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AHOJ PRZYGODO!

.

   Wakacje co prawda się skończyły! Ale
wspaniałe przygody w naszej szkole
dopiero się rozpoczynają!

Ahoj przygodo!! 

Tak 7b powitała naszych uczniów na
początku roku szkolnego 2018/2019.
Witamy starych i nowych uczniów
i wszystkim życzymy wspaniałego,
pełnego przygód roku w naszej szkole !

W tym numerze:
Trochę wspomnień.
Relacja z Narodowego Dnia Czytania.
Spotkanie z ambasadorem Niemiec.
Wakacje w Westernowym Miasteczku
Twimpigs.
Konkurs.

"Jesień" 
Leopold Staff

Jesień mnie cieniem zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się gasnącym złotem.

Pierścień dni moich z wolna się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym żywopłotem.

Ledwo ponad mogę sięgnąć okiem
Na pola szarym cichnące milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem głębokiem.

Czemu nachodzisz mnie, wiosno, wspomnieniem?

Tak wiele ważnych spraw mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem zostaniemy sami.

Czemu mi rzucasz kamień do ogrodu
I mącisz moją rozmowę z ptakami? 

A.Z.
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Trochę wspomnień...

    Nowy rok już się rozpoczął, ale my jeszcze
wspominamy ostatnie miesiące poprzedniego oraz
wspaniałe wakacje, jakie przeżyli nasi koledzy i
koleżanka z redakcji gazetki PiSAK. 

   Bardzo cieszy nas fakt, że w projekcie Junior Media,
w którym braliśmy udział (obecne klasy 5a i 5c) pod
opieką Pani Moniki Gancarczyk - Dul zajęliśmy 5.
miejsce na 232 drużyny z całej Polski. 
   Dzięki temu sukcesowi po raz pierwszy od 10 lat (od
tylu lat istnieje już nasza szkolna gazetka) my, czyli
szkolni dziennikarze otrzymaliśmy szkolnego
Wiktorka. 

.

   W trakcie poprzedniego roku szkolnego wzięliśmy
udział w różnych konkursach i zdobyliśmy nowe
umiejętności. Odnieśliśmy też wiele sukcesów.
Mogliśmy poczuć się jak prawdziwi dziennikarze,
przeprowadzając wywiady, pisząc reportaże,
wykonując już nieco mniej amatorskie zdjęcia.

   Zachęceni jeszcze bardziej opowieściami Andżeliki
Trześniowskiej, Filipa Wolana i Oskara Mazura, którzy
jako najbardziej aktywni dziennikarze uczestniczyli w
Letniej Szkole Dziennikarstwa, z wielkim zapałem i
energią rozpoczynamy nową edycję Junior Media.
Autorzy: Angelika Trześniowska, Oliwia Bukała.

.

M.G

M.G.
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Nasze dziennikarskie podróże...

.

    W maju mieliśmy możliwość wybrać się na
dwudniową, całkowicie darmową wycieczkę do
Warszawy. Stworzyliśmy reportaż pt. "Ponad
barierami" i zajęliśmy I miejsce w Polsce.
   Odwiedziliśmy Ambasadę Niemiec. Na kameralnym
spotkaniu przeprowadziliśmy wywiad z Panem
Ambasadorem. 
   Ponadto zwiedziliśmy dokładnie naszą stolicę,
mieliśmy możliwość podróżować metrem. 

.

.

   W nagrodę za to, że byliśmy najbardziej aktywnymi
dziennikarzami, mogliśmy na przełomie lipca i sierpnia
wybrać się na tygodniową, całkowicie darmową Szkołę
Dziennikarstwa. Pojechaliśmy do Żor i mieszkaliśmy w
Weternowym Miasteczku Twimpigs. 
    Zabawa była świetna, korzystaliśmy z wszystkich
atrakcji, a poza tym zwiedziliśmy Muzeum Ognia.
   Pan Dziennikarz z Dziennika Pomorskiego ponadto
przeprowadził dla nas warsztaty i nauczyliśmy się
tworzyć strony internetowe. 
   Naładowani pozytywną energią, rozpoczynamy
kolejną edycję Junior Media.

Autorzy: Angelika Trześniowska, Marek Stawarz.

M.G

A.T.

.
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RAZEM PO  ZDROWIE

GORĄCY TEMAT
SZKOLNE ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA

    Uczeń Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami
Integracyjnymi:
1.  Stosuje na co dzień zwroty: „Proszę”, „Dziękuję”,
„Przepraszam”, "Dzień dobry", "Do widzenia".

mówi pierwszy "Dzień Dobry " i "Do widzenia"
pracownikom szkoły
wyjmuje ręce z kieszeni, gdy się kłania lub z
dorosłą osobą rozmawia
przepuszcza w drzwiach nauczyciela i koleżanki,
pracownikom szkoły ustępuje drogi na schodach

2.   W czasie lekcji: 
wstaje, gdy nauczyciel wchodzi do klasy
wstaje, gdy nauczyciel się do niego zwraca
nie przerywa, gdy mówi ktoś inny
nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji
nie je, nie pije, nie żuje gumy na lekcjach
przychodzi punktualnie na lekcje, a w razie
spóźnienia mówi: „Dzień dobry, przepraszam za
spóźnienie” i podaje powód

Ważne daty:

15 września - Międzynarodowy Dzień Kropki.

21 września - Międzynarodowy Dzień Pokoju.

22 września - Światowy Dzień bez Samochodu.

Aktualności:
   W tym roku szkolnym chcieliśmy przypomnieć Wam
zasady dobrego zachowania. Marzymy o tym, aby w
naszej szkole można było często usłyszeć takie
magiczne słowa, jak: dziękuję, proszę czy
przepraszam. Pamiętajmy, aby szanować siebie
nawzajem. 
   Poniżej zamieszczamy Szkolne Zasady Dobrego
Zachowania. Przeczytajcie, ale przede wszystkim
postarajcie się je zastosować.

. M.G.
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nie pisze po ławkach
używa właściwych zwrotów, zwracając się do
nauczyciela (np. Słucham, proszę, czy może
pan/pani powtórzyć?  zamiast: co? jeszcze raz!)

3.  W czasie przerwy:
spokojnie rozmawia
nie biega
nie krzyczy
wrzuca śmieci do kosza
dba o czystość w toaletach 
po schodach idzie prawą stroną
po  dzwonku w ciszy, stojąc w parze, czeka przed
klasą na przyjście nauczyciela

4.  Kulturalnie spożywa posiłki na stołówce:
czeka spokojnie w kolejce na obiad i nie
przepycha się
mówi "smacznego"
odnosi brudny talerz i mówi "dziękuję"
po posiłku zostawia czyste miejsce przy stole
nie przeszkadza innym w spokojnym spożyciu
posiłku

5.  W czasie szkolnych uroczystości i apelów:
siedzi spokojnie przy swojej klasie i wychowawcy
nie rozmawia z kolegami
ubiera się stosownie do sytuacji - "Twój strój
świadczy o Tobie"
skupia uwagę na przebiegu uroczystości
nie korzysta z telefonu 
-ustępuje miejsca nauczycielowi, gdy brakuje
miejsc siedzących

.

6.  Poza szkołą:
ustępuje miejsca osobom starszym w autobusie
chroni przyrodę - nie zaśmieca, nie niszczy
otoczenia
kłania się osobom, które zna
w miejscach publicznych nie zakłóca spokoju
innym głośnym zachowaniem

7.  Ma szacunek do innych.
nie stosuje przemocy
nie wyśmiewa się z innych
jest koleżeński, pomaga innym
w kontaktach z nauczycielami okazuje im
szacunek postawą i zachowaniem
nie lekceważy próśb i poleceń nauczycieli

8.  Dba o kulturę języka.
grzecznie zwraca się do innych
nie używa wulgarnych słów
dostosowuje język wypowiedzi do okoliczności i
rozmówców
nie krzyczy, ale rozmawia i nie prowadzi dyskusji
podniesionym tonem

.

Szkolnastrona.pl

mzsnr2.pl
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KONKURS

   Jeśli chcesz wygrać nagrodę, przeczytaj dokładnie
naszą gazetkę i odpowiedz prawidłowo na 2 pytania.
Wytnij kupon i wrzuć do skrzynki znajdującej się w
bibliotece szkolnej.
   Zwycięzca zostanie wylosowany 25 września. 

1. Które miejsce w Polsce zajęła redakcja naszej
gazetki w projekcie Junior Media?

2. Jaki tytuł nosił reportaż, napisany przez naszych
kolegów i koleżanki z redakcji, za który zdobyli
pierwsze miejsce w Polsce?

NARODOWE CZYTANIE

   W sobotę 8 września odbył się finał tegorocznej
edycji Narodowego Czytania. W tym roku, wspólną
lektura było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Pomimo pochmurnej pogody wybrałam się w okolice
fontanny multimedialnej, aby uczestniczyć w tym
wydarzeniu. Akcja pod patronatem Prezydenta RP
zgromadziła młodzież, nauczycieli, seniorów,
lokalnych polityków.
   Wszyscy zebrani przy fontannie multimedialnej mieli
możliwość wykazania się umiejętnością czytania
fragmentów „Przedwiośnia” Żeromskiego na głos do
mikrofonu.
   W trakcie tego wydarzenia został zorganizowany
konkurs dla dzieci i dorosłych. Polegał on na
wykonywaniu zadań na poszczególnych stacjach,
gdzie trzeba było wykazywać się znajomością
wiadomości na temat Stefana Żeromskiego i  Polski,
przydawały się także umiejętności plastyczne. Po
prawidłowym wykonaniu zadań otrzymywało się
ciekawe nagrody.

   Celem Narodowego Czytania jest promowanie
czytania tak, aby jak największa ilość ludzi   (tych
starszych jak i młodszych)  dowiedziała się o polskich
pisarzach, a także o historii naszego kraju.
  Książka została wybrana z myślą o 100-letnim
jubileuszu odzyskania niepodległości tak, aby
przesłania Żeromskiego wzbogaciły Narodowe
Czytanie.
   
Autorzy: Aleksandra Adamczuk i Natalia Gaweł.

KUPON 
Imię i nazwisko: ........................................................... 

Klasa:...........................................................................

 Odpowiedzi: 
1. 
.................................................................................
.....................................................................................
 2. .................................................................................
..................................................................................... 

Stopka redakcyjna

Redaktor naczelny: Pani Monika Gancarczyk - Dul
Dziennikarze: Angelika Trześniowska, Oliwia Bukała. Aleksandra Adamczuk, Natalia Gaweł, Oskar Mazur, Piotr
Cieśla, Filip Wolan, Marek Stawarz.

. O.A
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