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Opowiadanie Antosi
już w bibliotece.

Miło rano usłyszeć
"Dzień dobry!"  Nasze Dzień dobry o poranku , jak mówią rodzice,

wprowadza w serdeczny nastrój, który bywa, że towarzyszy im
nawet cały dzień. Nauczyciele też odetchnęli z ulgą: „Nareszcie!”
  A i my zauważyliśmy jakby mniejszy pośpiech na schodach, za
to większą uważność na to, co się dzieje wokół. Jeden tata od
jakiegoś czasu już nie rozmawia przez telefon ani kiedy wchodzi
do szkoły, co wyglądało bardzo zabawne, gdy mając zajęte ręce i
głowę, próbował przedrzeć się przez nasze szkolne tłumy, ani
kiedy, oczywiście, biegnąc, wychodzi.

  Szkolny strój galowy czy zwykły codzienny? Tu zdania rodziców
są podzielone. Osobiście lepiej, uroczyściej czuję się w stroju
odświętnym, owszem kosztuje to więcej zachodu, ale lubię być
elegancka, a ...i z zachowania mam dodatkowy punkt !
                                                       Marysia Bernacka

W siatce dźwigam 4
książki, w tym
tomiszcze z
dziełami Szekspira.
Mam autografy
pisarzy, członków
jury oraz moich
rówieśników.
A zobaczcie na
ostatnią stronę!
Czesław Mozil to
równy gość! Trochę
zwariowany, ale
jego piosenki są
piękne i mądre. 

 Szkoda że nie wszyscy odpowiadali 
na pozdrowienia, bo też ci rodzice 
wiecznie pochłonięci  swoimi sprawami!
 A i my podobno byliśmy słabo słyszalni
czy widoczni.
No, nie krzyczeliśmy, ale staraliśmy się
mówić głośno i wyraźnie.
Wiosną będzie lepiej, a teraz akcję
zawieszamy, bo przy otwartych drzwiach
jest nam coraz chłodniej.
             Emilka Świder, Miłosz Sikora

Brawo !

Na straży dobrych manier

Dzień dobry o poranku !
Jak Wam się podoba akcja 
świt/witania? Nam bardzo !

.

.
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 1.szkolny turniej UNO za
nami. Co teraz? 

Savoir vivre to zdrowy rozsądek:
pamiętaj przodkiem psa był wilk!

    Atak psa?
  Żółwik !  

Uno nasz pierwszy sukces. Nie inaczej! Nasz! Już w
drugi czwartek roku szkolnego (w pierwszym został
rozpoczęty), zorganizowałyśmy turniej UNO. Na
opiekunkę wybrałyśmy panią Dorotę Boryczko i
...dawaj! Hulaj dusza, piekła nie ma! Napisałyśmy
regulamin, zebrałyśmy chętnych, zgłosiło się około
miliona, niektórym na bieżąco musiałyśmy tłumaczyć,
na czym polega gra, Kupiłyśmy lub wyprosiłyśmy
nagrody, Marta i Agata zaprojektowały i wydrukowały
ponad 50 dyplomów, na czas rozgrywek ( 1 godzina )
poprosiłyśmy o opiekę do pozostałych dwóch sal
p.Kasię Bulę i p.Marcina Buczyńskiego.
No cóż, nie obyło się bez paru sprzeczek, obrażania
się, czy tym podobne, ale summa summarum poszło
świetnie. (A i na koncie z zachowania mamy + 10,
czego absolutnie się nie spodziewałyśmy.
Dziękujemy.)

Teraz? Szkolna wystawa projektów Lego. Już mamy
na nią zgodę, do uzgodnienia tylko TERMIN
 Marysia Bernacka, Werka Korbel, Julka Rajnysz

Uklęknij, spleć ręce i załóż za
głowę, pochyl się aż do ziemi,
zasłoń uszy, schowaj pod
kołnierzem włosy i czekaj aż pies
odejdzie: Ignaś Dyjas 1a
Unikaj patrzenia psu w oczy.
Pomyśli, że chcesz walczyć:
Malwina Jastrzębska 1a. 
Dzwonimy po pomoc na 112: 
Antoś Orzechowski 1a. Stojąc 
przy psie, należy zachować spokój:
Julia Kmieć 1a

           

Od czasu do czasu na łamach naszej gazetki
będziemy podpowiadali, jak radzić sobie w trudnych
tzw.życiowych sytuacjach, kiedy łatwo o obciach, 
czyli o gafę lub faux pas.

   Kto pierwszy, czyli dobre maniery przy powitaniu.
PIERWSZA pozdrawia osoba stojąca NIŻEJ w
hierarchii społecznej
więc

pierwszy kłania się pracownik swojemu
przełożonemu,
uczeń nauczycielowi.
młodszy pozdrawia starszego,
mężczyzna kobietę,
idący stojącego
wchodzący do już obecnego
jadący samochodem, rowerem pieszego
w górach schodzący wchodzącego

 I zasada najważniejsza: osoba kulturalna na widok
znanej osoby po prostu kłania się.

KÓŁKO: W kółko o dobrych manierach

Przestrogę w tytule sformułował
Tomek Kasprzyk z kl.3b, trafna,
prawda?
Właściciel psa ma obowiązek
dobrze go wychować,tak, żeby w
jego towarzystwie każdy czuł się
bezpiecznie. Jędrzej Chowaniec
kl.3b 
Pies przed atakiem wysyła znaki
ostrzegawcze. np. ma zjeżoną
sierść, położone uszy,
sztywny ogon. Zuzia Żywioł kl.1a.
Pies, który chce zaatakować nie
szczeka Kornelia Suter kl.1b

Daleko od pyska. Brawo, Soniu!
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Językowe krejzolki...podoba
Wam się ta nazwa?

Nasza Redakcja:

1. Przed sklep zajechał wóz ciągnięty przez konia, 
z którego wysiadła kobieta. 

2. Przed oczami dziewczynki ukazała się pieczona 
gęś z wbitymi w siebie nożem i widelcem.

3. Rano przechodnie znaleźli martwe, uśmiechnięte 
ciało dziewczynki.

4. Panuje zaskoczona cisza. Przyjaciele wpatrują się 
w obcego.

5. Boka przegalopował wszystkie stanowiska.

6. Boka wrogo patrzył na wartownika. Przeraził się nie
na żarty.

7. Chłopcy siedzą okrakiem na parkanie, stukając 
obcasami.

Anegdotka: wprost z opery:
Leo Slezak, znakomity śpiewak
operowy, zapytany kiedyś, co sądzi
o operze Don Carlos odpowiedział:
-Śpiewałem w tej operze przeszło
pięćdziesiat razy, ale do dziś nie
wiem, o co tam chodzi.
Żart:
Co to jest opera?
To jest takie coś, co zaczyna się o
siódmej, a jak spojrzysz na
zegarek po trzech godzinach, 
to jest siódma trzydzieści.

 
Maria Bernacka
Antosia Dyjas
Emilia Świder
Weronika Korbel
Julka Rajnysz
Weronika Sibiga
Marta Załuska
Szymek Błoński
Tomek Kasprzyk
Miłosz Sikora
DB
Dziękujemy dziadkowi Zuzi
Dziagiel za nowy aparat
fotograficzny!

  Kodeks złości, czyli jak radzić sobie ze swoją złością.
Do odczuwania złości każdy ma prawo, 
ale jak sobie z nią radzić, żeby nikogo nie krzywdzić.
  Oto propozycje klasy szóstej: 

Wolno nam:
a) Zacisnąć z całej siły pięści.
b) Narysować złość.
c) Powiedzieć, co nam przeszkadza.
d) Podrzeć gazetę z „pudełka złości” i wyrzucić ją do
kosza.
e) Zrobić kule z gazety i wyrzucić je do kosza.
f) Podejść do „kącika złości”, nadmuchać balon i
przebić go szpilką.
g) Przerwać pracę na 5 minut i poćwiczyć (np. 5
przysiadów, 4 podskoki).
h) Zaśpiewać lub zatańczyć.
i) Usiąść w kąciku uspokojenia i pomyśleć.
j) Założyć na głowę Kapelusz uczuć i posiedzieć w
„kąciku złości”.

Nie wolno nam :
a) Nikogo uderzyć, szczypać, gryźć, także siebie.
b) Niszczyć rzeczy wspólnych, własnych i innych
osób.
c) Nikogo wyzywać.
d) Pluć.

Strój do opery.

Strojem wyrażamy szacunek dla 
czcigodnego przybytku sztuki: opery

Oceńcie nas.
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Nasz stołówkowy
regulamin

Kl.6. : pióro 
i scena

Zachęcam
Was do
pisania, to
prawdziwa
przygoda.

Spójrzcie na
szkolny face-
book, tam jest o
mnie prawie
wszystko. Ciąg
dalszy na
stronie Szkoły,
a w STOpce
moja rady: nie
leńcie się,
próbujcie,
wytężcie siły. 
Warto!

Cieszę się, że
jury spodobała
się moja
opowieść
o psie, który
znalazł
przyjaciela.
Przeczytajcie,
jest trochę
wzruszająca.

Mozil śmieje się
z tych, którzy
atakują niektóre
jego perory, 
bo nie 
potrafią wyczuć
ukrytej w nich
ironii, ale to już
wyższa szkoła
jazdy. Nie dla
każdego!

W tym roku też
chcemy mieć
swój własny
teatr. Spotkania
na próbach
nawet o 7.15.,a
potem występ
na
konsultacjach,
dla rodziców i
naszej
wychowawczyni
To już będzie
trzecia premiera
Tym razem
spektakl

o tolerancji
autorstwa
naszej
rówieśniczki.
Trochę trudny,
ale damy radę.
  Teatr 7.15

Idźcie za głosem serca,talentu,intucji

I ja składam autograf

Propozycja
klasy szóstej

Antosia Dyjas laureatką XX Ogólnopolskiego
Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej LIPA 2016

Czesław Mozil

.

.


