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    W numerze:

 

 Prymus wita
ponownie po
kilkuletniej
przerwie!
  

 Współpraca z 
gazetką szkolną

                           PRYMUS
           GAZETA SZKOLNA - ZSP nr 1 w ŻORACH

O.

 
NIUSY NA
CZASIE !
 

O.

Masz ciekawy
nius? 
Chcesz zamieścić
ciekawy artykuł w
gazetce? 
Nic trudnego!
Czekamy na Twoją
propozycję,
ciekawy temat...
Niech inni się
dowiedzą... Nie
czekaj!
(nius - nowinka)

Redaktor naczelny:
Alicja Olszewska
Dziennikarze:
Jakub Rutkowski
Konrad Górecki
Martyna skrobol
 Zofia Siwak
Zofia Zając
Agata Malec
Katarzyna Burkot
Aleksander Jeżak
Szymon Majewski
Julia Briss
Amelia Sawicka
 

 Doniesienia ze
świata nauki -
"Wszechświat i
okolice..."
Słoneczna stronka:
humor."Co na stoku
piszczy" - relacja z
ferii zimowych.
"Godne polecenia" 
- ciekawy film.
Motyw jednorożca
w modzie.
 

"Co słychać w
muzyce?" - szkolna
lista przebojów.
Popularne gry
- Clash Royale.

 W następnym
numerze m.in.
Historia miłosna
rodem z Jedynki;
Plotki i ploteczki;
Moda i rozrywka,

czyli to, co
...czytelnicy lubią
najbardziej!;
Najlepsi sportowcy
w naszej szkole;
Wywiad z ciekawą
osobą
(niespodzianka);
Kolejne doniesienia
naukowe;
Rozrywka, Humor i
inne artykuły.

A.

A.
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Nocna przygoda
na stoku.

Gdy stok
opuścili
narciarze,
mogłam tam
przeżyć
niesamowitą
przygodę.Na
początku o
podanej godzinie
musiałam
przyjść do baru
obok stoku. 
Tam podano mi i
mojej rodzinie
ciepłe napoje.
 Kiedy nadszedł

odpowiedni
czas, pod
stokiem pojawił
się ratrak, który
zabrał nas na
samą górę
stoku.Tam w
jednej z
restauracji przy
świecach
czekała na nas
 przepyszna
kolacja. Był to
świetny wyjazd.

 Narty! 
Snowboard! To
sporty, które
zawitały na
polskich
stokach
narciarskich.
 Są również
skitury i
biegówki.
 Przez dzieci
najbardziej
lubiane są sanki,
tak samo jak
wspólna  jazda z
rodzicami

i rodzeństwem
na nartach lub
snowboardzie.
 Wielu z nas,
uczniów jest
pasjonatami
sportów
zimowych.
Nie wyobrażam
sobie ferii bez
sportu i górek.

autor strony: 
Agata Malec

                  FERII ZIMOWYCH CZAS PRZEMINĄŁ...
                         CHOĆ ZIMA JESZCZE TRWA

A.M

  Co na stoku piszczy?

Agata Malec
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 SZKOLNA LISTA
PRZEBOJÓW   

            CO SŁYCHAĆ W MUZYCE???

   Hitem
wakacji  2017  
została
piosenka
Despacito ,
której autorem 
jest Luis Fonsi
. Napisał on
również 
 Echeme
La Culpa .  Jest
to duet z Demi
 Lavato.    

                        
 

 Jaka 
piosenka 
zostanie hitem
wakacji 2018
?... kto będzie
jej autorem. 
 Może dzięki
Despacito  
napisze nowy
hit wakacji ? 

   DESPACITO 
                  

 Podczas 
przerw
zbierałyśmy
głosy na
ulubioną
piosenkę.
Dzięki temu 
udało nam się
stworzyć
szkolną listę

 przebojów: 
1.Miłość  
2. Despacito
3. Echeme La
Culpa 4. Jesteś

5. Swish    
Swish
6. BTS-MIC
Drop
7.Baby Schak
(może uda się
odtworzyć
utwory na
przerwach...)
wykonawca
strony:
Zofia Zając
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   ZIMNO WAM?
  Mroźny Pluton.

Ooooo! A to
ciekawe...

Kosmos jest
nieskończenie
wielki, ale około
14miliardów lat
temu był
mniejszy od
atomu... 
Niewiarygodne,
a jednak... :)

5. Planeta
Ziemia.
6. Układ
Słoneczny.
7. Obrzeża
Drogi Mlecznej.
8. Grupa lokalna
galaktyk.
9. Poznany
wszechświat.
10. Kosmos

Każdy z nas
jest kosmitą, bo
żyjemy w
Kosmosie.
Przecież to
oczywiste! 

                           CZY WIESZ, ŻE...   
Ciekawostki, doniesienia i fakty z życia nauki.

                   KOSMOS

 Jeżeli uważasz,
że na Ziemi jest
w niektórych
rejonach za
zimno, pomyśl
sobie o Plutonie.
 To mała
planetka w
naszym
układzie
słonecznym.    
Temperatura na
Plutonie wynosi
minus 230
stopni. 
 To oznacza,

że lód jest tam
twardszy od
stali! 
 Gdybyś znalazł
się na Plutonie i
w momencie
zamarzł, to
twoim ciałem
można by po
chwili ciąć
szkło! 
Niewiarygodne,
ale prawdziwe!
Źródło-Internet

Wszechświat...
Gdzie jesteśmy
w kosmosie?
1. Szkoła na
Słonecznej w
Żorach.
2. Południe
Polski - Śląsk.
3.Europa
Środkowa.
4. Półkula
północna.

W KOSMOSIE -
Jest wielka
chmura z
alkoholu.
-Jest
diamentowa
gwiazda.
-Na Jowiszu nie
da się stanąć,
bo on jest z
gazu.
-Na Wenus
dzień jest
dłuższy od
tamtejszego
roku.

-Gdybyśmy
wysłali
wiadomość z
prędkością
światła do
najbliższej
galaktyki
dotarłaby tam po
2,5 miliona lat.
-Ludzie wysłali
w kosmos kilka
piosenek
-Na Eris rok
trwa 557 lat
ziemskich.

R.

r

J.

j
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   CIEKAWOSTKI         ZAGADKI

To jest
super

 Gdybyśmy
byli na
najbliższym
księżycu
Jowisza,to
zasłaniałby
nam całe
niebo.
-Wnętrze
komety to lód

 -Grupa
lokalna,to
skupisko
galaktyk
tworząca
gromady lub
supergromady,
między którymi

są wolne
przestrzenie nie
zawierające nic
prócz atomów
oddalonych od
siebie o około
10metrów.
 

 Na niebie
można
zobaczyć tylko
ok.3000 gwiazd.

r

                         CZY WIESZ, ŻE...
             CIĄG DALSZY CIEKAWOSTEK            
  

 Prędzej
polecimy na
Marsa niż
zejdziemy na
dno oceanu.
 Gdybyśmy
zanurzyli Saturn
w wodzie,to
pływałby na jej
powierzchni

Lata świetlne,to
jednostka drogi
a nie czasu,
więc gdy ktoś
mówi,że czekał
lata świetlne, to
równie dobrze
mógłby
powiedzieć:
"Czekałem
kilometry."

1 rok świetlny to
ok.9,5 biliona
km.
Od ziemi do
krawędzi
widzialnego
wszechświata
jest ok. 14
miliarda lat
świetlnych.

-Ile globów
ziemskich
mieści się w 
Słońcu?
-Ile leci się
samolotem ze
Słońca na
pluton?

-Ile ważyłby 50
kilogramowy
człowiek na
Słońcu?
Odpowiedzi w
następnej
gazetce:)

 Z Merkurego
Słońce to
olbrzymia kula,
na której
wyraźnie widać
wybuchy.
-Z Marsa Słońce
to małe,białe
kółko.
-Z Saturna
Słońce,to mała
kropka na
niebie.

-Z Neptuna
Słońce można
porównać z
kropką na końcu
zdania,a Drogę
Mleczną widać
lepiej.
-Z Plutona
prawie nie widać
Słońca i jest tam
wieczny mrok. 

r

r

     Słońce widziane z innych planet

j

j

j
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bo ogranicza nas
magiczny eliksir

srebrne skrzynki,

którym płacimy
za
postacie. Clash
Royale to gra w
której głównym
elementem
transakcji są
skrzynki. Za
wygrane
pojedynki
otrzymujemy 

internet

Piękno Clash
Royal leży w
jego prostocie.  I
choć opis
rozgrywki
wydaje się
nieco
pokręcony

tak naprawdę
nie trzeba być
mistrzem
strategii czy
karcianek, żeby
zrozumieć
podstawowe
zasady w tej

grze.
Trudnością
jednak jest takie
ogarnięcie
wszystkiego
jednocześnie
żeby nasze
postacie

nie ginęły przy
pierwszym
podejściu i aby
jak najszybciej
dobrać się do
wież
przeciwnika nie
jest to proste
zadanie.

które lądują w
naszym
ekwipunku. W
środku znajdują
się złote
monety,karty i
gemy. Jeżeli
udaje nam się
często
wygrywać,
zdobywamy

dodatkowe
punkty. Zebranie
10 punktów
gwarantuje nam
kolejną
skrzynię. Tutaj
punktację ustala
liczba
zniszczonych
przez nas wież.

Liczy się tylko to
ile wież udało
nam się
zrównać z
ziemią. 
Clash Royale to
gra towarzyska,
w której
możemy

z kolegami
przystąpić do
bitwy. 
Bardzo
polecamy tę grę
każdemu
graczowi.
Olek & Szymon

internet

internet

internet

Clash Royale – dlaczego
ta gra nas tak wciąga ?

internet

internet

internet

internet
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Jednorożec... 
Kochamy go!

Przygotowały:
Zosia.S i Martyna

Dubbing:
Fernando-
Marcin
Dorociński,
Lupe- Monika
Pikuła, Valiente-
Wojciech
Żołądkowicz, 

Angus-Wojciech
Paszkowski,
Kostek-
Waldemar
Barwiński i inni.

Film
Animowany 
REŻYSERIA:
Carlos
Saldanha,
AUTOR
MUZYKI: 
Jonh Powell
Głównego
bohatera(FER-
NANDO) grał 
Jonh Cena.

 Najbardziej w
tym filmie
podobało mi
się,że Fernando
(byk)
zaprzyjaźnił się
z dziewczynką i
uwielbiał
wąchać kwiaty.
  Jak był mały,
to sam zasadził
kwiatuszka.

                       BYCZE SPRAWY...
POLECAM ŚWIETNY FILM "FERNANDO"
C.SALDANHY - wszystkim, którzy nie oglądali

S.

 Absolutny must-
have to
oczywiście 
 piżama –
jednorożec. 
 W takim
przebraniu
można nie tylko
spać, jeść, ale
też gdzieś 
wyjść.
 W końcu
zobaczyć
jednorożca w
realu, to niczym

wygrać na
loterii.
 Zastanawia
tylko, skąd wziął
się  pomysł na
przebrania za
jednorożca w
tym sezonie??

S.

Jednorożce
królują na
Instagramie.
Hasztag
#unicorn jest
jednym z
najczęściej
udostępnianych
i bynajmniej nie
chodzi o
zdjęcia
mitycznego
zwierzęcia,
lecz o ubrania i
dodatki z jego
podobizną.

M.

M.

https://allegro.pl/bielizna-damska-pizamy-76027?offerTypeBuyNow=1&string=jednoro%C5%BCce&buyNew=1&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-odz-1-1-0222&order=m&bi_s=internal&bi_c=0KmXbrY4KIx&bi_m=moda-i-uroda-art-txtLink&bi_term=poradnik
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    SŁONECZNA STRONKA :)

UWAGI Z DZIENNICZKÓW

HUMOR

ŚMIECH
TO SAMO
ZDROWIE,
KAŻDY CI
TO
POWIE!

Internet

Internet

Internet

SŁOWNIK
GWARY
UCZNIOWSKIEJ
A
 Adios -
pożegnanie
akapit –
człowiek pusty
akcja-reakcja –
niezapowiedziana
kartkówka z
chemii

angol/anglik –
język angielski
armageddon:
wywiadówka;
sprawdzian.
akcja - bójka. 

cdn.

Śmieszne
skróty:
PKP-poczekaj
kiedyś
przyjedzie
WC -
Wyzwolenie
cierpiących

 DLACZEGO?  

Dlaczego krew
nie ściągała na
sprawdzianie?
-Bo miała inną
grupę.
Dlaczego nikt
nigdzie nie
zaprasza

Pinokia?- Bo to
drewniak. 
Jak brzmi w
czasie
przyszłym 
czasownik
kradnie?
- Będzie
siedział.

Jak się nazywa
klej, który nie
klei?
-Klej not

(potworek.com)

 Co to jest
dziedziczność-
pyta nauczyciel
ucznia.
- Dziedziczność
to jest wtedy,
gdy uczeń
dostaje dwóję za
wypracowanie,
które napisał
jego ojciec.
 W przeddzień
Walentynek przychodzi

Jasio do szkoły i
mówi:
- Poproszę
kartkę z
napisem:
" Tylko dla
Ciebie ", 20
sztuk. 
 

     KAWAŁY            (ze str. spraszkow.prv.pl)

-Szczerzy zęby
do nauczyciela.
-Naraża
kolegów na
śmierć, rzucając
kredą po klasie.
-Kowalska

i Jóźwiak nie
chcą podać
swego
nazwiska.
-Śpiewa na
lekcji muzyki.

Internet

Internet

Internet
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