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WYJĄTKOWE INSTRUMENTY MUZYCZNE
                                       W KLASIE III A
Uczniowie klasy IIIA, próbując wykorzystać różne surowce wtórne i
własną wyobraźnię, stworzyli wyjątkowe instrumenty muzyczne.
Wśród nich znalazła się drewniana gitara wykonana przez Jakuba
Wilka, tamburyno Karoliny Szczepańskiej, trąbka Jakuba Chyłka oraz
grzechotki Nikoli Kłósek, Wiktorii Tadli, Mai Trzyny i Adriana Pękali.
Niektórzy wykonali po dwa instrumenty. Krystian Piątek stworzył
deszczownicę, Emilia Leja grzechotkę, a oprócz tego oboje zrobili
kolorowe fujarki.

TRZECIOKLASIŚCI POZNAJĄ
SKARBY ZIEMI

Przedostatni tydzień listopada był dla klas III czasem poznawania
skarbów Ziemi. W klasie IIIA rozpoczęto ten temat rozmową o tym,
czym w ogóle jest skarb. Uczniowie wspólnie doszli do wniosku, że
jest to wszystko to, co dla nas jest cenne. Aby to udowodnić, każdy
przyniósł do szkoły swoje skarby i wyjaśnił, dlaczego mają dla niego
tak duże znaczenie.
Zatem, zgodnie z naszą definicją, skarby Ziemi to  wszelkie surowce
mineralne.Są one ważne dla każdego z nas. Instrumenty muzyczne IIIA

Surowce mineralne mają zastosowanie w gospodarce, co czyni je użytecznymi dla wszystkich ludzi. Kilka
okazów naturalnych udało nam się zgromadzić w klasie.
Glina stanowi podstawowy surowiec do wyrobu ceramiki. To czyni ją cenną skałą dla człowieka.
Tworzenie z niej użytecznych przedmiotów jest trudną sztuką, jednak uczniowie klasy IIIA postanowili
spróbować swoich sił i stworzyli niepowtarzalne medaliony.
Po wyschnięciu gliny dzieci pomalowały swoje dzieła farbami, dzięki czemu powstały oryginalne
naszyjniki. Na razie zdobią gazetkę naszej szkoły, ale wkrótce ich autorzy przekażą je w prezencie swoim
mamom. Kto wie, może zechcą je nosić .

Skarby Ziemi w IIIA Medaliony
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Z ŻYCIA SZKOŁY
17 listopada odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Szczęśliwe życie bez dopalaczy”.
Patrycja Fuglewicz z kl. VII zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej.
Reprezentacja Szkolnego Klubu Sportowego wzięła udział w XIII Powiatowym Jesiennym Turnieju
Tenisa Stołowego w Sokołowie Małopolskim. Magdalena Pluta oraz Dawid Inglot zajęli trzecie miejsca
w swojej kategorii wiekowej.
Uczeń klasy V Szymon Tereszkiewicz zajął I miejsce w gminnym konkursie na najpiękniejszą
maskotkę pt. "Zwierzęta zagrożone wyginięciem".
29 listopada w świetlicy szkolnej odbyła się zabawa andrzejkowa.
W listopadzie w przedszkolu oraz w zerówce obchodzone były: Międzynarodowy Dzień Postaci z
Bajek, Międzynarodowe Święto Pluszowego Misia oraz Andrzejki.
W piątek, 1 grudnia br., uczniowie klas I-VII mieli przyjemność gościć poetę Wojciecha Ulmana.
4 grudnia klasa 3b i 2 odwiedziła Fabrykę Czekolady w Korczynie.
W dniach 5 i 8 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się „Mikołajkowy Turniej Gier i Zabaw
Ruchowych” dla uczniów z klas I-III.
6  grudnia przyjechał do naszej szkoły Święty Mikołaj oraz jego pomocnik – Elf.
Uczniowie naszej szkoły  wzięli udział w XVIII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym: „Świąteczna
Kartka Bożonarodzeniowa”. Natalia Błońska z „zerówki” otrzymała  Nagrodę Redaktora Naczelnego
Gazety Codziennej "Nowiny".
Karolina Plauta z klasy 3b otrzymała wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej w 18-tym finale
Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Plastycznej „Kolędnicy-Wędrownicy 2017".
W Powiatowym Konkursie „Jesienią góry są najszczersze” w kategorii klas I-III wyróżnienie otrzymał
Miłosz Hodysz z klasy 3b, w grupie wiekowej klas IV-VI drugie miejsce zdobyła Zuzanna Skaba i
wyróżnienie Franciszek Pociask z klasy IV, a w kategorii klas gimnazjalnych i VII pierwsze miejsce
otrzymał Jakub Pociask z klasy VII.
Malwina Filip z klasy drugiej została laureatką międzyszkolnego konkursu plastycznego pt. „Bombka
Bożonarodzeniowa”.
Maja Szpala z kl. IIIb zajęła I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym o tematyce świątecznej:
„Anioły- Muśnięcie Skrzydeł”.
20 grudnia odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu mediów w naszej szkole.
W  dniu 22 grudnia przedszkole, zerówka oraz  klasy I – III miały swoje spotkania wigilijne.
W oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia przedszkolaki wraz ze swoimi rodzicami uczestniczyły
w przedświątecznych warsztatach plastycznych.
W listopadzie został zorganizowany szkolny konkurs plastyczny, który polegał na wykonaniu plakatu
promującego czytelnictwo. Wyróżnienia z klasy „0” otrzymali: Blanka Patrzyk, Amelia Leja i Mateusz
Maćkowicz. W kategorii klas 1-3 pierwsze miejsce zajęła Maja Szpala (kl. 3b), drugie miejsce Amelia
Kowaliło (kl. 1) i Anna Bator (kl.3b), trzecie miejsce Karolina Pluta (kl.3b) i Tymoteusz Gałek (kl. 1)
oraz wyróżnienie Laura Jarosz (kl. 3a). W kategorii klas 4-7 równorzędne nagrody otrzymali: Maja
Chruszcz (kl. 5), Julita Drabicka (kl. 6), Karolina Szura (kl. 5), Emilia Pisz (kl. 4), Jakub Rycko (kl. 5).

SZANSA NA SZÓSTKĘ
Zadanie 1 (1/8 szóstki)
Banknot dwudziestozłotowy rozmieniono na monety dwuzłotowe i jednozłotowe. Oblicz, ile było monet
każdego rodzaju, jeśli monet dwuzłotowych było o 5 mniej niż jednozłotowych.
.......................................................................................................................................................................
Odp.: ............................................................................................................................................................
Zadanie 2 (1/8 szóstki)
Znajdź liczbę trzycyfrową równą sumie sześcianów swoich cyfr.
......................................................................................................................................................................
Odp.: ............................................................................................................................................................
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SZKOLNA LIGA TENISOWA 2017/2018
  DZIEWCZĘTA                                                                                  CHŁOPCY
1. Pluta M. - 32pkt              9. Korcz P. - 5pkt            1. Krużel K. - 26pkt       9.Zawiła J. - 6pkt
2. Szura N. - 28pkt             10. Krowiak K. - 5pkt      2.Inglot D. -24pkt         10.Gąsior K. - 5pkt
3. Kowal E. - 18pkt            11. Wróbel K. - 4pkt         3.Paśko M. - 18pkt      11. Bieniek K. - 3pkt
4. Drabicka J. - 17pkt        12. Rabczak Z. - 5pkt      4.Wilk M. - 14pkt          12.Tereszkiewicz Sz.- 2pkt
5. Bieniek K. - 12pkt                                                  5.Rybka S. - 13pkt        13. Rabczak Sz. - 1pkt
6. Maciołek M. - 8pkt                                                 6.Filip J. - 10pkt           14. Karwat D. - 1pkt
7. Fuglewicz P. - 7pkt                                                7.Kuk K. - 8pkt              15. Ślączka K. - 1pkt
8. Tereszkiewicz M. - 7pkt                                         8. Bator A. - 8pkt

YOU CAN DO IT!
Uzupełnij tekst podanymi słowami. Trzy słowa zostały podane dodatkowo.
CHRISTMAS TREE, SWEETS, PLATE, SANTA CLAUS,  MORNING, PRESENTS, STOCKING, CHIMNEY,
BED, CARROTS, REINDEER, SNOWMAN, MILK.

                                                                         CHRISTMAS

In my family we start our Christmas preparations by buying the 1……………………………. and decorating
it with the things like2………………………….. . My mummy tells me to go to 3…………………………….
earlier, but I don’t know why. I think she does not want me to disturb Santa Claus – he always comes into
our house through the 4…………………………….. and leaves the 5…………………………… under the
Christmas tree. We usually leave some 6……………………….. and some cookies on a
7…………………………. for him to eat. We also leave some 8……………………………. for his
9……………………. There is never anything left on the plate in the 10……………………………...  

Kącik  polonisty!  - Poleć książkę!
Na pewno każdy z Was przeczytał kiedyś książkę, która wyjątkowo
mu się spodobała. Chcielibyśmy, abyście na łamach naszej gazetki
zaprezentowali ją i jednocześnie zachęcili innych do jej przeczytania. 
Dzisiaj prezentujemy książkę Ricka Riordana pt.: ,,Złodziej pioruna”
polecaną przez Dominika Chyłka z kl. VI. Jej bohaterem jest chłopiec
Pery Jackson, który mieszka ze swoją mamą i ojczymem. Fabuła
utworu skupia się wokół greckiego herosa i boskich olimpijczyków,
zaś autor doskonale łączy elementy mitologiczne ze
współczesnością. Dużym atutem utworu są liczne i zaskakujące
zwroty akcji. Autor już od pierwszych stron zabiera czytelnika w
fascynującą podróż do świata mitów, a poznani bogowie i herosi
zupełnie różnią się od tych znanych nam z kart podręczników
szkolnych. 

Powieść napisana jest przystępnym i łatwym w odbiorze językiem, a jedynym
minusem tego utworu jest to, że zbyt szybko się kończy. Wszystkim chętnym wrażeń
gorąco polecam!

Zespół red.:Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz
Opiekun: Jadwiga Sitek
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