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Coraz bliżej Święta

W rękach czytelników.

NN

KONKURS:
 Spośród Waszych rozwiązań łamigłówek z poprzedniego
numeru wylosowaliśmy dwie osoby: Marcin Szablak, Bogusz
Kostka-nagrody odbieramy u redaktora naczelnego.

KONKURS:
Wybierz jednego Tuptusia i nadaj mu oryginalne imię.
Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia 

wraz z Redakcją chcieliśmy
złożyć Wam najserdeczniejsze
życzenia  zdrowia, szczęścia,

wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym Nowym Roku
2020. Niech spełnia się Wasze

najskrytsze marzenia. No, może 
 z wyjątkiem tego, żeby szkoła

przestała istnieć. 
                                    
                                   

W tym numerze:
-Spotkanie z Panią Bożeną Kraczkowską 
-Andrzejki
-Sport to zdrowie
-Pomagajmy już 6 grudnia "Kromka chleba dla
sąsiada"
-Nasi Redaktorzy
-Spróbuj się nie zaśmiać
-Konkurs recytatorski
-Co wiemy o naszej Polsce

IKA

NN



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 9 12/2019 | Strona 2  
www.juniormedia.plByle do dzwonka

Spotkanie z panią Bożeną Kraczkowską

Łamigłówki (:
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Dnia 20.11.2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią
Bożeną Kraczkowską, która jest pisarką, poetką, dziennikarką, a
nawet gra na gitarze i śpiewa. Pisze książki, np. "Operacja Dexter",
"Purpurowe gniazdo". Jest autorką słów piosenki "Dziewczyna z
granatem" z serialu "Czas honoru". 
Pni Bożena Kraczkowska jest bardzo zdolną i wszechstronną osobą.
Jesteśmy dumni, że postanowiła przyjechać do naszej szkoły.
Przygotowała Lidka

Jak witają się papieże?

Jesteś kierowcą autobusu. Na pierwszym przystanku
wsiada 8 pasażerów, na 2. wysiada 3 i wsiada 12, na
3. wysiada 15 i wsiada 30. Ile kierowca ma lat?

Na granicy polsko-czeskiej kogut zniósł jajko. Do kogo
należy jajko?

 Ile gatunków zwierząt zabrał Mojżesz na arkę?

Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej?

Ojciec Basi ma pięć córek : Alę, Kaję, Maję, Hanię.
Pytanie jak ma na imię piąta córka?
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NASI REDAKTORZY

Cześć z tej strony Przemek
Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, dlaczego
dołączyłem do kółka reporterskiego.
Zaczęło się od tego, że Pani Iza [nauczyciel od języka
polskiego] zapytała kto chce być redaktorem gazetki
szkolnej "Byle do dzwonka". Najpierw myślałem, że
się nie zgłoszę, ale zmieniłem zdanie. Pomyślałem, że
to fajny pomysł i mam trochę czasu, by dzielić  się
nowymi pomysłami z uczniami. Może znajdę coś co
...... i w myślach padło słowo będę "Dziennikarzem "
Pani Iza spojrzała na moją twarz, a moja mina mówiła
sama za siebie: będę pisał o moich wywiadach z
uczniami. Nauczycielka rozejrzała się, czy ktoś chce
zadać pytanie na temat gazetki szkolnej. Podniosłem
rękę i powiedziałem, że ja mam pytanie.  Nauczyciel
udzielił mi głosu. zapytałem jak to będzie wyglądało,
czy jest jakiś regulamin, na co mam zwrócić uwagę.

Pomyślałem, że nie jest to takie proste. Dostałem
odpowiedź na wszystkie moje pytania od pani Izy .I
tak dziś przeczytaliście mój pierwszy artykuł w ,,Byle
do dzwonka ''. Mam nadzieję , że przeczytałeś\aś
moją historie
Pozdrawiam Przemek Jędruszczak

POMAGAJMY JUŻ 6 GRUDNIA
"KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA" 

NN

Dnia 06.12.2019 roku w markecie "Biedronka" odbyła
się  akcja organizowane przez Caritas polegająca na 
zbieraniu żywności pod hasłem "Kromka Chleba Dla
Sąsiada".  W akcji brały udział klasy  IV-VII.  Każda z
osób  ma wybraną grupę i godzinę, na którą powinna 
być obecna. 
Wolontariusze zbierają żywność i środki później
pierwszej potrzeby dają potrzebującym. Co warto
wrzucać:
-ryż,
-makaron,
-mąkę,
-środki czystości. 

Przemek
nnn
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Sport to zdrowie

internet

Marcin w kimonie z bokenem w

Marcin Szablak od sześciu lat trenuje Aikido w klubie AAI Polska.
Postanowiliśmy zadać mu kilka pytań na temat tego sportu.
- Dlaczego zacząłeś trenować Aikido?
- Jak byłem młodszy marzyłem o tym, żeby trenować jakąś sztukę walki.
- Na czym polega ta dyscyplina sportowa?
- Po dłuższy czasie (ok.15 lat) można ją spokojnie wykorzystywać do
samoobrony. Jednak w okresie w jakim ja dopiero ćwiczę, uczy to
samodyscypliny i wyrabia (po trochu) charakter.
- Co można osiągnąć, trenując tę sztukę walki?
-Dzięki temu sportowi można osiągnąć lepszą kondycję, poprawną
posturę ciała i mieć ciekawe zajęcie.
Zachęcam wszystkich do trenowania Aikido. Zajęcia odbywają się w
Jonkowie.
Norbert

Hokej na lodzie jest najbardziej popularny w krajach północnej półkuli,
co wynika z uwarunkowań klimatycznych. Na terenach, gdzie sezonowo
w czasie zimy można pokryć dane miejsce lodem. Drużyna składa się z
22 zawodników - 20 zawodników grających w polu oraz dwóch
bramkarzy. Każdy z zawodników wyposażony jest w kij, łyżwy oraz
odpowiednie ochraniacze. Do gry służy wykonany z twardego kauczuku
krążek, który zawodnicy trącając kijami starają się wbić do bramki
przeciwnika.
 Przygotował Tomek
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Spróbuj się nie zaśmiać!

Na lekcji gramatyki:
- Jasiu, jaki to przypadek: Lubię szkołę?
Jaś odpowiada:
- Bardzo rzadki, panie profesorze!

Jaś mówi do mamy:
- Mamo, daj 2 zł dla biednego pana, który stoi na rogu ulicy.
- A co to za pan?
- Biedny pan, który sprzedaje lody.

nn

Jasio wraca ze szkoły i mówi do mamy:
- Mamo , dzieci w szkole mówią, że mam długą szyję.
- Nie gadaj tylko wyjrzyj przez komin czy tato nie idzie.

Jasiu chwali się mamie:
- Dzisiaj jedyny podniosłem rękę jak pani pytała dzieci.
Mama mówi do Jasia:
- Jakie było pytanie?
Jasiu na to:
- Kto wybił okno na korytarzu.

Przychodzi Jasiu na lekcję i siada do ławki.
Po jakimś czasie pani mówi do Jasia:
- Jasiu weź sobie niższe krzesło, bo widzę, że masz za wysokie i jeszcze się przewrócisz.
- Ale proszę Pani ja już sobie to zagrzałem.
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W ŚWIECIE POEZJI, CZYLI O KONKURSACH
RECYTATORSKICH.

18. listopada w bibliotece szkolnej odbyło się
przesłuchanie do Międzyszkolnego Konkursu
Recytatorskiego SPOTKANIA Z POEZJĄ
WARMIŃSKĄ. 
Jury w składzie: p. Elżbieta Pieklik, p. Jolanta
Śmiarowska i p. Monika Wilczewska wyłoniło
najlepszych recytatorów. 
Wyniki konkursu
Kl. 1-3
1. miejsce – Lena Owczarek, kl. 2
2. miejsce – Anna Kalkowska, kl. 2
3. miejsce – Dominik Górski, kl. 2
Kl. 4-6
1. miejsce – Zuzanna Zaniewska, kl. 5
2. miejsce – Norbert Witos, kl. 6
3. miejsce – Lidia Grodziska, kl. 3
Kl. 7-8
1. miejsce – Kinga Górska kl. 7
Wyróżnienia
Adam Hochhaus kl. 3
Eryk Witos kl. 2
Filip Chrzczonowski kl. 1
Zwycięzcom gratulujemy.
Przygotował Olaf

 Dnia 25.10.2019 r. odbył się Konkurs Recytatorski im.
Marii Zientary-Malewskiej w Brąswałdzie. W konkursie
z naszej szkoły wzięły udział dwie osoby 
z kl. VII – Joanna Kopciewicz i Wiktoria Szczerbal.
Towarzyszyły nam p. Monika Wilczewska i p. Barbara
Szczerbal. Do konkursu przygotowała uczennice p.
Izabela Kędzierzawska. 
W Brąswałdzie recytowano wiersze M.Zienatry-
Malewskiej oraz innych poetów z terenów Warmii, też
tych nam współczesnych. Nasze dziewczyny
recytowały

Uczestnicy konkursu.

Uczestniczki konkursu.
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Co wiemy o naszej Polsce?

Z okazji 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w
naszej szkole na naszej sali gimnastycznej odbył się konkurs
„Kocham Cię Polsko”. Jeżeli chcesz wygrać czekoladę, odpowiedz
na nasze pytania dotyczące przebiegu tego wydarzenia kartkę z
odpowiedziami wrzuć do naszej skrzynki.
1.Kto wygrał konkurs:
a)  Biali,
b)  Czerwoni,
c)  Remis.
2.Jaki były pieśni patriotyczne?
2.Kogo najbardziej uciszała Pani Dyrektor?
a)  Uczniów,
b)  Nauczycieli,
c) Gości.
4.Która była rocznica Odzyskania Niepodległości?
a)  98,
b)  45,
c)101.
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Pewnego razu podczas lekcji matematyki, nudząc się niemiłosiernie, w zeszycie
narysowałem jeża. Spodobał mi się, więc chciałem go nazwać, po długich namysłach,
zyskał imię Tuptuś. Gdy wróciłem ze szkoły, do głowy wpadły mi pomysły jak go
udoskonalić. W taki oto sposób Tuptuś nabierał kształtów, rączek, nóżek oraz minek.
Potem pojawiło się więcej Tuptusiów w różnych stylach. Rysownik Pan_Tuptuś
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Tuptuś w niebieskiej pidżamie. Pan_Tuptuś
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