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Szkoła Podstawowa nr 7 w
Jeleniej Górze
Sudecka 53
58-560, Jelenia Góra
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Nasza gazetka szkolna wydawana jest -z przerwami-od 8 lat! Ten numer po raz pierwszy tworzymy na
platformie JuniorMedia.
A wywiad...nie mógł być przeprowadzony z nikim innym, jak z najważniejszą osobą w naszej szkole, czyli Panią
dyrektor, Elżbietą Rybak.

-Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
-31 lat
-Co lubi Pani w uczniach ,a czego nie?
-Lubie w nich to , że są otwarci, obowiązkowi.
-Jaki ma pani sposób żeby uczniowie nie nudzili się
na lekcji?
-Ciekawe zajęcia.
-Jakie lubiła Pani przedmioty, gdy chodziła do
szkoły?
-Bardzo lubiłam historię i j. polski.
-A dlaczego?
-Historię dlatego , że  mnie interesowała .Czytałam
dużo książek historycznych. Język polski za to , że
pisałam dużo wypracowań.
-Co myśli Pani o wprowadzeniu ósmych klas?
-Czas pokaże.
-Co lubi Pani w szkole, a co by Pani zmieniła?
-Lubię uczniów, bo szkoła dzięki nim żyje.Zmieniłabym
sposób spędzania przerw, szczególnie przez 
niektórych uczniów.
-Jakie jest Pani hobby?
-Lubię czytać książki, bardzo chętnie chodzę na
wycieczki i jeszcze jednym z moich hobby są kije do
nordic walking.
-Czy ma pani jakieś zwierzątko?
-Mam,kota rasy Mainkun.
-Ile ma lat?
-8 lat.
-A jak się nazywa?
-Nazywa się Tosiek.
-Jakie danie lubi Pani najbardziej z naszej szkolnej
stołówki?
-Kotlet schabowy z zasmażaną kapustką.
-Dziękujemy za wywiad.
-Dziękuję.
                  wywiad przeprowadzili Vica i Andrzej

Elżbieta

                                                                      Samorząd  Szkolny
                 życzy całej kadrze nauczycielskiej, pracownikom szkoły, wszystkim uczniom i Rodzicom
                                           zdrowych , spokojnych świąt Bożego Narodzenia
                                                  i samych sukcesów w Nowym Roku

Rybak
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-ZAPYTALIŚMY NAJMŁODSZYCH I NAJSTARSZYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY,
CO  CHCIELIBY  DOSTAĆ POD CHOINKĘ. A TO ICH ODPOWIEDZI :
KLASA 1A-czyli najmłodsi: lego star wars,lego ninjago ,lego nexonights,Wyścig z czasem,czekoladki, które
można zrobić, Litles petshop,auto na pilota, lego friends.
A TO CHCIELIBY  DOSTAĆ UCZNIOWIE KLASY 6: pieniądze , telefon, rodzinne święta,e-book,
dron ,mn4.
ZAUWAŻACIE RÓŻNICĘ?:-)A Wy co chcielibyście znaleźć w Wigilię?
**************************************************************************************************************************
TAKIE SAMO PYTANIE ZADALIŚMY TEŻ NAUCZYCIELOM...poczytajcie, jakie odpowiedzi otrzymaliśmy:

A. Migura-,,Coś mile zaskakującego",K. Wojciechowicz-,Kiążkę",J. Bochan-,,worek cukierków", L.Hołub-
"Nic,wszystko mam", M. Walaszczyk-,,Nowe buty do biegania",H. Rakowska-,,Kuferek niespodzianek i e-
booka",B. Kieta-,,Długi sen o zimie" ,K.Trościńska-,,Zegarek",M. Nowak-,,Książkę"
B. Kapelarz-francuskie perfumy,J. Niemczyk-,,Tusz do rzęs (dobry)"Pani Asia (sekretariat)-,, Przygodową
książkę"pani Gloria (świetlica)-,,Torebkę",A. Olchówka- ,,Książkę",M. Kołyszko-Wilk-,,Książkę lub płytę",
E,Majda- ,,Ładne perfumy", pani Kamila,,Zdrowie", pani Ewa z biblioteki- ''Dobrą książkę", D. Chocianowicz-
,,Zdrowie", nauczyciel wspomagający w kl.II, p.Cińcio- ,,Niespodziankę", p. Tośko- ''Książkę", p.
dyrektor,E.Rybak- "Książkę', p. Kozar (wych.kl.IIIa)- ,,Ciekawą książkę", p. Siegieńczuk(religia)- Pismo Św.,
p. pedagog,A.Stolicka- ,,Telefon", V.Dobrowolska- ,,Super drogie perfumy".
Jak widać, najpopularniejsze ,,życzenie" wśród nauczycieli to książka. Szkoda, że uczniowie nie mają-
najczęściej-takich marzeń...:)

                                                    ZAGADKA  MATEMATYCZNA!!!
Renifer, wilk i porosty muszą być przewiezione na drugi brzeg rzeki. W łódce Mikołaj zmieści tylko porosty lub 
jedno ze zwierząt. Na brzegu nie może pozostać wilk  z reniferem, gdyż wilk go zje; nie może to być renifer z
porostami, bo także zostaną zjedzone. W jaki sposób Mikołaj powinien bezpiecznie przetransportować całą trójkę
na drugą stronę?Na podstawie rysunku i treści zadania odpowiedz:
W ilu co najmniej ruchach można dokonać przeprawy?Które zwierzę jest przewożone najwięcej razy? Ile?
Jeśli znasz odpowiedź, zgłoś się do nauczycielki matematyki, pani B.Kiety. Trzy pierwsze osoby, które
wskażą prawidłową odpowiedź,zostaną nagrodzone!
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                              MOJE HOBBY
       Mam na imię Nadia. Moje hobby to ,,gimnastyka
artystyczna’’. Trenuję gimnastykę już 4 lata. 
      Dzięki niej potrafię zrobić szpagat i położyć się w
nim, założyć mostek, gwiazdę, pierścionek,
skorpiona,nogę za głowę i skłon do przodu na
wyprostowanych nogach.  
      Jest to sport, w którym dzięki regularnym
treningom, ciało staje się elastyczne i rozciągnięte.      
   Cierpliwość to podstawa, ponieważ bez
przygotowania i porządnej rozgrzewki, można zrobić
sobie krzywdę - naciągnąć mięsień lub ścięgno.            
  Gimnastyka daje mi radość, a pokonując własne
słabości - wielką satysfakcję.  
Nadia Sieja, 4A

SIEJA

SIEJA

     Chcielibyśmy dziś polecić Wam grę
                  Raymen Adventures
Grając w nią podróżujesz stworem po wielu
wymiarach. 
Przeżywasz różne, niezapomniane
przygody.Poznajesz stworki też, które próbują
przeszkodzić, a czasem pomagają w rozgrywce.
Uwaga, gdy zaczniesz grać, możesz nie móc
przestać:)                            Marcel i Andrzej

.

                       OGŁASZAMY KONKURS 
         NA NOWĄ NAZWĘ NASZEJ GAZETKI
Chcielibyśmy zmienić starą nazwę naszej gazetki na
nową.Jeśli masz pomysł na ciekawą, zaskakującą
nazwę, zgłoś ją wychowawcy, a On przekaże nam. 
Rozważymy każdą propozycję!
            Dla zwycięzcy przewidziana jest                        
              nagroda!!!Zachęcamy do udziału!

             DOŁĄCZ  DO  NAS!
 Członkowie Koła Dziennikarskiego spotykają się w
czwartki na 6-ej lekcji. Jeśli ten termin Ci nie
odpowiada, a chciałbyś napisać artykuł lub zostać
klasowym redaktorem, zgłoś się do wychowawcy , a
On na pewno skontaktuje Cię z nami. Zapraszamy!

Na religii pani pyta Jasia:
-Wymień jedno święto matki Boskiej
-Merry Christmas
***
.Jasiu przychodzi do mamy:
-Mamo,choinka się pali.
-Synku, nie mówi pali, tylko ,,świeci".
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci:)
***
Pani na lekcji pyta Jasia
-Jasiu jaki jest największy las na świecie?
-Las Vegas proszę Pani
***
-Grecki Bóg czystości?
-Domestos
***
Jak się nazywa żona popa?
-Poparzona***
Na lekcji chemii Pan rysuje na tablicy schemat:
-Małgosiu jaki to schemat?
-No... mam go na końcu języka.
-Dziecko wypluj to! To jest kwas siarkowy!

NADIA

NADIA

.


