
Wokół Nas 2018

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Wojska Polskiego
Borek Stary 67
36-020, Tyczyn

Numer 7 09/18

Nasi 
#SuperKoderzy

SuperKoderzy to ogólnopolski program
edukacyjny Fundacji Orange.  W czasie
jego trwania dzieci uczą się
programowania, podstaw robotyki i
poznają świat nowych technologii.
Program obejmuje swoim zasięgiem już
kilka tysięcy dzieci w całej Polsce. 

Cieszymy się, że jest
realizowany również w naszej

szkole.

MegaMisja 
MegaMisja to nowoczesny program
cyfrowej edukacji dla dzieci z klas 1-3,
który również jest realizowany w naszej
szkole. Uczniowie zdobywają ważne w
cyfrowym świecie kompetencje, uczą się
jak kreatywnie korzystać z nowych
technologii. Dowiadują się jak unikać
niebezpieczeństw i chronić swoją
prywatność w sieci. Zdobywają także
umiejętności praktyczne, m.in. tworzą i
obrabiają proste grafiki, dźwięki, filmy.
Życzymy dobrej  zabawy!!!

 

Chcielibyśmy, aby nasz
letni wypoczynek trwał
jak najdłużej. Niestety,

wszystko, co dobre
szybko się kończy. 

Nie martwcie się jednak,
za 10 miesięcy znowu

będą wakacje. Głowa do
góry!!!x

N. Sz.

SuperKoderzy z kl. 5

x

Uczestnicy MegaMisji

x



www.nowiny24.plNowiny | Numer 7 09/2018 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWokół Nas 2018

Zuzia nad Morskim Okiem. Maja na basenach Tiszaujvaros

Nikodem i tygrys - ZOO Nigerhaza Maja na wielbłądzie.

WAKACJE -

- fotorelacja

Damien w Zakopanem Pani Sitek w TatrachMaja, Nikodem i "Ten obcy"
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KĄCIK
PRZYRODNICZY

Lekcja przyrody
w terenie

Czy wiecie, że...
Najwolniejszymi ze wszystkich ssaków są leniwce trójpalczaste. Żyją
one w lasach deszczowych Ameryki Południowej i poruszają się
zaledwie ok. 2 metry na minutę. Żyją one do 15 lat. Dzień spędzają
nieruchomo zawieszone na drzewie. Leniwce trójpalczaste raz na ok.
tydzień schodzą z drzewa i po niedługim czasie znów na nie
wchodzą. Są roślinożerne i jedzą liście. Mimo że potrafią do 18 h
tylko wisieć na drzewie, to leniwce są świetnymi pływakami. Potrafią
wytrzymać pod wodą nawet ponad 40 minut. Leniwce nie mają
dobrze rozwiniętych mięśni, ale za to mają długie 3 pazury, które
wystarczą im do chwytania się i zwisania z gałęzi. 
                                                                Weronika Bober

Leniwiec

Obserwacje są podstawowym sposobem poznawania przyrody. W
poniedziałek,17 września, w piękny słoneczny dzień, uczniowie klas
czwartych wyposażeni w przyrządy i pomoce przyrodnika, wyruszyli
na lekcje w teren. Dzieci przeprowadzały obserwacje za pomocą lupy
lub lornetki, notowały spostrzeżenia dotyczące obserwowanych
obiektów. Był to czas na samodzielne odkrywanie i
eksperymentowanie oraz na próby analizy i wnioskowania.
Dużo radości sprawiło młodym odkrywcom podglądanie przyrody w
najbliższym otoczeniu szkoły, zwłaszcza, że "przyroda pod lupą" jest
naprawdę fascynująca. Wszyscy starali się, by ich obecność nie
niosła za sobą szkody dla świata przyrody. x

x x x

Weronika B.

x

x x x
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UWAGA CZWARTOKLASIŚCI!!!
W roku szkolnym 2018/2019, na łamach naszej gazetki szkolnej, odbywał się będzie konkurs z języka
angielskiego pt.: ‘You can do it!’. W każdym numerze gazetki znajdziecie jedno zadanie do rozwiązania.
Chętni uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie, mają tydzień od wydania gazetki na rozwiązanie
zadania. Gotowe odpowiedzi na podpisanej kartce papieru należy dostarczyć pani Paulinie Zagórskiej.  Za
każde zadanie otrzymacie punkty (określone w treści zadania). Punkty zostaną zsumowane po wykonaniu
wszystkich zadań publikowanych w gazetce. Trzy pierwsze osoby (z każdej klasy), które uzyskają
największą ilość punktów, otrzymają ocenę celującą do dziennika  Wszystkie osoby, które regularnie będą
rozwiązywać zadania, otrzymają pozytywne uwagi. Powodzenia!

Oto pierwsze zadanie:
Wstaw wyraz pasujący pod względem formy i treści. (10 pkt)
The football team is good and it has got a good c _ _ _ _.
My f _ _ _ _ _ _ _ _ book is ‘Harry Potter’.
Where is milk? In the f _ _ _ _ _.
We go for our h _ _ _ _ _ _ _ in July.
My best friend is Kate. I l _ _ _ her very much.
My l _ _ _ _ _ sister’s name is Alex. She’s only two years old.
Our grandparents live near the s _ _. They can swim every day.
Jane’s mum is a chef. She works in a r _ _ _ _ _ _ _ _ _ and cooks meals.
Tourists can c _ _ _ _ in the mountains.
It’s often rainy and w _ _ _ _ in autumn.

R  O  Z  R  Y  W  K  A

ROZWIĄŻ REBUS

ZAGADKA MATEMATYCZNA
Pan Artur pozwolił sobie na porządny urlop i wyjechał w góry. Do ostatniego dnia rozkoszował się
odpoczynkiem, wydając całą forsę. Najpierw odwiedził muzeum regionalne, w którym zapłacił za bilet 4 zł.
Przy wyjściu wpadł mu w oko piękny wazon jako idealny prezent dla mamy. Wazon kosztował jedną
trzecią pozostałych zasobów. Obiad w restauracji pochłonął trzy czwarte reszty pieniędzy, a kupione na
czas podróży pociągiem czasopismo kosztowało dokładnie połowę jego aktualnego stanu posiadania. W
hotelu pan Artur stwierdził, że ma jeszcze w portmonetce 4 zł. 
                                               Pytanie: Ile pieniędzy miał pan Artur na początku dnia?

Zespół red.: Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz.
Opiekun: Jadwiga Sitek
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