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    Kim jesteśmy?

.

Z nowym rokiem
szkolnym w naszej
redakcji wielkie
zmiany. Do
"Szkolnego
Patrolu" dołączyła
grupa dziewcząt,
która pragnie
zdobywać szlify
dziennikarskie.

Dziewczyny są
pełne energii i
pomysłów, chętne
do ciężkiej pracy.
Będą pisały o tym,
co ciekawego
dzieje się w naszej
szkole, o tym, co
ciekawi młodych
ludzi. Na pewno

nie zabraknie
zdjęć, dowcipów i
pomysłów na wolne
chwile. Wspierać je
będą nasze
weteranki: Julka,
Wiktoria i Kasia. 

Od lewej strony 
u góry: Karolina,
Julka, Martyna,
Oliwia i Oktawia. Na
dole: Nikola,
Natalia, Karolina 
i Gabrysia. 
Dziewczęta
spotykają się 
w każdy
poniedziałek 
na kółku
dziennikarskim.

Na kolejnych
stronach możecie 
o nich przeczytać.  
Zapraszamy do
lektury. 
Opiekun A. G.

.
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Cześć! 
Mam na imię Karolina. Chodzę
do 5 klasy. Mam 10 lat.
Interesuję się: tańcem,
rysunkiem oraz grą w 
siatkówkę. W przyszłości chcę
zostać weterynarzem lub
architektem.
Lubię podejmować nowe
wyzwania dlatego wstąpiłam do
kółka dziennikarskiego w naszej 
szkole.

.

Cześć! 
To ja, Natalia mam 11 i chodzę
do szóstej klasy. Bardzo lubię
śpiewać i grać na gitarze,  lubię
też chodzić do szkoły muzycznej
i czytać książki. Interesuje się
też tworzeniem własnych
piosenek. Jeżdżę na różne
konkursy i bardzo lubię
zwierzęta. Mam pieska Kukiego i
inne pieski i kotki. w Gazetce
chciałabym pisać o różnych
sprawach szkoły i wstawiać
ciekawe zdjęcia.

.
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    Cześć!
Nazywam się Oliwia, mam lat 11,
bardzo lubię zwierzęta, a
najbardziej koty. Ze sportów
lubię grać w siatkówkę.
Wstąpiłam do kółka
dziennikarskiego, bo mam
nadzieję, że mi się spodoba.
Jednym słowem odkrywam
swoje pasje.

.

                                CZEŚĆ!
                  
                  Mam na imię Julka chodzę
                 do klasy 6 i mam 11 lat, lubię
                    grać w siatkówkę i lubię
                 zwierzęta. Należę do gazety 
                 szkolnej w której będę pisać
                      o tym co dzieje się 
                       w naszej szkole.
                          

        
                          

.
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                     Hejka!
 Mam na imię Nikola. 

Mam 10 lat. Lubię
gotować, malować, tańczyć i
śpiewać. W przyszłości
chciałabym zostać zawodową
kucharką.
Będę pisała ciekawe historie,
które dzieją się w naszej szkole.
Lubię zwierzęta, a najbardziej
koty.  Uwielbiam  konie i jazdę
konną. Jeżdżę na rolkach.

Cześć, jestem Martyna,
mam 11 lat i chodzę do
klasy 6. Lubię rysować i
jestem przyjacielska.
Będę pracowała przy
gazetce szkolnej- będę
pisać o tym, co się dzieje
w szkole i wstawiać
zdjęcia. Mam nadzieję, że
to co przygotuję,
spodoba się Wam.

Nikola Nikola
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Karolina P.

Mam na imię Karolina i mam 11
lat.Chodzę do 5 klasy. W
przyszłości chcę być
architektem wnętrz lub ogrodów.
Bycie redaktorem jest dla mnie
nowym przeżyciem. Postaram
się dobrze pełnić tę rolę [ale nic
nie obiecuję]. W wolnym czasie
lubię rysować, szkicować i
malować.

.

Hej! Mam na imię Gabrysia i mam 10 lat.
Chodzę do klasy 5 oraz uczęszczam do
szkoły muzycznej | i || stopnia w Gorzowie
Wielkopolskim i uczę się grać na flecie
poprzecznym. Interesuję się: rysunkiem,
muzyką, fotografią, zwierzętami, sportem
i architekturą. W przyszłości chciałabym
być fotografem, weterynarzem lub znaną
flecistką. Wstąpienie do koła
dziennikarskiego było dla mnie nowym
przeżyciem, które było dla mnie nieznane.
W szkolnej gazecie chcę pisać o różnych
wydarzeniach, które będą się odbywać w
naszej szkole. Mam nadzieję, że artykuły,
które napiszę,  będą się wam podobać.

Olek P.

.
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               WYBORY DO RADY 
        SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Liga kolarska Ciekawostki

    WYNIKI

Wybory wygrała
Wiktoria z klasy
8. Zastępcą
została Natalia
z klasy 6.
Skarbnikiem
Olek z 7, a
sekretarzem
Nikola z 7.
Gratulujemy!

Samorząd ma
wiele ciekawych
pomysłów na
ten rok szkolny.
Postara się
wprowadzić
kilka nowych
pomysłów, ale
także
kontynuować
poprzednie.

Kandydowało
14 osób, ale
tylko 4 z nich
zasiadła w
radzie. Wybory
odbyły się 30
września.
Opiekunem
została pani
Magda. Mamy
nadzieję, że
będzie się pani
dobrze
współpracowało

Oktawia Ś

Niedawno w
naszej szkole
odbyła się
międzyszkolna
liga kolarska.
Uczniowie
naszej szkoły
zajęli bardzo
wysokie
miejsca,a jako
szkoła zajęliśmy
3 miejsce.
Następny etap
odbył się w
Strzelcach

Krajeńskich,
gdzierównież
zawodnicy
świetnie
wypadli. 
Gratulujemy!

 W ciągu
ostatnich 30 lat
liczba dzieci na
świecie, które
chodzą lub
jeżdżą rowerem
do szkoły
spadła z 82%
do zaledwie
14%
Energia którą
pochłania
produkcja
jednego
egzemplarza

samochodu,
wystarczyłaby
na produkcje
ponad stu
rowerów.

.

Oktawia

.
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         GRA
   

  TERENOWA

Hymn szkoły
opowiada o
ludziach, którzy
po wojnie
osiedlili się w
naszej
miejscowości i
przywracali w
niej polskość. 

 Oto najlepsi

 Z okazji Święta
Patrona Szkoły
24 września
odbyły się biegi
przełajowe, w
których wzięli
udział
uczniowie
wszystkich klas.
Rywalizacja
była zacięta i
fair play.

Jedną z
pierwszych
inicjatyw było
zorganizowanie
nauki i
utworzenie
szkoły
podstawowej. 

.

.

               
           Zwycięskie drużyny gry terenowej
                  
                      z okazji Dnia Patrona

Z okazji święta
Patrona Szkoły,
czyli Pierwszych
Osadników,
którzy przybyli
do Górek
Noteckich tuż
po wojnie,
wszyscy
uczniowie wzięli
udział w grze
terenowej.
Osiem drużyn
miało za
zadanie
wykonać osiem

zadań. Były to
m.in. krzyżówki,
zagadki,
rozpoznawanie
zdjęć, wywiad
na temat
najstarszego
mieszkańca.

Po zakończeniu
rywalizacji
odbyły się biegi
przełajowe, w
których wzięli
udział wszyscy
uczniowie.
Niestety, radość
zakłóciło
zdarzenie z
osami, które
zaatakowały
oczekujących
na swoją kolej w
bieganiu
uczniów z klas

młodszych. Na
szczęście poza
kilkoma
ukąszeniami
wszystko
skończyło się
dobrze. 
Na zakończenie
Rada Rodziców
przygotowała
wszystkim
przepyszne
kiełbaski z
grilla. 

.

.
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