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Drodzy Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy 
naszej cudownej szkoły.

W imieniu wszystkich redaktorów naszej szkolnej gazetki S4dziszów, 
chcielibyśmy życzyć Wam 

z okazji nowego roku szkolnego 
samych sukcesów, dobrych ocen, pozytywnego

i optymistycznego nastawienia do nauki
oraz aby ta była efektywna i nie sprawiała Wam trudności. 

Nauczycielom i pracownikom 
życzymy, 

aby nagromadzili sobie mnóstwo cierpliwości i spokoju ducha.
                                                                                                      

                                                                                                                                    
Redakcja
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       Tak to się zaczęło...

Początki redakcji...

Z wielką radością wydajemy pierwszy numer  naszej
gazetki. 
A to wszystko po to, by przybliżyć Wam nowinki,
ciekawe historie i pyszne przepisy oraz wiele innych,
nie mniej istotnych spraw...
Spotykamy się w sześcioosobowym gronie uczniów
klasy ósmej i męczymy psychicznie naszymi
pomysłami Redaktora Naczelnego.;-)

Zapraszamy do przeglądania i współpracy.
 
                                                Monika

Red4

Red6

Naczelny rzecze.

Co oni robią?!
   Niby nic niezwykłego - na pierwszym zdjęciu grają
na parkingu w klasy, a na drugim stroją miny 
i pokazują, co o tym myślą.
To wszystko tuż przed spotkaniem Wielkiej Redakcji.
Sympatyczna szóstka ósmoklasistów postanowiła
zaryzykować i przystąpiła do udziału w nowości 
w naszej szkole - kółku dziennikarskim.

  Cele mamy dalekosiężne, a pomysłów coraz więcej.
Co z tego wyniknie? Zobaczycie, może usłyszycie, a
na pewno będziecie mogli poczytać.
Państwo Redaktorzy będą Was zagadywać na
przerwach, pytać o możliwość zrobienia zdjęcia, 
a może zaproszą do współpracy...
To Wasza, Drodzy Uczniowie, gazetka szkolna.

  Pewnie się wielu zastanowi, co to za dziwny tytuł -
autorem jest znany wszem i wobec Karol Brzostowski,
który błyskotliwie połączył język polski z angielskim
oraz cyfry i słowa, a wymawiać tę nazwę należy:
"sfordziszów" :-)."

                                                   JB

JB

JB
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SZKOLNA MODA W LATACH 70

arch.
Relaksy

Jak wiemy, w latach 70 uczniowie ubierali się znacznie inaczej niż my teraz, dlatego
chciałabym Wam trochę o tym opowiedzieć, a mianowicie o tym jakie dawniej
panowały zasady oraz jak dawniej chodziło się ubranym do szkoły. 
Jako zachętę zdradzę Wam sekret – wszystko, o czym tutaj piszę, dowiedziałam się od
własnych rodziców. 
A zatem: w latach 70 obowiązywał mundurek tak zwany chałatem, który składał się 
z fartuszka w kolorze granatowym wraz z białym kołnierzykiem, który był zaczepiany
na specjalnych guzikach, aby można było go często prać. 
Obowiązywał on zarówno dziewczęta jak i chłopców, różnica polegała tylko na tym, że 
u dziewcząt ten mundurek był nieco dłuższy. Stroje do szkoły były zwyczajne tzn.
chłopcy nosili spodnie wraz z koszulką, a dziewczyny zazwyczaj spódnicę (mniej
więcej do kolan)
i sweterki bądź  koszulki, na to oczywiście zakładane były chałaty. 
Dziewczęta zawsze miały związane włosy, a w zimie dodatkowo zakładały grube
rajstopy, żeby nie było im zimno. 
Co ciekawe, ciężko w tych czasach było zaopatrzeć się w ubrania lub buty, ponieważ
sklepy świeciły pustkami. 
Zimą najpopularniejszymi butami były tak zwane Relaxy, ale bardzo ciężko było je
zdobyć, nie raz stano od bardzo wczesnego ranka w kolejkach i nadal nikt nie miał
pewności, czy dostanie to obuwie.

                                                                                zebrała Gabriela

JB
Offzone.pl
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Ciasto marchewkowe lubiane przez uczniów

marchewka

Składniki :
2 szklanki. drobno startej marchewki 
(ok. 4 dużych korzeni)2 szklanki. mąki
2 szklanki cukru
1 i 1/4 szkl. oleju neutralnego w smaku
4 jaja
2 łyżeczki sody
2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 łyżeczki cynamonu
1 szczypta soli

Przygotowanie:
Jajka utrzeć z cukrem na puszystą masę. Stopniowo
dodać: mąkę i olej. Dodać marchewkę (jeśli jest zbyt
soczysta, odcisnąć troszkę soku), sodę, proszek,
cynamon, sól. Ubijać jeszcze przez chwilkę. Ciasto
marchewkowe wlać do wysmarowanej formy o średnicy
ok 24-28 cm. Piec ok 40 minut w temp 180 stopni.

                                Polecam, proste i smaczne.
                                                                           Dominika

int.
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                     10 sposobów na... naukę!

Z tych porad zbudujesz swój sukces!:-)

1.Aby łatwo przyswoić wiedzę, warto tworzyć fiszki i inne pomoce naukowe. Sposób
ten szczególnie pomoże wzrokowcom.
2.Rób sobie krótkie przerwy np. idź na zewnątrz aby dotlenić swój mózg.
3.Nie ignoruj ,,łatwych rzeczy’’. Warto powtórzyć nawet te, które rzekomo umiemy. 
Nie zajmie to nam dużo czasu, a będziemy mieli pewność, że to umiemy.
4.Nastaw się pozytywnie, końcu robisz to wyłącznie dla własnego dobra...
5.Koniecznie znajdź sobie ciche miejsce, w którym bez problemu się skupisz.

+

6.Postaraj się ustalić, jaka pora dnia jest odpowiednia do nauki. Wybierz te godziny,
które będą Ci najbardziej odpowiadać.
7. Pozbądź się bodźców, które mogą Cię rozpraszać. Warto wyciszyć telefon i sięgnąć
po niego w ramach  nagrody po skończonej nauce.
8.Ważne jest, aby żołądek podczas nauki nie zawracał Ci głowy, dlatego pamiętaj,
żeby go uspokoić.
9. Jeśli mowa o jedzeniu to idealną przekąską są orzechy, szczególnie włoskie.
Znakomicie działają na sprawność umysłową.
10. Nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę. Jeśli nie masz zbyt wiele czasu, warto
podzielić sobie materiał na kilka dni.

                                                                                                                         Ala
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Japonia
nauka=praca
O ile w Polsce początek roku szkolnego kojarzony jest
z żółto-czerwonymi liśćmi drzew, to w Japonii – 
z liśćmi wiśni, na wiosnę. Pierwszy dzwonek
rozbrzmiewa tu na początku kwietnia, a ostatni – pod
koniec marca. Dokładne terminy rozpoczęcia 
i zakończenia roku szkolnego ustalane są z roku na
rok. Ale zanim uczniowie usiądą do swoich zajęć
szkolnych, mają tylko tydzień na odpoczynek!
Dzieci od małego uczone są pracy, stąd lekcje
zaczynają się o 8:30 i trwają aż do wieczora. Tydzień
szkolny trwa 6 dni, ale za normalne uważa się
angażowanie w życie szkoły także w niedziele.

Australia
tylko dwa obowiązkowe przedmioty
Szkoła w Australii rozpoczyna się w okolicach końca
stycznia lub początku lutego. Każdy rok podzielony
jest na cztery semestry, każdy równo po 10 tygodni.
Po pierwszym, drugim i trzecim semestrze jest po dwa
tygodnie wolnego. Po czwartym semestrze, 
w połowie grudnia są wakacje, które zwykle trwają 
6 tygodni i jest to przerwa świąteczno-letnia. Dzieci
uczą się obowiązkowo matematyki i angielskiego, 
a inne przedmioty mogą wybierać sami.

Finlandia
brak egzaminów
W szkołach w Finlandii, od rozpoczęcia nauki 
aż do 16-go roku życia, nie ocenia się postępów
uczniów w nauce. Nauczyciele nie zadają prac
domowych. 
Nawet w szkołach prywatnych nie płaci się czesnego
za naukę, a udzielanie płatnych korepetycji jest
zakazane.
Klasy są 16-osobowe. Różnice między poziomem
wiedzy najsilniejszych i najsłabszych uczniów są tutaj
najmniejsze na świecie.

Jap

Austr

Fin

       SZOKUJĄCE zwyczaje w innych szkołach!!! 
                                                                           
                                                                     
                                                                             wg Karola

inter.

Inter.

arch.
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                  JESIENNE PRZYJEMNOŚCI

A więc to już...
Astronomiczna jesień zaczyna się 23
września, a kończy 22 grudnia, jednym
słowem mamy trochę czasu na dobrą
zabawę z liśćmi, kasztanami, czy też
nawet na siedzenie pod kocem. :-)

Pierwsza rzecz, którą można robić
jesienią, to chodzenie na długie spacery 
z pieskiem, czy też z rodzicami.
Bo co sprawia większą przyjemność:
patrzenie w telefon, czy możliwość
pobycia na świeżym powietrzu? 
Podczas spaceru możemy zbierać też
kasztany, a wieczorem można robić z nich
takie oto cuda...Kolejnym sposobem na zabicie nudy są

wypady na grzybki. 
W sobotnie popołudnia, razem z babcią,
dziadkiem czy z rodzicami można się
wybrać do lasu i zbierać grzyby. 
Borowiki, kurki, podgrzybki, kanie, rydze,
koźlarze, maślaki - mniam!!!

LECZ ZBIERAJCIE TYLKO JADALNE!

Jesień to także dobra okazja do grania w
gry planszowe! Kultowe planszówki takie
jak: Chińczyk, Eurobusiness czy 5
sekund dalej dostarczają szczęścia i
radości małym i dużym.

Najlepszy klimat, jaki możemy sobie
wyobrazić w zimną ale jakże piękną
jesień, to późne wieczory przy zapalonym
kominku, wraz z ciepłym kocykiem 
i sweterkiem, w towarzystwie szklanki
ciepłego mleka z miodem. Wtedy możemy
zacząć podziwiać piękno czerwono-
żółtych liści, lekki szelest koron drzew
czy też krople deszczu, które organizują
wyścigi na szybach okien domów, która
najszybciej spłynie po szybie.

                                           przemyślenia Karoliny

ksztany

grzybek

KM

JB
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