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                            Stara gazetka, nowa redakcja, 

                             czyli reaktywacja 

           I w końcu udało się! 
      Mamy redakcję, pomysły
               i dużo zapału!  

Redakcja Tłelfki

Zapowiedź pozo-
stania na dłużej w
szkole podstawo-
wej obudziła we
mnie chęć zbudo-
wania na nowo
redakcji gazetki
szkolnej. Po krót-
kim zwiadzie oka-
zało się, że

pomysł znalazł
zwolenni-ków
wśród dzieci i tak
powołalismy do
życia zespół
dzien-nikarski
naszej Tłelfki.
Obecny numer
specjalny jest dla
nas pilotażowym.

Musimy bowiem
opanować
technikę pisania
artykułów oraz
umieszczania ich
na makietach pro-
ponowanych przez
redakcję Junior
Media. 

 Już za chwileczkę,
już za momencik,

wakacje dla wszystkich
zaczną się kręcić :)

Zaczęliśmy ostatni
miesiąc nauki.
Wszyscy z tęsk-
notą spoglądamy
na kalendarz
i planujemy letni
wypoczynek. 
W naszym nume-
rze specjalnym
zapraszamy do
spojrzenia na to,  
co dobrego prze-
żyliśmy w powoli

kończącym sie
drugim semestrze.
Wyjazdy,
konkursy, zabawy
i spotkania,
których było bez
liku sprawiają, że
lepiej rozumiemy
świat i
przeżywamy
każdy dzień.
Zapraszamy do
lektury . 

A.Turek
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  Międzyszkolny
       Konkurs    
     Mitologiczny

Zielona szkoła

Podejmij
wyzwanie:

Na podpisanej
kartce napisz
odpowiedzi na
poniższe
pytania, wrzuć
do skrzynki
przy portierni 
i zagraj
o nagrodę. 
 Czekamy do
7.06.

Pytania:

1. Bogini miłości
to...
2. Bożek
śmierci to ...
3. Boski
posłaniec to ..
4. Władca
podziemi to...
5. Żona Syzyfa
to ...
Miłej zabawy:)

         Zielona szkoła-
   zdaniem nauczyciela,  
           okiem dziecka

Uczestnicy

W kwietniu dwie klasy trzecie
wyjechały uczyć się "na zieloną
łączkę". O ich wyjeździe rozma-
wiałem z wychowawczyniami
klas trzecich, p. G. Ślązak i M.
Gabryelską. Zdaniem nauczy-
cielek, a ja się z nimi zgadzam,
zielone szkoły przynoszą nam,
dzieciom, dużo korzyści. W cza-
sie takich wyjazdów uczymy się
samoobsługi, właściwych relacji 
z innymi, poznajemy nowe miej-
sca i bawimy się w nowe zaba-
wy.  Uczniom zaś najbardziej
po-dobał się surwiwal w lesie,
podchody, basen i zabawy. O.K.

        Szkolne zabawy 
    dla dużych i małych,
      czyli jajowe szyfry
      i poetyckie zapasy

Tłok w holu głównym, rozbawio-
ne dzieci biegające z kartkami
po szkole, wypieki na twarzy i
kolejka do pudełka - to obrazek z
zabaw szkolnych. Wszyscy
mogą zmierzyć się z zadaniem -
cukierek otrzyma każdy.  :)

-

"Na Olimpie"

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych 
i szóstych. Jak co roku,  zawodnicy wykazywali się
wiedzą na temat mitów rywalizując ze sobą w
dwóch etapach. Do drugiego przechodzi zawsze
tylko dziesięciu, bo jest on przeprowadzany w
formie teleturniejowej rozgrywki "Jeden z
dziesięciu". Poziom był bardzo wysoki, a
rywalizacja wyrównana.

Osobną, zawsze oczekiwaną
atrakcją konkursu jest zabawne
przedstawienie o tematyce
mitologicznej. Wybrani,
uczniowie bawią publiczność
scenami z życia Olimpijczyków.
W tym roku przedstawienie
wzbogacone było układem
"Taniec nimf" przygotowanym
przez p. Z. Dąbrowską.

I etapOd 10 lat w
naszej
szkole pani
Jolanta
Przybylska
organizuje
szkolny kon-
kurs poświę-
cony
mitologii
greckiej. W
tym roku  
zyskał rangę
międzyszkolną
 

Fajnie tu mamy

Szałas?

A. Turek

-

A. Turek

A. Turek

G. Ślązak

G.Ślązak
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Poczytać -
dobra
rzecz, a
jeszcze jak
można się
zabawić.

            Copernicus 

             Świerszczykowy klub książkowy
         to nowy, całoroczny projekt adresowany
             do dzieci nauczania początkowego

Dużym wyzwaniem jest także
szukanie sponsorów. Organizator-
kom zależy na tym, aby uczniowie,
którzy są najlepsi, cieszyli się z
otrzymanych nagród, dlatego
szczególnie dbają o ich atrakcyj-
ność. Każdego roku konkurs daje
uczestnikom dużo emocji, a
przygotowującym go paniom
satysfakcję, co widziałyśmy oso-
biście, pomagając w organizacji
przebiegu tegorocznej edycji.
Domi i Olcia

Od dziewięciu lat panie: Ewa Figiel,
Maria Podsiad i Weronika
Mika organizują międzyszkolny
konkurs o kosmosie pt. „Coperni-
cus”. Za pierwszym razem był to
konkurs plastyczny, a kolejne
edycje były już konkursami wiedzy.
Uczestnicy wykonują różne za-
dania: tekstowe, krzyżówki, odga-
dywanie hasła, układanie puzzli.
Podobno najtrudniejszymi zada-
niami dla uczestników są pytania
dotyczące podboju kosmosu. Dla
organizatorów zaś najtrudniejsze
jest oczekiwanie na  zgłoszenia.
uczestników z innych szkół.

"Świerszczyk"
to dwutygodnik
dla dzieci, który
bawi i uczy od
72 lat.  W tym
roku w naszej
szkole zrealizo-
wano całorocz-
ny program
czytelniczo- 
-plastyczny 
w oparciu o tę
gazetkę.

Spotkania odbywały się w cztelni.
Uczestnikami byli uczniowie klas1-
3. Na zajęciach wykonywano prace
plastyczne, czytano artykuły,
prezentowano informacje na
określony temat, a tematy były
różnorodne. Nam szczególnie 

podobały się Dachowce i
Domow-ce. Zajęcia te
poświęcone były kotom, ale inne
dzieci miło wspominają
spotkanie z dinozau-rami czy
pingwinami. Ciekawe było też
jedno z ostatnich zatytu-łowane:
"Skarb w bibliotece, już tam
lecę". I Wy wpadnijcie czasem
do biblioteki. Zapraszają panie  I.
Klimczyk i W. Kowalska.

Skarb

Paszczaki

Nie jest łatwo

Laureatki

  Uśmiech  
numeru
 "Jasiu pyta
kolegę:
- Dlaczego
jesteś taki we-
soły?
- Bo byłem u
dentysty!
- I co w tym
wesołego?
- Nie zastałem
go."

   Po komunii
 - Kupiłem
 córce kamerkę
 internetową.
 - I co?
 - Teraz połowę
 pokoju ma
 zawsze
 posprzataną.

 Zaczerpnięto    
     ze

"Świerszczyka" 
I. Klimczyk

I. Klimczyk

K. Frąsiak

K. Frąsiak
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     Rebusowe 
     zmagania

     Harcerski
        biwak

                    Szkoła teatrem stoi,
     bo w każdej klasie i z wielu okazji nasi    
 uczniowie coś przedstawiają i kogoś grają.

Miałem przyjemność przeprowa-
dzić wywiad z panią Sochaj ,
która prowadzi kółko teatralne
w naszej szkole. Z rozmowy
dowiedziałem się, że spotkania
odbywaja sie od pierwszego
semestru a uczestniczą w nich
chętni uczniowie z klas 4-6.

Obecnie uczestnicy spotkań
przygotowują ,,Śpiącą
Królewnę'',  którą planują zapre-
zentować na festynie 2.
czerwca. Interesowało mnie, co,
zdaniem prowadzącej, pociąga
dzieci w teatralnych
spotkaniach. Okazuje się, że
lubią miłą atmosferę spotkań i
wyzwania, jakie stawia przed
nimi występ.     Kuba

Właściwie
każde więk-
sze wydarze-
nie w szkole
jest wzboga-
cone wystę-
pem teatral-
nym.Śmiało
można po-
iedzieć, że 
w co drugiej
klasie działa
okresowo
jakaś trupa.
Ale regular-
ne kółka tea-
tralne są
dwa, prowa-
dzone przez
p. Sochaj. 

21 kwietnia harcerze z naszej
szkoły wybrali się na trzydniowy
Rajd Świętego Jerzego, który
odbył się w Toszku. Na rajdzie
zorganizowana została gra tere-
nowa. W tym roku wzięło w niej
udział ponad 300 osób! Zabawa
polegała na znalezieniu punktów 
z zadaniami i wykonaniu ich.

Zazwyczaj były to zadania logicz-
ne i sprawnościowe. Niestety
mieli na to tylko 8 godzin, a punkty
były rozstawione po całym
Toszku. Konkurowali z 13 innymi
patrolami harcerskimi. Poziom
trudności za-dań zależał od
wieku, czyli zuchy, harcerze 4-6
klasa, harcerze starsi gimnazjum i
wędrownicy liceum. 
W trzecim dniu biwaku ogłoszono
wyniki. Pierwsze miejsce zajęły
harcerki z naszej szkoły, Oliwia 
i Kasia, czyli Żagwiowe Onomato-
pejki. Nagrodą była wycieczka do
Warszawy. Było super. Oli i Kisiel

-

Zespół

Nie ufaj obcym

  Uśmiech 
   numeru

Nauczyciel
wyjasnia na
lekcji:
-Ciepło spra-
wia, że
rzeczy
zwiekszają
swoją
objętość
zimno - że
się kurczą.
Możecie
podać jakieś
przykłady?
Zgłasza się
Jasiu.
-
Oczywiście,
wakacje sa
dłuższe a
ferie zimowe
krótkie.

Zaczerpnięto 
      ze
"Świerszczyka"

-

W naszej redakcji jest grupa od
łamigłówek i zadań logicznych.
Jeśli macie swoje pomysły,
możemy je opublikować, a dziś
zapraszamy do rebusa
przygotowanego przez Marka?
Spróbujcie.  Powodzenia :))

-

G. Grzybowska

-

-
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  Euroweek

Na spacerku

*

*

  Pierwsza Komunia

   Uczniowie klas trzecich 21 maja
2017 r. przystąpili do Pierwszej
Komunii Św. Było to piękne i
uroczyste wydarzenie zarówno dla
dzieci jak i rodziców. Uczniowie
przygotowywali się bardzo
sumiennie od września. 
W końcu nadszedł ten wielki dzień.
Pogoda zrobiła wszystkim
niespodziankę i od samego rana
świeciło pięknie słońce.
  Ks. Sebastian na religii mówił
nam, że Komunia Święta to ciało i
krew Pana Jezusa, ale słowo
Komunia oznacza też wspólnotę,
jedność. 

Zawsze byłam ciekawa, dlaczego
przystępujemy do tego
sakramentu akurat w wieku 9 lat.
Ks. Sebastian wyjaśnił mi, że
chodzi o to, żeby być osobą na
tyle dojrzałą, żeby zrozumieć, że
nie jest to zwykły opłatek. Z moimi
rówieśnikami rozmawiałam o
wymarzonych prezentach i stroju
komunijnym. Większości z nas
odpowiada obecna alba. Niektóre
dziewczynki chciałyby na niej
mieć więcej ozdób. A prezenty?
Sami wiecie: komórka, PSP..., no
może rower :)   Pola    
   

Na zajęciach

EuroWeek 
 to Szkoła
Liderów,
która
organi-zuje
obozy
edukacyjne
dla
młodzieży.
Program
ten ma
ułatwiać
młodzieży
włączanie
się w życie
demokraty-
cznego spo-
łeczeństwa.
W marcu
nasi
uczniowie
byli na
EuroWeeku
 
w Kotlinie
Kłodzkiej.

Wiele jest zalet takiej formy nauki. Przede wszystkim
na obozie spotyka się młodzież z całej Polski z wo-
lontariuszami z całego świata. Zajęcia prowadzone są
w grupach, co prowokuje do kreatywności i odwagi.

Nasi uczniowie zawarli nowe
znajomości, dowiedzieli się o
różnych ciekawych rzeczach na
temat krajów, z których pocho-
dzili wolontariusze, a przede
wszystkim doskonalili swoje
umiejętności językowe,
ponieważ posługiwali się
językiem angiel-skim. Każdy
uczestnik otrzymał na
zakończenie certyfikat.

Uczestnicy wyjazdu wspominają
go z sentymentem. Bardzo
podobały im się zajęcia z wolon-
tariuszami. Ciekawe zwłaszcza
było kręcenie filmików w j.
angiel-skim. Naszym uczniom
podobały się także wycieczki do
Kłodzka i Bystrzycy. Wszyscy,
z którymi rozmawiałyśmy chcą
pojechać tam znów za rok:)
  Pati i Olcia

  Uśmiech
   numeru

- Jasiu,
czemu
stukasz
ciągle tym
długo-pisem
o ławkę?
- Bo
odganiam
krokodyle,
proszę pani.
- Jasiu,
przecież tu
nie ma
żadnych
krokodyli -
mówi
zdenerwowana
pani.
- No widzi
pani, jaki
jestem
skuteczny.
Odpowiada
zadowolony
Jasiu.

 Zaczerpnięto
       ze
"Świerszczyka"

K. Kowalczyk

*

*

K. Kowalczyk


