impreza wejdzie na sta e do szkolnego kalendarza i z roku na rok b dzie atrakcyjniejsza.

14 pa dziernika 2014 roku wi towali my Dzie Edukacji
Narodowej. O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej odby a si
uroczysta akademia, na któr przybyli nauczyciele, pracownicy szko y, p. dyrektor Ewa Szymanowicz oraz wicedyrektorzy, a tak e zaproszeni go cie, w ród których znale li si byli
pracownicy naszej szko y. Akademia zawiera a podzi kowania dla tych, którzy z po wi ceniem pracuj dla edukacji i
wychowania w wykonaniu najm odszych uczniów szko y z
klas I-III, pracuj cych w Ma ym Samorz dzie. Starsi uczniowie przygotowali scenki kabaretowe ukazuj ce ycie codzienne szko y. Ania Szram i Nikola Algierowicz wietnie odegray rol nauczycielek za amanych z powodu poziomu wiedzy
prezentowanego przez uczniów. W tej roli wyst pili: Kasia
Pinker (Tola Lizus), Kacper Janowski (Krzysio obuz), Tymek Witkowski (Piotr) , Micha Wi niewski (Beksa). Prezentacj szkolnych „Zió ek”, czyli ró nych zachowa uczniów
przygotowa a klasa IV a. Inscenizacj urozmaici y weso e
piosenki w wykonaniu zespo u „Gama”. Wyst puj cych w
akademii przygotowa y panie: Stefania Kwiatkowska, Anna
Gaczy ska, Ma gorzata Mischke. Dekoracjami zaj y si
panie: Barbara Gizi ska i Agnieszka Jasi ska – Zaj ka a.

Ankieta: ,,Co chcieliby cie zmieni w naszej szkole?’’
Zapytali my uczniów klas IV-VI o ich marzenia dotycz ce szko y. Poznajcie wyniki naszej sondy.
Które ze zmian wprawadziliby cie do naszej szko y?
Komputer i tablice interaktywne w ka dej sali – 23 g osów
Tablety zamiast ksi ek -108 g osów !
Szafka na kod dla ka dego – 25 g osów
Likwidacja sprawdzianów – 6 g osów
Wi cej wycieczek i dyskotek – 6 g osów
Z naszej sondy wynika, e najbardziej doskwiera uczniom noszenie ci kiej torby z podr cznikami i zeszytami. Na pewno kr gos upom wysz oby to na
dobre, gdyby my nie musieli d wiga "wiedzy", ale czy skorzysta by na tym nasz umys ? ... Zdecydowanie postawili cie na wygod i nowoczesno : szafki,
komputery, internet! Ku naszemu zaskoczeniu nie skar ycie si za bardzo na sprawdziany :-)
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Krzy ówka pogodowa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zjawisko atmosferyczne wyst puj ce najcz ciej w pa dzierniku.
Pozostawia za sob po amane ga zie i drzewa.
Wyró niamy mi dzy innymi k biaste i pierzaste.
W marcu jak w …
Szczypie w nos.
Wyst puje w zim (miejmy nadziej , e wkrótce zacznie pada
)
Najcz ciej wieci w lato.

Rozwi zanie krzy ówki wraz z wyci tym kuponem konkursowym z ostatniej strony
przynie do sali 304. Czekaj nagrody!!!!!!!!!!
Ania Szram

miechnij si !
Pani przedszkolanka pomaga dziecku za
wysokie, zimowe butki. Szarpie si , m czy, ci gnie...
- No, wesz y!
Spocona siedzi na pod odze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ci gaj , morduj si , sapi ... Uuuf, zesz y! Wci gaj je znowu, sapi , ci gn , ale nie chc wej ..... Uuuf, wesz y!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zw
y si oczy. Odczeka a i znowu szarpie si z butami... Zesz y!
Na to dziecko :
-...bo to s buciki mojego brata ale mama kaza a mi je nosi .
Pani zacisn a r ce mocno na szafce, odczeka a, a przestan jej si trz
, i znowu pomaga dziecku wci gn buty. Wci gaj , wci gaj ..... wesz y!.
- No dobrze - mówi wyko czona pani - a gdzie masz r kawiczki?
- W bucikach…
Przed sprawdzianem kolega pyta koleg
- Powtarza
co ?
- Tak.
- A co?
- B dzie dobrze, b dzie dobrze!
Nauczyciel j zyka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, prosz pani!
- Nie rozumiem, jak jeden cz owiek mo e robi tyle b dów?! - dziwi si polonistka, oddaj c prac domow uczniowi.
- Wcale nie jeden - odpowiada ucze . Pomagali mi mama i tata.
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