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Witamy w Naszej Gazetce SZKOLNY NEWS!

Szkolny News
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej gazetki
"Szkolny News". W tym, oraz w następnych numerach,
znajdziecie interesujące, z naszego punktu widzenia, treści:
wiadomości, informacje i ciekawostki z otaczającego nas
świata, wywiady, część rozrywkową (humor, zagadki,
rebusy, krzyżówki), kulinarną i wiele więcej. Będziemy też
ogłaszać konkursy! Teksty będziemy pisać w języku
polskim, ale niektóre z nich będą po angielsku. Umieścimy
również treści, które Wy- drodzy czytelnicy -
zaproponujecie. Piszcie do nas na
adres: SzkolnyNews.redakcja@onet.eu.

W pierwszym numerze
przeczytacie:
Wywiad z panią Barbarą
Kamińską o Nowym Roku.
Sto pomysłów na spędzenie
ferii 2017 oraz plany
naszych uczniów na ferie.
O jubileuszu Wielkiej
Orkiestry Świątecznej
Pomocy.
Coś do śmiechu i rozrywki.
Coś do wypróbowania w
kuchni.
Coś do zrobienia na
wspomnienia. 
ZAPRASZAMY!

Gazetkę „Szkolny News” redagują uczennice
z klasy V i VI Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół w Zalasiu. Redaktorami gazetki Szkolny
News są: (od lewej) Justyna Kural (klasa
VI), Aleksandra Klita (klasa V), Karolina
Kurdziel (klasa V), Amelia Ryszka (klasa
V), Weronika Baster (klasa VI) oraz Paulina
Klita (klasa V). 
Redaktorem naczelnym gazetki oraz naszym
opiekunem jest pani Bogusława
Kanarkowska.

Redakcja Junior Media
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Nastał Nam Rok 2017 !

Jak Co Rok- Sylwester i Nowy        
                       Rok!

 Nowy Rok przypada 1 stycznia
każdego roku. Gdy wybije północ
wystrzeliwane są sztuczne ognie.
Oznacza to, że cieszymy się z
nastania Nowego Roku. Skąd
wzięła się nazwa Sylwester? Dzień
poprzedzający Nowy Rok nosi w
polskiej tradycji miano Sylwestra
od imienia świętego, który jest
wspominany w tym dniu w liturgii
w kościele rzymskokatolickim-
Świętego Sylwestra Papieża

Wywiad z Panią Barbarą Kamińską

- Czy rok 2016 był dla pani udanym rokiem? 
   
- Myślę, że to był udany rok.         
                         
- Co wydarzyło się najlepszego w minionym roku?              
                                               
- Na pewno były to jedne z najlepszych wakacji oraz
odnowienie bliższych stosunków z przyjaciółką ze studiów
                             
- Czy ma pani jakieś postanowienia noworoczne?

- Tak mam. Chciałabym zdrowo się odżywiać oraz by rok
2017 był lepszym rokiem od 2016.

- Jak minął pani Sylwester 2016/2017?

- Niestety, z powodu żałoby spędziłam go mniej
hucznie- w gronie najbliższych. Natomiast odkryłam
możliwości moich dzieci. Jedno z nich wytrzymało do
23:30, a drugie do 00:30!

-  Czy pani uważa, że rok  2017 będzie lepszy od
poprzedniego roku?   
                         
-  Oczywiście, że tak!
                                        
- Czy chciałaby pani przeżyć  rok 2016 jeszcze raz ?

- Tak, chciałabym.

- Czy wierzy pani w przesądy noworoczne?
        
- Jeśli o nich nie wiem, to nie,  ale przesąd mamy nie
zaszkodzi.

- Na ile ocenia pani miniony rok?    
                
- Oceniam go na  8/10

- Bardzo dziękujemy i życzymy spełnienia marzeń w 2017
roku.

 Wywiad z panią Barbarą Kamińską przeprowadziły
 Aleksandra Klita i Paulina Klita.              

Nowy rokPhoto credit: LA GRANDE TERRE via Foter.com / CC BY-NC-ND
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Serduszko WOŚP

25 LAT WOŚP!

Tegoroczny finał WOŚP odbył się w całej
Polsce 15 stycznia. W tym roku Orkiestra
grała dla ratowania zdrowia i życia dzieci
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz
zapewnienia godnej opieki osobom
starszym
Fundacja ta została założona w Warszawie
2 marca 1993 przez Jerzego Owsiaka, Lidię
Niedźwiedzką-Owsiak, Bohdana M.
Maruszewskiego, Piotra Burczyńskiego,
Pawła Januszewicza, Waltera
Chełstowskiego oraz Beatę Bethke.
Pierwotnie akcja została zapoczątkowana
przez magazyn BRUM TOP – piątkową
audycję programu III PR prowadzoną przez
Jerzego Owsiaka – spontaniczne datki
przesyłane w kopertach i przekazami
trafiły za pośrednictwem Owsiaka i PR na
rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca.
Pomysł założenia fundacji zrodził się po
udanej akcji zbierania pieniędzy dnia 3
stycznia 1993, zapoczątkowanej przez
Owsiaka w muzycznym programie
emitowanym przez drugi kanał telewizji
polskiej pt. „Róbta co chceta”, znanym
również pod nazwą „Kręcioła".Nazwa
„Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
została po raz pierwszy użyta w programie
„Róbta co chceta, czyli rock'n'rollowa
jazda bez trzymanki” w ferie
bożonarodzeniowe 1991 roku i jej autorem
jest Jerzy Owsiak.  (źródło: wikipedia)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) –
fundacja o charakterze filantropijnym, której
podstawowym celem według statutu jest: „działalność
w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu
życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie
na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na
działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej”. Najbardziej znaną formą działalności
fundacji jest coroczna, ogólnopolska impreza
rozrywkowo-medialna o charakterze charytatywnym,
nazwana Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Podstawowym elementem Finału jest granie
„wielkiej orkiestry”, czyli odbywające się w całej
Polsce (a także poza granicami) koncerty muzyczne, z
których dochód przeznaczany jest na cele Fundacji,
oraz inne wydarzenia organizowane w ramach finału,
jak np. różne imprezy kulturalne i sportowe. W czasie
Finału organizowanych jest również wiele innych form
zbiórki funduszy, z których najważniejsza jest
publiczna kwesta na ulicach miast (a także wsi)
prowadzona przez licznych wolontariuszy. Zebrane
pieniądze są przeznaczane na z góry ustalone cele
związane z ochroną zdrowia, szczególnie zdrowia
dzieci. Od 1 września 2004 fundacja ma status
organizacji pożytku publicznego. Przekazane na konto
fundacji 1% podatku dochodowego jest przeznaczane
na wsparcie hospicjów dziecięcych. Fundacja
otrzymała w 1999 roku statuetkę Dziecięcej Nagrody
"Serca" POMAGAJMYI O ZDROWIE INNYCH DBAJMY
:)                                                         (źródło:wikipedia)

internet
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Ciekawe Aukcje 

W tym roku wśród licznych licytacji
znalazły się te zaproponowane przez
znane osoby. Oto niektóre z nich:
- Kolacja z Robertem Lewandowskim,  
- Quad Rafała Sonika, na którym jeździł po
raz pierwszy w Rajdzie Dakar,
- Złoty medal siatkarzy z Mistrzostw
Europy w Turcji w 2009,

- Kombinezon narciarski Piotra Żyły z
autografami m.in. Kamila Stocha i Macieja
Kota,
 - Kask żużlowca Bartosz Zmarzlika,
 - Kask z autografem Mai Włoszczowskiej,
 - Rakieta tenisowa Agnieszki Radwańskiej
z jej autografem,
 - Koszulka z podpisem Kuby
Błaszczykowskiego;
 - Czapka Roberta Kubicy,
- Rękawice Kajetana Kajetanowicza,
 - Statuetka Jerzego Stuhra za film
„Obywatel",
 - Koszulka Papcia Chmiela (autora
komiksów „Tytus, Romek i A'Tomek”)
własnoręcznie przez niego malowana,
-  Kolacja dla czterech osób z Magdą
Gessler,
 - Kolacja ze sławną polską reżyserką
Agnieszką Holland, ·
- Gitara z autografem Carlosa Santany,
- Gitara Micka Jaggera, wokalisty Rolling
Stones,
 I wiele innych

 Ciekawa propozycja pochodzi z Jaworzna
gdzie przedmiotem licytacji jest … rondo w
centrum miasta, które, na cały rok, otrzyma
nazwę osoby lub firmy, która wygra
licytację.

quad bike

Nasi Wolontariusze

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
wspierali swoją pracą i zaangażowaniem
wolontariusze naszej szkoły: Oliwia Piekło,
Kinga Łydek, Martyna Czernecka, Izabela
Dyba, Justyna Łącka, Weronika Hrycaniuk,
Gabriela Markowicz i Krystian Nowak.
Uczniowie i nauczyciele, którzy
koordynowali akcją zbierania pieniędzy i
sprawowali opiekę nad wolontariuszami
zasługują na wielkie uznanie.  Dziękujemy. 

Wolontariusze zebrali kwotę 6083,65 zł.

Photo credit: AleSaD80 via Foter.com / CC BY
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Winter Holidays at Last!

Jak Uczniowie Naszej Szkoły
Spędzą Ferie? 

How to Fight Boredom During
Holidays? 

winter

W naszej szkole, w klasach 3a, 3b, 2, 5,
 przeprowadzona została ankieta na temat
sposobu spędzania ferii. W ankiecie
uczestniczyło 68 dzieci. Oto jej wyniki:

15 uczniów spędza ferie w polskich górach, 
32 uczniów spędza je w domu, 
31 uczniów będzie jeździć na nartach,
6 uczniów będzie jeździć na snowboardzie,
54 uczniów będzie jeździć na sankach. 

1. Watch films:

 ”Sing’’,
 ”Black butler:Book of the Atlantic”,

 ”Trolls”,
 ”Inside out’’,

 ”Capture the flag”,
 ”Star Wars”.

 2. Play computer games:

 ”TheSims”,
 ”Fifa17”,

 ”Rayman Legends”,
 ”Minecraft Story Mode”,

 3. Read a nice book:

 ”Silver”,
 ”Geek girl”,

 ”Girl Online”,
 ”The Lunar Chronicles’’.

 4. Meet your friends.

 5. Play games:

 ”Ego”,
 ”Monopoly’’,

 ”Bounce Off”,
 ”Dobble’’,

 ”Uno’’.

 6. Listen to music:

”History Maker”,
 ”Lemon tree’’,

 ”I see fire’’,
 ”Someone that I used to know”.

Photo credit: * Thierry * via Foter.com / CC BY-NC-ND
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DIY
Do It Yourself

Słoik wspomnień

 Potrzebne będą:
                         -taśma,
                         -wstążka,
                         -karteczka,
                         -flamastry,
                         -słoik.
Wykonanie
 Na karteczce napisać rok (aktualnie
2017),
Kartkę przykleić do słoika taśmą,
słoik ozdobić wstążką.
Do słoika przez cały rok wrzucamy
karteczki, na których zapisujemy
ciekawe wydarzenia z naszego życia.
Na końcu roku kiedy otworzymy słoik
będziemy wspominać miłe chwile.

Słoik wspomnień

Gorąca Czekolada
Jest to idealny przepis na chłodne      
zimowe dni.

Składniki:
                  -mleko
                  -tabliczka czekolady

Sposób przygotowania:
 Czekoladę rozpuścić w kąpieli
wodnej. Później dodać mleko. Przelać
do szklanek. Według uznania      
udekorować bitą śmietaną. Gotowe.

Rozgrzewająca
Herbata

Jest to szybki pomysł na dodanie
smaku do zwykłej herbatki. 
   

Składniki:
                   -pomarańcz
                   -cytryna
                   -goździki
                   -herbata w torebce
 

Sposób przygotowania
Herbatę zaparzyć, pokroić na plasterki
cytrynę i pomarańczę. Następnie do
zaparzonej herbaty dodać plasterki
pomarańczy i cytryny oraz goździki.
Gotowe.

Rozgrzewająca herbata

Gorąca czekoladaJustyna Kural

JustynaKural

Justyna Kural
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Śmiechu Warte :))
A man is talking to God.
 "God, how long is a million years?"
 God answers, "To me, it's about a minute."
 "God, how much is a million dollars?"
 "To me, it's a penny."
 "God, may I have a penny?"
 "Wait a minute."

I saw a poster today, somebody was asking
“Have you seen my cat?” So I called the
number and said that I didn’t. I like to help
where I can.

-Mamo jak będę duży to ożenię się z Kasią!
-Synku, ale na ślub muszą zgodzić się dwie osoby.
-Fajnie to ożenię się jeszcze z Anią!

 Kowalski do Nowaka:                                          
-Moja żona się odchudza. Codziennie trzy godziny jeździ
konno.                                          
-I co? Są jakieś efekty?                                        
-Owszem. W ciągu ostatniego tygodnia koń zrzucił siedem
kilo

Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od
południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się
Jasiu.

Zapłakany Jasiu przychodzi do domu. Matka pyta co się
stało, a Jasiu na to: 
- Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze
świadectwo!

Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:-
Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy?
Jasiu rozeźlony:
- Zwariowała pani! Skąd mam wiedzieć? Toż
to półtora miliona ludu...

Tata Jasia poszedł do szkoły Jasia poważnie porozmawiać
z jego nauczycielem.
Tata Jasia:
- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego!
Nauczyciel:
- I co w tym dziwnego?
- Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny!
- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma

kalendarz

Kontakt z redakcją : SzkolnyNews.redakcja@onet.eu

Prosimy o sugestie, pomysły, ciekawe historie, o których warto napisać. Planujemy kącik anegdot dziecięcych z wszelkiego rodzaju śmiesznymi
skojarzeniami, sytuacjami, powiedzeniami małych i większych dzieci. Przysyłajcie je do nas.

kalendarz
internet
internet
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Zima w Kadrze

Winter

Lighthouse

Birds

The Solitude of Winter

Styczeń 2010

Giotto

Photo credit: Unitopia via Foter.com / CC BY-NC-ND

Photo credit: brentdanley via Foter.com / CC BY-NC-SA

Photo credit: Foter.com / CC0

Photo credit: Vainsang via Foter.com / CC BY-NC-ND

B.Kanarkowska

Photo credit: Polda2 (Sabrina) via Foter.com / CC BY-ND
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	Nasi Wolontariusze
	Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierali swoją pracą i zaangażowaniem wolontariusze naszej szkoły: Oliwia Piekło, Kinga Łydek, Martyna Czernecka, Izabela Dyba, Justyna Łącka, Weronika Hrycaniuk, Gabriela Markowicz i Krystian Nowak. Uczniowie i nauczyciele, którzy koordynowali akcją zbierania pieniędzy i sprawowali opiekę nad wolontariuszami zasługują na wielkie uznanie.  Dziękujemy.
	Wolontariusze zebrali kwotę 6083,65 zł.

	Ciekawe Aukcje
	W tym roku wśród licznych licytacji znalazły się te zaproponowane przez znane osoby. Oto niektóre z nich: - Kolacja z Robertem Lewandowskim,   - Quad Rafała Sonika, na którym jeździł po raz pierwszy w Rajdzie Dakar, - Złoty medal siatkarzy z Mistrzostw Europy w Turcji w 2009,

	Winter Holidays at Last!
	How to Fight Boredom During Holidays?
	1. Watch films:
	”Sing’’,  ”Black butler:Book of the Atlantic”,  ”Trolls”,  ”Inside out’’,  ”Capture the flag”,  ”Star Wars”.
	2. Play computer games:
	”TheSims”,  ”Fifa17”,  ”Rayman Legends”,  ”Minecraft Story Mode”,


	Jak Uczniowie Naszej Szkoły Spędzą Ferie?
	3. Read a nice book:
	”Silver”,  ”Geek girl”,  ”Girl Online”,  ”The Lunar Chronicles’’.
	W naszej szkole, w klasach 3a, 3b, 2, 5,  przeprowadzona została ankieta na temat sposobu spędzania ferii. W ankiecie uczestniczyło 68 dzieci. Oto jej wyniki:
	4. Meet your friends.
	5. Play games:
	”Ego”,  ”Monopoly’’,  ”Bounce Off”,  ”Dobble’’,  ”Uno’’.

	15 uczniów spędza ferie w polskich górach,  32 uczniów spędza je w domu,  31 uczniów będzie jeździć na nartach, 6 uczniów będzie jeździć na snowboardzie, 54 uczniów będzie jeździć na sankach.
	6. Listen to music:
	”History Maker”,  ”Lemon tree’’,  ”I see fire’’,  ”Someone that I used to know”.


	DIY
	Do It Yourself

	Słoik wspomnień
	Gorąca Czekolada
	Potrzebne będą:
	Jest to idealny przepis na chłodne       zimowe dni.
	-taśma,                          -wstążka,                          -karteczka,                          -flamastry,                          -słoik.

	Składniki:
	-mleko                   -tabliczka czekolady

	Wykonanie
	Sposób przygotowania:
	Na karteczce napisać rok (aktualnie 2017), Kartkę przykleić do słoika taśmą, słoik ozdobić wstążką. Do słoika przez cały rok wrzucamy karteczki, na których zapisujemy ciekawe wydarzenia z naszego życia. Na końcu roku kiedy otworzymy słoik będziemy wspominać miłe chwile.
	Czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Później dodać mleko. Przelać do szklanek. Według uznania       udekorować bitą śmietaną. Gotowe.


	Rozgrzewająca Herbata
	Jest to szybki pomysł na dodanie smaku do zwykłej herbatki.
	Składniki:
	-pomarańcz                    -cytryna                    -goździki                    -herbata w torebce

	Sposób przygotowania
	Herbatę zaparzyć, pokroić na plasterki cytrynę i pomarańczę. Następnie do zaparzonej herbaty dodać plasterki pomarańczy i cytryny oraz goździki. Gotowe.


	Śmiechu Warte :))
	-Mamo jak będę duży to ożenię się z Kasią! -Synku, ale na ślub muszą zgodzić się dwie osoby. -Fajnie to ożenię się jeszcze z Anią!
	Kowalski do Nowaka:                                           -Moja żona się odchudza. Codziennie trzy godziny jeździ konno.                                           -I co? Są jakieś efekty?                                         -Owszem. W ciągu ostatniego tygodnia koń zrzucił siedem kilo
	A man is talking to God.  "God, how long is a million years?"  God answers, "To me, it's about a minute."  "God, how much is a million dollars?"  "To me, it's a penny."  "God, may I have a penny?"  "Wait a minute."  I saw a poster today, somebody was asking “Have you seen my cat?” So I called the number and said that I didn’t. I like to help where I can.
	Na lekcji geografii: - Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od południa - mówi nauczycielka. - A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się Jasiu. Zapłakany Jasiu przychodzi do domu. Matka pyta co się stało, a Jasiu na to:  - Spóźniłem się do szkoły i dla mnie zostało najgorsze świadectwo!

	Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia:- Jak nazywają się mieszkańcy Warszawy? Jasiu rozeźlony: - Zwariowała pani! Skąd mam wiedzieć? Toż to półtora miliona ludu...
	Tata Jasia poszedł do szkoły Jasia poważnie porozmawiać z jego nauczycielem. Tata Jasia: - Mój syn dostał jedynkę z angielskiego! Nauczyciel: - I co w tym dziwnego? - Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny! - Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma
	Kontakt z redakcją : SzkolnyNews.redakcja@onet.eu
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