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  TO  MY  TWORZYMY  NOWĄ  REDAKCJĘ!

1. Witajcie! Mam na imię Tomek i mam
zamiar sprawdzić się w roli redaktora
gazetki szkolnej.
2. Hej! Jestem Maja. Zaczynam pracę
jako redaktor naszej szkolnej
gazetki.Mam 13 lat i jestem uczennicą
klasy siódmej.
3. Hej! Jestem Emilia. Będę jednym z
redaktorów szkolnej gazetki. Mam 13
lat i chodzę do siódmej klasy. Myślę, ze
nie będzie ze mną nudy.
4. Witajcie!. Jestem Piotr i mam 13 lat.
Lubię grać w gry komputerowe, ale
moją pasją jet reportaż i praca w
gazecie. 
5. Hej! Jestem Malwina. Jestem jednym
z członków redakcji szkolnej. Mam 12
lat i chodzę do klasy szóstej. 
6. Hej! Jestem Daniela. Mam 12 lat.
Będę jednym z redaktorów naszej
szkolnej gazetki.
7. Cześć! jestem Wiktoria. Mam 12 lat i
chodzę do 6.klasy. Lubię tańczyć,
śpiewać oraz grać na gitarze. Jestem
nowym redaktorem.
8. Hej! Jestem Zuzia. Jestem nowym
redaktorem gazetki. Mam 13 lat.
9. Cześć ! Jestem Daniela. Mam zamiar
być dobrym nowym redaktorem naszej
szkolnej gazetki.

               

          NOWY  START!!!
   2 września 2019 r. znowu zabrzmiał szkolny dzwonek.
Dla niektórych to jak dzwon Zygmunta. Na początku
uroczystego apelu głos zabrała Pani Dyrektor. W swym
przemówieniu powitała wszystkich zebranych,  uczniom i
nauczycielom życzyła dobrego roku szkolnego. Następnie
Wójt Gminy Świecie nad Osą, Pan Ireneusz Maj,
pogratulował Pani Dyrektor kolejnych  pięciu lat na
zajmowanym stanowisku.
Nie zapomnieliśmy   też o poległych  podczas II wojny
światowej Polakach, których pamięć  uhonorowaliśmy
minutą ciszy. A na koniec Pani Dyrektor wygłosiła
tradycyjną formułę:,,ROK SZKOLNY 2019/2020 UWAŻAM
ZA ROZPOCZĘTY". Wówczas uczniowie wolnym krokiem
udali się na spotkania klasowe ze swoimi wychowawcami.

                                                               Sebastian Z

Red. L.L.
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Wakacje, wakacje  i  po  wakacjach!

Sondaż wśród uczniów.  na temat minionych wakacji
przeprowadziły Maja i Emilia.

Redakcja: Co robiłeś w czasie wakacji?
Wypowiedzi przedszkolaków:

- Kąpałem się dwa razy w jeziorze!
- A ja się w basenie kąpałem!

- Ja byłem na wakacjach u dziadka, babci, cioci...
- A ja jechałem do Brodnicy pociągiem!

Redakcja: A może byliście nad morzem?
- Tak! (chórem).

- Ja byłem, ale nie mogłem się kąpać, bo fale były mocne bardzo.
- Jeszcze byłem w Gdańsku.

Wypowiedzi starszych uczniów:
 Redakcja: Co robiliście i gdzie byliście w czasie wakacji/

Zuzia L.: Nic ciekawego. Głównie przebywałam u mojej babci.
Jeździłam z nią do sklepu, a z ciocią grałam w różne gry.

Kacper W.: Grałem w gry komputerowe. Jeździłam też rowerem,
ale to głównie po kebab z ostrym sosem.

Bartek B.: Moje wakacje były naprawdę super. Pierwszy raz
leciałem samolotem i to za granicę. Zwiedziłem dużo miejsc:

Hiszpanię, Niemcy. Dużo pływałem w morzu.
Pani Sekretarka: Często wyjeżdżałam do rodziny. Dwa razy byłam

nad jeziorem.
Wiktoria R.: Na początku czerwca byłam w Minikowie na wystawie
hodowców bydła. tam prezentowałam swojego cielaka. Spotkałam

prezydenta. Z rodziną jedliśmy frytki, było ciekawie. W czasie
wakacji byłam też u mojej kuzynki. Odwiedziłam Licheń. Byłam

też w kinie, gdzie obejrzałam "Sekretne życie zwierzaków
domowych".
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  Jest taki dzień - Dzień Nauczyciela

   Jest jeden taki dzień, na który czekamy. Co rok biegniemy i
kwiaty składamy. Życzeń wiązanka z naszych ust leci: to zdrowia,
to szczęścia.  Nie mam pomysłu, zaraza. Dobre słowa można
wymieniać bez przerwy, lecz jedna taka ważna sprawa. Przecież
nauka to nie zabawa i nauczyciele to nasi przyjaciele, którzy
prowadzą nas przez jej tunele. Dlatego z okazji Waszego święta
życzymy uśmiechu, zdrowia i szczęścia, tradycyjnie sukcesów w
zawodzie i braku zawodu przez dzisiejszych uczniów.                 
 REDAKCJA   
                 

SPOSOBY NA SKUTECZNE UCZENIE SIĘ
1. Podkreślaj najważniejsze rzeczy.
2. Materiał do nauki czytaj po kilka razy.
3. W wolnych chwilach powtarzaj "w głowie".
4. Rób własne notatki.
5. Przygotuj fiszki z pojęciami.
6. Zorganizuj "burzę mózgów".
7. Powtarzaj przed snem.
8. Nie żałuj czasu na sen.
9. Rób regularne przerwy w nauce.
                                 Redakcja

SPOSOBY NA SKUTECZNE UCZENIE SIĘ
1. Podkreślaj najważniejsze rzeczy.
2. Materiał do nauki czytaj po kilka razy.
3. W wolnych chwilach powtarzaj "w głowie".
4. Rób własne notatki.
5. Przygotuj fiszki z pojęciami.
6. Zorganizuj "burzę mózgów".
7. Powtarzaj przed snem.
8. Nie żałuj czasu na sen.
9. Rób regularne przerwy w nauce.
                                 Redakcja



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 14 10/2019 | Strona 4  

WWW.JUNIORMEDIA.PLBursztynek.pl

    NISKOKALORYCZNA SAŁATKA JESIENNA
5 kulek winogron
1 garść fasolki szparagowej
2  marchewki
1/2 szt mozzarelli
oliwa
sok z cytryny
sól do smaku
natka pietruszki
1/2  cukinii,
1/2  papryki czerwonej

Sposób przygotowania:

Fasolkę i marchewkę gotujemy w osolonej wodzie,
studzimy. Fasolkę kroimy w kawałki ok. 2 cm, a
marchewkę w plasterki . Dodajemy umytą i pokrojoną
w kostkę paprykę i pokrojoną w paseczki cukinię-
cukinie dobrze myjemy, ale nie obieramy z skórki .
Ser kroimy w plasterki ,winogrono myjemy, kroimy na
pół .Składniki mieszamy .Sos: do 4 łyżek oliwy 
dodajemy miód (1/2 łyżeczki) ,sok z cytryny ( ok. 1
łyżeczka) i odrobinę soli . Mieszamy, polewamy
sałatkę .Mieszamy, dodajemy posiekana natkę
pietruszki .
                                    Red.

           
                           
              HUMOR  SZKOLNY

Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel
ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje
dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec.

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do
pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora
:- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami!
Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to
żaden z nich!
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor -
może to rzeczywiście ktoś z innej klasy?

Nauczyciel biologii pyta Jasia:
-Po czym poznasz drzewo kasztanowca?
-Po rosnących na nim kasztanach.
-A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma?
-To ja poczekam...

                                              RED.

      Spotkanie z panem Robertem Zadurą.
Dnia 19.09.1019r. odwiedził nas pan Robert Zadura, który
opowiedział o życiu księdza Stefana Wincentego
Frelichowskiego. Pan Zadura w 2016r. rozpoczął pracę na
stanowisku wicekonsula ds. polonijnych w Konsulacie
Generalnym w Monachium. Pan Robert napisał trzy książki o bł.
księdzu Frelichowskim, które są zatytułowane: ,,Błogosławiony
ks. Stefan Wincenty Frelichowski'',  "Błogosławiony ks. Stefan
Wincenty Frelichowski Męczennik, Patron Harcerstwa
Polskiego'',  ,, Wspomnienia o bł. ks. Stefanie Wincentym
Frelichowskim''. Pan Robert napisał również jedną książkę pt. ,,
Saga rodu Bocheńskich''.  Hobby pana Roberta Zadury to
turystyka górska, sport, nowe technologie, motoryzacja, kulinaria,
pszczelarstwo, dobra książka, muzyka.

                                                                                             

https://gotujmy.pl/winogrona,skladnik-kulinarny,1532.html
https://gotujmy.pl/cytryna,skladnik-kulinarny,1760.html
https://gotujmy.pl/sol,skladnik-kulinarny,1555.html
https://gotujmy.pl/cukinia,skladnik-kulinarny,1289.html
https://gotujmy.pl/papryka,skladnik-kulinarny,1436.html
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