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Nowa gazetka! A co w niej?

Witam wszystkich w imieniu redakcji. Jesteśmy w
pierwszej klasie gimnazjum i dopiero rozpoczynamy
przygodę z dziennikarstwem, więc jeśli popełnimy
jakieś błędy, wybaczcie. Dziennikarzem sportowym
jest Mikołaj, bo lubi grać w piłkę nożną. Razem z nim
pracuje Stasiu. Interesuje się on sportem i sam go
uprawia. W naszej redakcji nie zabraknie porad,
którymi zajmie się Nikola. Również ja, Magda,
współpracuję z Nikolą. Wywiadami zajmuje się Klaudia
i Agnieszka. Oprócz tego Aga jest fotografem. Kącik
literacki dostał się w ręce Mikołaja, a Igorowi
powierzyliśmy funkcję redaktora naczelnego.
Serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego
wydania „Szkolnego expressu”! /MB
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Szkoła? To już?

Toaletowy instruktaż

Po długich i leniwych wakacjach nadeszła pora, by pójść do szkoły  i spotkać się z kolegami,
koleżankami, przyjaciółmi i nauczycielami. Niektórzy uczniowie łapią się za głowę widząc
swój plan lekcji, jednak są takie osoby, którym to nie przeszkadza i cieszą się, że mogą na wf-
ie pograć w piłkę nożną czy w siatkówkę. Czas szkoły to także czas kartkówek i
sprawdzianów, które nauczyciele tak bardzo lubią nam organizować. Jak zawsze na lekcjach
jedni będą spokojnie siedzieć  w ławce i zdobywać nową wiedzę a inni nie słuchać i rozrabiać.
Szkoła  to nie jest rzecz prosta, dlatego dobrze rozdysponujmy swój czas  na naukę i
przyjemności,aby podejść do niej z uśmiechem na twarzy. /MJ

Szkolne toalety zawsze były wielkim problemem, ponieważ niektórzy 
nie potrafią z nich korzystać. Większość uczniów po skorzystaniu z
ubikacji, zostawia po sobie bałagan. Mamy prośbę do wszystkich o
trochę kultury w łazience. Korzystajmy z nich tak, aby inni też z chęcią
po nas wchodzili. A teraz krótki instruktaż, jak powinno się używać
ubikacji:
-  Podnosimy klapę.
- Zaspakajamy swoje potrzeby fizjologiczne.
- Spuszczamy wodę.
- Opuszczamy deskę.
- Dokładnie myjemy ręce, z użyciem mydła.
- Po wyjściu zamykamy drzwi.
Po takim użytkowaniu, łazienki na pewno przetrwają długie lata. /WP
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Jak przetrwać w szkole?

Chciałem Wam poradzić, jak przetrwać w szkole i wyjść z niej z dobrymi ocenami.
1.  Uważaj na lekcji! Wiele osób nie obchodzi to, co mówi nauczyciel, a gdy dostaną test pod nos, dziwią się, że nic nie
pamiętają. Wiem, że trudno jest patrzeć na tablicę, ale to znacznie ułatwia uczenie się na kartkówki.
2.  Nie bój się zgłaszania się! Często mamy okazję do odpowiedzenia na pytanie, bądź wyrażenia własnej opinii na dany
temat. Zgłaszaj się jak najwięcej, nawet wtedy, kiedy nie znasz poprawnej odpowiedzi. W ten sposób możesz łatwiej
przyswoić informacje.
3.  Nie zwracaj uwagi na klasowe wybryki Twoich kolegów. Każdy z nas ma w klasie taką osobę, której nie zależy na
dobrze wyglądającym świadectwie – nie zwracaj na nią uwagi. Chwila zapatrzenia wystarczy, aby się rozkojarzyć.
4.  Zapisuj w zeszycie wszystko to, co dyktuje nauczyciel. Nawet jak ci się nie chce. Nauczyciele wybierają
najważniejsze informacje, które naprawdę warto mieć zapisane. Nie trzeba wtedy błądzić między stronami w
podręczniku, szukając odpowiedzi na zadanie domowe.
5.  Energia to klucz do sukcesu. Co dostarcza nam energii? Jedzenie oraz ruch – to z łatwością jest dostępne na
przerwach. W wolnej chwili poruszaj się trochę, na pewno będziesz mieć więcej energii na lekcji i nie zaśniesz!  Nie
zapominaj o jedzeniu, też jest bardzo ważne. Nie chodzi mi o chipsy czy inne burgery. Na następnej stronie Nikola
wyjaśnia, jak przyrządzić odpowiedni posiłek.
6.  Jedz regularnie. Ustal sobie, że co np. 3 przerwy jesz posiłek. I tak codziennie. Organizm przystosuje się do takiego
jedzenia. Co najważniejsze, organizm będzie funkcjonował lepiej, a Ty zrzucisz kilka zbędnych kilogramów z brzucha.
7.  Podczas odrabiania zadań domowych, ucz się tylko tego, co musisz umieć na jutro. Jest wtedy mniejsze
prawdopodobieństwo, że o czymś zapomnisz.
8.  Kiedy się uczysz, wyłącz telewizor oraz muzykę. One tylko Cię rozpraszają.
9.  Posprzątaj swoje miejsce pracy. Jak rzekł Einstein: "Zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu".
10.  Chodź wcześnie spać i późno wstawaj – wyśpisz się i na pewno nie zaśniesz podczas lekcji.  /IS

Maluchy o szkole

TEKSTEŁ WYWIADU

Dzisiaj, na początek, przeprowadziłam wywiad z uczniem ze szkoły podstawowej, z klasy III.
Dziennikarz: Cześć! Czy mogłabym zadać Ci kilka pytań na temat szkoły?
Uczeń: Jasne.
Dziennikarz: Czy chciałbyś być w samorządzie szkolnym lub klasowym?
Uczeń: Raczej nie. Pogubiłbym się w tych wszystkich obowiązkach. To nie dla mnie.
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Po co jeść śniadanie?
Duża część nastolatków nie jada śniadania w domu, bo na głodny żołądek woli sobie zjeść np. słodycze. Objawami złego odżywiania może być bolący
brzuch. Wiem, że nikt nie lubi tego uczucia, więc warto jeść śniadanie tak jak należy. Jest też druga grupa ludzi, która nie potrafi wyjść z domu bez śniadania,
są to najczęściej osoby otyłe. Jedzą to ,co "popadnie" im w ręce i jedzą cały dzień duże porcje żywności. Więc nie należy się objadać, bo później skończy
się to nadwagą. Poranne śniadanie daję nam energię na cały dzień. Dlatego: Śniadanie to podstawa!
Powinniśmy jeść pięć posiłków dziennie:

- Śniadanie (w domu)
- Drugie śniadanie (w szkole)
- Obiad
- Podwieczorek
- Kolacja
A teraz krótki przepis na smaczną,zdrową kanapkę.
Składniki:
- 2 kawałki chleba
- Masło
-2 liście sałaty
- 1 jajko
- Szczypiorek
- Ogórek
- 2 rzodkiewki
No to zaczynamy!
1. Umyj dokładnie sałatę, szczypiorek, kawałek ogórka i rzodkiewki.
2. Posmaruj 2 kawałki chleba masłem.
3. Wlej wodę do garnuszka, a następnie postaw go na gazówkę.
4. Jeśli na wodzie zobaczysz bąble włóż ostrożnie jajko do wody. Poczekaj ok. 5 minut, aż się zagotuje.
5. W międzyczasie na chleb kładziemy liście sałaty.
6  Kroimy rzodkiewkę na plasterki i kładziemy je na sałatę.
7. Kiedy jajko zostało już ugotowane, wyciągamy je z garnuszka i zaczynamy obierać ze skorupki
8. Następnie kroimy je w plasterki i kładziemy na chleb.
9. Później kroimy umytego ogórka, a następnie kroimy szczypiorek na cienkie paseczki i kładziemy na chleb.
Smacznego :) /NK

Jemy zdrowo!

Dziennikarz: Podoba Ci się twój plan lekcji?
Uczeń: Mogłoby by być lepiej, ale nie narzekam. 
Dziennikarz: Masz już jakieś oceny? Jeżeli tak, to czy jest tak jak planowałeś?
Uczeń: Pewnie! Mam kilka czwórek oraz piątek, mam nadzieję, że będzie tak dalej.
Dziennikarz: Macie dużo zadań domowych?
Uczeń: Jak na razie nie jest ich sporo. Cieszę się, ponieważ mam wtedy więcej czasu wolnego
lub na naukę.
Dziennikarz: Podoba Ci się w szkole?
Uczeń: Tak, panuje tu miła atmosfera i jest bardzo przyjemnie.
Dziennikarz: To już wszystko. Dziękuję za ten wywiad. Powodzenia w nauce. Pa!
Uczeń: Ja również dziękuję, cześć!  /KL
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Sportowe emocje

W czwartek 8 września uczniowie szkół
naszej gminy rozpoczęli zmagania w turnieju
"Czwartków lekkoatletycznych". Wielu
sportowców z naszej szkoły bardzo
przykładało się do tego, aby osiągnąć jak
najlepsze wyniki. Każdy próbował wypaść jak
najlepiej, więc zawodom towarzyszyły duże
emocje. Nasza szkoła może pochwalić się
naprawdę świetnymi wynikami! :) W szkole
podstawowej mamy na przykład dobrych
biegaczy, Bogusz Tłok świetnie spisuje się na
dystansie 60 metrów, na odległości 300
metrów króluje Kuba Nowak, a na 1000 Antek
Janikowski. Oczywiście mamy równie
dobrych skoczków w dal i wzwyż! Długo by
wymieniać wszystkich naszych
reprezentantów, więc skończę w tym miejscu.
Jeśli chodzi o inne wydarzenia sportowe w
tym miesiącu jest ich bardzo dużo. Między
innymi czekają nas turnieje piłki nożnej dla
gimnazjum oraz szkoły podstawowej.
Również już niedługo odbędą się biegi
przełajowe indywidualne oraz drużynowe. O
wynikach tych turniejów postaramy się
poinformować was w naszym następnym
wydaniu gazetki na który serdecznie
zapraszamy. :) /SL

Zawodnicy

Biegacz

CSiR
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