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Pani Magdalena Stykowska
wraz ze swoimi uczniami-
klasą III, przygotowała
specjalnie na ten dzień,
wspaniałe przedstawienie o
tematyce proekologicznej pt.
„ Jesteśmy dziećmi Ziemi".
Następnie ruszyliśmy
kolorowym pochodem
ulicami Domaszkowa..
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                                           Bezpieczne wakacje
Wakacje to czas fantastycznej zabawy i odpoczynku od szkoły! 
Oto kilka rad, które warto zapamiętać, żeby wakacje były super:

.

NAD WODĄ

Niestety, bardzo dużo wakacyjnych wypadków ma miejsce właśnie nad wodą.
Pierwsza zasada jest najważniejsza: zawsze, ale to ZAAAAWSZE wchodzimy
do wody tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. Muszą być w pobliżu, żeby
reagować w razie, gdyby coś wam się działo. Możecie też pomóc dorosłym
zadbać o wspólne bezpieczeństwo. Kąpać się należy tylko w miejscach do
tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik! 

NAD WODĄ

Niestety, bardzo dużo wakacyjnych wypadków ma miejsce właśnie nad wodą.
Pierwsza zasada jest najważniejsza: zawsze, ale to ZAAAAWSZE wchodzimy
do wody tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych. Muszą być w pobliżu, żeby
reagować w razie, gdyby coś wam się działo. Możecie też pomóc dorosłym
zadbać o wspólne bezpieczeństwo. Kąpać się należy tylko w miejscach do
tego przeznaczonych, strzeżonych. Tam czuwa ratownik! Jeśli na plaży
widzicie czerwoną flagę – oznacza ona zakaz kąpieli. Najwidoczniej morze jest
tego dnia niebezpieczne. Biała flaga – wszystko ok, można śmiało się pluskać
w wodzie.

.
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                                                      Muzyka

                                                Artyści na topie

. .

Zayn Malik ur. 12 stycznia 1993 w Bradford. Brytyjski
wokalista. Jest byłym członkiem brytyjsko-irlandzkiego
boysbandu One Direction. W 2010 roku Malik zgłosił się, jako
solowy artysta do brytyjskiego talent show The X Factor. Po
wyeliminowaniu go jako solowego artysty, został połączony z
czwórką innych uczestników w zespół, który stał się znany jako
One Direction. 25 marca 2015 roku, Malik potwierdził swoje
odejście z One Direction.

Natalia Szroeder (ur. 20 kwietnia 1995) – polska piosenkarka i
autorka, znana m.in. ze współpracy z raperem Marcinem
"Liberem" Piotrowskim, z którym w 2013 roku nagrała przeboje
„Wszystko na raz” i „Nie patrzę w dół”. Piosenkarka prowadzi
także solową działalność artystyczną, jej debiutancki singel
zatytułowany „Jane” ukazał się w 2012 roku.

                                             Lista przebojów
  Głosować można na kuponie na kolejnej stronie. Pierwsze notowanie w
kolejnym numerze. Dla głosujących mamy nagrody !!!

Oto nasze propozycje, ale można zgłaszać też swoje:

Like im Gonna Lose You Meghan Trainor ft John Legend Lyrics
Fast Car Jonas Blue ftDakota
7 Years Lukas Graham
Faded Alan Walker
Light It Up Major Lazer ft Nyla Fuse ODG Remix
Ego - Willy William
W głowie - Ania Dąbrowska
Sofia - Alvaro Soler
Gdy jesteś tu - Łukasz Zagrobelny
Lustra - Natalia Szroeder
Hymn for the weekend - Coldplay

. .
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Kupon 1                              Quiz i krzyżówka
Odpowiedzi na pytania:
1.........................................
2.........................................
3.........................................
4.........................................
5.........................................
6.........................................
7.........................................
8.........................................
hasło krzyżówki: .......................................

Imię.....................................  nazwisko.............................  klasa.........

Kupon 2                             Lista przebojów

Głosuję na:
1.........................................................
2.........................................................
3.........................................................
4.........................................................
5.........................................................
Imię...............................................Nazwisko.................................klasa.......

                                                 Nasze kupony
Pamiętaj! Aby wziąć udział w dwóch losowaniach nagród, przetnij poniższe
kupony i wrzuć osobno do naszej skrzynki.
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                                            Bezpieczne wakacje

Leżycie sobie na ręczniku, opalacie się i postanawiacie skoczyć do wody.
UWAGA! Rozgrzana skóra + zimna woda może = szok! Dlatego wchodzimy do
wody powoli, a wodą ochlapujemy się stopniowo, żeby nasz organizm zdołał
przygotować się na zmianę temperatury. Jeśli już przebywacie w morzu lub
jeziorze i poczujecie dziwne dreszcze – natychmiast wychodźcie na brzeg i
pędem do opiekunów. To oznacza, że dzieje się coś niedobrego, możecie
stracić przytomność i utonąć!

OPALANKO
Tutaj też trzeba uważać.Co za dużo, to nie zdrowo. Skóra potrzebuje
specjalnych kremów z filtrami ochronnymi. Na głowę dobrze jest zakładać
jakąś jasna czapkę – może być z daszkiem albo kapelusik, jak kto woli.
Będziecie modnie wyglądać i jednocześnie ochronicie głowy przed
przegrzaniem, które może być niebezpieczne.

ROBALE
W lecie musimy uważać na osy i szerszenie. Te pierwsze bardzo chętnie lecą
poczęstować się naszymi słodkościami. Te drugie mocno kąsają, a ich
ugryzienia mogą być bardzo niebezpieczne! Uważajcie więc z jedzeniem
lodów lub pączków na plaży. Tam osy tylko na to czekają. Jeśli już jecie, to
przyglądajcie się każdemu kolejnemu gryzowi żeby nie połknąć czasem osy,
która przysiądzie sobie na przysmaku!!! Kiedy spotkacie gdzieś gniazdo os,
to przenigdy nie rzucajcie w nie kamieniami, nie dotykajcie go, tylko
uciekajcie jak najdalej. Wściekły rój os lub szerszeni może nawet zabić.
Redakcja
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          Psychotest  -  Czy jesteś uzależniony od gier komputerowych? 

.

Niektórych ludzi bez reszty pochłaniają gry komputerowe. Często się zdarza
że wirtualna rzeczywistość przesłania im prawdziwy świat.
Tymczasem w przeciwieństwie do komputerowych bohaterów, my mamy tylko
jedno życie. Czy poświęcasz je na uzależnienie od komputerowych gier? Jaki
jesteś,jaka jestem, jaki jest?  To jest twoja psychozabawa. 

1. Co to jest Need for speed?
a) nie mam pojęcia
b) jakaś gra komputerowa
c) gra komputerowa, tak zwana samochodówka

2. Ile czasu spędzasz grając w gry komputerowe?
a) nie gram
b) do pięciu godzin w tygodniu
c) więcej niż pięć godzin w tygodniu

.
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                                                  Kolorowanka

.
.
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                                                      Kącik poezji

Szczęście

Szczęśliwe są dni,
piękniejsze są słowa,
dobrze, więc śnij,
by ich dochować.

Może dla wszystkich
świeci słońce lecz nie
wszystkim radość daje,
bo jest ktoś kto w dni
gorące nie widzi go wcale,
lecz nadejdzie taka chwila
kiedy słońce złoty blask,
znowu życie mi umili
i znów będę wolny jak ptak.

Pożegnanie

Żegnaj na zawsze
zapomnij co było
przepraszam za kłopot
dziękuję za miłość,
miłość mi dałeś,
wiarę mi dałeś
przynajmniej teraz
sam zostałeś.

Kocham Cię mamo...

Za pieniądze kupisz wszystko
za pieniądze kupisz świat lecz
nie kupisz serca matki i nie kupisz
młodych lat.
Tylko matka kochać umie,
tylko ona ból rozumie
ona zna twe serce małe
kochaj mamę bo masz jedną
czy bogatą czy też biedną
bo gdy serce w niej stracisz
szczęścia u niej nie zobaczysz.

Opracowały: Natalia Opaluch, Aleksandra Wiśniewska
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         Psychotest  -  Czy jesteś uzależniony od gier komputerowych?

3. Do gier używasz...
a) nic nie używam
b) jedno z wymienionych urządzeń: komputer, play station, nintendo
c) dwa lub trzy urządzenia: komputer, play station, nintendo

4. Czy w swoich snach znajdujesz się jakby w środku gier
komputerowych?
a) nie
b) rzadko
c) często

5. Komputerowa gra The Sims opowiada o...
a) nie wiem
b) projektowaniu domów i osiedli
c) życiu wirtualnej społeczności

6. Przy swoim urządzeniu do gier, np. komputerze masz...
a) klawiaturę i myszkę
b) klawiaturę, myszkę i jedno z urządzeń typu dżojstik, kierownica itp.
c) klawiaturę, myszkę, dżojstik, kierownicę i/lub inne
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           Psychotest  -  Czy jesteś uzależniony od gier komputerowych?

7. Czy zdarzyło się, że gra komputerowa tak cię zajęła, że
spóźniłeś się przez to do szkoły lub pracy?
a) nie
b) raz czy dwa
c) częściej niż dwa razy

8. Czy twoim zdaniem niektóre gry komputerowe uczą życia?
a) raczej ogłupiają
b) może niektóre uczą
c) zdecydowanie tak, uczą

9. Czy kupujesz gazety związane z grami komputerowymi?
a) nie         b) czasami kupuję           c) regularnie kupuję

10. Jeżeli grasz lub miałbyś grać, to jaki typ gier wybrałbyś?
a) edukacyjne                     b) strategiczne              c) tzw. strzelanki

Punkty:
zad od 1-10      a) 1 pkt    b) 2 pkt     c) 5 pkt

Jeżeli uzyskałeś:
10-22 punkty- Nie jesteś uzależniony/a , widać że gry komputerowe cię nie
interesują
23-37 punktów- Raczej uzależnienie ci nie grozi, masz małe pojęcie o grach
komputerowych.
38-50 punktów- Niestety, prawdo podobnie jesteś uzależniony, powinieneś
ograniczyć granie.
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         Najlepsze memy z internetu

. .
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                                      REBUSY                                      

.

.

.

.
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                                 Przegląd wydarzeń z życia szkoły

Dnia 10.04.2016r. 10 uczniów szkoły podstawowej i
gimnazjum z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Przyjaciół
Dzieci w Domaszkowie wraz z opiekunem p. D. Rzeszutek
wzięło udział w matematycznej wycieczce edukacyjnej do
Wrocławia. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach "Origami
kinetyczne", które zostały przeprowadzone w Instytucie
Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas zajęć
uczestnicy poznali historię nowoczesnego origami – curlicue
oraz samodzielnie wykonywali własne modele tą metodą pod
okiem prowadzącej p. Barbary Sikory oraz studentów
matematyki . 

15 kwietnia 2016 roku drużyna uczennic z klasy IV ze szkoły
podstawowej z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im.
Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie zajęła III miejsce w III edycji
Międzygminnego Konkursu Czytelniczego pt. „Przygoda”.
.Julia Świesiurska, Wiktoria Serafinowicz i Łucja Zatwardnicka
wykazały się doskonałą znajomością treści trzech pozycji
książkowych. Były to: 
1. M. Kruger, „ Ucho, dynia,125” 
2. H.Ożogowska, „Głowa na tranzystorach” 
3. A. Bahdaj , „Wakacje z duchami” 

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 1 w
Bystrzycy Kłodzkiej. 
Drużyna do konkursu została przygotowana przez polonistkę –
p.H.Czerwik. 
Gratulujemy sukcesu!

.

W dniu 24 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy VI szkoły
podstawowej oraz grupa gimnazjalistów z klasy II pod opieką
pani Violetty Skotnickiej i pana Sebastiana Kopcia, wzięli
udział w wycieczce do Kłodzka. Jej celem było zapoznanie z
ideą geocachingu - grą terenową użytkowników odbiorników
GPS, polegającą na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang.
geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników. Przy
pomocy mapy i odbiorników GPS udało nam się odnaleźć
jedną ze skrytek. Największym sprytem i spostrzegawczością
wykazał się uczeń klasy VI – Ireneusz Hat, który jako pierwszy
wypatrzył w murach Twierdzy Kłodzkiej niewielki pojemnik.
Zabawa w poszukiwanie skrytek spodobała się wszystkim
uczestnikom wycieczki. Planujemy kolejne wyprawy.

.

.

.

.

.
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                               Przegląd wydarzeń z życia szkoły

25 kwietnia uczniowie klasy III, IV, V, VI szkoły podstawowej
oraz gimnazjaliści uczestniczyli w spotkaniu z panią poseł na
sejm RP Moniką Wielichowską. Spotkanie zostało
zorganizowane w ramach działań związanych z realizacją
programu Bezpieczna Szkoła i miało na celu kształtowanie
postaw obywatelskich. Pani poseł opowiedziała uczniom w
bardzo przystępny sposób na czym polega praca posła oraz
jak wyglądają obrady sejmu. Odpowiadała również na liczne
pytania dotyczące nie tylko kwestii zawodowych. Na
zakończenie chętni uczniowie otrzymali autografy oraz zrobili
sobie pamiątkowe zdjęcia.

.

Dnia 26 kwietnia 2016 odbył się w naszym gimnazjum Konkurs
Języka Niemieckiego Gmin Masywu Śnieżnika. Tegoroczna
edycja była już trzynastą .Celem konkursu było promowanie
nauki języka niemieckiego oraz rozwijanie zainteresowań
kulturą krajów obszaru niemieckojęzycznego, motywowanie
uczniów do doskonalenia sprawności językowych, rozwijanie w
uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne
możliwości językowe oraz integracja uczniów szkół Gmin
Masywu Śnieżnika interesujących się nauką języka
niemieckiego. 
Konkurs odbył się dzięki pozyskanym środkom finansowym z
Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz fundatorom nagród: Panu Podleśniczemu
Adamowi Imańskiemu z Nadleśnictwa Miradz, Panu Piotrowi
Marchewce z Zarządu Starostwa Powiatowego w Kłodzku,
którym serdecznie dziękujemy.

.

Uroczystym odtańczeniem poloneza przez uczniów klasy II
gimnazjum, rozpoczął się w dniu 29 kwietnia 2016 roku apel z
okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym w Domaszkowie. W trakcie uroczystości, która
miała charakter montażu słowno-muzycznego, uczniowie z
klasy VI szkoły podstawowej i II gimnazjum, zaprezentowali
wszystkim zgromadzonym piękne wiersze i pieśni patriotyczne.
Mamy nadzieję, że ta krótka lekcja patriotyzmu na długo
pozostanie w pamięci małych i dużych widzów. Uroczysty apel
przygotowali pani Halina Czerwik i pan Sebastian Kopeć.

Opracowały: Gabrysia Miśków, Diana Serafinowicz

.

.

.

.
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W tym dziale będziemy opisywać
problemy, jakie mają nastolatkowie.
Przedstawimy garść porad, jak sobie
z nimi radzić.

                         Problemy nastolatków

.

Dzisiaj poruszymy temat trądziku, z którym ma problem większość
nastolatków. Czują się przez to często gorsi, odrzuceni. Jednak wcale nie
powinno tak być, ponieważ każdy z nas jest wspaniały, nawet z
niedoskonałościami!!!
Ale spokojnie, abyście nie musieli się już tak martwić, damy Wam parę rad jak
walczyć z cerą trądzikową:
- nie dotykaj twarzy brudnymi rękami, ponieważ przenosisz na twarz bakterie
-zacznij myć częściej twarz (używaj delikatnych preparatów bez mydła)
- odżywiaj się zdrowo (jedz jak najmniej przetworzonych produktów, unikaj
ostrych przypraw)
- nie jedz dużo słodyczy (szczególnie unikaj czekolady)
- możesz sobie zrobić parówkę ziołową (do pojemnika dajesz torebki
ziołowych herbat i zalewasz to wodą, nachyl nad tym głowę i przykryj
ręcznikiem, aby woda, która będzie parować osiadała na twojej twarzy)
- możesz także wypróbować kosmetyki drogeryjne, które są poświęcone cerze
trądzikowej, ale uważaj, aby nie przesuszyć skóry
Jeśli jednak nic Ci nie pomaga udaj się do dermatologa!!!
                                                                                                      Kinga Noga

.
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                    Humor z zeszytów szkolnych

*Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało więcej nieboszczyków
niż przyszło.
*Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków.
*Karol Wielki był człowiekiem sprawiedliwym i nakazał, aby ludzi
sądzono, zanim ich się zabije.
*Chopin tęsknotę za ojczyzną wylewał na fortepian.
*Dawniej wszystkie prace na roli wykonywano ręcznie za pomocą
wołów
*Lawa Wezuwiusza tak dalece zachowała wszystko w Pompei, że
znaleziono tam kobiety w trakcie szydełkowania na drutach.
*Największym błędem Bolesława Krzywoustego było to że
podzielił swoich synów na 5 części.
*W Średniowieczu drogi były tak wąskie, że mogły się minąć
najwyżej dwa samochody.
*Serce ryby znajduje się w jej prawym górnym rogu.
*Dziewięćsił i szarlotka są objęte ścisłą ochroną.
*Człowiek ma wzrok skierowany do przodu, a nie umieszczony po
bokach jak żaba.

W tym dziale opisywać będziemy
najśmieszniejsze wpadki uczniów
naszej szkoły na sprawdzianach i
kartkówkach.
A tymczasem w polskich szkołach...

. .
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Wywiad z Panią Barbarą Muskałą-
Boltje

                          Wywiad z nauczycielem

.

Co Panią skłoniło do tego, że została Pani nauczycielką?

- Przykład i postawa mojej nauczycielki-wychowawczyni z młodszych klas
szkoły podstawowej oraz tradycja rodzinna.

Dlaczego język polski a nie inny przedmiot?

-Dlatego, że przy okazji wykonywania tego zawodu mogę łączyć miłość do
książek z praca z dziećmi i młodzieżą , którą bardzo lubię!

Gdzie Pani studiowała i jakie sposoby uczenia Pani wykorzystywała?

- Studiowałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Nie musiałam na etapie
studiów stosować jakiś specjalnych technik uczenia się, ponieważ było to
zgodne z moimi zainteresowaniami i to przychodziło łatwo.

.
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Co Pani ceni w tym zawodzie?
- Najbardziej cenie kontakty z młodzieżą i możliwość samodzielnego
kreowania swojej przestrzeni w pracy.

Jak długo już Pani uczy?
- 10 lat

Czy jest Pani łagodną nauczycielką czy raczej ostrą?

- Nie mnie to oceniać! Staram się być wyrozumiała i sprawiedliwa a przede
wszystkim otwarta!

A jeśli nie udałoby się Pani zostać nauczycielką to kim by Pani została?
- Stewardessą.

Jakie cechy Pani ceni w człowieku a jakich nie lubi?
- Cenię poczucie humoru, inteligencję, wrażliwość, a nie lubię zarozumialców
i chamstwa.

Czym się Pani interesuje? Co Pani robi w wolnych chwilach?
- Czytam książki, lubię podróżować, gram na pianinie i lubię ogród.

Jakie jest Pani najskrytsze marzenie?
- Jeśli chodzi o marzenie zawodowe to chciałabym żeby w przyszłości moi
uczniowie wspominali mnie jako dobrą nauczycielkę.

Co Pani chciałaby wprowadzić w naszej szkole?
- Chciałabym wprowadzić cykl spotkań z miłośnikami książek!

Rozmawiała: Patrycja Tabin
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Rozwiąż quiz i krzyżówkę z następnej
strony.
Wypełnij kupon.
Graj o nagrody!!!

                              QUIZ Z NAGRODAMI

.

1.Dokończ przysłowie: "Zapomniał wół ...

2.W jakim kraju produkowane są Jaguary(samochód)?

3.Jaka jest średnia temperatura na Ziemi?

4.Jakie regiony zamieszkane są przez Berberów?

5.Jaki jest kod telefoniczny do Niemiec?

6.Jakiej narodowości był Isaac Newton?

7.Ile Oskarów zdobył film animowany Król Lew?

8. W którym roku odbył się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w
Opolu?

.
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                     Dzień Ziemi w naszej szkole

28 kwietnia 2016 roku – odbył się w naszej szkole „ Dzień Ziemi”.
Zaplanowaliśmy ten czas, aby przypomnieć i uświadomić sobie, dzieciom,
rodzicom – pośrednio- wszystkim ludziom, że Ziemia jest naszym domem.
Ona karmi nas i jej zawdzięczamy nasze zdrowie. Niestety, zapominamy że
naszym obowiązkiem jest dbać o nasz wspólny dom i nie dopuszczać do jego
dewastacji. Pani Magdalena Stykowska wraz ze swoimi uczniami- klasą III,
przygotowała specjalnie na ten dzień, wspaniałe przedstawienie o tematyce
proekologicznej pt. „ Jesteśmy dziećmi Ziemi”. Reżyseria, stroje, muzyka,
taniec i gra małych aktorów – całe to magiczne wydarzenie na scenie,
przeniosło nas w prawdziwy świat przyrody i dało nam profesjonalną lekcję
ekologii. 
Wzruszeni, z pełnym entuzjazmem, wyruszyliśmy kolorowym pochodem po
ulicach Domaszkowa, aby zademonstrować hasłami na plakatach, że
naprawdę zależy nam na naszej planecie, chcemy ją bronić i chronić.

. .
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                                           Kącik kulinarny
W naszym kąciku kulinarnym będziemy podawać wam inspiracje do zdrowego
gotowania.

..

SMOOTHIE TRUSKAWKOWO-MELONOWE
Składniki:
-400 gram jogurtu naturalnego
-30 dag truskawek
-1/2 żółtego melona
-3 łyżki cukru(może też być brązowy)
Sposób wykonania:
Truskawki obieramy, z melona zdejmujemy skórę i usuwamy pestki. Owoce
kroimy, wrzucamy do blendera wraz z pozostałymi składnikami. Wszystko
miksujemy. Podajemy schłodzone.

                                                                                                  Andrzej Kadys

..
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SAŁATKA Z PIECZONYM INDYKIEM
Składniki:
- pieczony filet z piersi indyka (ok. 300 g), 
- 3 garście sałaty karbowanej, 
- kawałek pora, 
- połówka żółtej papryki,
- połówka czerwonej papryki, 
- średni pomidor,
- ogórek szklarniowy  
- na dressing: łyżka ulubionej musztardy, 3 łyżki oleju słonecznikowego, łyżka
octu winnego, troszkę cukru. 

Pierś indyka pokrój na niewielkie kawałki, sałatę porwij na cząstki, warzywa
umyj, oczyść, obierz, pokrój. Wszystko połącz w dużym, głębokim naczyniu.
Składniki na dressing połącz, dodaj do sałatki, wymieszaj. Gotowe!
SOS, sami o szkole.
Redaktor naczelny: Andrzej Kadys            Zastępca redaktora: Patrycja Tabin
Redaktorzy: Paulina Ankowska, Ireneusz Hat, Kinga Noga,Gabrysia Miśków, Diana Serafinowicz, Paula Serafinowicz,
Aleksandra Wiśniewska, Natalia Opaluch.
Opiekun redakcji: Sebastian Kopeć
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