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Szkoła Podstawowa im. ks.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
Bystry 9A
11-500, Giżycko
Numer 1 10/16

Czy wiesz, co się
działo w szkole w
Dniu chłopaka?      
NIE?!
Zerknij na stronę 4!

K.b

Gotowi?

Poznaj nas

Francja

Witamy

Bartek sprząta w rytmie rapu
      
Lubisz rozrywkę i
świetną zabawę?

Uśmiech na
twarzy u Ciebie

sprawię!
   

          str.6 

    
     

memy.pl
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 Sprzątamy i
śpiewamy  �

trochę ciężko, ale warto...

porządki to zabawa

ziemia

 Tragedia -  to
słowa dzieci,
które wróciły z
ogólnopolskiej
akcji 
Sprzątanie
świata.
Dlaczego taka
reakcja? Na
własne oczy
zobaczyły,
jakie szkody 
w środowisku
wyrządzili
ludzie.
Ekolodzy

szybko wzięli
się do pracy,
zebrali góó..rę
 śmieci. Wielką
niespodziankę
sprawili trzej
chłopcy z VI
klasy, którzy z
wysiłkiem
nieśli
zabetonowaną
doniczkę...
Było naprawdę
wesoło...K.Z.

�����
�����

Po co siedzieć na
przyrodzie? 

Wolę brykać na
swobodzie!

Bartek sprząta w rytmie rapu

Tego dnia  wzięliśmy się za
sprzątanie naszej planety � 

i.k.

i.k.

red.

i.k.
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Każdy podekscytowany - co nas
czeka w tym  mini-obserwatorium? 

Dezerterzy?

Co u nas wylądowało???

�

27.09.16r. Kasjopea �  Wielka podróż w nieznane...

Podróż na Marsa

     za nami!�
27.09. wraz z
astronautami ze
statku Kasjopea
wyruszyliśmy w
nieznane.
Mijaliśmy
Słońce, a nawet
jako pierwsi
wylądowaliśmy
na Marsie (i nie
musieliśmy
płacić za tę
wyprawę).
Widoki były
niezapomniane.
Mieliśmy

wrażenie, że
nowy świat jest
na wyciągnięcie
ręki, tylko nasze
głosy brzmiały
jak echo.
Kosmiczna
podróż była
super. Może
kiedyś ją
powtórzymy ?
Przecież tyle
jest do
poznania... K.B.
�� ���

Poznaliśmy
naszą galaktykę
od innej strony.
Zobaczyliśmy
różne
gwiazdozbiory
oraz rozmaite
planety.
Niektórym tak
się podobało, że
nie chcieli
wracać do
rzeczywistosci.
No bo kto
chciałby wracać

na sprawdzian z
przyrody lub
kartkówkę z
matematyki...
Niestety, wizje
przyszłości
musielismy
zostawić za
sobą, ale w
realnym życiu
też jest
fantastycznie-
przyjaciele,
zabawy,
podróże.B.K.

m.p.

k.p.
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Dzień chłopaka    
 przedszkole

Dzień chłopaka
to dzień
poświęcony
płci brzydkiej.
Chłopcy z klas
4-6 z okazji
swego święta
otrzymali od
koleżanek
podarunki. Byli
naprawdę
szczęśliwi.
Dostali karty,
poduszki, jojo,
laserki i  
słodycze.

Dziewczyny z 6
klasy tak ukryły
upominki, że
trudno było je
odnaleźć.
Szymek prawie
juz stracił
nadzieję, ale
nie ma jak to
dobrzy
koledzy.K.Z.
�              �

  

Ale miło...

Ale miło...

�Dzień chłopaka  
      kl.4-6 ☺�

Super

Ale zabawa!!!

Klasa 3
Miała ognisko -
piekli kiełbaski
oraz
pianki.Wszyscy
dobrze się
bawili.O.G.

...

�           pamiętamy

Najmłodsi
wybrali się  do
Bajkolandu w
Giżycku. 
Zabawa była
przednia -
konkursy,
malowanie
tatuaży, nikt
nie chciał
wracać do
szkoły. 
Dziewczyny też
skorzystały-
bez względu na
płeć wszyscy

otrzymali
piękne balony.
Zadowoleni,
 pełni emocji
wrócli do
szkoły, gdzie
nadal panowała
świąteczna
atmosfera.B.K.
�        �       �

  

  Dzień
chłopaka klasy

1-2

Chłopcy dostali
super prezenty.
Podziękowali
koleżankom i
bawili się
podarunkami na
wszystkich
przerwach. 
�     �    �

         

m.p.

m.p.

m.p.

m.p.

graficzek

red.
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Baśń w
odcinkach
Kryształowa
kula
Żyła raz
wróżka, która
miała trzech
synów.

Wciąż żyła
myślą, że mogą
jej odebrać
czarodziejską
moc, której
zazdrośnie
strzegła.
Wreszcie,

nie mogąc
wyzbyć się tych
obaw, zmieniła
najstarszego
syna w orła, by
żył w gnieździe.
Średniego w
wieloryba, żeby

pływał w morzu.
Gdy zobaczył to
najmłodszy,
postanowił
uciec do
lasu. cdn

...

Podróże
.

           Spóżnialscy

Dzwonek dzwoni, kto go słyszy,
 Konrad z Bartkiem ledwo dyszy.

Na boisku w piłkę grają,
 na zajęcia się spóźniają.

A gdy lekcje z panem mają,
to się zawsze wygłupiają,

W końcu  pan się zdenerwuje,
i  minusy nam wpisuje.

(Kacper kl.VI)

     �

             
Kącik

literacki
         

 Podróże

ღღღ
Czytam/piszę, 

bo lubięღ
Lubię chodzić do tej szkoły. 
Każdy dzień tu jest wesoły.

Lekcje szybko tu mijają,
nauczyciele się nie spóźniają.
Każda szkoła nam zazdrości,

 że mamy tyle mądrości. 
(Fabian. Kacper kl.VI)

� �� 
Z.K.

.byłam tu

Nasze wakacyjne
wyprawy

...

Paryż czeka!
✈✈✈

most zakochanych

Widok z wieży

Część wakacji spędziłam w
Paryżu.Mogłam podziwiać katedrę

Notre Dame, wieżę Eiffla i Łuk
Triumfalny. Nad Sekwaną

spacerowalam mostem, wzdłuż
którego zakochani zawieszają

swoje kłódeczki - symbol miłości
na całe życie. Przyjedziesz?

Dominika

D.K.

d.k.

.d.k.

D.K.

d.k

d.k
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       � ROZRYWKA�

Ciasto z
marchewką 

red.

Klasy 1-3 konkurs
Gdy na skrzyżowaniu światła się zepsują, w białych

rękawiczkach ruchem aut kierują...
Klasy 4-6 konkurs

Z samolotu wyskoczyło trzech spadochroniarzy. Pierwszy miał
jeden spadochron, drugi dwa, a trzeci trzy. Kto był pierwszy na

ziemi?

Odpowiedzi (wraz z kuponem uprawniającym do wykorzystania Koła
ratunkowego na wybranym przedmiocie) prosimy dostarczyć do Zuzi
Kujawy w terminie do 07.11.16r. Ogłoszenie wyników w następnym

numerze. Zachęcamy do udziału! Warto!  �

Uratuję Cię

PYCHA

   KULINARIA  
Składniki:  

1. Oliwko
działa 

2. kk
3. lll
4. kk

BARDZO PROSIMY O PISANIE
WIERSZY I DOSTARCZANIE ICH
DO ZUZANNY KUJAWY KL 6.

..

Smacznego!!! Napiszcie, czy upiekliście.

Składniki:
1 szklanka
mąki
½ szklanki
cukru
½ szklanki
oleju
1 szklanka

startej
marchewki
¼ szklanki
wiórków
kokosowych
2 jajka
½  łyżeczki
cynamonu

1 łyżeczka
proszku do
pieczenia
szczypta soli
Sposób
przygotowania:
Do miski wlej
olej, wsyp

mąkę i cukier
oraz wbij jajka.
Zmiksuj. Dodaj
wiórki
kokosowe,
startą marchew
oraz proszek
do pieczenia,

cynamon i sól.
Dokładnie
wymieszaj.
Nagrzej
piekarnik do
180 st. C i
piecz około 30-
40 min.O.O.

Sowa

  Książka    
 miesiąca
     Irena
Jurgielewiczowa
  Ten obcy

Tajemnicza
wyspa, obcy
przybysz, grupa
przyjaciół,
kłopoty w domu,
przygody,
przyjażń,
pierwsze
uczucie. �

Warto!
���

Sposób
wykonania:
Z filcu wytnij
kształty tak jak
na obrazku z
lewej strony.
Przyklej je
klejem. Gałązki

potnij na małe
kawałki.
Posłużą jako
nóżki sowy.
Przytwierdź je u
dołu szyszki.
GOTOWE!O.O.

Materiały:
szyszki, filc
w różnych

kolorach,klej,
gałązki,    
nożyczki.

  ✂✂✂✂✂

Redakcja:Oliwka, Bartek,
Fabian, Zuzia, Olga, Krzesimir,
Kacper, Dominika.

Uratuję Cię red.

CIACHO

...

Zszywka.pl
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Bądźcie z nami

Na nas nie ma mocnych

a.k.

i.k.
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Nasi przyjaciele

O dacie
tego święta,
każdy
uczeń
pamięta, 
bo nasi
nauczyciele
są jak
przyjaciele.

 �

Pani Ewa,
Katarzynka,
troszczy się o
pani synka.
Gdy rozerwie
się koszula,
pani Mirka nas
przytula. Gdy
samotność ci
doskwiera,
porozmawia z
Tobą Ela. Jeśli
ktoś nie ma
śniadania, w
mig załatwi je
Gosia-niania.

Pani Grażynka
z tego słynie,
że łezka z oka
nigdy nie płynie
Gdy
wyjeżdżasz w
dalekie kraje,
wiedza od pani
Agaty się
przydaje. Gdy
w klasie piątej
trwają
zamieszki,
biegnij szybko
do pani
Agnieszki,

Gdy mina
niezadowolona,
pomoże ci pani
Iwona. Jeśli w
Bystrym dużo
śmieci, Grzesio
zorganizuje
brygadę dzieci.
Jeśli starszy
dokazuje,
Krzyś karate
pokazuje. Żeby
w szkole nic nie
brakowało, pani
dyrektor załatwi
to śmiało.

Gdy w święta
kościół omijacie
 z panią
Marzenką
problemy
macie.  Gdy
kłopoty w
szkole mamy,
z panią Alą
rozmawiamy.
Gdy poczujesz
w dołku
ściskanie,
kuchareczki
biegną ze
śnaidaniem,

W szkole
wszystko się
naprawi, nasz
pan Stasio nam
to sprawi.
Szkoła nasza z
czystości
słynie, Gosia i
Wiola tego
sprawczynie.
Pamiętajcie
zawsze i
wszędzie,
gdzie tak
dobrze, jak
nie w szkole,
Wam będzie?!

���                                           ���

DZIEŃ NAUCZYCIELA

arch.szkolne
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