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Witamy w nowym roku szkolnym!!!!

                                   To my....  Ryszard Przymus

Witaj! Dzień dobry! To – my...
 Poznajesz nas, nasza szkoło?
 Wracamy do ciebie z wakacji

 Ze słońca piłką wesołą.
 Jeszcze jesteśmy w lesie

 I leżymy na plaży...
 Pozwól przed pierwszą lekcją –

 Powspominać, pomarzyć!
 A za chwilę nad książką
Pochylimy znów głowy....
Bo już słońce przez okno

Świeci blaskiem wrześniowym.

M.G

Witamy w nowym roku szkolnym! 

   Wszystkim uczniom życzymy zapału
oraz wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
Niech nauka sprawia Wam dużo radości, a
szkoła niech się stanie drugim domem, do
którego będziecie przychodzić z ochotą.    
   Niech się stanie prawdziwą krainą
radości.

W tym numerze jeszcze:
-Klasy dziennikarskie w naszej szkole.
-Wrześniowe kalendarium.
-Humor szkolny.
-Rusz głową!
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   Jak napisać ciekawy artykuł? Czy przeprowadzenie
wywiadu jest trudne? W jaki sposób wykonać
profesjonalne zdjęcie? 
   Na wszystkie te pytania znajdą odpowiedź uczniowie
klasy 4a i 4c, którzy w ramach zajęć kształtujących
kreatywność wezmą udział w ogólnopolskim
edukacyjnym projekcie Junior Media.      Nad uczniami
czuwać będzie redaktor naczelna Pani Monika
Gancarczyk – Dul. W ramach tego projektu uczniowie
wspomnianych klas będą redagować profesjonalną
gazetkę szkolną (na oryginalnych szablonach
regionalnych gazet). Wezmą również udział w wielu
zespołowych oraz indywidualnych konkursach
dziennikarskich. 

Zasady zbierania punktów:
1.  Punkty w rankingu #juniorlab dla redakcji
przyznawane są za udział w zadaniach indywidualnych
i zespołowychw wyzwaniach #juniorlab oraz w innych
konkursach prowadzonych 
w serwisie www.juniormedia.pl.

2.  Junior redakcje otrzymują:
a)  5 pkt. za stworzenie i opublikowanie gazetki liczącej
min. 4 strony w serwisie www.juniormedia.pl. 
b)  5 pkt. za zgłoszenie pracy konkursowej w zadaniu
zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;
c) 30 pkt. za zajęcie 1. miejsca w zadaniu zespołowym
w wyzwaniu #juniorlab;
d)  20 pkt. za zajęcie 2. miejsca w zadaniu
zespołowym w wyzwaniu #juniorlab;
e)  15 pkt. za zajęcie 3. miejsca w zadaniu
zespołowym w wyzwaniu # juniorlab;
f)  10 pkt. za zdobycie wyróżnienia w zadaniu
zespołowym w wyzwaniu #juniorlab.

3.  Junior dziennikarze zarejestrowani na stronie
www.juniormedia.pl otrzymują:
a)  5 pkt. na konto redakcji  za zgłoszenie do zadania
indywidualnego w wyzwaniu #juniorlab;
b)  3 pkt. na konto redakcji za zgłoszenie do innych
konkursów organizowanych na www.juniormedia.pl,
 w tym również za zgłoszenie recenzji w akcji Junior
Krytyk;
c)  10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-3 w
zadaniu indywidualnym w wyzwaniu #juniorlab;
d)  10 pkt. na konto redakcji za zdobycie miejsca 1-5 w
innych konkursach organizowanych w serwisie
www.juniormedia.pl.

Uwaga uczniowie!!! 
Dla najlepszych atrakcyjne nagrody!!!!

1.  Wszystkie redakcje, które biorą udział w
wyzwaniach #juniorlab, grają o wyjazd redakcji gazetki
szkolnej na LETNIĄ SZKOŁĘ JUNIOR MEDIA. Jeśli
redakcja zbierze wystarczającą liczbę punktów,
wyjedzie na superwakacje, gdzie czeka masa atrakcji:
spotkania z profesjonalistami ze świata mediów, nauki i
kultury; ciekawe warsztaty; kreatywne gry i zabawy;
zapoznanie Junior Dziennikarzy z całej Polski;
zwiedzanie atrakcji regionu; odpoczynek 
i relaks!

2.  Najlepsi i najbardziej aktywni młodzi redaktorzy są
nagradzani. Na nich czekają atrakcyjne nagrody
rzeczowe, jak np.: dyktafony, aparaty fotograficzne.

M.G

Klasy dziennikarskie 
w naszej szkole!
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Moja wakacyjna przygoda
"Niczym Stefek Burczymucha"

        
   Na wakacje w tym roku czekałem z utęsknieniem.
Kiedy wreszcie nadeszły, okazało się, że wyjeżdżamy
z siostrą i rodzicami nad nasze polskie morze, do
miejscowości Mielno. 
  Pobyt minął bardzo szybko. A w ostatni dzień
przydarzyła mi się śmieszna przygoda. 
   Z samego rana wybrałem się z tatą na miejscowy
rynek, po najlepszą rybę. Dzień był słoneczny i ciepły.
Na miejscu rozdzieliśmy się. Jak już wybrałem
najładniejszą, to znaczy oczywiście największą,
odszukałem tatę i wróciliśmy do domu. Moja zdobycz
była trochę dziwna, ale za to duża i jak twierdził
sprzedawca, wyjątkowo smaczna. Wszystko
zapamiętałem. Nazywała się belona, miała prawie 1
metr długości, przypominała strzałę, choć paszcza
była w kształcie dziobu z zębami. Na dodatek mieniła
się żółtą i niebieską barwą.
  Dumni z zakupów, weszliśmy z tatą do naszego
domku, aby zaprezentować zdobycz na obiad.
I…..Zamiast pochwał mama wyrzuciła z siebie tyle
słów, że ledwo zrozumiałem, o co jej chodzi.
Ostatecznie skończyło się na tym, że musieliśmy z
tatą sami ją przyrządzić, bo mama powiedziała, że
drapieżnikami nie będzie się zajmować.
  

   Dzielnie przystąpiliśmy do obiadowego dzieła. Nagle
moja belona łypnęła na mnie okiem. Pomyślałem, że
coś mi się wydaje i oczy zrobiły mi psikusa. Ale ona
znowu do mnie mrugnęła. I niczym Stefek
Burczymucha uciekłem – to znaczy tacie
powiedziałem, że zapomniałem o spotkaniu z Bartkiem
na plaży. Tato dzielnie spisał się w kuchni, choć
bałagan był taki, jakby miały być podane trzy obiady.
  Ryba była faktycznie wyjątkowa, a za mój unik przy
gotowaniu musiałem pomóc przy poobiednim
zmywaniu – ale ona naprawdę do mnie mrugała !
  Lubię ryby, ale kiedy są pięknie podane na talerzu. To
była moja najfajniejsza przygoda w minione wakacje. 

                            Autor: Kacper Buczkowski , kl. 4c

   Kacper bierze udział w projekcie Junior Media, a jego
opowiadanie będzie walczyło o nagrodę w
ogólnopolskim konkursie "Opowiedz nam o swojej
wakacyjnej przygodzie". Do wygrania książka "Banda
Michałka powraca" oraz gadżety Junior Media.
Trzymamy kciuki!

Nad morzem Moja belona:)K.B. K.B.
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Wrześniowe kalendarium

Wrzesień Dzień Co możesz zrobić?

8
września Dzień

Marzyciela

Dzień Marzyciela może być doskonałym czasem na refleksję na temat
własnych marzeń. Warto choć chwilę poświęcić na to, aby pomarzyć.
Zatopić się w marzeniach, które zostały spełnione, które można realnie
spełnić i tych, które wywołują uśmiech na twarzy, lecz zawsze pozostaną w
sferze fantazji. Oprócz spełniania własnych marzeń, wielką radość, również
może sprawić spełnienie czyjegoś. 

29
września

Ogólnopolski
Dzień

Głośnego
Czytania

Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza
wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z
inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do
urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.
A może w tym dniu poprosicie Waszych nauczycieli, aby jedną lekcję
poświęcić właśnie na głośne czytanie fragmentów Waszych ulubionych
książek?

30
września

Dzień
Chłopaka

Przede wszystkim dziewczyny pamiętajcie o swoich kolegach z klasy i
zróbcie im jakąś miłą niespodziankę.

Pasowanie na ucznia Pasowanie na ucznia

              

Tak witaliśmy 
nowy rok szkolny!

Pasowanie na uczniaM. J. M.J.M. J.
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Humor szkolny

Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.

Jasiu z kanistrem przybiega na stację benzynową:
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!
- Pali się, czy co?
- Tak, moja szkoła... ale już zaczyna przygasać.

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy:
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na
krześle nauczyciela... już miał siadać, kiedy ja
odsunąłem krzesło...

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta
nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy, gdy śpię.

Jasio podaje sprzedawczyni na targu słoiczek i prosi o
nalanie śmietany.
- Płacisz złotówkę - mówi sprzedawczyni, podając
pełny słoik.
- Mamusia położyła pieniążki na dnie słoika...

M.G

M.G

Pani pyta dzieci jaki zawód chciałyby wybrać.
- Lekarz, aktorka, modelka, policjant... odpowiadają
dzieci
A ty Jasiu kim chcesz zostać? - pyta pani
- Emerytem.

Pixbay.com
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Rusz głową!

M.G

Czy wiecie, że...
 Czytanie książek, rozwiązywanie rebusów,
krzyżówek czy gra w szachy, nie tylko wpływa na
nasz rozwój intelektualny, ale ma także bezpośredni
wpływ na naszą kondycję w późniejszych latach życia.
Uczenie się nowych rzeczy stale pobudza do pracy
szare komórki, które dzięki czemu, starzeją się
wolniej. 

M.G

M.G

                               Zagadka

W kapeluszu i na nóżce
Pod drzewami i przy dróżce
Rosną sobie nie na niby
Smaczne lub trujące ................................

Zagadka

Czasem szara, czasem złota,
Z nią nadchodzą deszcz i słota.
Grzyby i owoce niesie
Chłodna pora roku - ......................

Pixabay.com
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