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NASZE PASJE

Wracamy...Koniec wakacji, witaj
szkoło!

Wystartowaliśmy
rok temu. Wtedy to
ukazał się pierwszy
numer "Naszych
Pasji". Gazetki
tworzonej dla
uczniów, i przez
uczniów. W myśl
zasady: "Nic o Nas
bez nas". I teraz
przygotowaliśmy
dużo
niespodzianek,

ciekawych
artykułów i
zagadek. Po
wakacjach wraca
również "Pan
Cukier".
Zaczynamy nieco
jesiennie, ale
witamy Was bardzo
ciepło. Dobrej
lektury!

4 września
przywitaliśmy nowy
rok szkolny. Mury
naszej szkoły po
raz kolejny
usłyszały śmiech i
głosy dzieci,
uwielbiających
swoją małą szkołę.
Pani Dyrektor

ciepłym słowem
wszystkich
serdecznie
przywitała, życzyła
uczniom jak
najlepszych
wyników w nauce,
a nauczycielom i
rodzicom dużo
sukcesów

oraz zadowolenia z
dzieci.
Wspominaliśmy
rocznicę wybuchu II
Wojny Światowej i
uczciliśmy pamięć
żołnierzy poległych
za Naszą Ojczyznę
minutą ciszy. 

https://pl-pl.facebook.com/121186131563771/photos/pcb.506620169687030/506619646353749/?type=3
https://pl-pl.facebook.com/121186131563771/photos/pcb.506620169687030/506619646353749/?type=3
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Gorący doping ze Słabkowic.
Kibicowaliśmy "Biało-Czerwonym"

Uczniowie się
wybierali

Wielkie
sprzątanie

20 września w samo
południe oglądaliśmy mecz
towarzyski reprezentacji
Polski i Szkocji do lat 16

Inauguracja roku szkolnego

Pomimo deszczowej pogody
postanowiliśmy wesprzeć naszych
piłkarzy i mocno im kibicować. To
było dla dzieci niezapomniane
przeżycie, tym bardziej że Polska
wygrała 4:1, a pierwszego gola
nasza drużyna strzeliła bardzo
szybko, bo już w... 3. minucie.
Potem emocji też nie brakowało.
Tak samo jak i naszego gorącego
dopingu. Warto wspomnieć, że
mecz został rozegrany na stadionie
w Busku-Zdroju. 

28 września, w
czwartek, nasza
szkoła
przyłączyła się
do akcji
"Sprzątanie
świata".
Wyposażeni w
worki na śmieci
wyruszyliśmy w
najbliższe
okolice. Kilka
worków
wypełniliśmy
odpadami. Co
rusz trafiały

się nam w ręce
jakieś butelki,
papierki, stare
opakowania.
Dzieci same
przekonywały
się jak ważne
jest dbanie o
środowisko
naturalne, które
nas otacza. I że
śmieci trzeba
wyrzucać do
koszy, tam,
gdzie ich
miejsce. 

Wrzesień to
miesiąc
wyborów w
naszej szkole.
Chęć zostania
przewodniczącym
samorządu
zgłosiło siedmiu
kandydatów:
Miłosz Czapla,
Amelia
Grochowina,
Marcel Janicki,
Zofia Lech,
Regina
Majcherczak,

Kinga Nowicka i
Maja Nowicka.
Najwięcej
głosów uzyskały
ex aequo
Regina i Zosia.
To oznacza, że
o zwycięstwie
zdecyduje druga
tura. Ta
odbędzie się 2
października (po
zamknięciu tego
wydania naszej
gazetki).

Urna wyborcza w szkole

SSP Słabkowice

J.P.
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W poprzednim odcinku: Pan Cukier wraz ze swoją
wybranką wybrali się na miesiąc miodowy. Niestety,
samolot zboczył z kursu i wylądował na wyspie
Karmel. Nasi bohaterowie są w potrzasku...

Cześć! Nazywam się Kacper Jędrszczyk. Jestem
autorem komiksu o Panu Cukrze. Wracamy po
wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję, że stęskniliście
się za naszym bohaterem.

Pan Cukier
Kacper Jędrszczyk
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Nasze hobby

Kącik motoryzacyjny

Organy

Witajcie drodzy
Czytelnicy.
Nazywam się
Mateusz
Równiak. Na
łamach
"Naszych Pasji"
będę Wam
przedstawiał i
opisywał
motory. W
każdym
numerze
będziecie mogli
dowiedzieć się o
jakimś

motocyklu lub
quadzie. Będę
też porównywał
ze sobą różne
modele. To po
to, aby pomóc
Wam w
wyborze
wymarzonego
pojazdu w
przyszłości. Na
dobry początek
zagadka: czy
zgadniecie, co
to za motor?

Co to za motor?

Martyna Kolarz

Mateusz Równiak
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Piosenki
Zosia Lech, Amelka Grochowina
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Strój na
niepogodę

Jak się pływa
kraulem?

Na początek
musisz położyć
się na brzuchu i
równocześnie
machać rękami i
nogami.
Pamiętaj, że
musisz wziąć
dużo powietrza.
Jeżeli braknie ci
powietrza,
wystaw głowę
na jedną z stron.
Pamiętaj, że nie
możesz obrócić

się na plecy.
Jeśli płyniesz
pierwszy raz
tym stylem,
pamiętaj aby
uczyć się z
deską.
Franciszek
Gawlik

Nadeszły
zimne,
deszczowe dni.
Czas pożegnać
letnie ubrania, a
wyciągnąć z
szafy jesienne.
Jak się ubrać,
gdy za oknem
pada deszcz?
Musisz mieć
płaszcz
przeciw-
deszczowy,
kalosze i
parasolkę.

Jak nasza
modelka na
zdjęciu obok.
Ważne jest, z
jakiego
materiału
wykonane jest
nasze odzienie.
Materiały
nieprzemakalne
to: ortalion,
poliester oraz 
softshell.
Andżelika
MajeckaStrój na deszcz

Kanapka
"Nowoczesny
Raj" Składniki:
chleb, masło,
szynka,
majonez,
ogórek kiszony.
Wykonanie:
Posmaruj chleb
masłem. Na to
połóż plasterek
szynki. Możesz
teraz
posmarować
odrobiną
majonezu.
Teraz połóż
pokrojony
ogórek. Tak
przygotowaną
kanapkę
najlepiej jeść po
chwilowym
schłodzeniu w
lodówce.
SMACZNEGO!
Julia PirasPiłka Nożna

Gabrysia Skwark

Szymon Gawlik
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Piłka nożna

Zaprezentowany przeze mnie strój
na jesienne dni składa się z:
ciepłego, szarego wełnianego
swetra, różowego szalika,
pomarańczowej czapki, czarnych
jeansów i granitowych tenisówek.
Strój jest ciepły i wygodny, co
sprawia, że jest idealny na chłodne,
jesienne dni. 
Nikola Duda

Strój na jesień

 Dowód na to, że
szkoła jest filmem:

geografia - Discovery Channel
wf - Szkoła przetrwania 
religia - Dotyk anioła
chemia - Szklana pułapka
matematyka - 5*5
historia - Galileo
język polski - Magia liter
przyroda - Kumple z dżungli
lekcja muzyki - Jaka to melodia
lekcja wychowawcza - na każdy
temat
przerwa - 997
tekst - Milionerzy
poprawka - Stawka większa niż
życie
nowa w klasie - Trędowata
ostatnia ławka - Róbta co chceta
pan konserwator - McGyver
wycieczka szkolna - Ostry dyżur
wyrwanie do odpowiedzi- Totolotek
wywiadówka- Z archiwum X
wakacje z rodzicami - Familiada
dyrekcja- JAG Wojskowe Biuro
Śledcze
woźny - Strażnik Teksasu
Informatyk- Neo z Matrixa
korytarz w szkole- Ulica
Sezamkowa
zebrał: Wiktor Justyniarski

           Kącik przyrodniczy
Rozpoczynając moją przygodę z
pisaniem o przyrodzie
postanowiłam przybliżyć wam
trochę teorii. Co to jest Przyroda?
Choć najczęściej zapytani
wymieniamy, drzewa, pola, rośliny,
zwierzęta, jest jeszcze więcej
składników. Przyroda to również to
wszystko co niewidoczne dla
gołego oka, np. bakterie, powietrze,
minerały. W następnych numerach
będę opisywać różne ciekawostki i
fakty dotyczące przyrody.  Maja
Radoś

Aleksander Janik

Nikola Duda
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Plakat klubu Real Madryt Sonda szkolna

 Kącik młodego programisty
Witajcie! W tym numerze przedstawię wam kodeks
każdego młodego internauty. 
1. Nie wolno podawać prawdziwych danych
osobowych w grach.
2. Nie wolno ściągać żadnych programów z
nieznanych stron (może to być wirus) 
3. Nie ufajcie nagle pojawiającym się komunikatom, np.
wygrałeś Iphona- to na pewno jest wirus.
Przygotował: Maciek Wiśniewski

                         Quiz piłkarski
1. Ilu piłkarzy liczy drużyna piłkarska?
     a) 30      b) 50     c) 13     d) 11
2. Ilu jest napastników?     a) 5        b) 2       c) 4       d) 3
3. Ilu piłkarzy jest na ławce rezerwowych?
     a) 7        b) 10     c) 15     d) 20
4. Ilu jest obrońców?
     a) 10      b) 2       c) 4       d) 5
5. Ilu trenerów może być w składzie?
     a) 3        b) 10     c) 5       d) 1
przygotowali: Wiktor Gawlik, Szymon Nowicki

      Słowniczek jesienny* Autumn vocabulary
acorn* żołądź
apple* jabłko
leaves* liście
squirrel* wiewiórka
sunflower* słonecznik
September* wrzesień
October* październik
November* listopad
przygotował: Miłosz Czapla

Nasze ptaki: Gołąb

Patryk Majecki Marcel Janicki

Jaś Pabis


	NASZE PASJE
	Koniec wakacji, witaj szkoło!
	Wracamy...
	Gorący doping ze Słabkowic. Kibicowaliśmy "Biało-Czerwonym"

	Nasze hobby
	Kącik motoryzacyjny
	Dowód na to, że szkoła jest filmem:
	Kącik przyrodniczy
	Słowniczek jesienny* Autumn vocabulary
	Kącik młodego programisty
	Quiz piłkarski



