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Szkoła Podstawowa im.
Wojska Polskiego w
Damicach
Damice 53
32-095, Iwanowice Dworskie

Numer 1 10/15

W końcu jest!
Pierwszy numer # !

Redakcja Hashtag (prawie w komplecie)

WYBIEGANE
ZWYCIĘSTWO!
W XV
Gminnych
Terenowych
Biegach
Niepodległości
w Grzegorzowi-
cach
06.11.2015r.
reprezentacja
naszej szkoły w
składzie:
Karolina
Skowrońska,
Laura Żurek,
Julia Kowina,
Justyna Płatek,
Miłosz Karnia,
Norbert Morek,
Daniel Dziedzic,
Adrian Obrusik
wywalczyła w
sztafecie II
miejsce. Brawo
dla naszych
biegaczy!

.

SŁOWO WSTĘPNE
W Wasze ręce oddajemy pierwszy numer naszej szkolnej
gazetki, którą przewrotnie nazwaliśmy Hasztag. Tworzy ją
grupa zapaleńców z piątej i szóstej klasy - Wiktoria Jonas,
Klaudia Musiałek, Ola Doniec, Julia Leleń, Laura Żurek, Kinga
Cieślik, Justyna Płatek, Karolina Skowrońską, Olga Rerutko,
Julia Kowina, Miłosz Karnia, Norbert Morek, Błażej Socha,
Adrian Obrusik i Hubert Zębala. Nad całością prac czuwa Pani
Ania Jędryczko. 
Planujemy pisać tu o wszystkim tym, co nas interesuje.
Postaramy się o aktualności z życia szkoły, nieco rozrywki,
muzyki, sportu, przyrody, nowych technologii czy sztuki. W
naszej redakcji kierujemy się demokratycznymi zasadami i
staramy się, by każdy zajmował się tym, co naprawdę "czuje".
Liczymy też na to, że będziecie nam podpowiadać i doradzać,
o czym warto byłoby napisać. Mamy nadzieję, że pozytywnie
przyjmiecie naszą gazetę. To nasze pierwsze dziennikarskie
kroki, ale mamy mnóstwo zapału i dobrych chęci - wierzymy,
że z każdym numerem będzie coraz lepiej! Udanej lektury!

.

Hashtag (czyt. hasztag) jest to słowo poprzedzone znakiem # .
To rodzaj znacznika. Używamy go przed ważnymi słowami
(bez spacji). Jak mówi Wikipedia: "Hasztagi umożliwiają
grupowanie takich wiadomości, ponieważ każdy może
wyszukać hasztaga i zobaczyć zestaw informacji, które
zawiera." Przykładem jest #YOLO - co znaczy You Only Live
Once (żyje się tylko raz). Hashtag to twór tylko internetowy -
nie używajcie go na sprawdzianach czy wypracowaniach!

Już prawie meta!

AJedryczko

.

.

Miłosz Karnia
klasa 5
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ZDROWE ŚNIADANKO

Klasy 4-6 poszły za przykładem młodszych
kolegów, którzy regularnie jedzą w swoim
towarzystwie zdrowe śniadania i postanowiły
także przygotować pyszne, pełne zdrowia
posiłki.
Każdy przyniósł jeden składnik np.: ogórka,
pomidora, sałatę,
ser żółty, wędlinę, bułki itp.
Na godzinie wychowaw- czej przygoto-
waliśmy kolorowe kanapki, którymi następnie
delektowaliśmy się.

.

"Wszystko co chcesz powiedzieć można wyrazić tańcem, wtedy
jest to proste i łatwe."
Od początku roku w naszej szkole organizowane są zajęcia hip hopu
dla klas od 1-6. W ciągu kilku zajęć my - uczniowie klas 4-6
stworzyliśmy choreografię, którą przedstawiliśmy podczas Dnia
Nauczyciela. Wszystkich zaskoczyliśmy, ponieważ w tak krótkim
czasie stworzyliśmy układ, który spodobał się widzom. Teraz staramy
się w jak najkrótszym czasie stworzyć nową choreografię. Klasy 1-3
pracują tak samo nad ciekawym układem, który już niedługo pokażą.  

.

.

.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Święto
Niepodległości. Najmłodsi przygotowali akademię. 
Wszyscy złożyli życzenia niepodległej Polsce,
zapisując je na potężnym arkuszu papieru, który
zawisł na dolnym korytarzu. 

DODATKOWE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE
Na zajęciach komputerowych zajmujemy się dodatkowymi TIKowymi tematami, na które nie mamy czasu na
lekcji. Teraz poznajemy strony,  na których możemy tworzyć własne gry. To dopiero zabawa! Poza tym
zdarza nam się programować w Scratchu. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 13:35 do godziny
14:20. Prowadzi je Pani Elżbieta Wiater.

.

.

..

śniadanie klasy 5

.

.
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ZWIERZĘTA - w tym
numerze ciekawostki 
o psach i Miłka - kotka
Olgi

Oto Miłka - kotka
Olgi Rerutko!

Miłka Irenka Kocińska – tak nazwałam swoją
kotkę. Wzięłam ją od mojej koleżanki, gdy Miłeczka
miała kilka miesięcy. Od małego kotka nie piła
mleka, gdyż zaraz po urodzeniu zmarła jej matka.
Do dziś pije wodę. Rodzicom od samego początku
spodobała się Miłka. Kotka ma charakterystyczny
wygląd: jest czarno – biała z białą plamką na
pyszczku, ma białe łapki i brzuszek. Miłeczka
bardzo lubi spać. Uwielbia pluszaki i kołdry. Zawsze
była bardzo wesoła. Miłka to najlepszy kot na
świecie!!!

#

Przed Wami trochę faktów o najlepszych psiakach
na Ziemi. Chociaż psy udomowiono około 33
tysięcy lat temu, to do dziś zachowały swoje
pierwotne 
instynkty. Wyją do księżyca i zbierają się w stada.
 Badania pokazały, że psy z łatwością potrafią
odczytać emocję na twarzy swojego właściciela. Psi
nos jest tysiąc razy bardziej czuły na zapachy niż
nos człowieka.

.

Kicia

#

Głaskanie psa i zabawa z nim może obniżać
wysokie ciśnienie. Psy nie potrafią odczuwać winy,
ale mogą czuć się źle z powodu gniewu swojego
właściciela.Psie łapy mogą pachnieć jak
kukurydziane chipsy, bo dzięki ciągłemu kontaktowi
z ziemią znajduje się na nich wiele
mikroorganizmów. 

.

.

Jeśli chcesz, żeby w naszej
gazecie pojawił się opis Twojego
zwierzątka (niekoniecznie psa
czy kota), napisz o nim ciekawie
i przekaż dowolnemu
redaktorowi Hasztaga. Możesz
też dostarczyć nam zdjęcia
Twojego pupila. Z przyjemnością
umieścimy je w kolejnych
numerach. Czekamy!

Psy mogą odróżnić kolory żółty i
niebieski, ale czerwony i zielony
widzą jako żółto-szary.
Wilgotność nosa ma dla psa
ogromne znaczenie. 

#

Miłka

Milka

#

Miłka

Miłka
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ILE WIESZ O ZWIERZĘTACH?!
POSTANOWILIŚMY ROZPOCZĄĆ CYKL CIEKAWOSTEK O RÓŻNYCH ZWIERZAKACH.
NA POCZĄTEK ZNANE NAM DOSKONALE (CZY ABY NA PEWNO?...) KROWY!!!
·  Krowa umie wejść po schodach w górę, ale nie w dół.
·  Krowa w ciągu swego życia daje około 200,000 szklanek mleka.
·  Zabarwienie futra krowy jest jak ludzkie odciski palców - nie ma dwóch jednakowych.
·  W nosie krowy są tylko gruczoły potowe.
·  Woły nie rozróżniają kolorów.
·  Większość krów daje więcej mleka, gdy słuchają muzyki.
·  W sanskrycie słowo „wojna” oznacza „chcieć więcej krów”.
·  Krowy to jeden z niewielu gatunków roślinożernych, które w czasie głodu stają się kanibalami.
·  Krowy zaczęto oswajać mniej więcej przed 8000 laty w Indii i Mezopotamii.
·  W Indiach, gdzie krowa jest uważana za święte zwierzę, mocz bydła rogatego jest sprzedawana butelkami.
Ludzie używają jej jak lekarstwa – wcierają w skórę, piją i kąpią dzieci.
·  Krowy – to bardzo społeczne zwierzęta, często w stadzie powstają bliskie więzi z „najlepszymi przyjaciółmi”
.
·  Krowy codziennie spędzają około 8 godzin na jedzeniu.
·  Krowa w ciągu doby potrzebuje 7 godzin snu.
·  Krowa może rozpoznać ponad 100 innych krów.
·  Krowa rasy holsztyńskiej – Missy jest obecnie najdroższą żywą krową. Na aukcji w Kanadzie została
sprzedana za 1,2 miliona dolarów USA.
·  Naukowcy badający jak pasie się krowa i jeleń zauważyli, że zwierzęta zazwyczaj ustawiają się w linii
północ-południe, tj. głowy bydła rogatego bywa skierowane na północ lub na południe. Często prawie całe
stado patrzy w jedna stronę. Niemieccy i czescy naukowcy, którzy przeprowadzili to badanie, sądzą, że takie
zwyczaje są zależne od linii magnetycznych Ziemi.
  Źródłó: http://www.agrowill.lt/pl/agromedia/ciekawostki-o-krw

http://www.agrowill.lt/pl/agromedia/ciekawostki-o-krw
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OTO NASZ
SAMORZĄD!
TRZY
WSPANIAŁE
DZIEWCZYNY!

Wika

W październiku w szkole odbyły się wybory samorządu uczniowskiego (SU). Kandydatami na
przewodniczącego szkoły byli: Błażej Socha, Miłosz Karnia, Ola Doniec, Justyna Płatek, Karolina
Skowrońska, Olga Rerutko. Wszyscy uczniowie z klas 4-6 bardzo się niecierpliwili, bo każdy chciał oddać
swój ważny głos. Kandydaci przedstawiali swoje programy wyborcze.
Ostateczne wyniki to: 
PRZEWODNICZĄCA - OLGA RERUTKO, 
ZASTĘPCA - JUSTYNA PŁATEK, 
SKARBNIK - KAROLINA SKOWROŃSKA
Wszyscy mamy nadzieję, że nowy SU będzie dobrze wykonywał swoje obowiązki. Czekamy na Waszą
aktywność także w drugim semestrze!

Informujemy, że w najbliższym
czasie pojawi się serial szkolny
pt. „To Coś w szkole”. Seria
filmików opowiadać będzie o
potworze, którzy straszy w
 murach naszej szkoły. Serial
będzie utrzymany w nastroju
horroru i zarazem komedii.
Wszystkie podobieństwa do
zdarzeń prawdziwych i nazwisk
osób biorących udział w
wydarzeniach są przypadkowe.
Filmiki ukażą się w drugim
półroczu na szkolnym kanale
Youtubie. Jesteście ich ciekawi?
?

CZY WIEDZIAŁEŚ TO O SZÓSTEJ KLASIE?
Kinga – nieśmiała, krótkowłosa dziewczyna, która ma talent pisarski,
jest jedną z najmądrzejszych w klasie, a interesuje się piłką nożną
Daniel – chłopak, który ma nieograniczoną wiedzę o dinozaurach,
bardzo lubi piłkę nożną
Julia – nieśmiała, bardzo mądra dziewczyna, która lubi czytać książki,
interesuje się historią
Mateusz – chłopak ciekawy świata, który ma ogromne poczucie
humoru
Gabrysia – dziewczyna lubiąca piłkę nożną, jeżdżąca na mecze z
koleżankami i lubiąca wycieczki rowerowe
Justyna – długowłosa dziewczyna, która uwielbia piłkę nożną, zna się
na modzie
Olga – dziewczyna, która uwielbia koty i nie lubi psów, interesuje się
gimnastyką i akrobatyką
Arek – najweselszy chłopak w szkole, ma ogromne poczucie humoru i
doskonałe maniery
Patrycja – nieśmiała dziewczyna, która uwielbia konie, gra na
skrzypcach
Karolina – długowłosa, skromna dziewczyna, która uwielbia piłkę nożną
Hubert – chłopak uwielbiający piłkę nożną, gra na saksofonie
Laura – brązowowłosa, nieprzewidywalna dziewczyna, której pasją
(podobnie jak większości szóstoklasistów) jest futbol

...

Hasztag

Klasa 6
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27 listopada w piątek odbyły się w naszej szkole Andrzejki. Klasy od 1
do 2 miały osobną imprezę, która zaczęła się o godzinie 12.30 i trwała
do 15.00, a klasy 3-6-od 15.00 do 17.30. Wszyscy bawili się wspaniale!
Wodzireje świetnie sprawdzili się w swojej roli - doskonale zabawiali
uczestników dyskoteki. Niektóre osoby przebrały się na tę
halloweenową dyskotekę. W połowie imprezy  uczestnicy zostali
zaproszeni na poczęstunek. Wszyscy byli zadowoleni z przebiegu
imprezy i chętnie wezmą udział w następnych tego typu zabawach. .

UWAGA! ROZPOCZYNAMY CYKL WYWIADÓW Z NAUCZYCIELAMI! 
NA POCZĄTEK - ROZMOWA Z PANIĄ ANIĄ JĘDRYCZKO - POLONISTKĄ,
BIBLIOTEKARKĄ I PANIĄ PROWADZĄCĄ ZAJĘCIA MISTRZÓW KODOWANIA. 
SAMI WYMYŚLALIŚMY PYTANIA :D

1. Jakie jest Pani największe marzenie?
Nie będę oryginalna - zależy mi na tym, żeby moi bliscy byli zdrowi i szczęśliwi. Ale muszę też przyznać, że
marzę o dalekiej podróży, najlepiej dookoła świata albo na najpiękniejsze na naszym globie wyspy.
2.Jak to jest być wychowawczynią kl.5?
WSPANIALE! Uwielbiam moją klasę - ciekawe świata anioły, które często są łobuziakami (też to lubię ;) ).
3.Jak czuje się pani w roli nauczyciela?
Bardzo lubię swoją pracę, w szkole czuję się jak ryba w wodzie. Najlepsze jest w niej to, że każdy dzień jest
inny i że mam do czynienia ze świetnymi ludźmi, czyli Wami.
4.Czy zdarzyło się Pani będąc dzieckiem dostać uwagę, a jeżeli tak to za co ?
Może Was rozczaruję – nie dostałam nigdy uwagi… Ale kiedyś byłam na rozmowie u pani dyrektor (nie
powiem za co ;) )
5.Jaki ma Pani sposób na nudę?
Nie lubię się nudzić. Kiedy czuję, że znużenie się zbliża, ratuję się aktywnością fizyczną (lubię pływać, jeździć
na rowerze i spacerować) albo wizytą w kinie. Świetnym sposobem na nudę jest też dobra książka!
6. Jakich uczniów Pani zapamiętała ze swojej pracy, może jakichś kujonów albo łobuzów?
Z moją pamięcią jeszcze nie jest najgorzej, więc pamiętam większość uczniów – bez względu na to, czy
psocili, czy byli wzorowymi uczniami. Doskonale pamiętam każde moje wychowawstwo i bardzo ciepło myślę
o moich absolwentach.
7. Jaka jest Pani ulubiona książka?
Jedna? Nie odpowiem! Lubię reportaże o współczesnej Polsce i Czechach, powieści Jacka Dehnela, poezję
Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza, dzienniki Agnieszki Osieckiej. Oj, mogłabym tak wymieniać…
8.Jaka była Pani pierwsza miłość w dzieciństwie?
Moja pierwsza miłość miała na imię Sebastian. Chodziliśmy razem do zerówki. Był wysoki i bardzo przystojny
:) Kiedy wychodziliśmy na spacery, zawsze szłam z nim w parze. Kiedyś nawet dostałam od niego buziaka w
policzek!

.


