
Weź na luz!
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Noblistów Polskich
Siostrzytów 97
21-044, Trawniki

Numer 4 02/18

     Fotorelacja 
            z przeglądu

  Nie było miejsca      
             dla Ciebie...

Amelia Żuk

Hej kolęda,
kolęda!

Nie było
miejsca dla
Ciebie 

w Betlejem w
żadnej
gospodzie, 
i narodziłeś
się, Jezu, 
w stajni, w
ubóstwie i
chłodzie.

 

 

18 stycznia 2018
roku w naszej
szkole odbył się
Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek.
W Przeglądzie
wzięli udział
uczniowie i zespoły
ze szkół naszej
gminy. Uczestnicy
z roku na rok
reprentują coraz
wyższy poziom
wokalny Jury
oceniało występy w
kategoriach:

przedszkole,klasy
I-III i klasy IV-VII.
Nagrody otrzymali:
wśród grupy
najmłodszych
wokalistów: Joanna
Jakubczak z
Biskupic i Martyna
Nowak z Biskupic.
Nagrody w klasach
I-III: Maja Skorupa
z Biskupic, Adriana
Łopaciuk z Oleśnik
oraz Natalia
Maciejewska z
Siostrzytowa.

Nagrody w klasach
IV-VII: Magdalena
Pędzisz z
Dorohuczy, Amelia
Żuk z Siostrzytowa
oraz Natalia
Winiarczyk z
Trawnik.
Zwycięzcom i
wszystkim
uczestnikom
gorąco gratulujemy
i zapraszamy za
rok na wspólne
kolędowanie.
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         ZAGRAJMY RAZEM!

Gry komputerowe to ciekawy i emocjonujący sposób
na spędzenie wolnego czasu. Oto nasze propozycje w
co zagrać. Świat gier jest bardzo różnorodny. Należy
jednak pamiętać, żeby wybierać te, które są
odpowiednie dla naszego wieku.   

 Fifa 18 to idealna gra dla każdego fana piłki nożnej. 
Głównie rozgrywka skupia się na rozdziałach takich
jak: 
- Tryb Kariery - stwórz własnego piłkarza lub trenera i
zmagaj się z przeszkodami w wirtualnym świecie
- Ultimate Team - Otwieraj paczki, sprowadzaj do
swojego klubu najlepszych piłkarzy na świecie.
- Draft - złóż swoją drużynę z najlepszych piłkarzy
świata.
- Droga do sławy - wcielasz się w rolę młodego
chłopaka - Alex`a Huntera. Zmagaj się z wyzwaniami
rzucanymi przez trenera, rozwijaj swoje umiejętności i
przenoś się do najlepszych klubów świata.

  STAR WARS     
 BATTLEFRONT
 To komputerowa gra akcji osadzona w
świecie Gwiezdnych wojen. W trakcie gry 
możesz wcielić się w żołnierza rebelii
przeciwko Imperium Galaktycznemu lub
ulubionego bohatera ze świata
Gwiezdnych Wojen. Wybierasz stronę, po
której będziesz walczył: 

Jasną: Gdzie możesz wcielić się w
trójkę głównych bohaterów części
IV,V,VI.
Ciemną: Gdzie możesz wcielić się
w dwóch czarnych charakterów i
najsłynniejszego łotra w historii
kina: DARTHA VADERA.



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 4 03/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Weź na luz!

       Dzień Kobiet !
     

    Coś miłego... 10 znanych
kobiet w histori

Jak to było?

Marzec
wyjął grosik
srebrny,
Teraz będzie
mu
potrzebny.
Do
kwiaciarni
marzec
pobiegł,
Kupić bukiet
na Dzień
Kobiet.

Kleopatra
Joanna Darc
Maria
Skłodowska-
Curie
Virginia Woolf
Coco Chanel
Elżbieta II
Vera Caspary
Margaret
Tatcher
Leni
Riefenstahl
Frida Kahlo

W 1910 roku 
ustanowiono
obchodzony na
całym świecie
Dzień Kobiet,
który służył
krzewieniu idei
praw
pracowniczych
kobiet  oraz ich
praw
wyborczych.

Drodzy panowie
i chłopcy! 

Pamiętajcie w
tym dniu o
życzeniach dla
pań. 

Dzień Kobiet
jest obecnie
oficjalnym
świętem min.
w Białorusi,
Brazylii,
Bułgarii,
Chinach, Kubie, 
Polsce,
Rumunii, Rosji,
Serbii, 
Ukrainie, 
Włoszech. 



www.kurierlubelski.plKurier Lubelski | Numer 4 03/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWeź na luz!

                        Igrzyska Olimpijskie 2018!!
                                   Pyongchang
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Na
olimpiadzie
w Korei
Polskę
reprezentowało
32
mężczyzn i
26 kobiet.
Złoty medal
dla Polski
zdobył w
skokach

narciarskich
niezawodny
Kamil
Stoch. Nasz
drugi,
medal
zdobyli
skoczkowie
w konkursie
drużynowym
zajmując
trzecie
miejsce

za
Niemcami i
Norwegami.
Generalnie
Polacy
zajmują 18
miejsce w
klasyfikacji
medalowej,
z dwoma
medalami.
Pierwsze
zajmują

Norwegowie
z 35
medalami.
Drugie
miejsce
zajmują
Niemcy z 25
medalami. 

Dane na dzień
22.02.1018
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