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PISZCIE I ODKRYWAJCIE!

 W tym numerze:

Komiks autorstwa naszego
młodego redaktora Filipa z
kl. III

Opowiadanie pt. ,,Jak
znalazłam wakacyjnego
przyjaciela"?

Kilka słów o pokemon go!

Świetlicowe inspiracje oraz
humor ze szkolnych
zeszytów.

kl. III a

Zachęcamy Was do
współpracy z naszą
gazetką - spotykamy się w
każdy wtorek o 14.25 w
sali nr 44.

.

.

Drodzy uczniowie! Witamy
Was w nowym roku
szkolnym, niech będzie
pełen wyzwań, wspaniałych
przygód, cudownych chwil,
nieprzeciętnych odkryć!
Poznawajcie, badajcie,
miejcie otwarte umysły i
serca! Zachęcamy Was do
lektury naszej gazetki
świetlicowej. Znajdziecie
tutaj recenzje ulubionych
książek młodych
redaktorów, opowiadania,
żarty, ciekawostki,
krzyżówki i wiele, wiele

innych tekstów! Redakcję
tworzą uczniowie klas III,
ale zachęcamy do
tworzenia wszystkich
uczniów, którzy czują, że
mają pisanie jest ich pasją!
Opiekę nad młodymi
redaktorami sprawuje p.
Katarzyna Kowal 

.

SZKOŁO, WITAMY CIĘ UŚMIECHEM, RADOŚCIĄ I ... NIEPEWNOŚCIĄ :)

Weronika Grochowska

pokemon go

.
jeże z filcu
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O dwóch takich, czyli komiksowe
przygody Filipa

.

.

.

komiksy.pl
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O wadach i zaletach Internetu. 
(informacje zebrał Mikołaj z kl. III c )

.

.

Internet

Internet zagrożenia
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Świetlicowe inspiracje... 

.

. jesienne inspiracje.

Najbardziej lubię spędzać czas w szkolnej
świetlicy.

Nasze panie zawsze mają wspaniałe pomysły.
Niedawno wykonywaliśmy jeże z talerzyków
papierowych - któż by pomyślał, że z małego
talerzyka można wyczarować takiego
cudnego jeżyka. Zabawy było co nie miara!

Kleje, nożyczki, bibuła, trochę wyobraźni i
mamy pawia!

Spójrzcie sami jakie śliczności udało nam się
stworzyć!

                                                         Wiktor III c 
 

 

jeżyk

papierowe talerzyki pokolorujpaw z papieru
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TWORZYMY KONSTRUKCJE Z KLOCKÓW

. .

.

Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację
wzrokową i kreatywność. Klocki mogą być bardzo przydatne przy nauce
matematyki czy rozpoznawania kolorów.
Klocki są zabawką uniwersalną i lubianą przez dzieci od najmłodszych lat. 

Są idealne zarówno dla dziewczynek, jaki i dla chłopców. Co ciekawe
dziewczynki budują konstrukcje niższe, zamknięte; natomiast chłopcy
starają się budować jak najwyższe budowle.

Zabawa klockami same zalety:

1. Ćwiczy zdolności manualne – a więc przygotowuje do nauki pisania
2. Ćwiczy koncentrację
3. Ćwiczy koordynację wzrokową
4. Rozwija wyobraźnię
5. Rozwija kreatywność
6. Wspólne budowanie z klocków z rodzicami czy innymi dziećmi uczy

dzielenia się i współdziałania

http://www.osesek.pl/wychowanie-i-rozwoj-dziecka/rozwoj-dziecka/zabawa-
a-rozwoj/1328-zabawa-klockami-ma-wiele-zalet.html

. zajęcia świetlicowe

.
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III a

. .

Opowieści z wakacji.

Pewnego dnia poszłam na plażę i zobaczyłam pieska, który lizał mnie i
podskakiwał na mój widok. Poszłam do mamy i zapytałam czy możemy
zabrać tego psiaka. Mama zmarszczyła brwi i powiedziała – nie. Po chwili
padły pytania: kto będzie z nim wychodził na spacery - no ja, przecież już
jestem dużą dziewczynką,  prawda? Tak, ale to co innego niż wychodzenie
samej na plac zabaw, a jak auto cię przejedzie? Ależ mamo, zawsze
marzyłam, aby mieć psa. Córeczko, wiesz jaka to odpowiedzialność. Wiem,
ale będę się nim zajmować. Och, no dobrze, tylko sprawdź  czy ma obroże,
bo to może czyjś piesek. Nie ma, czyli będzie nasz, tak? Owszem. Super, to
może nazwiemy go Reks? OK.  a skąd wiesz czy to chłopczyk czy
dziewczynka? Bo zawsze samiec jest większy od samiczki, uwierz mi, bo
studiowałam książkę o psach i wiem ze ten piesek to owczarek niemiecki.
No to na początek lepiej najpierw iść z nim do weterynarza, to jest mały
szczeniaczek, na pewno nie był jeszcze szczepiony. To jedziemy z Reksem
do weterynarza! Okazało się, że mój psiak nie był jeszcze szczepiony,
załatwiliśmy wszystko i zabraliśmy go do domu. Te wakacje były wyjątkowe,
znalazłam nowego, wspaniałego przyjaciela!
                                                                                                  Ola kl. III 

.

IIIa .
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ROZMAWIAMY O BEZPIECZEŃSTWIE NA DRODZE

I c

UWAŻAJ!
 
1. Chcesz przejść na drugą stronę? Miej oczy
otwarte Stań na skraju chodnika Nim na
jezdnię wskoczysz. 2. Spójrz najpierw
bacznie w lewo O tak właśnie – brawo! Teraz z
kolei szybko Zwróć oczy na prawo. 3.
Jeszcze raz w lewo Świetnie! Doskonale
Jezdnia wolna? Idź szybko I nie bój się
wcale! 

W drugim tygodniu
września
rozmawialiśmy o
bezpieczeństwie na
drodze!
Wykonywaliśmy znaki
drogowe, bawiliśmy
się w ,,samochody,
uczyliśmy się piosenki
Pan Policjant. 

ZABAWA SZŁA JAK
ZWYKLE W PARZE Z
NAUKĄ!!! 

.

.

pokoloruj
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POKEMONY SĄ WŚRÓD NAS

.

..

Gra w pokemony najprościej mówiąc polega na spacerowaniu po mieście ze
smartfonem lub tabletem i zainstalowaną specjalną mapą i poszukiwaniu
ukrytych w różnych miejscach pokemonów.

1.Zaletą Pokemon Go jest to, że wzmagają aktywność.
2.Pozwalają na zwiedzanie nieznanych miejsc.
3.Wyzwalają adrenalinę.

Minusy.

1.Mogą prowadzić do uzależnia.
2. Potrafią wzbudzać negatywne emocje.
3. Pochłaniają bardzo dużo czasu.

POKEMONY TO MOJE HOBBY, BARDZO JE LUBIĘ, JEST ICH BARDZO
DUŻO I KAŻDY MOŻE ZNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE! 

Informacje opracowali
Wiktor oraz Szymon z kl. III c

.

..
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NASZYM NAUCZYCIELOM Z SERCA ŻYCZYMY! 

.

.

Kiedy pójdę w świat, 
W daleką drogę,
I gdy ciężko będzie mi,
Gdy pomyślę: "już nie mogę"
Wtedy w myślach będziesz Ty.
Bo uczyłeś mnie by walczyć,
By po słusznej stronie iść,
Nauczycielu drogi, powiem prawdę, 
Taki jak Ty, chciałbym być.

Myślałem o bogactwie świata,  
Marzyłem by zdobywać góry,
Lecz dzięki Tobie chcę uczyć się latać
I wiedzieć więcej i tańczyć w przestrzeni.

W dniu tego wspaniałego święta, 
za trudną pracę z nami i okazane serce, 
chylimy głowy w ogromnej podzięce!

(źródło Internet)

.

.
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Internet

.

. humor z zeszytów

humor

.
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