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           SUPER KLASA! 

Pierwszy etap pod hasłem
„Barwy jesieni” już za nami. 

Noc w bibliotece. Noc z prozą
Stephena Kinga.

Do tradycji już należy noc w
bibliotece w ramach
Miesiąca Bibliotek
Szkolnych. Tym razem
towarzyszyła nam proza
Stephena Kinga. Jego
mroczne powieści
wprowadziły nas w nastrój. 

              ŻEGNAJ GIMNAZJUM !

Wprawdzie w naszej
szkole nadal uczą się
drugie i trzecie klasy
gimnazjum, ale od
września, zgodnie z
reformą edukacji,  znowu
jesteśmy Szkołą
Podstawową nr 1 im.
Ludzi Pojednania.
Co się zmieniło? Na
pewno wiele. W szkole są
dwie pierwsze klasy, dwie
zerówki, dwie czwarte

i jedna siódma. Całe
wakacje upłynęły pod
znakiem remontów w
kilku gabinetach, do
których wprowadzili się
nowi uczniowie.
Odwykliśmy już od
widoku maluszków na
szkolnych korytarzach,
ale fajnie jest poczuć się
jak starszy brat czy
siostra.
O dziwo! Szybko

przyzwyczailiśmy się, że
między dwumetrowymi
dryblasami co chwilę
pojawiają się krasnoludki,
które wcale nie czują się
skrępowane w nowej
sytuacji. 

Jesienne inspiracje.

Samorząd Uczniowski
ogłosił całoroczną
rywalizację klas o tytuł
„Super Klasy”  w
kategoriach 0-4  i 7-
gimnazjum.

Zwycięska klasa,
oprócz tytułu,
otrzyma na koniec
roku szkolnego
nagrodę ufundowaną
przez SU.
Zachęcamy do
udziału w zabawie
(także nauczycieli,

bo ich stroje liczą się
na konto klasy),
korytarze pełne
zabawnie
przebranych ludzi na
pewno wprawiają
wszystkich w lepszy
nastrój.

Tańce biblioteczne

W.W

N.M.
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        REDAKCJA TO MY!!!

                 KONKURS NA NAZWĘ GAZETKI ROZSTRZYGNIĘTY!!!

                                   TWOJA REKLAMA!!!
LANS ZA DARMO!!!
Chcesz się czymś pochwalić? Masz osiągnięcia lub coś fajnego robisz?
Tylko u nas DARMOWA promocja !!!! Jak to zrobić? Ułóż krótki tekst
reklamowy dotyczący Twojej pasji, hobby, osiągnięć itp. , zrób zdjęcie i
wyślij do nas: szkolnesprawki@wp.pl lub : przyjdź  z tym do biblioteki.
Nie umiesz dobrze pisać? Pomożemy Ci zredagować tekst. 
     

 Jesteśmy uczennicami klasy 7a. Jest nas trójka : Natalia Maciak, Wiktoria Wysoczańska i Natalia
Świerszcz. Mamy 13 lat. Mimo że różnią nas zainteresowania, świetnie się dogadujemy, bo łączy
nas wspólna cecha- kreatywność.
 Natalia M. interesuje się muzyką - gra na instrumentach, śpiewa, lubi też swój wolny czas
przeznaczać na robienie rozmaitych rysunków i prac plastycznych.

Wiktoria W. uprawia akrobatykę sportową a trenuje na Akademii Wychowania Fizycznego w
Gorzowie jej pasją jest też malowanie. 

Hobby Natalii Ś. jest jazda konna. Lubi też fotografować i trenować Agiliti ze swoim psem.  
 
Opiekunem gazetki jest pani Iizabela Rebeczko. 

Będziemy się starać, by nasza gazetka była ciekawa i atrakcyjna. 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!!!
  

                                             UWAGA !!!
Jeżeli wokół Ciebie dzieje się coś ciekawego lub chciałbyś zabrać głos
w ważnej sprawie, zapraszamy do współpracy. 
Spotkania redakcyjne odbywają się w czwartki na ósmej lekcji.
Możesz też przesłać artykuł na adres: szkolnesprawki@wp.pl.
Opublikujemy go, z zastrzeżeniem prawa do korekty.

Redaktorki

Redaktorki

 
Zwyciężczynią
została Julia
Pietrucka uczennica
klasy 4b.
Nagroda rzeczowa
wręczona zostanie
Julii na apelu,
natomiast już dziś
publikujemy
fotografię zwycięzcy.

  W konkursie udział wzięło 37 uczniów,
głównie z klasy 4b i 3c. Dziękujemy
wychowawcom – p. wicedyrektor Emilii
Wojtczak- Burzmińskiej i p. Agnieszce
Buczmie za rozpropagowanie naszej zabawy.

Zwyciężczyni

W.W

W.W

Redakcja
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COOLTURKA!!!
„Kto czyta książki- żyje podwójnie” (Umberto Eco)
  Długa lekcja-Ewa Ostrowska
Magda jest zagubioną dziewczyną, buntującą się przeciw całemu światu.
Ewa ceni tylko pieniądze. Ania z kolei pochodzi z biednej rodziny, opiekuje
się młodszymi siostrami   i prowadzi dom.
Losy tych trzech, tak bardzo różniących się od siebie dziewcząt splatają się
ze sobą. Każda staje przed trudnym wyborem. Każda próbuje stworzyć swój
system wartości. Każda musi sama zdecydować, jaką przyjąć postawę w
trudnych życiowych sytuacjach.
I każda przekonuje się, że dojrzewanie jest bardzo długą lekcją…
Dobry film niedawno widziałam….
  „To” reż.  Andrés Muschietti
Dzieciarnia z Derry w stanie Maine ma przed sobą niezłe wyzwanie, musi
bowiem stawić czoła nadopiekuńczym matkom, obojętnym sąsiadom,
szkolnym chuliganom i całej reszcie otaczającej ją patologii, aby - w końcu -
dotrzeć do celu i... dorosnąć. Wyzwanie zatem, choć wymagające, w
rzeczywistości nie różni się zbytnio od szarej codzienności wielu młodych
ludzi w każdym innym miejscu na świecie.
No, ale co z tym morderczym klaunem? - pewnie zapytają ci, którzy wiedzą
chociażby z grubsza, o czym traktuje powieść Stephena Kinga "To"
 Tańczący klaun Pennywise oczywiście jest... równie zły, nie tyle bardziej
demoniczny, co w tym demonizmie dosłowniejszy i wciąż uosabiający z
osobna każdy, nawet najbardziej dziecinny (ale - zmaterializowany - wcale
nie mniej groźny) lęk swoich nieletnich ofiar. 
W  świadomości maniaków horroru żerujący na strachu klaun już chyba
zawsze będzie miał twarz Tima Curry'ego... lecz i tak Kingowska historia
przyjaciół z Derry w wysokobudżetowym wydaniu to coś, czego nie mogło
zabraknąć na XXI-wiecznej liście odrestaurowanych staroci. 
Muschietti udowodnił, że wie, jak smakuje dobry remake i - co za tym idzie -
jak zaskoczyć widzów spragnionych nowych wrażeń równocześnie nie
zawodząc tych, którzy chcą godnej powtórki z rozrywki. Oby więcej takich
przeróbek.
(recenzja za:
http://www.filmweb.pl/review/Te%C5%BC+si%C4%99+uniesiesz-20475)

 THE ASSASINS OF LANGUAGE
„Ja poszedłem, a oni włanczajom światło”, czyli językowy obciach!!!
Masz niezłe ciuchy, fryzura jak z Top Model, najnowszy iphone, laski
wzdychają…
Ach! Żyć nie umierać!
Ten piękny portret nagle pęka, bo oto nasz playboy właśnie zaczyna mówić:
„wziełem, poszłem, włanczam itd.”. Zgroza! XXI wiek! Wstyd!
  Chcesz być na czasie- mów poprawnie, wypada w wielkim świecie.
Więc: POSZEDŁEM, WŁĄCZYŁEM, WZIĄŁEM!!!
  W każdym numerze będziemy tropić językowych zabójców i zamieszczać
przykłady rażących błędów oraz poprawną formę danego wyrazu.
Może skorzystasz?

w.w

ZAJDŹ DO BIBLIOTEKI, TAM SIĘ DZIEJE!
Szkolna biblioteka to miejsce, gdzie wielu
uczniów ciekawie spędza czas na przerwach i
po lekcjach(a często także przed nimi).
Już od progu kusi  wygodna kanapa, a tuż
obok czasopisma- każdy znajdzie coś dla
siebie..
Ciekawe konkursy, miła atmosfera i możliwość
odrobienia lekcji z pomocą księgozbioru
czytelni lub Internetu, to kolejne atuty tego
miejsca.
No ale przede wszystkim są tu książki:

Hobby i Sport Dla ambitnych

Zdj za:http://www.filmweb.pl/film/To-2017-571114

Redakcja Redakcja

http://www.filmweb.pl/person/Andres+Muschietti-1537195
http://www.filmweb.pl/person/Stephen+King-43943
http://www.filmweb.pl/person/Tim+Curry-7972
http://www.filmweb.pl/person/Stephen+King-43943
http://www.filmweb.pl/person/Andres+Muschietti-1537195
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 Konkurs fotograficzny „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”.
Konkurs trwał od 20 września do 20 października. Organizatorami konkursu byli nauczyciele matematyki Bożena Dudek i Marta Margol. W
konkursie wzięli udział uczniowie z klasy II i III gimnazjalnej.
Celem Konkursu było zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki. Konkurs był skierowany do osób, które potrafią
spojrzeć na Królową Nauk oczyma wyobraźni i uwiecznić swoje myśli na fotografii.
Każdy Uczestnik mógł zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć. Zgłoszenie do konkursu polegało na wypełnieniu formularza oraz dostarczenie
zdjęć w formie pliku na płycie CD oraz w formie gotowych zdjęć wywołanych w formacie 13x18.
Po zebraniu zdjęć od uczestników organizatorzy zrobili wystawę prac na terenie szkoły, na którą zaprosili Dyrektora Zespołu Szkół Adriana
Wośkowiaka i Dyrektora Miejskiego Domu Kultury Tomasza Wysoczańskiego. Wystawę obejrzeli również uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej.
Spośród uczestników konkursu jury w osobie Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Witnicy Tomasza Wysoczańskiego wytypowało trzy pierwsze
miejsca i trzy wyróżnienia.
I miejsce: Aleksandra Franczuk  „Kąty wierzchołkowe”
II miejsce: Daria Wójcik  „Kąty rozwarte”
III miejsce: Julia Wysoczańska „Okrąg w pomniku”
I wyróżnienie: Martyna Chmielewska „Promieniste koło”
II wyróżnienie: Natalia Martyniuk  „Kąty ostre”
III wyróżnienie: Kornelia Michalak  „Mostkowe proste prostopadłe”
Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody .
Autorki tekstu:
Bożena Dudek
Marta Margol

Matematyka w obiektywie Matematyka w obiektywie

Siatkarze w akcji

                                     SPORTTELEGRAM

Rok szkolny niedawno się zaczął, dlatego nie mamy
jeszcze informacji z zawodów sportowych. Mimo to
sportowo w naszej szkole dzieje się dużo, bo od września
ruszyła kolejna edycja Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej, która
cieszy się wśród uczniów dużym powodzeniem. Mecze
turniejowe odbywają się w każdy czwartek, drużyny
składać się mogą z 3-6 zawodników.
W następnym numerze przedstawimy wyniki
dotychczasowego współzawodnictwa.

Redakcja Redakcja

Redakcja
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 NIETYPOWE ŚWIĘTA!

Tę kolumnę poświęcamy prezentacji nietypowych
świąt  Na listopad przypadają:
1.11.2017 - Dzień  wegan
6.11.2017 - Dzień postaci z bajki 
7.11.2017 - Dzień fizyki
8.11.2017 -  Dzień zdrowego odżywiania
9.11.2017- Dzień wynalazcy
10.11.2017 - Dzień młodzieży 
13.11.2017 - Dzień placków ziemniaczanych
14.11.2017 - Dzień cukrzycy
15.11.2017 - Dzień  centrum geograficznego
16.11.2017.-Dzień tolerancji
17.11.2017.-Dzień wieśniaka
20.11.2017-Dzień praw dziecka
21.11.2017.-Dzień telewizji
22.11.2017.-Dzień kredki
23.11.2017-Dzień służby prawnej
24.11.2017-Dzień buraka
28.11.2017-Dzień pocałunku
30.11.2017-Dzień białych skarptek
W każdym miesiącu  wybierzemy cztery święta  i
poprosimy o przesyłanie waszych zdjęć w
przebraniach związanych tematycznie z nimi.
Najlepsze stylizacje(zdjęcia) umieścimy w
gazetce.
Zapraszamy do zabawy!!!
W tym miesiącu  wybranymi świętami są :
w pierwszym tygodniu : Dzień postaci z bajki-
czas do wysłania  od 01.11 do 06.11
w drugim tygodniu:Dzień wieśniaka -od 08.11 do
17.11
w trzecim tygodniu:Dzień  kredki -od 17.11 do
22.11
w czwartym tygodniu:Dzień buraka-od 20.11 do
24.11
Zdjęcia prosimy wysyłać na adres:
szkolnesprawki@wp.pl

                                                       GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA

Ktoś mądry kiedyś powiedział, że człowieka można ocenić po tym, jaki jest jego stosunek do
zwierząt….
W kilku miejscach w szkole (gabinety lekcyjne, biblioteka) możecie składać produkty podarowane
przez Was psom z witnickiego przytuliska. Są to np.: karma (sucha i mokra), zabawki, smycze, koce,
miski  i wszystko, co pomoże zwierzętom przetrwać zimę, która naprawdę nie jest łatwą porą roku dla
tych pokrzywdzony i skazanych na odsiadkę za kratami (często od urodzenia i to za to, że się urodziły)
zwierząt.
Okaż swe serce, udowodnij, że słowo „ Człowiek”- brzmi dumnie.

Dary dla zwierzaków

                                                             BAL ANRZEJKOWY

Rada Rodziców przy SPnr1 informuje, że 24. listopada odbędzie się zabawa andrzejkowa dla
uczniów naszej szkoły.
Bawić będziemy się w sali MDK w Witnicy w dwóch grupach wiekowych:
Klasy 0-4- od godz.15.30 do 17.00
Klasy: siódma i gimnazjum-17.00-20.
Dziękujemy Radzie Rodziców za inicjatywę i zapraszamy do zabawy!

                                                          WESOŁA POCZTA!
W każdym numerze chcemy pośredniczyć w Waszym
przesyłaniu pozdrowień, życzeń, wiadomości do bliskich
Wam osób. 
Prosimy o przynoszenie do biblioteki kartek z tekstem, który
chcecie zamieścić w gazecie. 
Możecie też przekazywać kartki redaktorkom : Natalii
Świerszcz, Natalii Maciak i Wiktorii Wysoczańskiej, lub
przesłać na maila: szkolnesprawki@wp.pl

Redakcja
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