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Szkoła Podstawowa im.
Pierwszych Osadników
ul.Cmentarna 5
66-542, Górki Noteckie

Numer 40 10/18

14 października - 
Dzień Nauczyciela

Wierszyki
.

Dnia 12
października w
naszej szkole odbył
się apel z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej i
pasowanie I klasy
podstawowej na
uczniów. Niektóre

klasy przygotowały
występy. Po
uroczystości
nauczyciele i
pracownicy szkoły
zostali zaproszeni
na mały
poczęstunek.

Naszej Pani dziś
składamy
słoneczne
życzenia: zdrowia,
szczęścia i radości i
marzeń spełnienia.
Aby zawsze było
słońce i uśmiech na
twarzy, aby
wszystko się
spełniło o czym
Pani marzy.

Rzekę pięknych
kwiatów znamy,
tulipanów, róż i
bzów. Dla
nauczycieli mamy,
Najpiękniejszy
bukiet słów.

.
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   Jak się ubierać na     
             jesień?

Typowy sezon   
przeziębień

       Ubierz się 
         dobrze!

   dowcipy  

Pewien profesor
lubił zadawać
studentom
głupkowate
pytania.
Raz zapytał
studenta:
– Proszę mi
powiedzieć, jak
długo można
żyć bez
mózgu?

- żadna partia
ciała nie może
ulec
wychłodzeniu –
nie zapomnij o
rękawiczkach i
ciepłych
skarpetkach;
chroń nerki –
zakładaj dłuższe
bluzki i kurtki;
- błędem jest
ubieranie
ciepłego
płaszcza

i odkrytych
butów!
- ubieraj się „na
cebulkę” –
dzięki kilku
warstwom
odzieży szybko
możesz
dostosować się
pogody;

.

Student na to:
– Przepraszam,
panie
profesorze, ale
zanim
odpowiem, jeśli
pan pozwoli, ja
zadam panu
pytanie: Ile ma
pan lat?...

-Dlaczego
jesień to
najbardziej
niebezpieczna
pora roku?
-Bo można
dostać z liścia.

-Co ma
wspólnego
jesień z
łyżką???
-je się nią.

.

Katar, gorączka
i ból gardła to
pierwsze
symptomy
przeziębienia.
Często okazuje
się, że
przyczyną tych
dolegliwości jest
nieodpowiednie
ubranie. Strój
musi być
dostosowany do
pogody jaka
panuje na
dworze. Tylko

wtedy
utrzymamy
właściwą
temperaturę
naszego ciała,
która wpływa na
odporność
organizmu. Nie
raz zdarza się,
że zmokniemy
lub nas
przewieje.

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 40 10/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny Patrol

 U nas w szkole       Jak dbać?

   
   Dowcipy

Jasiu siedzi w
parku a przy
nim kobieta w
ciąży. 
Jasiu nie
wytrzymuje i się
pyta: 
- A co pani tam
ma?-
Dzidziusia. 
- A kocha go
pani? 

Tata pyta Jasia:
- Synku, dobrze
Cię ubrałem?
- Tak, ale mama
najpierw
zakłada
skarpetki, a
później buty.

                           Sprzedaż żonkili

.

.

Razem z
p.Kasią
opiekunką
naszego
szkolnego klubu
wolontariusza
im. św Jana
Pawła II od
października
sprzedajemy
cebulki żonkili.
Sprzedajemy je
na każdej
przerwie. Mamy
wielu
kupujących.

Pieniądze są
przekazywane
na szczytny cel.
Ale nie tylko w
szkole są
sprzedawane,
kupowane są
również w
kościele.

Najbardziej lubią
piaszczysto-
gliniastą ziemię,
dostatecznie
wilgotną na
wiosnę, gdy
rozpoczynają
wzrost. Źle
natomiast rosną
w podłożu
jałowym oraz
ciężkim i
podmokłym.
Latem nie
przeszkadza im
susza,

bo wówczas
cebule są w
okresie
spoczynku, ale
od końca
sierpnia znów
potrzebują
wilgoci,
ponieważ w tym
czasie ponownie
się ukorzeniają.

- Oczywiście. 
- To dlaczego
go pani zjadła?

Dlaczego
blondynka nie
myje zębów?
- Bo chce mieć
zęby pod kolor
włosów.

.

.
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          Wycieczka szkolna -
     Baseball w Gorzowie Wlkp.

     Zasady gry    O wycieczce

                 
  dowcipy

Przychodzi
facet do
księgarni i
mówi:
- Poproszę
książkę "Polacy
na mundialu".
- Fantastyka
piętro wyżej.

.

.

Szkocka
drużyna
odniosła
zwycięstwo.
W szatni trener
mówi:
- Zasłużyliście
na coś
orzeźwiającego!
John, otwórz
okno!

Pewien
sędzia
piłkarski
powiedział:
"Ja jestem
sędzia
uczciwy!
Zapłacili
za 3-0,
będzie 3"-
0!

W baseball grają
dwie drużyny, z
których każda
na przemian
spełnia rolę
strony
atakującej (team
at bat), której
zadaniem jest
zdobycie
punktów, i
przeszkadzającej
w tym drużyny
broniącej się
(fielding team).
Zawodnik

z drużyny
atakującej
najpierw odbija
specjalną pałką
(potocznie
zwaną kijem)
piłkę rzuconą
przez miotacza,
po czym rzuca
kij i biegnie do
najbliższej bazy,
aby ją zaliczyć. 

5 października
klasa VII i VIII z
Górek
Noteckich i
Gościmca
pojechały  do
Gorzowa Wlkp.
na baseball.
Najpierw były
zajęcia
zapoznawcze z
tego sportu,
czyli jak się gra i
jak wygląda
boisko do gry.

Następnie,
wszyscy udali
się na otwarty
teren by
spróbować
własnych sił w
tym sporcie.
Wszyscy chętni
mogli zobaczyć
jak wygląda
odbijanie kijem.
Po wszystkim
był poczęstunek
w postaci hot-
doga.

.

.
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Niepodległość Pokażcie, za co
kochacie Polskę!

 

    Kto ty
jesteś?

 

      Święto Niepodległości       
      

.

.

Narodowe
Święto
Niepodległości – święto
państwowe w Polsce obchodzone
corocznie 11
listopada dla
upamiętnienia
odzyskania
przez
Polskę niepodległości w
1918, po 123
latach zaborów (1795–
1918). Święto
zostało
ustanowione

ustawą z 23
kwietnia 1937.

57% Polaków
deklaruje chęć
udziału w
obchodach
Święta
Niepodległości
w 2018 roku,
20% stwierdza,
że nie jest tym
zainteresowana,
a 23% wciąż się
waha.Akcja
#likePolska, co
to jest? Celem
kampanii
#likePolska

jest
zaprezentowanie
wszystkiego, co
w Polsce
najlepsze:
bogatej historii,
miejsc które
warto odwiedzić,
kultury, tradycji,
zwyczajów czy
osiągnięć
Polaków. Możliwości
są
nieograniczone!

— W polskiej
ziemi.
— Czym ta
ziemia?
— Mą
Ojczyzną.
— Czym
zdobyta?
— Krwią i
blizną.
— Czy ją
kochasz?

— Kocham
szczerze.
A w co
wierzysz?
— W Polskę
wierzę.
— Coś ty dla
niej?
— Wdzięczne
dziecię.
— Coś jej
winien?
— Oddać życie.

— Kto ty
jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak
twój?
— Orzeł biały.

— Gdzie ty
mieszkasz?
— Między
swemi.
— W jakim
kraju?

.

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_polskie_pod_zaborami
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 V BIEG PO ZDROWIE

ZWYCIĘzcyyyyyyy

KLASY

KLASA
SIÓDMA I
ÓSMA

PAULINA,
MAJA,
NATALIA,
HUBERT,
ANDRZEJ,
WOJTEK

W BIEGU
BRAŁY UDZIAŁ
KLASY OD
PIERWSZEJ
DO ÓSMEJ

KAŻDY
UCZESTNIK
UKOŃCZYŁ
BIEG.
GRATULACJE

.

.

NA PODIUM
STANELI:
KLASA
PIERWSZA

MAJA,
NIKODEM I
HUBERT
KLASA
TRZECIA I
CZWARTA

AMELIA,
GABRYSIA,
KAROLINA,

LUCEK,
ARTUR I
KRYSTIAN
KLASA PIĄTA I
SZÓSTA

NIKOLA,
ROKSANA,
JUSTYNA,
SŁAWEK,
OLEK, KUBA,

KAŻDA KLASA
MIAŁA
WYZNACZONĄ
LICZBĘ
OKRĄŻEŃ.
KLASA I
JEDNO
KLASY II, III, IV,
V DWA
KLASY VI, VII,
VIII TRZY
KÓŁKA.

.

.
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