
BudaPress
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Zespół Szkolno - Przedszkolny
ul.Powstańców Sląskich 41
44-186, Gierałtowice

Numer 6 09/18

Przeminęło z latem W numerze m.in.:

Wybory do Samorządu
Uczniowskiego

 Sprzątanie Świata w naszej
szkole

Wspomnienie wakacji

R

Samorząd Uczniowski
tworzą uczniowie szkoły.
Społeczność uczniowska
rokrocznie na drodze
demokratycznych wyborów
wyłania spośród siebie
liderów, którzy  stoją na
straży samorządności. W
tym roku szkolnym do
Samorządu Uczniowskiego
zostali wybrani:

Małgosia Rajca -
przewodnicząca szkoły
oraz v - ce przew. Milena
Marciniak i Paulina Kozik.
W imieniu Redakcji
życzymy świetnych
pomysłów i ich realizacji na
rzecz społeczności naszej
szkoły.
                     Redakcja

R r

Żegnajcie góry, lasy, 
morze, czyste jeziora, 
wakacje się skończyły,
nadeszła nauki pora.

Mamy już nowe książki,
zeszyty i szkolne przybory,
wypoczęci, na brąz opaleni,
wracamy znowu do szkoły.

Pierwszy dzwonek
zadzwonił,

ucichły gwary, hałasy,
pani z dziennikiem w ręku, 
zaprasza nas do klasy.

W klasie pachnącej farbą
w swoich ławkach
siadamy,
witamy się z kolegami, 
wrażenia opowiadamy.

Przez dziesięć kolejnych
miesięcy,

uczyć się znowu będziemy,
gdy lato do nas zawita, 
na wakacje znów
pojedziemy

Teresa Rutkowska -
Wojciechowska

- wakacyjne wspomnienia
-wybory nowego SU
-Dzień Chłopaka
- wystawa zwierząt
- pomysły na jesienne
wieczory
 - o nauczycielach na
wesoło

Redakcja

R
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Wspomnienia z wakacji
Wakacje spędziłem w Słonecznym Brzegu w Bułgarii. Kraj ten
leży nad Morzem Czarnym. Teren jest górzysty, plaże
piaszczyste i czyste, a woda w morzu mało zasolona. Niecałe
trzy kilometry od Słonecznego Brzegu leży miasteczko
Nessebar, które dzisiaj cały świat uznał w całości jako zabytek.
Można tu zwiedzać pozostałości rzymskich fortyfikacji , stare
kościoły i cerkwie ze wspaniałymi mozaikami i malowidłami
oraz dawne domki rybackie.

                                                    Marek Fabisiak

W tym roku wraz z rodziną wybrałem się do
Chorwacji.Makarska to miasto na półwyspie bałkańskim.
Miejscowość otoczona jest górami. Plaże są kamieniste. Nie
ma tam zbyt wielu hoteli, ale są mieszkania i pokoje do
wynajęcia. Miejsce jest pełne atrakcji, ciepła woda zachęca do
częstych kąpieli. W wolnym czasie pływaliśmy łodzią Yellow
Submarine i robiliśmy zakupy w sklepach z pamiątkami.
Wieczory spędzałem z rodziną na promenadzie.
                                                     Piotr Ciupka
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Chłopcy maja swoje święto

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Nauczyciela

Czy wiesz, że w przyrodzie występują różne typy nauczycieli?
Oto niektóre z nich:
1.  Nauczyciel filozof: "Wiem że nic nie wiesz..."
2. Nauczyciel wróżka: "Do niczego się nie nadajecie! Zobaczycie   
skończycie na bruku!"
3.  Nauczyciel encyklopedysta: "Zmieniasz kolejność wyrazów ! Przeczytaj
jeszcze raz tę definicję! "
4.  Nauczyciel niewierzący w cuda: "Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz u  
mnie na cztery!
5.  Nauczyciel wielbiciel Krzywej Gaussa: "Nie mogę postawić tylu   dobrych
ocen, to będzie podejrzanie wyglądać..."
6.  Nauczyciel wrażliwiec: "Aż mi się źle robi, kiedy patrzę na wasze prace."
7.  Nauczyciel wierzący w cuda: "Praca kiepska.  Popraw styl, formę,  
ortografię i interpunkcję."
8.  Nauczyciel profilaktyk: " Wszystkim stawiam pały, nauczy was to  
odpowiedzialności na przyszłość."
9.  Nauczyciel Rejtan: "Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery!"
10. Nauczyciel humanista: "No, może będzie z ciebie człowiek."

                                                                                       Patrycja Faryna

Redakcja

 Jak podaje angielska wikipedia, "International Men's Day" był po raz
pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Większość źródeł podaje 30 września, ale niektóre wskazują na 10 marca z
nazwą "Dzień Mężczyzn". Ponieważ jest to święto dość młode, obchodzone
jest na całym świecie w różnych dniach. I tak, w Trynidad i Tobago, podobnie
jak w Indiach, po raz pierwszy, obchodzono je 19 listopada, na Malcie 7
lutego, w Rosji i na Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7
października, w Kanadzie 25 listopada. W Wielkiej Brytanii i Irlandii
International Men's Day czyli Dzień Chłopaka obchodzony jest 5
kwietnia.Prawdopodobnie już za kilka lat będziemy obchodzić to święto
jednego dnia we wszystkich krajach.
W naszej szkole również sprawiłyśmy niespodziankę naszym
chłopakom.Drobne upominki, słodycze oraz życzenia od dziewczyn
spowodowały, że wszyscy świetnie się bawili!

                                                 Patrycja Faryna i Julia Grychtoł
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10 fajnych rzeczy do zrobienia jesienią

Co w modzie piszczy?
R

Ku wielkiemu zaskoczeniu powraca moda lat 80-tych. Nie
przypuszczaliśmy, że trend ten w takim stopniu podbije kolejny
okres w modzie damskiej. Powrót lat 80. przypadł na
poprzednie dwa sezony i kiedy naturalnie powinien ustępować,
projektanci postanowili jeszcze bardziej zaakcentować swoje
przywiązanie do epoki disco.Szukając więcej inspiracji
typowych dla mody lat 80., wypróbujcie błysk (Balmain, Tom
Ford), zwierzęce printy (Saint Laurent Paris, Tomf Ford),
eksponowanie logo (Versace), a także falbany (Marc Jacobs,
Gucci, Vivienne Westwood, Alexander McQueen). W tym
sezonie są też modne spodnie z lampasami (z pasami na
zewnętrznej stronie nogi).

                                                      Patrycja Faryna

R

1.Zagraj w gry planszowe ze znajomymi.
2. Idź na bardzo długi spacer.
3. Posłuchaj jesiennej muzyki.
4.Gdy pogoda będzie sprzyjać zorganizuj spotkanie
przyjaciółmi na świeżym powietrzu.
5. Ugotuj coś pysznego do jedzenia.
6. Wrzuć na luz-odpocznij, obejrzyj ciekawy film lub
serial.
7. Przeczytaj dobrą książkę
8. Zorganizuj filmową noc Halloween
9. Zrób coś! –jesienne  i zimowe miesiące to  czas
by uruchomić wyobraźnię. 
10. Uśmiechnij się!

                                              Patrycja Faryna
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Dzień kostiumów historycznych 

Wystawa zwierząt

3 października w naszej szkole był dzień kostiumów
historycznych. Kostiumy były różne: rycerze, greccy bogowie i
boginie, stroje z XVI, XVII, XVIII i in. Przebrałem się za
Krzyżaka z zakonu krzyżackiego. Uczniowie stroje robili
własnoręcznie, ale niektórzy korzystali z oferty wypożyczalni
strojów. Ku uciesze uczniów na każdej przerwie
prezentowaliśmy swoje przebrania. Organizatorem dnia
kostiumów historycznych był nauczyciel historii.

                                                      Piotr Ciupka

S,D

.

W naszej szkole, na wystawie zwierząt „Nasi
ulubieńcy" uczniowie chwalili się swoimi pupilami. A
wśród nich były świnki morskie, króliki, szynszyle,
chomiki, kanarki, papugi, rybki akwariowe, szczury, raki,
krewetki, żółwie wodne i lądowe, agamy, karaczany
madagaskarskie, świnka wietnamska. To przy nich świat
dziś stał się piękniejszy, a my radośniejsi.
Podczas wystawy przeprowadzono zbiórkę na rzecz
adoptowanego psa ze schroniska Psitulmnie. 
Na lekcjach plastyki i techniki uczniowie wykonali prace
plastyczne poświęcone zwierzętom.

                                                          Barbara Rapcia

S.D

.
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Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej

Nasi ulubieńcy
Bardzo lubię zwierzęta, a szczególnie psy.Owczarek niemiecki to moim
zdaniem najmądrzejszy i najwierniejszy towarzysz człowieka.Wspaniały
stróż, silny, czujny i odważny.Rasa powstała ok.100 lat temu w
Niemczech.Były kształtowane tak aby miały najlepszy wygląd, charakter i
temperament. Rasa ta podbiła szybko świat.Owczarek jest wspaniałym
przyjacielem człowieka, który lubi spacery i ruch bez względu na
pogodę.Psy tej rasy potrzebują kontaktu i zabawy z właścicielem. Lubią
wykonywać wszelkiego rodzaju polecenia dlatego często widujemy je w
towarzystwie policjantów, strażaków i żołnierzy.

                                                                                Kornelia Kroczyk

r

Dom każdemu z nas kojarzy się z budynkiem. Ale dom to nie tylko budynek,
ale i ogród w którym jest huśtawka, pyszne jabłka i czerwone czereśnie.W
domu czeka rower, którym można wybrać się do lasu żeby szukać śladów
zwierząt i podpatrywać ptaki na łące.Rower pomoże odkryć to co nieznane i
ciekawe.Wakacyjny czas może upływać na zabawach  z psem  lub  z
przyjaciółmi jeżdżąc na rolkach i deskorolce.W taki sposób  można spędzać
wakacje i wolny czas  w domu.

                                                                                   Piotr Leder
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