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Święto Konstytucji 3 Maja

. .

27 maja w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie
wspaniale przygotowali występy na ten ważny dla naszego kraju dzień. Klasa 0 zaśpiewała patriotyczną
piosenkę oraz pięknie recytowała wiersz Kto ty jesteś?  Przewodziła jej Amelia Sacharczuk, która
zadawała pytania, a reszta klasy z przejęciem i wzruszeniem odpowiadała na jej kwestie. Trzecia klasa
naprawdę rewelacyjnie zatańczyła Trojaka, wszyscy uczestnicy apelu byli pod wielkim wrażeniem i
nagrodzili tancerzy gromkimi brawami. Nasi harcerze z klasy 6 przeczytali ciekawe informacje na temat
rozbiorów Polski w latach 1772–1795. Uczniowie klasy 6 zaprezentowali patriotyczne wiersze, szkoda, że
niektórzy z nich nie nauczyli się ich na pamięć, oraz zaśpiewali piosenki nawiązujące do święta. Należą
się brawa dla wybieranych w ostatniej chwili zastępców, bo niestety, niektóre osoby z  tej klasy zawiodły -
po prostu nie przyszły tego dnia do szkoły... Mimo tego impreza była udana, bo zgromadzeni  goście,
którzy przybyli na występ, wychodząc, chwalili talenty naszych uczniów. 

Święto 3 Maja było również uroczyście obchodzone w kościele w Bystrym. Na mszę przybyły sztandary
ze Szkoły Podstawowej w Bystrym, Szkoły Podstawowej w Upałtach, Gimnazjum w Bystrym, Drużyny
ZHP Bystrzaki oraz OSP w Spytkowie. Na tę patriotyczną uroczystość jak zwykle przybył również Wójt
Gminy Giżycko Marek Jasudowicz. Po mszy, odprawianej w podniosłej atmosferze, wszyscy uczestnicy
zebrali się przy tablicy pamiątkowej, by oddać hołd Walczącym o Niepodległą Polskę. Złożono świeże
kwiaty i   zapalono znicze. Na zakończenie wszyscy z wielką zadumą śpiewali pieśń Boże coś Polskę.     
                                                    
                                                   PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ          Z. K.
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                Utalentowane siostrzyczki 

Amelia Potejko- tę dziewczynę już chyba każdy z Was
zna. Nasza rówieśniczka żegluje już od czterech lat.
Najpierw były zgrupowania, mitingi, regaty oraz zajęcia
pięć razy w tygodniu. Na Komunię Świętą dostała od
rodziny ogromny prezent, była to jej własna łódka, na
której wygrywała po kolei zawody pływackie,
w bojerach na Litwie była 17 na 50 osób. W Giżycku na
regatach była 3 z dziewczyn na 30 osób.  Kolejne
zgrupowanie odbyło się w Pucku, otrzymała srebro. W
Hiszpanii na zgrupowaniu ogólnym była 11, a w
klasyfikacji dziewcząt 2. W Chorwacji na regatach
również  stanęła na podium. Ciekawe jak ona to godzi
z nauką? Tyle czasu na treningach, kiedy tu się
uczyć?  Powiedziała, że uczy się na zapas w
weekendy na regatach oraz w poniedziałek i wtorek po
treningu. Zapytałam się jej, czy noszą swoje klubowe
koszulki. Odpowiedziała mi, że tak, mają koszulki i
bluzy ze swoim imieniem, nazwą klubu, napisem 
Polską i biało-czerwoną flagą. Zaczyna również
ćwiczyć windsurfing. Kto wie, może kiedyś mistrzyni
windsurfingu?      Powodzenia!  Warto spełniać swoje
marzenia, spróbujcie, świat należy do odważnych.       
                      L.H.

   Antonina Potejko uczennica klasy 4 często bierze
udział w konkursach recytatorskich takich jak,
np: konkurs pt. Jesienne nastroje w Budrach  (miała
wtedy 7 lat i zajęła trzecie miejsce). W Gminnym
Konkursie Recytatorskim w Wilkasach  w 2018r. była
druga. W Giżyckim Centrum Kultury   w przedziale
wiekowym kl. 4-6 zdobyła również trzecie miejsce. W
przesłuchaniach Spotkania z poezją recytowała utwór
Jacka Cudnego Pajęczyna. 
Jej pasją jest również jazda konna. Ćwiczy codziennie,
opiekuje się swoim podopiecznym; karmi, czyści
kopyta, szczotkuje, poi go oraz  sprząta jego boks. Jej
lekcje trwają godzinę dziennie, a jazdy odbywają się w
Makowej Stajence. Dopiero raz brała udział w
zawodach i  już zajęła trzecie miejsce w Regionalnych
Zawodach Jeżdzieckich w Żegotach w skokach przez
przeszkody. Sama Antosia mówi, że przede
wszystkim pomaga  w kształceniu konia na
hipoterapię dla dzieci cierpiących  na autyzm.
Brawo! Trzymamy kciuki, oby tak dalej!  
Przyszła aktorka czy trener? Czas pokaże.  L.H,
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  BOHO- ALE CO 
             TO?

**********************
    Kolory 2018!!!

Jak już pewnie zauważyliście
kolorami modnymi wiosną i latem
2018 będą...pastele, np.baby
blue lub pudrowy róż, lecz nie tylko
te barwy zawitają u
najsłynniejszych projektantów. Na
ulicach dostrzeżemy także:
promienistą żółć (idealnie
prezentuje się z granatem, brązem,
szarością, zielenią i
czerwienią), biel (pasuje do
wszystkich kolorów) ,czerwień, a
na koniec najmodniejszy w tym
sezonie FIOLET, który również jak
żółty pasuje do granatu, szarości,
czerni lub zieleni. Oliwia Owczarek

Z dziurami, w kratę,
a może proste?

My pomożemy Ci w zmaganiu się
ze "spodniowo-modowym

szaleństwem".

W tym sezonie rurki idą na bok.
Każdy powinien schować je do
szafy i czekać, aż znów przyjdzie
na nie czas. Jednak z głębi szafy,
np. mamy wyciągnąć dzwony,
które nie są już obciachem. Inne
hity nadchodzącej wiosny i lata to
spodnie: kuloty, sztruksowe,
szwedy, z wysokim stanem,
skórzane, białe, a także z
lampasami, z którymi lookbooki
możecie zobaczyć obok. 

TRENDY 2018!!!

Nazwa stylu pochodzi od słowa
bohema,które oznacza cyganerię
artystyczną.Często ubrania boho
kojarzą się z latami
60. Boho pożycza z tamtej kultury
naszyjniki i kwieciste tuniki.
Głównymi cechami stylu są
odważne połączenia oraz wygoda,
czyli zwiewna, szeroka odzież.
Kolorystyka w boho to dwie różne
szkoły. Pierwsza mówi, że barwy
powinny być stonowane, a druga,
że ma być jaskrawo i odważnie.
Jednak projektowane są także
mieszkania boho. Zdjecia
przykładowych stylizacji po lewej.

BLUZKI WIOSNA- LATO 2018

Na szczycie listy trendów bluzek
widnieją modele cold shoulder,
odsłaniające ramiona oraz bluzki
hiszpanki. Oprócz tego wciąż
modne są wszelkie falbanki i
koronki. Warto zwrócić uwagę na
asymetryczne kroje oraz bluzki
okraszone kwiatowym wzorem.
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     WIOSENNE SZTUCZNE KWIATY
Przygotuj: gałęzie, serwetki lub bibułę w różnych
kolorach, nożyczki, taśmę klejącą, wazon.
1.Z serwetek wycinamy niewielkie kwiatki.
2.Wycięte kwiatki zwijamy złożone po dwa razem.
3.Gdy kwiatki są zwinięte, przyklejamy je do gałązek
za pomocą taśmy.
4.Ozdobione gałązki wkładamy do wazonu.
NASZE PIĘKNE KWIATKI SĄ GOTOWE   O.G.
   

.

                         PUSTYNIA W SŁOIKU
Potrzebujemy: plastelinę,słoik,wodę i brokat.
1.Lepimy z plasteliny coś w rodzaju trawy, np.kaktus
lub jakiś krzaczek.
2.To co ulepiliśmy z plasteliny, przyklejamy do
pokrywki od słoika.
3.Do słoika wlewamy wodę.
4.Do wody dodajemy brokatu.
5.Zakręcamy słoik i lekko mieszamy.
                                                               Gotowe!
                                                                       L.H.

                                           OZDOBA Z GUZIKÓW
Przygotuj:dużo kolorowych guzików, nitkę, klej na gorąco oraz wstążkę.
1.Układamy sobie własną kompozycję z guzików.
2.Ostrożnie sklejamy je klejem na gorąco - poproś rodzica o pomoc.
3.Przez jeden z guzików przewlekamy nitkę dwa razy, żeby nie pękła.
4.Na nitce zawiązujemy ozdobną kokardkę
                            
                           I  niezwykłe dzieło sztuki gotowe!
                                                                                             
L.H.

***WIOSENNE DIY***

PODUSZKA KAKTUS
Przygotuj: zielony materiał, wypełnienie do poduszki, igłę i nitkę.
1.Z zielonego materiału wycinamy dwa razy kształt kaktusa.
2. Zszywamy je ze sobą, zostawiając mały otwór, potem przekładamy na
drugą stronę.
3.Do naszej poszewki wkładamy wypełnienie, później zszywamy ją.
4.Z włóczki wykonujemy małe pomponiki, następnie je przyszywamy.

NASZA PODUSZKA JEST GOTOWA  O.G.
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                                 NASI ULUBIEŃCY
KONKURS NA NAJSYMPATYCZNIEJSZEGO PSA

Zasady konkursu:
Wybierz jednego
najsympatyczniejszego pieska.
Zagłosuj  u Olgi Gryszko z kl. 7.
Głosy zbieramy do końca maja.
Wyniki konkursu - w czerwcu. 
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            STOPKA  REDAKCYJNA !
REDAKTOR NACZELNY: ZUZANNA KUJAWA
SEKRETARZ : OLGA GRYSZKO
REDAKTORZY :
 -OLIWIA OWCZAREK,
-LENA HRYNIEWICKA,
-WIKTORIA SAWICKA.
 email - redakcjabystrzak@gmail.com

                               ROZRYWKA/ KONKURSY 

 KONKURS!!!
 

KLASY 1-3 
NARYSUJCIE SWOJE WYMARZONE
ZWIERZĄTKO, KTÓRE CHCIELIBYŚCIE DOSTAĆ, 
NP. NA URODZINY.

KLASY 4-5
NAPISZCIE OPOWIADANIE O SWOIM LUB
WYMYŚLONYM PRZEZ WAS PUPILU.

KLASY 6-7
ZREDAGUJCIE RECENZJĘ (OCENĘ) WYBRANEJ
KSIĄŻKI O ZWIERZĘTACH.

KONKURS DODATKOWY
CZY WARTO POSIADAĆ CZTERONOŻNEGO
PRZYJACIELA?- ODPOWIEDŻ NA PYTANIE
UZASADNIJ, PODAJ PRZYNAJMNIEJ 4
ARGUMENTY. 

NAGRODY - SŁODYCZE

COŚ NA DOBRY HUMOR
- W instytucie udało nam się nauczyć psy alfabetu

Morse'a - ogłasza naukowiec na konferencji i z dumą
prezentuje dorodnego owczarka.

[pies kilka razy naciska łapą przycisk]
- Co on powiedział? - pyta dziennikarz.

- "Hau".
-Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa.

- A nie pogryzie mnie?
- Właśnie chciałem to sprawdzić

Przychodzi facet z mówiącym kotem do łowcy
talentów. Gość musi pokazać zdolności kota, więc
zadaje mu pytanie:- Jak się nazywa drobny węgiel? 
- Miał! - odpowiada kot. Potem facet pyta:- Jaka jest
forma czasu przeszłego czasownika ,,mieć'' w trzeciej
osobie rodzaju męskiego? Na co kot odpowiada: -
Miał! Łowca talentów wyrzuca obu na ulicę. Na ulicy
kot wstaje, otrzepuje się i mówi: - O co mu chodzi, czy
ja mówiłem niewyraźnie?

google .



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 15 05/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBystrzak

.
.


	Święto Konstytucji 3 Maja
	27 maja w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie wspaniale przygotowali występy na ten ważny dla naszego kraju dzień. Klasa 0 zaśpiewała patriotyczną piosenkę oraz pięknie recytowała wiersz Kto ty jesteś?  Przewodziła jej Amelia Sacharczuk, która zadawała pytania, a reszta klasy z przejęciem i wzruszeniem odpowiadała na jej kwestie. Trzecia klasa naprawdę rewelacyjnie zatańczyła Trojaka, wszyscy uczestnicy apelu byli pod wielkim wrażeniem i nagrodzili tancerzy gromkimi brawami. Nasi harcerze z klasy 6 przeczytali ciekawe informacje na temat rozbiorów Polski w latach 1772–1795. Uczniowie klasy 6 zaprezentowali patriotyczne wiersze, szkoda, że niektórzy z nich nie nauczyli się ich na pamięć, oraz zaśpiewali piosenki nawiązujące do święta. Należą się brawa dla wybieranych w ostatniej chwili zastępców, bo niestety, niektóre osoby z  tej klasy zawiodły - po prostu nie przyszły tego dnia do szkoły... Mimo tego impreza była udana, bo zgromadzeni  goście, którzy przybyli na występ, wychodząc, chwalili talenty naszych uczniów.   Święto 3 Maja było również uroczyście obchodzone w kościele w Bystrym. Na mszę przybyły sztandary ze Szkoły Podstawowej w Bystrym, Szkoły Podstawowej w Upałtach, Gimnazjum w Bystrym, Drużyny ZHP Bystrzaki oraz OSP w Spytkowie. Na tę patriotyczną uroczystość jak zwykle przybył również Wójt Gminy Giżycko Marek Jasudowicz. Po mszy, odprawianej w podniosłej atmosferze, wszyscy uczestnicy zebrali się przy tablicy pamiątkowej, by oddać hołd Walczącym o Niepodległą Polskę. Złożono świeże kwiaty i   zapalono znicze. Na zakończenie wszyscy z wielką zadumą śpiewali pieśń Boże coś Polskę.                                                                                                              PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ          Z. K.

	Utalentowane siostrzyczki
	TRENDY 2018!!!
	**********************     Kolory 2018!!!

	***WIOSENNE DIY***
	Zasady konkursu:
	Wybierz jednego najsympatyczniejszego pieska. Zagłosuj  u Olgi Gryszko z kl. 7. Głosy zbieramy do końca maja. Wyniki konkursu - w czerwcu.
	STOPKA  REDAKCYJNA !
	REDAKTOR NACZELNY: ZUZANNA KUJAWA
	SEKRETARZ : OLGA GRYSZKO
	REDAKTORZY :
	-OLIWIA OWCZAREK,
	-LENA HRYNIEWICKA,
	-WIKTORIA SAWICKA.
	email - redakcjabystrzak@gmail.com



