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"Prymusek" reAKTYWACJA!
Wraz z nowym rokiem szkolnym i wyborem Samorządu Uczniowskiego postanowiliśmy
reAKTYWOWAĆ szkolną gazetkę. Chcemy w ten sposób zbliżyć się do wszystkich
Uczniów, Nauczycieli i Pracowników szkoły, pokazać nasze zainteresowania, a także
poznać tych, których jeszcze nie znamy i wspólnie stworzyć coś nowego. Tematy
poruszane w gazecie pochodzą od Uczniów, ponieważ to MY-UCZNIOWIE tworzymy
"Prymuska".
Zapraszamy do współpracy! :)

W tym numerze:

co nas czeka w listopadzie? - informator szkolny
poznajmy się! - wywiad z Przewodniczącym Szkoły
co robimy w wolnym czasie? - nasze zainteresowania
lubimy czytać! - relacja z wyjazdu na Targi Książki
pośmiejmy się razem! - garść szkolnych sucharów :)

.

TARGI KSIĄŻKI W KRAKOWIE

Targi Książki

Co nas czeka
w listopadzie?

- Akademia z okazji
Święta
Niepodległości

- Apel: Światowy
Dzień Rzucania
Palenia

- Zabawa
andrzejkowa

- Konkursy:
Babiogórska
szopka, Pająki,
Podłaźniki, Światy

- Zbiórka surowców
wtórnych -
makulatura: 20-24
listopada 2017

- Sprzedaż kartek
świątecznych

LISTOPAD (pl.)

NOVEMBER (ang.)

NOVEMBER
(niem.)

NOVEMBRE (fr.)
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Moja przygoda z muzyką zaczęła się w pierwszej
klasie. Zaczęłam lekcje w szkole muzycznej, gdzie
uczyłam się grać na pianinie i flecie oraz miałam
rytmikę i chór. W kolejnych latach doskonaliłam
naukę, nabywając nowe umiejętności. Na zajęcia do
szkoły muzycznej jeżdżę cztery razy w tygodniu,
moim zdaniem warto poświęcić na to swój wolny
czas, ponieważ warto robić to, co się kocha i
każdemu życzę, aby podążał za swoimi
marzeniami. /EZ/

Jazda konna staje się coraz bardziej popularnym
sportem w  Polsce. Żeby jeździec konno nie trzeba
od razu startować w zawodach, można po prostu
cieszyć się z przebywania ze zwierzęciem i
uprawiać jeździectwo. Sport ten wymaga nie tylko
odpowiedniego przygotowania, ale także
prawidłowo dobranego sprzętu. Należy pamiętać o
koniach, dbać o nie. Zanim zaczniesz jazdę, to
najpierw konia pokochaj, później nakarm, a
następnie wyczyść. Jeśli to zrobisz, to możesz
spokojnie rozpocząć jazdę. Powodzenia! /KR/

.

Wywiad z Przewodniczącym Samorządu
Uczniowskiego - Karolem Doboszem
Jakub Mirocha: Czy cieszysz się, że jesteś przewodniczącym szkoły?
Karol Dobosz: Tak, cieszę się, ponieważ jest to bardzo ważna funkcja. Cieszę się, że
moi koledzy i koleżanki zaufali mi i powierzyli mi tę funkcję na kolejny rok.

JM: Czy bycie przewodniczącym szkoły jest czymś trudnym?
KD: Nie jest to trudne, ale trzeba poświęcić też swój czas. Mam doświadczenie z
zeszłego roku, więc miej więcej wiem jak to wygląda. A realizacja powierzonych zadań
sprawia mi mnóstwo frajdy.

JM: Jaka jest atmosfera podczas spotkań SU?
KD: Atmosfera jest przyjacielska, można się pośmiać, ale w niektórych momentach
trzeba zachować powagę. Najważniejszą rzeczą dla nas jest sumienne wypełnianie
obowiązków.

JM: Co sądzisz o wyborze pani Barbary Nowak na opiekuna SU?
KD: Sądzę, że jest to dobry wybór, ponieważ Pani Nowak zna zadania Samorządu, ma
doświadczenie, wspiera nas dobra radą. Warto zaznaczyć, że Pani Nowak poświęca
nam wiele czasu, zawsze możemy liczyć na wsparcie i pomoc. 

JM: Czy wszyscy członkowie SU rzetelnie wykonują powierzone im zadania?
K D : Członkowie chcą wykonywać swoje obowiązki pomimo trudu ich pracy.
Przydzielono ich odpowiednio do swoich funkcji i każdy stara się je wykonywać
sumiennie i rzetelnie.

.
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26 października 2017 r. uczniowie klas VI-VII wraz z
Panią Barbarą Nowak i Panią Karoliną Wroną brali
udział w 21. Międzynarodowych Targach Książki w
Krakowie. Wszyscy z zaciekawieniem rozglądali się
po hali EXPO, co chwilę przystając przy stoiskach,
żeby oglądnąć lub kupić jakąś książkę. Uśmiech nie
znikał z naszych twarzy. Chyba każdy znalazł coś dla
siebie. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że musimy tam
wrócić!

Wyjazd został zorganizowany przy współpracy z
Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy
Budzów.

Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są na stronie
internetowej szkoły.

Poniżej przedstawiamy opinie uczniów o tym
wydarzeniu.

Na Targach Książek w Krakowie panuje świetna
atmosfera. Dla tych, którzy lubią czytać książki, jest to
mega okazja do tańszych zakupów i zdobycia
podpisów autorów.  Polecam pojechać do Krakowa i
zobaczyć to na własne oczy. /EZ/

Po wejściu do dużej sali zaczeliśmy się rozglądać.
Znależliśmy się bowiem w miejscu poświęconym
książkom. Panowała tam bardzo miła atmosfera,
każdy z nas czekał cierpliwie na osoby, które z
zainteresowaniem kupowały książki. Książek było
bardzo dużo i chyba każda osoba, która brała udział w
wycieczce, znalazła coś dla siebie. Podsumowując,
naprawdę warto było pojechać, gdyż każdy znalazł coś
dla siebie w promocyjnych cenach. :) /KR/

Targi Książki w Krakowie bardzo mi się podobały.
Można było spotkać tam wielu pisarzy i zakupić
książki. /SZG/

Było tam mnóstwo książek oraz ludzi. Długo nie
mogliśmy się zdecydować co kupić, lecz po dłuższym
zastanowieniu chyba każdy z nas znalazł coś dla
siebie. Uważam, że te targi książki były naprawdę
ciekawe. Książki same zachęcają do odwiedzenia tego
miejsca.
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam pojedziemy!
/JM/

Moim zdaniem Targi Książki to niezapomniane
wydarzenie. Pierwszy raz byłam na takich targach i
bardzo mi się podobało.
Można zobaczyć i kupić dużo książek oraz innych
pamiątek. Naprawdę warto jechać! /AG/

Na Targi Książek warto pojechać, ponieważ w jednym
miejscu mamy tyyyyyle książek! Te, które kupiłam,
mega wciągają, więc już kończę czytanie. /WS/
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Święto Edukacji Narodowej -
gazetki:
Punktacja klas:
Klasa I - 19 punktów
Klasa II - 16 punktów
Klasa III - 18,5 punktów
Klasa IV - 21 punktów
Klasa V - 16 punktów
Klasa VI - 21 punktów
Klasa VII - 18 punktów

Temat obecnej gazetki to:
Rocznica odzyskania
niepodległości. /KD/

RECENZJA KSIĄŻKI "OSOBLIWY DOM PANI
PEREGRINE"

Wywołująca dreszcz książka opowiadająca o
niezwykłym i osobliwym domu sierot na walijskiej
wysepce. Tam każdy może być sobą, tam każdy jest
osobliwcem...
 Szestastoletni Jacob poznał historię specyficznego
sierocińca od swojego dziadka. Po jego (dziadka)
śmierci postanawia wyruszyć na wyspę i sprawdzić,
czy to co opowiadał mu dziadek jest prawdą.
Dowiaduje się o niezwykłych pętlach czasu, gdzie
dzień trwa w nieskończoność. Napotyka osobliwe
dzieci, które potrafią latać, uzdrawiać, przepowiadać
przyszłość... Dowiaduje się też o głucholcach i
upiorach, które czyhają na każdego osobliwego...
Książka Ramsonsa Ringgsa jest fenomenalna i
świetna. Ta jej ,,osobliwość" niezwykle wciąga
czytelnika i zachęca do przeczytania wszystkich
części tej przedziwnej serii. Z czystym sumieniem
mogę tę książkę ocenić 10/10. Ponadto w książce
umieszczone są stare fotografie, które dopełniają
niesamowity klimat książki. POLECAM!
Na podstawie książki powstał film, który także jest
genialny. /KP/

.

Pośmiejmy się przed
lekcją! :D

Pani pyta Jasia:
- Jasiu gdzie leży Kuba?
A Jaś na to:
- W łóżku. Chory jest.

Nauczycielka pyta Jasia
- Kto zbudował Arkę?
- No... Eee...
- Dobrze, piątka.

Jaś pyta taty.
- Tato dlaczego ten pociąg
zakręcuje?
- Nie mówi się zakręcuje tylko
zakręca.
Chłopiec ponawia pytanie.
- Dobrze to czemu ten pociąg
zakręca?
A tata na to:
- Bo mu się tory wygły.

.

Język polski nie taki
trudny!

Na tablicy pisze, co jest zadane na
jutro.

Na tablicy JEST NAPISANE, co
jest zadane na jutro.
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