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ZBLIŻAJĄ SIĘ
WAKACJE!!!

Bezpiecznie 
z komputerem

Opisy zamieszczone z tyłu opakowania
podają najważniejsze przyczyny
przeznaczenia gry dla danej grupy
wiekowej. Jest osiem takich opisów:
przemoc, wulgaryzmy, lęk, narkotyki,
seks, dyskryminacja, hazard i gra w
Internecie z innymi ludźmi.
Oto one:

W grze jest
używany wulgarny
język.

Gra może
przestraszyć
młodsze dzieci.

Gry, które
zachęcają do
uprawiania
hazardu lub go
uczą.

Gra zawiera
elementy
przemocy.

Gra pokazuje
przypadki
dyskryminacji lub
zawiera materiały,
które mogą do niej
zachęcać.
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Wszystkim naszym
czytelnikom życzymy
udanego wypoczynku.
Cieszcie się z każdego

słonecznego dnia i z każdej
przeżytej przygody. Niech

nadchodzące wakacje będą
bezpieczne, radosne i pełne
niezapomnianych wrażeń.

 Wracajcie wypoczęci, opaleni
i w doskonałych humorach.

                                                           REDAKCJA
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Gracz może
grać online

W grze
pojawiają się
nawiązania do
narkotyków
lub jest
pokazane ich
zażywanie. 

W grze
pojawiają się:
nagość i/lub
zachowania
seksualne.

x x x

Moja przygoda z
muzyką zaczęła się

w naszej szkole.

Marysia Waściszakowska to miła,
skromna piątoklasistka.
Niewiele o sobie mówi, więc jej
występ 11 maja, podczas
koncertu promocyjnego Szkoły
Muzycznej z Błażowej, był dla
nas niemałym zaskoczeniem.

- Z podziwem słuchaliśmy "Poloneza g-moll"  Fryderyka Chopina , który wówczas, tak pięknie zagrałaś
przed naszą szkolną publicznością. Jak długo uczysz się grać? Jakie były początki? Opowiedz nam coś o
tym.
- Pierwsze kroki, jeśli chodzi o muzykę, stawiałam w naszej szkole. Uczyłam się wtedy grać na
keyboardzie pod okiem instruktorów z AVmusic. Szło mi chyba nieźle, bo rodzice zdecydowali, żebym
kontynuowała naukę w Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej (tam też uczy się grać moja siostra Ania).
Obecnie uczęszczam do klasy fortepianu w 4 – letnim cyklu nauczania. Do szkoły muzycznej chodzę już
trzy lata.

- Czy musiałaś przejść jakiś egzamin?
- Tak. Podczas przesłuchania trzeba było zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę oraz ocenić czy
dźwięki grane przez panią instruktorkę „idą” w górę, czy w dół.

- Niedawno, podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka, mieliśmy przyjemność usłyszeć w Twoim
wykonaniu utwór „ Dla Elizy” Ludwiga Van Beethovena. Jak długo trzeba ćwiczyć,  żeby tak ślicznie grać
tak trudne utwory?
- Poloneza g-moll" Fryderyka Chopina nauczyłam się w ciągu około 2 – 3 tygodni. Dla ,,Elizy” ćwiczyłam
trochę dłużej, bo jest to zdecydowanie trudniejszy utwór.,

- Czy oprócz występów w naszej szkole miałaś już okazję zaprezentować się przed szerszą
publicznością?
                                                                                                                           cd.s3

Marysia Waściszakowska

                                  Bezpiecznie 
                                z komputerem
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Moja przygoda z muzyką zaczęła się w naszej szkole.
- Występowałam na koncertach i różnych uroczystościach w Błażowej, w Błażowej Dolnej, w Kielnarowej
i w Stalowej Woli.

- Podczas Twoich występów nie wyczuwaliśmy żadnego zdenerwowania. Czy masz jakiś sposób na
stres?
-Choć może tego nie widać, to jednak trochę się denerwuję. Wydaje mi się, że występ w Stalowej Woli był
dla mnie pod tym względem przełomowy. Tam była bardzo duża i zupełnie obca mi publiczność. Od tego
czasu znacznie lepiej radzę sobie ze stresem.

- Słyszałam, że śpiewasz też w chórze.
- Tak. Należę do chóru w tej samej szkole, w której uczę się grać. Wyjeżdżam też na różne występy z
chórem.
-Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia.
                                                      Rozmawiała Magda Tereszkiewicz.

Jak spędzić bezpiecznie wakacje?
Po dziesięciu miesiącach pracy nadchodzi tak oczekiwany przez wszystkich czas odpoczynku. Niestety
nie wszystkie miejsca, w których się bawimy są bezpieczne. Często zapominamy o zachowaniu
podstawowych zasad bezpieczeństwa. To właśnie podczas wakacji rośnie liczba tragicznych wypadków,
których można by uniknąć.
Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:
  Rower i wrotki, piłka.

Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw!
Nie pożyczaj roweru nieznajomym!!!
Zakładaj kask rowerowy na głowę!!!
Zachowaj ostrożność podczas przechodzenia przez jezdnię!!!
Graj w piłkę daleko od ulicy!!!

  Nad wodą.
Kąp się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli!!!
Nigdy nie skacz do wody „na główkę”!!!
Słuchaj poleceń ratownika !!!
Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców!!!
W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym!!!
Dbaj o czystość plaży!!!
Przestrzegaj regulaminu kąpieliska!!!

  W górach.
  Zawsze idź szlakiem wyznaczonym!!!
 Słuchaj się opiekuna!!!
 Nie zbaczaj ze szlaku!!!
Nie wyruszaj w góry podczas burzy!!!

Dbaj o swoje bezpieczeństwo:
 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod opieką dorosłych;
 Zawsze mów opiekunom lub rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby
dorosłej;
Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym;
Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem z nieznajomymi.
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Z ŻYCIA SZKOŁY
16 maja w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród
dzieci i młodzieży prowadzone przez trenera z krakowskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji „Profed”.
W środę, 17 maja, chętni uczniowie klas IV – VI udali się na wycieczkę edukacyjno – integracyjną do
Arboretum w Bolestraszycach.
17 maja 2017r. uczniowie naszej szkoły, którzy tworzą Zespół Wokalny, wzięli udział w Powiatowym
Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Krasnem. Zespół w składzie: Julita Drabicka, Zuzanna Ślusarska,
Weronika Bober, Martyna Kalita, Maja Chruszcz, Emilia Kowal, Magdalena Pluta, Natalia Szura,
Gabriela Sobkowicz, Magdalena Tereszkiewicz, Jakub Filip, Kacper Krużel oraz Dawid Inglot
zwyciężył w przesłuchaniach konkursowych zajmując I miejsce.

REKORDY
ZWIERZĄT

WYJEC

Wyjec

Wyjec  jest najbardziej hałaśliwym ze ssaków. Jego  krzyk  słychać  z  odległości  od  3 do  5 km. Jest on
największą małpą  amerykańską.  Swoją  nazwę  zawdzięcza  niskiemu  i chrapliwemu  wyciu 
rozbrzmiewającemu wieczorami  i  rankami  w  tropikalnych  lasach.  Wycie jest formą terytorializmu,
demonstrowania swojej obecności przedstawicielom innych grup rodzinnych celem uniknięcia sporów
przy spotkaniach na granicy zajmowanego terytorium.

Wyjec

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Szkolny konkurs matematyczny, w którym uczestniczyło 29 uczniów
z kl. IV – VI, dobiegł końca. Z przyjemnością informujemy, że
zwycięzcą tegorocznych zmagań o najwyższą ocenę z matematyki
został czwartoklasista Jakub Jaworski. Zgodnie z regulaminem Kuba
otrzymuje szóstkę z matematyki do dziennika. 
                              Gramatyczna korrida!
Zdobywcą największej ilości punktów, a tym samym laureatem
konkursu "Gramatyczna korrida" został również Jakub Jaworski. W
nagrodę otrzymuje on szóstkę z języka polskiego do dziennika. 
Wręczenie dyplomów i skromnych nagród nastąpi podczas
uroczystości zakończenia roku szkolnego. Gratulujemy!!!
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom. 

Jakub Jaworski

N.Sz N. Sz.

N. Sz.
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