
Szkolny Patrol
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

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

Numer 44 02/19

8 marca - Dzień
Kobiet

Życzenia

Dzień Kobiet po raz
pierwszy był
obchodzony już 28
lutego 1909 roku w
Stanach
Zjednoczonych. Od
1910 roku
obchodzimy go 8
marca. Został on
ustanowiony

przez
Socjalistyczną
Partię Ameryki po
strajkach w Nowym
Jorku, w których
zginęło wiele kobiet.
W tym pięknym
dniu cieszymy się i
obdarowujemy
kobiety

podarunkami oraz
wielkim
szacunkiem.
Jednak należy
pamiętać, aby nie
traktować ich tak
tylko od święta.

Każdego roku o tej
samej porze,
Każdy Ci życzy co
tylko może.
Ja korzystając z tej
sposobności,
Życzę Ci
szczęścia, dużo
radości,
To, czego
pragniesz, by się
spełniło,

A to, co kochasz,
by Twoim było!  

Z okazji Dnia Kobiet
Wszystkiego co
najlepsze,
spełnienia marzeń
zadowolenia z
siebie, dużo
szczęścia i
uśmiechu oraz
wiele radości
życiowej!
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     Spotkanie w Domu Kultury w Zwierzynie

   Stanisław
Moniuszko

Biografia
Moniuszki

     

    Utwory

Rozwinął
szczególnie
formę ballady
wokalnej,
nadając jej
rozbudowany,
bogaty w środki
muzyczne
charakter (np.
Świtezianka,
Czaty, Trzech
Budrysów).

Kantaty Milda
(1848), Nijoła
(1865), Widma
(1865), Sonety
krymskie
(1868), uwertura
fantastyczna
Bajka (1848), 6
mszy, 4 Litanie
ostrobramskie,
Requiem.

.

.

Klasy 7-8 SP
oraz klasa 3
Gim. Odwiedzili
Gminny
Ośrodek Kultury
w Zwierzyniu.
Uczniowie
dowiedzieli się o
życiorysie
Stanisława
Moniuszki oraz
poznali jego
utwory. Na
spotkaniu
zagościły
również szkoły

z Gościmca i
Zwierzyna.

Stanisław
Moniuszko to
jeden z
najwybitniejszych
kompozytorów
polskiego
romantyzmu.
Urodził się w
1819 roku w
majątku Ubiel, w
okolicach
Mińska. Już we
wczesnej
młodości
przeniósł się
jednak

do Warszawy,
gdzie uczył gry
na fortepianie
pod kierunkiem
Augusta
Freyera.
Niedługo potem
Moniuszko
wyjechał do
Mińska. . 

Z ważniejszych
dzieł: opery -
Halka (1848-
1858), Hrabina
(1860), Verbum
nobile (1861),
Straszny dwór
(1865), Paria
(1869)). 12
zeszytów
Śpiewników
domowych.

.

.
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            Gminny               
      ''MAM TALENT'' 

   28 LUTEGO           CIĄG         
         DALSZY

Organizator
nagród

Organizatorem
nagród dla
wszystkich
laureatów
konkursu był
wójt gminy
Zwierzyn, czyli
Karol Neumann.

I jeszcze po
chwili:
- Kurde i ja się
coś źle czuję.

Dzieci przynosi
bocian.
Perkusistów –
dzięcioł.

.

.

28 lutego w
Gminnym
Ośrodku Kultury
w Zwierzyniu
zorganizowano
Gminną Edycję
''Mam Talent''
2019 dla dzieci i
młodzieży . Do
konkursu
zgłosiło się 15
osób.
Uczmiowie
szkół ze
Zwierzyna, z
Gościmca

i z Górek
Noteckich
pokazali swoje
niesamowite
talenty.
Uczestnicy
zabłysneli w
swoich
dziedzinach,
czyli w śpiewie,
grze na
instrumencie,
tańcu,
akrobatyce i w
rysowaniu. Na
dodatek był 

Tłusty Czwartek
i wójt gminy
Zwierzyn, Karol
Neumann,
zafundował
dzieciom,
młodzieży i
organizatorom
pączki.

UCZESTNICY z
naszej szkoły:
Z. Soszyńska, 
A. Kozioł, 
N. Rzepecka,
G. Łyczewski,
K. Pajtel,

   DOWCIPY
Siedzi Janko
Muzykant na
wzgórku nad
Wisłą i
wzdycha:
- Echhh... Bach
umarł.
Po chwili:
- Echhh...
Beethoven nie
żyje.

.

.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 44 03/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Patrol

       ZAWODY SIATKÓWKI W DREZDENKU

CHŁOPCY DZIEWCZYNY

Przychodzi
Małysz do
kiosku i kupuje
gazetę:
- Dwa złote -
mówi
sprzedawca.
- Ale ja mam
tylko srebrny i
brązowy -
odpowiada
Małysz

DOWCIPY

Reprezentacja
szkolna
dziewcząt zajęła
czwarte
miejsce.
gratulujemy
wygranej.
Skład:
-Paulina
-Agata
-Ola
-Basia
-Julka
-Klaudia
-Kamila

Co powiedział
Kubica po
wyścigu w
Chinach?
- Mechanika z
Polski zatrudnię
od zaraz.

Szkolna
reprezentacja
chłopców zajęła
piąte miejsce.
Świetnie sobie
poradzili.
Gratulujemy!!!
Skład:
-Andrzej
-Wojtek
-Eryk
-Mateusz
-Michał
-Bartek

.

Podczas
olimpiady.
Zaczyna czytać
przemówienie:
- O, o, o...
Podbiega 
asystentka
- Panie
prezesie, to są
kółka
olimpijskie.
Tekst jest
poniżej.

.
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                 Tydzień z książką.

Czytamy! Nasza książki.

Oto te klasy
które brały
udział.

.

Niedawno w
naszej szkole
 odbył się
tydzień z
książką . Nasi
uczniowie
musieli przebrać
się za
bohaterów
książki lub
lektury szkolnej.
Nasi uczniowie
świetnie sobie
poradzili. Pierw
trzeba było się
przebrać

w wybranego
bohatera i
przeczytać dany
fragment z
książki oraz
przejść po
czerwonym
dywanie i się
zaprezentować. 

Nie chodziło w
tym tylko o to,
aby
zaprezentowaćksiążkę
lub lekturę
szkolną.W
dzisiejszych
czasach
współczesna
młodzież
niechętnie sięga
po książki z
własnej
przyjemności,
chyba, że tylko
by przeczytać

lekturę. Inni
uczniowie też
mogli zachęcić
innych do
wypożyczenia
książki. Kto wie
może ktoś
skusił się? 

Na lekcji pani
pyta się Jasia :

– Jasiu, o czym
opowiada
książka ” Saga
– Zmierzch”?

– O herbacie,
którą pije się o
zmierzchu
proszę pani.

Na lekcji pani
pyta się Jasia :

– Jasiu, o czym
opowiada
książka ” Saga
– Zmierzch”?

– O herbacie,
którą pije się o
zmierzchu
proszę pani.

-I, II SP

-IV SP

-V SP

-VI SP

-VII SP

-VIII SP

-3 gimnazjum 

.

.

.
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