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  Stopka Redakcyjna  Samorząd Uczniowski ogłasza 
konkurs na TYTUŁ  szkolnej
gazety uczniowskiej. 

Redaktorzy z klasy V

   Jesienne wydanie - ,,minął sierpień, minął wrzesień znów
październik i ta JESIEŃ rozpostarła mglisty woal..." 

Na propozycje
czekamy do 15
listopada,
dostarczamy je do
Zespołu
Redakcyjnego.       
Czeka atrakcyjna
nagroda.
Przypominamy, że
wcześniejsze

wydania nosiły
tytuły: Echo budy,
Byle do dzwonka.
Obecny tytuł Czas
START jest tytułem
roboczym.           
Historia naszej
pracy redakcyjnej
sięga  27 lat, bo
pierwszy numer 

pisany ręcznie,
powielany przez
kalkę, ukazał się w
1991 roku! 
Zapraszamy
chętnych do
współpracy, razem
twórzmy naszą
HISTORIĘ!

ZESPÓŁ
REDAKCYJNY
                       Zosia
Dziubany Karolinka
Jerdanek Żanetka
Grubka Nadia Łubik

SPOTKANIA -
środa, szósta lekcja
                     
SIEDZIBA - sala
przyrodnicza

NAUCZYCIELE
OPIEKUJĄCY SIĘ
REDAKCJĄ   -       
    p. L. Grochol,       
  p. W. Płonka

 

LucynaG
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Klasa IV odpowiadała tak:
1.  W klasie IV najbardziej
interesuje mnie przedmiot: wf – 11, 
informatyka – 6, przyroda – 6,
plastyka – 3, muzyka – 3, j. polski –
3, matematyka – 3, j. angielski – 2,
historia – 1, religia – 1, (wdż – 7)
2.  Uważam, że najtrudniejszym dla
mnie, będzie przedmiot: j. polski –
8,  j. angielski – 5, matematyka – 4,
historia – 1
3.  Największym zaskoczeniem w
klasie IV było: wf po 2 godziny 2x w
tygodniu – 8, pizza na Dz. Chłopca
– 3, dużo zadań – 1, plastyka i
muzyka – 1, panie, które uczą
innych przedmiotów
4.  W klasie IV nie podoba mi się:
zachowanie kolegów – 3, dużo
zadań – 2, że klasa jest
niegrzeczna – 2, dokuczanie sobie
nawzajem - 3

NOWA KLASA, NOWE PRZEDMIOTY, NOWE PRZEMYŚLENIA
Rozpoczęty ROK SZKOLNY 2018/19 przyniósł wiele nowości.
Przeprowadziliśmy na ten temat wywiady z uczniami klas IV, V i VII. Oto
wyniki:

Klasa VII odpowiadała tak:
1.  Nowe przedmioty w klasie VII to: biologia, chemia,
fizyka, geografia, język niemiecki - 18
2.  Z nowych przedmiotów najbardziej interesuje mnie:
biologia – 4,  chemia – 10, fizyka – 5, geografia – 1, j.
niemiecki – 9
3.  Uważam, że najtrudniejszym będzie dla mnie
przedmiot: biologia – 0, chemia – 2, fizyka – 10,
geografia – 8, j. niemiecki – 6

cd. poniżej:

4.  W klasie VII największym zaskoczeniem było dla
mnie: duża ilość kartkówek – 10, dużo sprawdzianów –
2, nowi nauczyciele – 2, lektury (np. ,,Pan Tadeusz” –
2, ilość nauki – 3, dużo zadań – 1, dużo lekcji – 1,
zamiana przyrody na biologię i geografię - 1
5.  Co najbardziej nie podoba mi się w klasie VII: ilość
kartkówek – 4, lektury – 2, 7 godzin dziennie – 2, duża
ilość nauki – 8, trudny materiał – 1, sprawdziany – 1,
wszystko mi się nie podoba – 9, wszystko mi się
podoba – 1

Klasa V odpowiadała tak:
1.  Nowe przedmioty w klasie V to: biologia i geografia
– 14
2.  Z nowych przedmiotów najbardziej interesuje mnie;
biologia – 7,  geografia – 7
3.  Uważam, że w klasie V najtrudniejszym
przedmiotem będzie dla mnie:  j. angielski – 9, j. polski
– 7, matematyka – 3, historia – 1, geografia – 1
4.  W klasie V największym zaskoczeniem było dla
mnie: nowa sala – 8, I miejsce na zawodach
sportowych – 2, ta sama wychowawczyni – 1, nowe
przedmioty – 1, dobre oceny – 1, nic – 1
5.  W klasie V najbardziej nie podoba mi się: więcej
zadań (z j. polskiego) – 3, białe tablice – 3, zimne
grzejniki – 2, ciężkie plecaki – 2, bałagan zostawiany
po lekcjach, wszystko - 1

klasa IV

       Liczby obok odpowiedzi informują,                           
  ilu uczniów podało taką odpowiedź. :)

LucynaG
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Ślubowanie kl. I

                                         Ślubowanie
  W dniu 16 października 2018r.w naszej szkole odbyło się ślubowanie
pierwszoklasistów. Było wiele zaproszonych gości: Pani Wójt, Pan Radny,
Pan Sołtys, Pan Dyrektor, nauczyciele, rodzice i uczniowie.

Na początku dzieci przywitały gości, następnie 

zaprezentowały piękne wierszyki. Potem śpiewały

piosenki i tańczyły. Po krótkim programie  każdy

musiał wypić sok z cytryny, a przy tym się nie

zaśmiać. Każdy dał radę.

Na koniec Pan Dyrektor pasował
dzieci na uczniów szkoły
podstawowej w Przybradzu. Każdy
- już pierwszoklasista otrzymał
biret, medal oraz dyplom. Po całej
uroczystości dzieci zrobiły sobie
pamiątkowe zdjęcia z rodzicami     
i gośćmi, jak możemy się
domyślać do ich kroniki klasowej.
  Tak właśnie wyglądało ślubowanie
pierwszoklasistów.
Mi się podobało, a Tobie drogi
Czytelniku? Karolinka Jerdanek

       
     POŻEGNANIE LATA, POWITANIE JESIENI           
           JESIENNA WYCIECZKA KLASY II
 

Klasa II

W jeden z jesiennych dni była piękna pogoda. Nasza
Pani wychowawczyni postanowiła zabrać nas na
wycieczkę do lasu, abyśmy zobaczyli, co się dzieje w
przyrodzie o tej porze roku. 
Poznawaliśmy nazwy różnych drzew i podziwialiśmy
ich piękne kolorowe liście: żółte, pomarańczowe,
brązowe, czerwone, bordowe i ciemnozielone. W
drodze podziwialiśmy ostatnie jesienne kwiaty:
aksamitki, cynie, astry i róże. W lesie oglądaliśmy korę
różnych drzew
i odbijaliśmy ją kredkami na kartkach. Zbieraliśmy do kl
asy dary lasu.Wycieczka była bardzo pouczająca.
Było bardzo fajnie. Oliwia Paździor

Klasa II

BarbaraZ.

WiesławaP.
WiesławaP.
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POLECAMY
 :-)

   KIT czy HIT?
 szkolna sonda

POLECAMY
 :-)

Polecamy
markę SOVL,
bo szyje piękne
i wygodne
piżamki.

       Jesienny korowód                       
               uczniów klas I-III

W związku z
pierwszym
dniem jesieni
uczniowie z
klas 1-3 wybrali
się wesołym
kolorowym
korowodem

odwiedzając
starsze
koleżanki         
 i kolegów oraz
pracowników
szkoły.
Chodząc  po
salach śpiewali

nastrojową
piosenkę
wywołując
radość na
twarzach
uczniów. SU
ogłosił konkurs
na strój jesieni.

Wzięło  w nim
udział 10
uczniów.            
                         
       

Konkurs SU
Polecamy serię
książek pt.
,,Harry Potter’’,
ponieważ jest
pełna magii       i
przygód. Czy
Harry pomimo
straty rodziców
będzie w stanie
odegrać się na
Voldemordzie?

Czy wystarczy
tylko wsparcie
przyjaciół i
nauczycieli?

piżamki

1. Spodnie z
dziurami - HIT

2. Choker - KIT

3. Istagramowe
brwi - KIT

4.Bluzka

z odkrytymi
ramionami - HITchoker

dziury ramiona

WiesławaP.

NŁ

INT.

INT. INT.
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                        Sposób na jesienne długie wieczory...

 (- strona ta, w wersji papierowej oferuje niespodziankę na długie jesienne wieczory.)
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                                         POŻEGNANIE LATA, POWITANIE JESIENI

                                                Co widzisz w bańce mydlanej?

Klasa II

            
                    
                    Pewnego dnia nasza Pani zapytała nas, jak chcielibyśmy pożegnać LATO, które powoli miało się 

kończyć. Maja G. zaproponowała, że z Bartoszem mogą przynieść do szkoły wszystko, co jest potrzebne do 

puszczania baniek mydlanych i jeśli Pani się zgodzi, mogą wszyscy je puszczać. 

                                         Hurrra!!!  Ucieszyliśmy się, Pani również. 

Pogoda była wtedy piękna. Świetnie się bawiliśmy, a bańki w letnim słońcu mieniły się różnymi barwami 

unosząc się wysoko w powietrzu. 

                                          Dziękujemy Wam: Maja i Bartosz.

WP


