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WITAJ SZKOŁO!

Wracamy!

Moja szkoła”
Moja droga szkoło!
Z Tobą zawsze jest wesoło.
Ile razy tu przychodzę,
Szczęście jest na mojej
drodze.
Super stopnie tu dostaję
I to nigdy nie ustaje.
Co dzień jestem
uśmiechnięty,
Ale też nie jestem święty.
Humor mi się czasem
psuje,

Wtedy, gdy dostaję
dwóje.    
Nie mam się tym co
przejmować,
Lecz do szkoły
maszerować.
Bo gdy nowy dzień nastaje,
Dobra Pani szóstki daje.
Tak więc szkoło moja miła,
Chciałbym, żebyś taka
była,
Aby dzieci Cię kochały, 
No i miło wspominały.

Jesień

Babie lato
Zwiewna nić babiego lata 
z wiatrem lubi sobie latać, 
czasem zawiśnie na
drzewie, 
jakim? na razie ja nie wiem.

Może to będzie jabłonka?
rozbłyśnie w promieniach
słonka, 

by rankiem pozbierać rosę 
i się położyć pod wrzosem.

A może odnajdą ją dzieci ?
babciu we wrzosach coś
świeci, 
malutka rosy perełka 
z nici ciekawie zerka.

Przyrodę ogarnia jesień 
i jesiennie robi się we mnie
i wokół mnie
Johann Wolfgang von
Goethe „Cierpienia młodego
Wertera”

W tym numerze:
1. Powitanie szkoły
2. Z życia szkoły 
3. Nasze wycieczki 
4. Uśmiechnij się
5. Wywiady 
6. Ze szkolnej
stołówki

Wiktoria Marzec

Nieznany
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Już na początku września klasy czwarte pojechały na wycieczkę integracyjną do Rulewa.
Znajduje się tam park linowy. Każdy z uczestników dostał kask oraz specjalistyczny sprzęt
zabezpieczający przejście przez trasę. Jednak przed wejściem na tory, każdy z osobna miał
bardzo ważne przeszkolenie. Po danym kursie uczniowie mogli wejść na swoje wybrane
trasy. Wycieczka wymagała od uczniów dużej sprawności fizycznej i zręczności. Zabawy było
co niemiara! Nauczyciele również skorzystali z atrakcji parku linowego. Wszyscy uczestnicy
tej wycieczki miło wspominają ten wyjazd.

brak -brak brak
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Wycieczki
zerówek

Dnia 13.09.2017r.
klasy 0A „ Żabki’’
oraz 0B
„Pszczółki’’
pojechały do
Hoplandu w
Grudziądzu. 
Do atrakcji
należały duża,
różowa
zjeżdżalnia,
basen z kulkami,
tunel na suficie 
z przeszkodami,
trampolina oraz
dmuchana
zjeżdżalnia. Było
super!

Szklakiem
mennonickim

Do Chrystkowa
pojechały
przedszkolaki 
dnia 25 września
2017 r.
Była to wycieczka
przyrodnicza.
Dzieci oglądały
sad jesienią,
poznały różne
gatunki drzew.
Zobaczyły owce
w naturalnym
środowisku.
Zwiedziły również
chatę
mennonicką.  

Tam
zaobserwowały
jak wyglądało
życie w XIX.
W chacie
znajduje się m.in.
spiżarnia,
kuchnia, pokój
sypialny 
i gościnny, salka
wykładowa oraz
jadalnia.
Poddasze na co
dzień
wykorzystywane
było do celów
gospodarczych
oraz w przypadku
powodzi
przenosiło się
tam życie
mieszkańców
domostwa.

-

W dniach 6-7 września klasy 5a 
i 5c brały udział w wycieczce do

Ośrodka Edukacji Ekologicznej w
Przysieku. Podczas dwudniowego
pobytu uczniowie mieli zajęcia z

edukacji przyrodniczej oraz
recyklingu.Wieczorem odbyła się

dyskoteka. Wszyscy wrócili
zadowoleni. 

-

-

-
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Wycieczki!
Dnia 12.10.2017 r.
odbyła się
wycieczka do
aquaparku w
Chojnicach, na
którą wybrali się
miłośnicy
pływania z klas
5,6,7. W
aquaparku
spędziliśmy 2
godziny. Czekało
na nas  mnóstwo
atrakcji m.in. :
sauna, baseny,
zjeżdżalnia,
rwąca rzeka,
masaże itp.
Wyjazd był
bardzo
emocjonujący i
dostarczył na
wielu
pozytywnych
wrażeń.

-

Pasowanie klas I
odbyło się 
13.10.2017r. W naszej
szkole tradycją jest, że
pasowanie uczniów
klas I jest obchodzone
wraz z Dniem 
Nauczyciela.
Pełnoprawnymi
uczniami stały się  trzy
klasy : IA , IB, IP.
Dzieci zostały
przygotowane  do
uroczystości  przez  
wychowawczynie.

Uroczystość
rozpoczęła się o
godzinie  9:00
rano.Program
artystyczny w
wykonaniu dzieci
obejrzeli rodzice oraz
przedstawiciele władz
samorządowych.
Po zakończeniu
przedstawienia rodzice
wraz z uczniami udali
się na słodki
poczęstunek.

-

 W dniu
5.10.2017r
klasy IV-VII
pojechały do
kina na film
pt. „Tarapaty’

Film opowiada
przygody Julki głównej
bohaterki, która
jeszcze nigdy nie miała
prawdziwej przyjaciółki.
Podczas wakacji trafia
do ciotki w Warszawie.
Tam poznaje Olka, z
którym przeżywa
mnóstwo przygód.
Dzieciom udaje się
rozwiązać zagadkę
zaginionego skarbu, ale
także zaprzyjaźnić.

-

-
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           Uśmiechnij się!

  
                                            *
  
Kto to jest „ kobieta z klasą” ?
  - Nauczycielka!

                                           *
 
  Co to jest lekcja?
  To dłuższy czas potrzebny do przygotowania  się do
krótkiej przerwy.

                     
                                          *
 
Na lekcji polskiego nauczycielka zapytała uczniów:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w takim zdaniu „ Uczniowie
po wakacjach chętnie wracają do szkoły” ?
- Kłamstwem, proszę pani.

                                             *
 
Po klasówce z matematyki rozmawia dwóch kolegów:
- Ile zadań rozwiązałeś?
- Ani jednego. A ty?
- Ja też ani jednego. I pani znowu powie, że ściągaliśmy
od siebie.

                                             *
W szkole pani pyta Kasię:
- Kasiu, co to jest litr ?
- To samo co kilogram, tylko że na mokro.

                                             *
  
Dwie koleżanki idą sobie mostem i sprzeczają się.
Jedna mówi, że waży 60 kg, druga – że 70 kg. W końcu
pierwsza wpada do wody i krzyczy:
- Tonę, tonę!
A druga na to:
- A ja dwie!

          

               *
Przedszkolak pyta
kolegę:
- Co dostałeś na
gwiazdkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że
dostaniesz lepsze
prezenty!
- To super prezent!
Dzięki niej zarabiam
codziennie pięć
złotych!
- A w jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym
przestał trąbić.

               *
Pani na lekcji
polskiego pyta Jasia:
- Jasiu, wymień mi
jakiś zaimek.
- Ja?!
- Dobrze, piątka!
  
              *

Nieznany

- Proszę pani, czy można karać za coś, czego
się nie zrobiło? – pyta Karolek.
- Oczywiście, że nie można – odpowiada
nauczycielka.
- To świetnie, bo ja nie zrobiłem pracy
domowej.

Jasiu wpada spóźniony do szkoły. Na
schodach stoi dyrektor i woła:
- Kwadrans spóźnienia!!!
- Ojej, ja też! – mówi Jasiu ze
zrozumieniem.

             *
Na lekcji biologii:
- Jasiu, co wiesz o
jaskółkach?
- To bardzo mądre
ptaki.
- A dlaczego?
- Ponieważ odlatują,
gdy tylko rozpoczyna
się rok szkolny.

           *
Po wakacjach
spotykają się dwie
pchły.
- Gdzie byłaś na
wakacjach?
- Na krecie.

  *
Nauczycielka spotyka
swojego ucznia po
latach i się go pyta:
- Czym się
zajmujesz?
- Wykładam chemię…
- Naprawdę? A
gdzie?
- W biedronce, na
regały…

To śmieszne



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 6 09/2018 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLEcho Szkoły

Jaką postacią z książki jesteś?

1.  Co najchętniej robisz w wolnym
czasie?
  a)Czytam 
  b) Gram w coś
 c)  Robię coś z przyjaciółmi
 d)  Spędzam aktywnie czas
 e)  Marzę
 f)  Rozpoczynam kolejną
przygodę!

  2.Jaka cecha najlepiej do Ciebie 
pasuje?
  a) Odwaga
  b) Spryt
  c) Mądrość
  d) Poczucie humoru

  3. Co najczęściej jesz?
  a) Pizza
  b) Coś lekkiego
  c) Słodycze
  d) Owoce i warzywa
 

Odpowiedzi znajdziecie w kolejnym
numerze gazetki !

  4. Jaki jest twój ulubiony gatunek
filmów?
  a) Komedia
  b) Horror
  c) Dokumentalny
  d) Przygodowy
  e) Romantyczny
  5. Jaki jest twój ulubiony program
telewizyjny?
  a) TVN
  b) POLSAT
  c) DISNEY CHANNEL
 6. Jaka jest twoja ulubiona
dyscyplina sportowa?
  a) Koszykówka
  b) Siatkówka
  c) Piłka nożna
  d) Nie lubię sportu
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Pan Jakub: W wolnej chwili poświęcam czas
rodzinie.
„Echo Szkoły”: Wspomniał Pan, że interesuje
się muzyką. Jakiej muzyki Pan słucha?

Pan Jakub: Ogólnie pojętej muzyki gitarowej
od jazz aż po ciężki rock, sam próbuje swoich
sił w doskonaleniu gry na tym instrumencie
jakim jest gitara.

„Echo Szkoły: Jak długo gra  Pan na gitarze?
Pan Jakub: W wieku 14 lat zacząłem grać na
gitarze akustycznej. Po roku na elektrycznej.
Obecnie uczę się grać na gitarze basowej.

„Echo szkoły”: Czy potrafi Pan zaśpiewać lub
zagrać hymn naszej szkoły?

Pan Jakub: Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem.
Przyznaję się, że nie. Ale się nauczę.:)
„Echo Szkoły”: Dziękuję za wywiad. Do
widzenia!

                 NASZE WYWIADY

„Echo Szkoły”: Dzień dobry! Czy mogę zadać
Panu kilka pytań?
Pan Jakub Jaworowski: Witam serdecznie.
Oczywiście!!!
„Echo Szkoły”: Czy podoba się panu w
naszej szkole?
Pan Jakub: Tak, bardzo mi się podoba.
„Echo Szkoły”: Jakiego przedmiotu Pan uczy
w naszej szkole ?
Pan Jakub: Uczę wychowania fizycznego i
techniki.
„Echo Szkoły”: Czy pracował Pan wcześniej
w innej placówce?
Pan Jakub: Pracowałem w Gimnazjum im.
Feliksa Kikulskiego w Michalu.
„Echo Szkoły”: Jakie jest pana hobby?
Pan Jakub: Moje hobby to sport, muzyka,
czytanie i turystyka górska.
„Echo Szkoły”: Ma Pan wiele zainteresowań.
Czy może Pan powiedzieć, jaka jest pana
ulubiona dyscyplina sportowa?
Pan Jakub: Interesuję się wieloma
dyscyplinami, ale moja ulubiona to hokej na
lodzie, który również amatorsko uprawiam.

„Echo Szkoły”: Co Pan robi najczęściej w
wolnej chwili?
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Ze szkolnej stołówki

Wszyscy kochamy szkolne obiady, ale najbardziej lubimy spaghetti.
Oto przepis na danie!!!

Potrzebne składniki :
- oregano
- bazylia

- sól
- pieprz

- cebulka
- koncentrat pomidorowy

- makaron spaghetti
- pomidory z puszki

- mięso mielone wieprzowe
- ser gouda

- oliwa z oliwek

Przygotowanie :

1.  Na głębokiej patelni rozgrzej około 2 łyżki oliwy z oliwek.
2.  Na rozgrzaną patelnię wrzuć cebulę, a po chwili dodaj mięso, rozdrabniaj je np. widelcem, tak aby nie powstały

grube mięsne grudki.
3.  Do mięsa dodaj zioła oraz koncentrat. Całość podgrzewaj przez chwilę, dodaj koncentrat pomidorowy i pomidory,

gotuj na małym ogniu około 30 minut.
4.  Makaron ugotuj al dente, podawaj go z sosem, serem, i bazylią.

Redakcja:

Wojciech Kędziora - zastępca redaktora naczelnego
Wiktoria Marzec - redaktor artystyczny
 Nikodem Mielczarek - redaktor
Mateusz Wróbel  - redaktor
Martyna Kurkowska - fotoreporter
Patrycja Wyka - korekta
Anna Stramowska  - redaktor naczelny

Szkoła Podstawowa im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich
w Grupie
ul. Szkolna 2
86-134 Dragacz
tel. 523325528 (wew. 30)
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	4.  Makaron ugotuj al dente, podawaj go z sosem, serem, i bazylią.
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