
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół Integracyjnych
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
59-300, Lubin

Numer 1 09/16

Rozpoczęcie Roku

ZAPRASZAMY DO CZYTANIA
PISEMKA UCZNIÓW KLAS 5 INTEGRACYJNYCH

Rozpoczęcie Roku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Pierwszego września powróciliśmy
do szkoły po wakacyjnej przerwie.
Powitała nas piękna, jeszcze letnia
pogoda. Sztandar szkolny został
wprowadzony. Następnie wszyscy
uroczyście zaśpiewaliśmy hymn
państwowy. Na apelu okazało się, że
nastąpiła zmiana dyrektora szkoły.
Nową panią dyrektor została mgr
Iwona Kędzierska, która do tej pory
była wicedyrektorem. Część
artystyczną uprzyjemniły nam różne
pokazy oraz występy. Chłopcom
najbardziej podobał się pokaz sztuk
walki, a dziewczętom występ grupy
tanecznej.

Po apelu wszyscy udaliśmy się
do klas. Nasz wychowawca

bardzo się ucieszył ze
wspólnego  spotkania.

Powiedział, że będzie mu miło
pracować z nami przez kolejny
rok szkolny. Wszyscy  cieszyli

się, że szkoła już się
rozpoczęła, ponieważ miło jest
zobaczyć kolegów i koleżanki
po wakacyjnej przerwie. Witaj

szkoło!
Zredagował: Radosław Górzyński z 5a

ZSI.

ZSI
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 WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY 
      PANIĄ IWONĄ KĘDZIERSKĄ

.

Nazywam się Aleksandra Jankowska, jestem uczennicą klasy 5a. Moim pierwszym zadaniem było
przeprowadzenie wywiadu z panią dyrektor Iwoną Kędzierską. Dziękuję, że zgodziła się pani na krótki

wywiad.
Ola Jankowska: Jaką była pani uczennicą?
Iwona Kędzierska: To zależy w jakiej szkole. W szkole podstawowej byłam bardzo dobrą uczennicą,
skończyłam szkołę z wyróżnieniem, natomiast w liceum już tak dobrze nie było, uczyłam się przedmiotów
wybranych przez siebie, ale maturę zdałam bardzo dobrze.
O J: Czy gdy była pani dzieckiem, chciała pani pracować w szkole?
I K: Zawsze, moi rodzice byli nauczycielami i to było dla mnie naturalne, że ja też będę nauczycielką. W
przedszkolu udzieliłam wywiadu z okazji dnia matki, jako przedszkolak powiedziałam, że moim marzeniem jest
zostać nauczycielką.
O J: Czy spodziewała się pani, że awansuje na stanowisko dyrektora?
I K: Każdy z nas gdy zaczyna pracować zakłada, że będzie się rozwijał, i że będzie awansował, więc pewnie
brałam to pod uwagę, że ta kariera będzie się rozwijała.
O J: Czy chce pani zaprowadzić jakieś zmiany w naszej szkole, jeśli tak to jakie?
I K: Na pewno nie zmiany rewolucyjne, choć duże, ale będą wynikały z tego, że będzie 8 klas szkoły
podstawowej i nie będzie gimnazjum. Chcemy też, by w naszej szkole powstały klasy branżowe, żeby ci, którzy
rozpoczynają naukę w pierwszej klasie mieli możliwość być w ZSI tak długo, aż nie uzyskają kwalifikacji
zawodowych( chodzi tu szczególnie o uczniów posiadających orzeczenia).
O J: Czy według pani szkoła jest przygotowana na likwidację gimnazjum i wprowadzenie ośmiu klas?
I K: Dla nas nie ma najmniejszego problemu, jak sobie policzycie, to się okaże, że oddziałów klasowych będzie
tyle samo, bo mieliśmy tylko po dwie klasy w gimnazjach, natomiast jeśli będą zostawać klasy, które od
początku uczyły się w naszej placówce, to będą to przynajmniej 3-4 oddziały, więc na pewno nie odczujecie
zmian.
O J: Co lubi pani najbardziej w swojej pracy?
I K: Właśnie takie rozmowy, jak w tej chwili. Dużo bardziej lubię rozmawiać z wami, niż na przykład z
urzędnikami.
O J: Czego mogłabym pani życzyć w dalszej drodze kariery?
I K: Bardzo wielu rzeczy, ale przede wszystkim zrozumienia ze strony rodziców, bo z uczniami zawsze się jakoś
dogadamy, nie zawsze z rodzicami, którzy mają inne oczekiwania.
O J: Bardzo dziękuję za rozmowę.

.
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Sybiracy w ZSI Sybiracy w ZSI

Sybiracy w naszej szkole
We wtorek 21 września do naszej szkoły przyszli Sybiracy. Sama nazwa Sybiracy
wzięła się od Syberii - bardzo mroźnych, rosyjskich terenów. Nasi goście zostali
wywiezieni tam  z Polski pociągami bydlęcymi. Tam musieli bardzo ciężko pracować
przy wyrębie lasu lub w kopalniach. Za tę morderczą pracę otrzymywali zaledwie 40-60
gram chleba dziennie. Jako domy służyły im baraki bądź ziemianki, więc  naprawdę
było tam ciężko przeżyć. Chociaż mieli tak trudne dzieciństwo, twierdzą zgodnie , że
należy przebaczyć tym, którzy tę wywózkę zorganizowali. 
Dla nas, uczniów, to była bardzo ważna lekcja historii, dlatego zorganizowaliśmy
przedstawienie. Było ono bardzo wesołe, a jednocześnie patriotyczne, wypełnione
wierszami, pieśniami i tańcem. Jednak najciekawiej było, gdy Sybiracy zasiedli z nami
przy wspólnym stole. Wtedy każdy, kto chciał, mógł zapytać o ich dawne dzieje.
Sybiracy opowiedzieli nam historie swoich rodzin. Podczas całej uroczystości
panowała wesoła atmosfera, bo nasi goście dużo żartowali, mimo że poruszane
tematy były bardzo poważne. To spotkanie było na pewno jednym z ważniejszych
wydarzeń w tym roku szkolnym.

Zredagował: Radosław Górzyński z 5a

. .
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POZNAJCIE PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Nasz  obecny przewodniczący szkoły Szymon Buras
kandydował na przewodniczącego, ponieważ chciał
zmienić wiele rzeczy w szkole na lepsze. Uważa, że
jest dobrym przewodniczącym, bo zawsze wypełnia

starannie i dobrze swoje obowiązki, potrafi
współpracować w grupie, jest  obowiązkowy  i

odpowiedzialny. Zawsze ponosi konsekwencje swoich 
błędów i naprawia je. Rzadko są takie sytuacje,  ale
kiedy tak nastąpi, ponosi za to odpowiedzialność.

Najbardziej ceni w życiu determinację w dążeniu  do
celu, przyjaźń, prawdomówność, szczerość i lojalność.
Spędza swój wolny czas razem z przyjaciółmi, rodziną

oraz rozwija swoje zainteresowania.

Zredagowała: Natalia Borkowska 5a

Szymon Buras
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       WYDARZENIA SPORTOWE
Zredagował: Jakub Kucharski z 5b

11 września odbył się w Parku
Wrocławskim III „BIEG DINUSIA”
W kategorii wiekowej- CHŁOPCY
klas 1-3 :
 
  I MIEJSCE ZAJĄŁ SEBASTIAN
KOSZEWSKI Z KLASY III c
  II MIEJSCE ZAJĄŁ ANTONI
BALCERZAK Z KLASY III a
  III MIEJSCE ZAJĄŁ OSKAR
JAKOWICZ Z KLASY III d

19 Września odbyła się Szkolna
liga gimnazjalna w lekkoatletyce
  W kategorii gimnazjum:
 
  I MIEJSCE ZAJĄŁ ERYK
RUTKOWSKI Z KLASY III A- bieg
na 1000 m.
  II MIEJSCE ZAJĄŁA WERONIKA
KUMAŃSKA Z KLASY III A- rzut
oszczepem
  II MIEJSCE ZAJĄŁ MICHAŁ
KUBICKI Z KLASY III B – rzut
oszczepem

.

17 września 2016r. odbył
się w naszym mieście

"Dzień bez Samochodu".
W niezwykłym rajdzie

rowerowym po ulicach
Lubina uczestniczyło wielu

uczniów z naszej szkoły.

.

Wiktoria z 5b podczas rajdu

. .

.

.

.

. .
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KONKURSOMANIA

Oferty konkursów przejrzała oraz
opisała: Dominika Kaleta z 5a

    "zDolny Ślązaczek"
interdyscyplinarny      -
etap szkolny odbył się
13.10.2016
z języka angielskiego -
zapisy u Pani Alicji
Denis 

       POWODZENIA !!!

.

Drodzy uczniowie jak wiecie w naszej szkole jest
dużo konkursów, takich jak:

II Szkolny Konkurs Literacki ,, Jesienne
Wierszowanie"

Klasy 1- 3 piszą ,, Wiersz o mojej 
wychowawczyni "

Klasy 4 - 6 piszą ,, Wiersz o mojej klasie "

Klasy I - III  gimnazjum piszą 
,, Wiersz o mojej szkole "

Rodzice piszą ,, Wiersz o Zespole Szkół
Integracyjnych "

Prace oddajemy do końca października!

XXII Ogólnopolski Konkurs
Historyczny
,, Losy żołnierza i dzieje
oręża polskiego w latach
1768 - 1895"
Etap szkolny : 7 listopada
2016r.

Zapisy u Pana Pawła
Chudego.

.
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Pływanie Medale

                      MOJA PASJA, MOJE HOBBY
               JULIA KULCZYCKA z 5 A - PŁYWANIE

Nazywam się Julia Kulczycka. Mam 11 lat i chodzę do
klasy 5a. Mam wielu przyjaciół i przyjaciółek, które tak
samo jak ja lubią robić coś poza lekcjami. Moje HOBBY
to pływanie. Zaczęłam pływać gdy miałam 7 lat i
chodziłam do 1 klasy. Mój tato odkrył we mnie ten
talent. Prawie codziennie chodzę na pływalnię ćwiczyć z
moim trenerem. Dopiero od zeszłego roku zaczęłam 
pobijać rekordy. Byłam na zawodach w Zgorzelcu i
zajęłam 2 miejsce, jeszcze wcześniej na zawodach w
Gminie Rudna. Trzy razy w tygodniu jestem po 2
godziny w wodzie. Lubię pływać i jak dotąd nie znudziło
mnie się. Mój rekord na dystansie 50 metrów stylem
dowolnym to 35 sekund i 70 setnych. Każde zawody to
nowe wyzwanie i trzeba się go podjąć. Z każdym dniem
mam coraz więcej sił i motywacji do tego, by szybciej
pływać. Jestem z siebie zadowolona, a moim marzeniem
jest pobicie rekordu światowego na Olimpiadzie!

   

   P
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Wycieczka na lubiński stadion

Nasza klasa 5a razem z wychowawcą Panem Pawłem Chudym była na stadionie
Zagłębia Lubin 29 września 2016 roku.
Nowy stadion został wybudowany w miejscu starego. Nowy stadion spełnia wszelkie
kryteria dla stadionu 3 Kategorii Infrastruktury Stadionowej według UEFA. Wszystkie
miejsca na stadionie są zadaszone. Stalowa konstrukcja dachu podtrzymywana jest
przez 52 betonowe słupy, masa każdego z nich wynosi 24 tony. Stadion jest
oświetlony. 
W trakcie wycieczki spotkaliśmy się z piłkarzami naszej drużyny. Zobaczyliśmy
zdobyte przez drużynę piłkarską puchary. Pan oprowadził nas po stadionie i pokazał
nam symbol Zagłębia Lubin. Zwiedziliśmy siłownię i stanowiska komentatorskie.
Barwy naszej drużyny są miedziano - biało - zielone. Wycieczka była bardzo udana.

Zredagował: Marek Wertelecki z klasy 5a

. .Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin
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                       Fantastyczna książka roku
                 Skrzydła Ognia - Smocze Proroctwo

Seria książek fantastyczno-przygodowych ,,Skrzydła Ognia''
napisana przez Tui T.Sutherland jest bardzo wciągająca. Tom
pierwszy opowiada o przygodach piątki smocząt - Łupka i jego
przyjaciół, urodzonych w pełni trzech księżyców. Łupek razem z
przyjaciółmi był szkolony i wychowywany w  ukryciu przez smoczą
organizację Szpony Pokoju, która istnieje po to aby zakończyć
wyniszczającą wojnę o władzę między trzema siostrami
Piaskoskrzydłych smoczyc. Łupek wraz z przyjaciółmi, według
przepowiedzianego przez Wieszcza z Nocoskrzydłych proroctwa,
ma powstrzymać wojnę w Pyrii, lecz  nikt nie wie w  jaki sposób
mają to zrobić. Pewnego dnia Łupek i reszta przyjaciół
postanawiają uciec i żyć po swojemu a nie pod dyktando
organizacji Szponów Pokoju. Od tego momentu piątka przyjaciół
przeżywa wiele niebezpiecznych przygód.
   Jest osiem tomów w całej serii, drugi i trzeci tom są już wydane a
czwarty jest w produkcji. Można kupić książki przez internet, w
księgarni Matras i Empik lub w sklepie Świat Książki. To bardzo
dobra książka dla młodzieży i tych, którzy lubią fantastykę. Czyta
się ją lekko i przyjemnie. Polecam ją wszystkim serdecznie!
                                                                                                                                                                                         Zredagowała: Edyta Mańka z klasy 5a

.
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 Gdzie jest
jedynka? :-)

Na języku
polskim...

.

.

Przychodzi
Jasiu do
domu
szczęśliwy i
mówi:-
Nauczyłem się
liczyć do
dziesięciu:2,3,4,5,6,7,8,9,10.-
Jasiu, a gdzie
jedynka? -
pyta tata.-
Jedynka jest
w
dzienniczku.

- Nie
rozumiem, jak
jeden
człowiek
może robić
tyle błędów?!
- dziwi się
polonistka,
oddając pracę
domowa
uczniowi.
- Wcale nie
jeden -
odpowiada
uczeń.
Pomagali mi
mama i tata. 

Ciekawe jak
będą
wyglądali
nasi
nauczyciele
na koniec
roku
szkolnego...

:-)

Na plastyce
dzieci miały
narysować
rysunek.
Pani
podchodzi
do Jasia i
pyta:
- Jasiu
czemu nic
nie
narysowałeś?
- Nie prawda
narysowałem
Małysza
- A gdzie on
jest  
- Poleciał...   
                     
                     

:-)

:-) HUMOR SZKOLNY

Rozśmiesza: Patryk Paszut z 5a

.

.

PP

PP

http://humoris.pl/tekst/przychodzi-jasiu-do-domu-szczesliwy-i-mowi-nauczylem-sie-liczyc-do-dziesieciu-2-3-4-5-6-7-8-9-10-jasiu-a-gdzie-jedynka-pyta-tata-jedynka-jest-w-dzienniczku-3606
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DZIEŃ CHŁOPCA

Czy dostajesz
szóstki w szkole, 
czy też nie, ja Ci
życzę mój kolego
byś miał uśmiech
wciąż na twarzy.

Chłopaki z 5b

Dzień Chłopaka to ważny dzień
dla chłopców w całej Polsce.
W tym dniu dziewczyny obdarowują
ich drobnymi upominkami.
Dlatego, drogie koleżanki,
nie zapominajcie o ich święcie.

Z okazji Waszego Święta my,
dziewczyny, życzymy Wam:
- Dziewczyny - tylko tej
najmądrzejszej,
- Ciastek - tylko tych
najsłodszych,
- Samochodów - tylko tych
najszybszych,
- Zabaw - tylko najweselszych,
- Przygód - tylko najciekawszych,
- Sprawdzianów –tylko
najłatwiejszych.
Zredagowała: 
Martyna Chojecka z 5b

"International Men's Day" był po raz
pierwszy obchodzony w 1999 roku
na wyspach Trinidad i Tobago.
Prawdopodobnie dlatego, iż jest to
święto dość młode, obchodzone
jest na całym świecie w różnych
dniach. W Polsce nie ma zupełnej
zgodności co do dnia, w którym
należy obchodzić ten dzień.
Większość źródeł podaje 30
września. Prawdopodobnie już za
kilka lat będziemy obchodzić to
święto jednego dnia we wszystkich
krajach.

.

.

. .

.
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Jesienią, jesienią...
Jesień w 2016 roku  rozpoczęła  się w piątek, 23
września. Dzień wcześniej nadeszła jesień
astronomiczna. Ten dzień nazywamy równonocą
jesienną, która potrwa do zimy 21 lub 22 grudnia
(przesilenie zimowe). Podczas jesieni
astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od
pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną dobą dnia
ubywa, a nocy przybywa.
Czy pierwszy dzień kalendarzowej i astronomicznej
jesieni może nastąpić w tym samym czasie?
Tak, te daty mogą się zbiec ze sobą. Tak było w
ubiegłym roku – w 2015 roku jesień (zarówno
astronomiczna, jak i kalendarzowa) rozpoczęła się
23 września. Podobnie będzie w 2018 i 2019 roku,
kiedy pierwszy dzień jesieni kalendarzowej i
astronomicznej będziemy witać jednocześnie.
Pamiętajmy: w ostatni weekend
października zmienimy czas na zimowy. W nocy z
soboty 29 października na niedzielę 30 października
cofniemy zegarki o godzinę (z godziny 3 na 2) i
będziemy spali o godzinę dłużej!

Podstawowe zasady dbania o zdrowie jesienią:
1. Ubierać się odpowiednio do temperatury

tzw. „ubiór na cebulkę”.
2. Myć często ręce! Czy wiesz, że mycie rąk

przez 20 sekund ogranicza
rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów?

3. Dbać o odpowiednią dietę.
4. Należy jeść dużo owoców i warzyw, pić

ciepłą herbatę z miodem i cytryną. 
5. Bądź aktywny fizycznie!

Ważne daty jesieni:

30 września -  Dzień Chłopaka.
14 października - Dzień Edukacji Narodowej
31 października  - Halloween
1 listopada - Wszystkich Świętych
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
29 listopada  - Andrzejki
4 grudnia  - Barbórka
6 grudnia - Mikołajki 

Zredagował: Mikołaj Błażków 5b

. .. .

http://www.edziecko.pl/rodzice/7,79318,20702651,zmiana-czasu-na-zimowy-2016-kiedy-przestawiamy-zegarki.html
http://kalendarz.cafe.pl/kalendarz/1,150121,20123089,dzien-edukacji-narodowej.html
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SZKOLNY KLUB GLOBTROTERA
pod opieką pani Agnieszki Kaczorowskiej

       KERALA

ONAM jest największym i najważniejszym
festiwalem stanu Kerala. Jest to święto plonów i
jest obchodzone z radością i entuzjazmem w całym
stanie przez ludzi ze wszystkich społeczności.
Według popularnej legendy, festiwal obchodzony
jest by powitać króla Mahabali. Onam obchodzony
jest na początku miesiąca Chingam, pierwszy
miesiąc malajalam kalendarz (Kollavarsham).
Odpowiada to sierpniu-wrześniu wg kalendarza
gregoriańskiego. Festiwal Onam trwa od czterech
do dziesięciu dni. Pierwszy dzień Atham i dziesiąty
dzień  Thiruonam są najważniejsze. 
Podczas festiwalu Onam ma miejsce prezentacja
bogatej kultury stanu Kerala poprzez: pieśni
 ludowe, eleganckie tańce, gry energetyczne,
słonie, łodzie i kwiaty. Wszystko to jest częścią
dynamicznego festiwalu.

Na łamach National Geographic Traveler zaliczono
stan Kerala do 50 miejsc na świecie, które

koniecznie trzeba zobaczyć.

Legenda Króla Mahabali:Jest to
najbardziej popularna legenda.
Chodzi o mitologicznego króla
Mahabali, który dał Kerali swój złoty
wiek. Popularność króla nie mogła
być tolerowana przez bogów, więc
ukradkiem wysłali go do otchłani.
Mahabali zażądał możliwości
odwiedzenia swoich ludzi raz w
roku, żądanie to zostało
zaakceptowane przez Bogów. 
Ta coroczna wizyta króla Mahabali
jest obchodzona jako Onam.

Wyścigi wężowych łodzi…
Raz do roku na rozlewiskach Kerali
odbywają się wyścigi wężowych
łodzi.
Łodzie te są długie i smukłe. Dziób
mają uformowany na wzór kaptura
kobry. Dawniej korzystali z nich
zwaśnieni królowie, by po okresie
żniw toczyć walki. Kiedy wojny
w końcu ustały, łodzie zaczęły
wychodzić z użycia. Pojawiały się
tylko podczas świąt. 
Ta tysiącletnia tradycja wciąż jest
żywa.

.

.

Drodzy czytelnicy!
Gościnnie będziemy zamieszczać artykuły uczniów
z innych klas. W tym wydaniu proponujemy artykuły
napisane przez uczniów nauczycielki matematyki -
pani Agnieszki Kaczorowskiej, która jest również
opiekunką i pomysłodawczynią Szkolnego Klubu
Globtrotera. Zapraszamy do czytania artykułów o
ciekawych zakątkach świata oraz turystyce.
P.S. Chcesz zostać członkiem Szkolnego Klubu
Globtrotera? Zgłoś się do pani Kaczorowskiej!

    "Turystyczny" tydzień dla Kerali
            podczas obchodów ONAM. 

.

.
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Najczęściej odwiedzanymi państwami w skali globalnej
są zaś Francja, Stany Zjednoczone i Chiny. Liczba
turystów stale rośnie, głównie ze względu na
nieustannie zwiększające się możliwości swobodnego
(i niedrogiego) przemieszczania. 

Dawniej, zwłaszcza w XVII i XVIII wieku popularny
był w Europie tzw. Grand Tour, czyli podróż, w
którą wyruszali arystokraci i intelektualiści w celu
nabrania dobrych manier, obycia w świecie sztuki 
i kultury oraz wyrobienia gustu artystycznego.

Grand Tour odbyli między innymi Monteskiusz, Lord
Byron, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Stanisław
August Poniatowski. 
 Za współczesny odpowiednik Grand Tour uważa się
dziś niekiedy tzw. „gap year”, czyli rok przerwy
(zwykle) po szkole średniej, który poświęca się na
zwiedzenie świata (zwykle przed rozpoczęciem
studiów).

Światowy Dzień Turystyki obchodzony 27 września
od 1979 roku, ustanowione przez organizację
branżową, jaką jest Światowa Organizacja Turystyki
(UNWTO), do której Polska należy od 1975 roku.
 Celem tego dnia jest podniesienie świadomości na
temat roli, jaką odgrywa turystyka w ramach
społeczności międzynarodowej i pokazania, jak
wpływa na społeczne, kulturowe, polityczne i
ekonomiczne wartości na całym świecie. Co roku
organizatorom towarzyszy inne hasło przewodnie,
na przykład: „Turystyka wzbogaca” (2006) czy też
„Turystyka odpowiedzią na wyzwanie zmian
klimatycznych i globalnego ocieplenia” (2008). Od
1998 roku inne państwo zobowiązuje się do
przewodniczenia obchodom. Właściwie każdemu
rządowi zależy na turystycznej atrakcyjności i
przyciąganiu gości z całego świata. W przypadku
niektórych krajów biznes turystyczny jest bardzo
istotnym źródłem wpływów do budżetu. Jak się
okazuje, to właśnie Europa stanowi światową
mekkę turystyki – w 2011 roku przywitała pół
miliarda podróżnych. 

.
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        DZIEŃ NAUCZYCIELA SERCA ROZWESELA !!!
                 WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

. .

. .

.

KABARET

14 października oglądaliśmy
kabaret z okazji Dnia
Nauczyciela. Bardzo nam się
podobał szalony występ
naszych starszych kolegów z 6
b. Występ przygotowała
nauczycielka języka polskiego
pani Anna Gałka. Po kabarecie
złożyliśmy wychowawcom oraz
naszym nauczycielom
podziękowania oraz serdeczne
życzenia.

. .

. .

.
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POZNAJ NASZ ZESPÓŁ REDAKCYJNY

W KOLEJNYM
NUMERZE...

REDAKTOR NACZELNA: 
PANI ANNA JANKOWSKA
REDAKTORZY TEMATYCZNI:
RADOSŁAW GÓRZYŃSKI
ALEKSANDRA JANKOWSKA
NATALIA BORKOWSKA
JAKUB KUCHARSKI
DOMINIKA KALETA
JULIA KULCZYCKA
PATRYK PASZUT
MAREK WERTELECKI
EDYTA MAŃKA
MIKOŁAJ BŁAŻKÓW
MARTYNA CHOJECKA

.

W NASTĘPNYM NUMERZE...

  WYWIAD Z NAUCZYCIELEM ( KTÓRYM?
TO NIESPODZIANKA!)
  SPORTOWE WYDARZENIA MIESIĄCA
  WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH / HALLOWEEN
  OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W
SZKOLE I W MIEŚCIE
  MOJE HOBBY, MOJA PASJA - O
ZAINTERESOWANIACH NASZYCH
REDAKTORÓW

FILM, KTÓRY WARTO OBEJRZEĆ
  KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ
  SOBOTNIE WYCIECZKI KLUBU
GLOBTROTERA
  SONDA CZYTELNICZA
  HUMOR SZKOLNY
  I INNE ARTYKUŁY GOŚCINNIE:

KLUB GLOBTROTERA PANI AGNIESZKI
KACZOROWSKIEJ

Zespół Redakcyjny "Gazety Piątaków"


	Po apelu wszyscy udaliśmy się do klas. Nasz wychowawca bardzo się ucieszył ze wspólnego  spotkania. Powiedział, że będzie mu miło pracować z nami przez kolejny rok szkolny. Wszyscy  cieszyli się, że szkoła już się rozpoczęła, ponieważ miło jest zobaczyć kolegów i koleżanki po wakacyjnej przerwie. Witaj szkoło!
	WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY        PANIĄ IWONĄ KĘDZIERSKĄ
	Sybiracy w naszej szkole
	We wtorek 21 września do naszej szkoły przyszli Sybiracy. Sama nazwa Sybiracy wzięła się od Syberii - bardzo mroźnych, rosyjskich terenów. Nasi goście zostali wywiezieni tam  z Polski pociągami bydlęcymi. Tam musieli bardzo ciężko pracować przy wyrębie lasu lub w kopalniach. Za tę morderczą pracę otrzymywali zaledwie 40-60 gram chleba dziennie. Jako domy służyły im baraki bądź ziemianki, więc  naprawdę było tam ciężko przeżyć. Chociaż mieli tak trudne dzieciństwo, twierdzą zgodnie , że należy przebaczyć tym, którzy tę wywózkę zorganizowali.
	Dla nas, uczniów, to była bardzo ważna lekcja historii, dlatego zorganizowaliśmy przedstawienie. Było ono bardzo wesołe, a jednocześnie patriotyczne, wypełnione wierszami, pieśniami i tańcem. Jednak najciekawiej było, gdy Sybiracy zasiedli z nami przy wspólnym stole. Wtedy każdy, kto chciał, mógł zapytać o ich dawne dzieje. Sybiracy opowiedzieli nam historie swoich rodzin. Podczas całej uroczystości panowała wesoła atmosfera, bo nasi goście dużo żartowali, mimo że poruszane tematy były bardzo poważne. To spotkanie było na pewno jednym z ważniejszych wydarzeń w tym roku szkolnym.

	POZNAJCIE PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
	17 września 2016r. odbył się w naszym mieście "Dzień bez Samochodu".
	W niezwykłym rajdzie rowerowym po ulicach Lubina uczestniczyło wielu uczniów z naszej szkoły.

	KONKURSOMANIA
	Nazywam się Julia Kulczycka. Mam 11 lat i chodzę do klasy 5a. Mam wielu przyjaciół i przyjaciółek, które tak samo jak ja lubią robić coś poza lekcjami. Moje HOBBY to pływanie. Zaczęłam pływać gdy miałam 7 lat i chodziłam do 1 klasy. Mój tato odkrył we mnie ten talent. Prawie codziennie chodzę na pływalnię ćwiczyć z moim trenerem. Dopiero od zeszłego roku zaczęłam  pobijać rekordy. Byłam na zawodach w Zgorzelcu i zajęłam 2 miejsce, jeszcze wcześniej na zawodach w Gminie Rudna. Trzy razy w tygodniu jestem po 2 godziny w wodzie. Lubię pływać i jak dotąd nie znudziło mnie się. Mój rekord na dystansie 50 metrów stylem dowolnym to 35 sekund i 70 setnych. Każde zawody to nowe wyzwanie i trzeba się go podjąć. Z każdym dniem mam coraz więcej sił i motywacji do tego, by szybciej pływać. Jestem z siebie zadowolona, a moim marzeniem jest pobicie rekordu światowego na Olimpiadzie!
	P    Ł    Y    W    A    N    I    E
	Wycieczka na lubiński stadion
	Nasza klasa 5a razem z wychowawcą Panem Pawłem Chudym była na stadionie Zagłębia Lubin 29 września 2016 roku.
	Nowy stadion został wybudowany w miejscu starego. Nowy stadion spełnia wszelkie kryteria dla stadionu 3 Kategorii Infrastruktury Stadionowej według UEFA. Wszystkie miejsca na stadionie są zadaszone. Stalowa konstrukcja dachu podtrzymywana jest przez 52 betonowe słupy, masa każdego z nich wynosi 24 tony. Stadion jest oświetlony.
	W trakcie wycieczki spotkaliśmy się z piłkarzami naszej drużyny. Zobaczyliśmy zdobyte przez drużynę piłkarską puchary. Pan oprowadził nas po stadionie i pokazał nam symbol Zagłębia Lubin. Zwiedziliśmy siłownię i stanowiska komentatorskie. Barwy naszej drużyny są miedziano - biało - zielone. Wycieczka była bardzo udana.
	Seria książek fantastyczno-przygodowych ,,Skrzydła Ognia'' napisana przez Tui T.Sutherland jest bardzo wciągająca. Tom pierwszy opowiada o przygodach piątki smocząt - Łupka i jego przyjaciół, urodzonych w pełni trzech księżyców. Łupek razem z przyjaciółmi był szkolony i wychowywany w  ukryciu przez smoczą organizację Szpony Pokoju, która istnieje po to aby zakończyć wyniszczającą wojnę o władzę między trzema siostrami Piaskoskrzydłych smoczyc. Łupek wraz z przyjaciółmi, według przepowiedzianego przez Wieszcza z Nocoskrzydłych proroctwa, ma powstrzymać wojnę w Pyrii, lecz  nikt nie wie w  jaki sposób mają to zrobić. Pewnego dnia Łupek i reszta przyjaciół postanawiają uciec i żyć po swojemu a nie pod dyktando organizacji Szponów Pokoju. Od tego momentu piątka przyjaciół przeżywa wiele niebezpiecznych przygód.    Jest osiem tomów w całej serii, drugi i trzeci tom są już wydane a czwarty jest w produkcji. Można kupić książki przez internet, w księgarni Matras i Empik lub w sklepie Świat Książki. To bardzo dobra książka dla młodzieży i tych, którzy lubią fantastykę. Czyta się ją lekko i przyjemnie. Polecam ją wszystkim serdecznie!                                                                                                                                                                                          Zredagowała: Edyta Mańka z klasy 5a
	:-) HUMOR SZKOLNY
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