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Kochani Czytelnicy!
           To już kolejny semestr pracy nad gazetką. Część dziennikarzy
pracujących do tej pory w naszej redakcji opuściła już szkolne mury.  
Do naszych szeregów zawitały też zupełnie nowe osoby. O nich
przeczytacie już na kolejnej stronie.
            Chcemy, aby nasza gazetka poruszała ważne dla Was tematy.
Jeśli macie jakiś pomysł na artykuł, to możecie przyjść na nasze
spotkania. Widzimy się co dwa tygodnie o 7.10 w sali polonistycznej.
Mamy nadzieję, że nowy rok będzie dla nas równie ciekawym
materiałem jak poprzedni.
             Trzymajcie za nas kciuki!

                                           Redakcja Gazetki "Spod Szkolnej Ławki"

. .
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Cześć, nazywam się Wojtek Dudzik.
Chodzę do klasy 6. W tym roku zostałem redaktorem naczelnym gazetki
„Spod szkolnej ławki”. 
    Moje hobby to uprawianie sportów: siatkówka, pływanie, windsurfing i
narciarstwo, innymi słowy lubię aktywnie spędzać czas. 
   Jestem również miłośnikiem zwierząt. Posiadam jednego bojownika [czyli:
rybkę], który nazywa się Boguś oraz przesympatyczną kotkę o imieniu
Łatka, która bardzo lubi mi pomagać w tworzeniu artykułów.

Nazywam się Aleksandra
Bukowska.
         Mam 11  lat i mieszkam w Czechowicach –Dziedzicach.  
         Mam ciemne włosy i brązowe oczy, jestem dość wysoka i szczupła.
Jestem osobą: przyjazną, odważną, ciekawską, szaloną, wesołą, pełną 
energii i wysportowaną. Trenuje judo tak jak moja ciocia Barbara Bukowska,
która była srebrną medalistką Mistrzostw Europy. 
Ja obecnie mam pięć medali, 4 złote i 1 srebrny. Trenuje w klubie
Czechowice –Dziedzice KS judo. Nauczyłam się tam bardzo dużo. Moim
trenerem jest Bogdan Tyl, który trenował też moją ciocię Basię.
Oprócz trenowania  lubię: malować, śpiewać, tańczyć, oglądać różne
ciekawe filmy, jeździć na rowerze i śmiać się z przyjaciółmi.
       Moi przyjaciele i koledzy sądzą, że jestem bardzo szalona i
wysportowana, a ja się z nimi zgadzam.

Nazywam się
Grzegorz Grabka.
Mam 11 lat. Jestem
uczniem klasy 5b. W
wolnym czasie lubię
czytać, rysować i grać
na konsoli.

Bardzo lubię także
bawić się z moim
małym pieskiem.
Moim ulubionym
przedmiotem w szkole
jest informatyka.
Najbardziej lubię grać

w gry z serii "Batman
Arkham" oraz czytać
komiksy o bohaterach
MARVEL'A. Uwielbiam
oglądać piłkę nożną, a
moim ulubionym
piłkarzem jest Robert

Lewandowski.

.

.

..

Nazywam się
Patrycja
Szylder. 

Mam 11 lat i chodzę do
klasy 5a. 
W gazetce zajmuję się
korektą artykułów, czyli
inaczej poprawianiem
błędów. 
Bardzo lubię
zwierzęta(najbardziej 
psy).

  
                                          Poznaj nasza redakcję...

.

.
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                   W tym roku mieliśmy aż 6 kandydatów na
przewodniczącego szkoły.

                  Byli to Julia Zięba z klasy 6a, Maja Trzop z klasy
5a, Paweł Brzóska z klasy 5b, Paweł Wala oraz Zosia
Walaszczyk z klasy 4a i Zuzanna Łękawa z klasy 4b.

                  Głosowanie odbyło się w środę 27 września.
Wyniki ogłoszono na apelu w piątek 29 września.
Przewodniczącym szkoły został Paweł Brzóska, zastępcą
Maja Trzop, a na trzecim miejscu była Zuzia Łękawa.

                   Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje!  

                                                                            Maja Trzop 5a

.

              14 października obchodzimy Dzień Nauczyciela.
Wszystkim nauczycielom z tej okazji pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia:

              Dziękujemy za pokazanie nam, że:
   porażki mogą nas czegoś pożytecznego nauczyć,
   gdy przeżywamy trudności, możemy odkryć swą siłę,
                    że miłość i życzliwość 
   często znajdujemy w najciemniejsze dni. 

              Wszystkiego najlepszego!

                                                                      Maja Trzop 5a

                                      

             Dzień Nauczyciela

.

.

  Wybory na przewodniczącego
                     szkoły

.

.

.
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Film miał
ogólnoświatową
premierę 22 września
2017 roku. Wypuściła
go wytwórnia Warner
Bros, która stworzyła
inne filmy Lego np.
"Lego Batman: Film"
lub "Lego Przygoda".
Opowiada on o 5
ninja’ch: Kai  - Ninja
ognia, Jay – Ninja
błyskawic, Cole –
Ninja ziemi, Zane –
Ninja lodu, Nya – Ninja
wody i Lloyd – Ninja
natury- który jest
najsilniejszym z Ninja
oraz o ich mistrzu Wu.
Fabuła skupia się na
Lloydzie . Wrogiem
jest jego ojciec– Lord
Garmadon, który jest
zły, posiada

cztery ręce i próbuje
przejąć miasto
Ninjago – miejsce
gdzie rozgrywa się
film oraz gdzie
mieszkają wszyscy
Ninja. W dalszej
części filmu jego
kontakt z synem się
polepsza. Lord
Garmadon opuścił
syna i żonę, gdy ten
się urodził. Przez to,
że chłopak jest synem
Lorda Garmadona nikt
go nie lubi (poza jego
przyjaciółmi Ninja,
jego mistrzem i
matką- Koko, która
bardzo troszczy się o
syna i stara się by
miał jak najlepiej.)
Bohaterowie Ninja
chodzą do liceum

i mają ok. 16 lat. W
filmie podano, że
mistrz Wu jest „bardzo
stary”, jednak jest on
młodszym bratem
Lorda Garmadona
Produkcja jest
zabawna, choć
momentami staje się
poważna, ponieważ
porusza problematykę
konfliktu
międzypokoleniowego.
Poza tym film jest
bardzo łatwy do
zrozumienia.
Zachęcam każdego 
do oglądnięcia :)
Moja ogólna ocena –
7,5 lub 8/10

Ciekawostki:
- Mistrza Wu gra
Jackie Chan
- Scenariusz do filmu
pisało aż 6 osób!

Grzegorz Grabka 5b

                                Jak kot zniszczył świat Lego?
                                             - recenzja filmu „Lego Ninjago”         Czy wiesz, że:

Pierwszego listopada w Kościele katolickim, obchodzimy święto nazywane
Dniem Wszystkich Świętych . 

W tym dniu zwykle odwiedzamy groby naszych zmarłych, zapalamy
symboliczny znicz, stawiamy chryzantemy i w pełnym skupieniu oraz ciszy,
modlimy się. 

To dzień wyjątkowy, dzień zadumy. 

Jednak powinniśmy również pamiętać o tych pustych grobach, gdzie nie pali
się znicz, nie ma kwiatów. O grobach, które pozostają zapomniane.
Zatrzymajmy się i tam, chociaż na chwilę.

Wojciech Dudzik 6a

„ HISTORIA GITARY”

    Korzenie gitary sięgają czasów antycznych.      
   Ślady instrumentów szarpanych odnajdujemy w
cywilizacjach egipskich, greckich i arabskich.
Gitara o trzech strunach pojawiła się w Europie w
XI wieku. Używana była przez trubadurów. Gitara
z sześcioma strunami, taka jaką znamy dziś,
pochodzi z Hiszpanii. Formę współczesnej gitarze
akustycznej nadał w roku 1850 lutnik Antonio de
Terres. W 1931 roku ukazała się pierwsza gitara
elektryczna. 
   W kolejnych latach dzięki genialnej wyobraźni
Les Paula i Leo Fendera powstały kultowe gitary
elektryczne, a wraz z nimi nowy styl w muzyce,
zwany Rock and Roll!

  Bazyli Nizio 4b 

              Jak się uczyć?

W dzisiejszym poradniku podam wam kilka rad jak skutecznie się uczyć.

Krok 1: Przed nauką zawsze przewietrz pokój.
Przewietrzenie pokoju da ci dużo potrzebnego tlenu, który pobudzi twój mózg
do myślenia.

Krok 2:  Posprzątaj biurko i pokój.
Ja  nie chciałabym pracować w bałaganie, a ty? Pewnie nie, tak jak twój
mózg. Zajmowałby się bałaganem, a nie tym co ma robić.

Krok 3: Wyśpij się. Aby zacząć naukę musisz się wyspać, ponieważ
zamiast się uczyć zaczniesz przysypiać i nic nie zapamiętasz.

Krok 4: Przygotuj wszystkie materiały.
Bez sensu biegać tam i z powrotem gdy zacząłeś się uczyć. Będziesz tylko
zapominał o tym czego się właśnie nauczyłeś.

Krok 5: Wyłącz telefon. Twój telefon będzie ci tylko przeszkadzał, więc
najlepiej go wyłącz.
Oto mój krótki poradnik, który sama stosuje. Bardzo mi się przydaje. Myślę,
że tobie też się przyda.

  Patrycja Szylder 5a.

           Chwila zadumy na 
          Wszystkich Świętych

.
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Zwierzaki, które szukają domu... Tuptuś - czyli żółw na medal

Nr telefonu:
33 814 18 18

Adres e-mail: 
schronisko@schronisko.bielsko.biala.pl

.

Ma około 9 
miesięcy.Jest
wesołą,pogodną
suczką,która uwielbia
ruch i to w bardzo
dużej dawce.Jest
pieskiem raczej dla
osoby młodszej ze
względu na jej
żywiołowość.

Ten koci dżentelmen
jest w schronisku od
grudnia. W pierwszym
kontakcie bywa
ostrożny, ale nie
pozostaje obojętny na
głaskanie. Ma dużo
energii i potrafi zająć
się sam sobą
dokazując z piłeczką.
Najbardziej jednak
uwielbia szaleć z
wędką poruszaną
przez opiekuna. 

.

.

.

                        
        Oto mój żółw o imieniu Tuptuś. Jest on żółwiem lądowym greckim
(Testudo hermanni). Należy do  gatunku gadów z rodziny żółwi lądowych, a
dokładniej żółwi skrytoszyjnych.  
�        Długość jego skorupy wynosi 7,5 cm. Ma brązowo-czarno- kremową
skorupkę. Jego łapki są ciemno- zielone. 
        Tuptuś lubi jeść: sałatę, pomidora, jabłko, ogórka, czasami arbuza i
truskawkę. Nie przepada za szpinakiem, suszonymi mleczami i suszoną
trawą. Zdecydowanie woli świeże mlecze. Latem żółwie powinny dostawać
codziennie mlecza lub stokrotkę, to dobre urozmaicenie ich diety.
        Żółwie greckie są bardzo sprawne. Są aktywne w dzień, a w nocy
zakopują się w podłożu, więc często ich nie widać.
         Tuptuś jest bardzo szalony. Uwielbia przechodzić w miejscach gdzie
jest ciasno. Zawsze gdy ma dużo energii wspina się po ścianach swojego
terrarium. Często trzeba go zdejmować gdy gdzieś utknie. Po skończonej
zabawie lubi się wygrzewać pod swoją lampą.

                                          Maja Buchtyar 5b

 

Ma około 5 lat,wesoły
psiak uwielbiający
spacery,jest
towarzyski.
Dobrze znosi
towarzystwo innych
psów.Jest
zaszczepiony,
zaczipowany i
wykastrowany.

.

.

.
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                 Maja w krainie literatury... Kanapka

Jem ją w sklepie
jem ją w szkole,
jem pod moim
parasolem,
z serem, szynką czy
salami
lubię jeść ją
wieczorami,
z masłem, dżemem, 
margaryną
wszystkie w świecie z
tego słyną,
że gdy wyruszysz w 
podróż po kryjomu,
ciągle masz przy sobie
kawałek domu.

Malwina Urbańczyk 
kl. 5b

  Pewnego dnia szłam
sobie spokojnie po
ogrodzie w York Shire.
Był wczesny poranek,
więc wszyscy jeszcze
spali. Trawa była
pokryta rosą. Wiał
przyjemny, cichy 
wiaterek, a ptaki
pięknie śpiewały.
  Szłam powoli i
spokojnie patrząc na
latające wróble.
Chciałam postawić
nogę na kupkę liści
i… Bęc! Ziemia pode
mną się zapadła.
Wpadłam do
szerokiej i głębokiej
dziury. Co chwilę
migotały światełka.
Oprócz latających
wokół mnie książek i
stworów był też
mały, słodki, biały
króliczek. Miał
czarne oczka i
różowy nosek.
Patrzyłam na niego
uważnie i
zapomniałam, że
w ogóle lecę. Nagle
w niespodziewanym
momencie światło
rozbłysło, jakby ktoś
zaświecił w ciemnej
norze latarki.
Spojrzałam w dół. I
bęc! Spadłam na
twarde szare kafelki.
„Co to za miejsce?”-
pomyślałam.
- Halo! Halo! Jest tu
kto!?- zawołałam.
Spojrzałam za siebie
i zobaczyłam królika

mojego wzrostu.
Miał na sobie
czerwono- zielony
płaszcz i brązowy
berecik.
 -Ja tu jestem.-
odpowiedział biały
stworek.
 -Ty, tyy, ty umiesz…
mówić?- spytałam
przerażona.
 -Tak, a co? Czemy
miałbym nie umieć?-
odparł zdziwiony
króliczek.
 -No, bo… Nieważne.
Gdzie my jesteśmy?
 - My?- spytał
futrzany króliczek.-
Gdzie ty jesteś? 
 -Ja? Ty jesteś tu ze
mną. Wiesz?- nie
rozumiałam trochę
tego stworka.
 -Aaa! My. Jednak
my.- oznajmił królik.
 Wokół nas były
drzwi, a my staliśmy
na środku wielkiej
okrągłej sali.
 -Hmm.- zamyślił się i
wyjął z kieszeni
płaszcza duży pęk
kluczy.
- No to tak. Jedne z
tych drzwi prowadzą
do magicznego
świata, a reszta do
krainy zła pełnej
stworów i
czarownic.-
przerwał- Ja też
wybieram się z tobą.
-To ty byłeś tym mały
króliczkiem!
 -Tak to ja.- oznajmił.

- To chyba ten- wziął
klucz i włożył do
zamka.- Raz obrót,
dwa i trzy.- drzwi się
 otworzyły i
stanęliśmy na
zielonej polanie.
„Łał”- pomyślałam.
 - Teraz ruszamy do
zamku.- oznajmił
uroczyście- A tak w
ogóle, to jestem
Inuś. Ruszamy,
chodź.
Szliśmy wąską
dróżką w stronę
wielkiego białego
zamku z czerwonymi
wieżyczkami.
- Jesteśmy na
miejscu.- oznajmił
Inuś.
  Stanęliśmy przed
dwoma strażnikami.
 - My do królowej.-
powiedział do nich
mój towarzysz.
 -Możecie wejść.-
oznajmił jeden ze
strażników.
 Stanęliśmy przed
salą oświetloną
pochodniami.
 -Witaj.- powiedział
ktoś lodowatym
tonem- Witaj Maju,
czekałam na ciebie.
To ja Mary.
 -Cześć Mary. Co tu
robisz? Pani
Medlock cię
szukała.- byłam
trochę zdziwiona.
 -Ja tu zostaję w
krainie wiecznej
radości i młodości.
Ty też.

   Byłam
oszołomiona tym, co
Mary powiedziała.
Kraina wiecznej
młodości i radości?
Brzmi nieźle. Co
będzie dalej? No,
cóż wiem, że to była
prawdziwa
przygoda.

Maja Buchtyar 5b

. . .. . .
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