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Wrzesień to piękny miesiąc,
zwłaszcza gdy pogoda dopisuje.

Pandemia go nie popsuje.

 Cała klasa VI ma swój sad. To do niego wybraliśmy się parę dni
po rozpoczęciu roku. Drzewka i truskawki przekwitły, lecz kwiatki
rosną w górę. Na wakacjach kilka uczniów tu było, tak więc
zajadaliśmy się pysznymi truskawkami oraz czerwoną porzeczką.
Mamy nadzieję, że nasz sad przetrwa długi czas i nic z nim się
nie stanie, a w każde wakacje będziemy mieli smaczne owoce.

TO JEST "TRADYCYJNY SAD"!

        ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21
                         inne niż wszystkie!

ROZPOCZĘCIE
ROKU 

Najpierw msza święta, a po niej od razu
spotkanie w klasach. Dziwne to wszystko,
ale cóż! Pandemia wywróciła świat do
góry nogami! Niestety, musimy nauczyć
się z nią żyć. Ważne, że po wakacjach
mogliśmy wrócić do szkoły, a nie uczymy
się zdalnie. 

    Na ostatniej stronie     
               konkurs!
     Weź udział i wygraj     
                nagrodę!

Małgorzata
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CIEKAWOSTKI SZKOLNE

NAUKA W CZASIE
PANDEMII

W czasie pandemii uczymy się według dawnych
zasad. Jedynie musimy uważać, aby w czasie przerw
zakładać maseczki. Przy każdym wejściu do  szkoły
jest także płyn do dezynfekcji rąk. W klasach siedzimy
pojedynczo i nie możemy pożyczać sobie przyborów.
Musimy często myć ręce i zachować między sobą
dystans. Panie sprzątające na każdej przerwie
dezynfekują sale lekcyjne- przecierają środkiem
odkażającym ławki szkolne, biurka, klamki, poręcze.
Najbardziej uciążliwe jest noszenie maseczek,
ponieważ trudno w nich oddychać.

Pixabay.com

WYBORY OPIEKUNA
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Jak co roku, również i teraz w klasach odbyły się wybory rad klasowych. Wyłoniono
przewodniczących oraz zastępców, natomiast wszyscy uczniowie głosowali na
opiekuna samorządu uczniowskiego. Najwięcej głosów uzyskali: 

Pan Bogdan Szarek, 
Pani Monika Michalczyk i
Pani Basia Lenik. W tym roku szkolnym będziemy mieli trzech opiekunów
Gratulujemy wybranym nauczycielom i życzymy im owocnej pracy z uczniami!
Jesteśmy przekonani, że współpraca będzie się układała bardzo dobrze, a
wszelkie nasze działania zakończą się sukcesem.

Dzień Chłopaka
Dzień Chłopaka jak sama nazwa
mówi, jest świętem wszystkich
chłopców. Obchodzi się go 30
września. Nikt nie wie, jak
będziemy go obchodzić w szkole
podczas pandemii. Chłopcy w
tym dniu zwykle dostają drobne
upominki lub większe prezenty.
W tym dniu, życzymy wszystkim
chłopcom wszystkiego, co
najlepsze, dużo słodyczy,
dobrych ocen w szkole i tego, co
każdy z osobna sobie tylko
wymarzy.

 Redakcja gazetki

Koronawirus
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W KRAJU I NA ŚWIECIE

Październikowy różaniec
Od pierwszego października w
kościele parafialnym będzie
odmawiany różaniec w różnych
intencjach. W tym roku w
kościele będą potrzebne
maseczki z powodu pandemii.
Klasa VI zaczęła przygotowania
do bierzmowania , dlatego
powinna uczęszczać do kościoła
na różańca. Wszystkie dzieci
zapraszamy do uczestniczenia w
różańcu. Za ojca różańca uważa
się św. Dominika. Nazwa
różaniec wywodzi się ze
średniowiecza. Odmawianie
różańca wiąże się z
ofiarowaniem Matce Bożej róż,
stąd modlitwę tę nazwano
wieńcem z róż.

GLOBALNE OCIEPLENIE
Naukowcy zbadali, że nasz klimat zmienia
się. Od pewnego czasu ociepla się i w
2050 roku Polska będzie inna niż obecnie.
Pojawią się anomalia pogodowe- trąby
powietrzne, upały, susze, wylewy rzek,
powodujące zalanie dużych powierzchni
lądu. Topią się lodowce, a to spowoduje,
że niektóre obszary znikną pod wodą.
Jaka jest tego przyczyna? No na pewno
dlatego, że emitujemy bardzo dużo
dwutlenku węgla. 
Musimy zatroszczyć się o naszą planetę,
bo w końcu to od nas zależy, jak będzie w
przyszłości wyglądało życie na ziemi. 
Uczniowie klasy VI przystąpili do projektu
Centrum Edukacji Obywatelskiej - 1
Planet 4 All- Razem dla klimatu! Będziemy
szukali sposobów na to, aby powalczyć o
nasz klimat. 

       ILE ZARABIA ROBERT LEWANDOWSKI?

Robert Lewandowski na rok zarabia
ponad 100 milionów złotych. Kwota robi
wielkie wrażenie i w rozbiciu: 100
milionów złotych rocznie oznacza 8,3
milionów  złotych miesięcznie, 274
tysiące dziennie, 11 tysięcy na godzinę,
190 złotych na minutę i 3 złote na
sekundę. Trudno sobie wyobrazić takie
zarobki. Nie ulega wątpliwości, że każdy z
nas chciałby zarabiać w przyszłości dużo,
ale takie kwoty nie są osiągalne.
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Mówimy i piszemy
poprawnie

Najczęściej popełniane błędy w naszym
języku:

Jak należy mówić: "włanczać"
czy "włączać"? Czy poprawna
jest forma "wziąść" czy
"wziąć"? Jak odpowiemy na
pytanie: Który dzisiaj jest -
dwudziesty pierwszy wrzesień
czy dwudziesty pierwszy
września? Od rana myślałam o
kakale czy o kakao?
Poprawną formą czasownika jest
"WŁĄCZAĆ".
Odpowiedź na drugie pytanie
brzmi "WZIĄĆ", a nie WZIĄŚĆ!
Wyłącznie poprawna jest forma: 
Dzisiaj jest dwudziesty pierwszy
września!
Na pewno nie myślę o kakale,
tylko o kakao!

rak w Jasiołce

                            Nasza Jasiołka 
Czy nasza Jasiołka jest czysta? Faktycznie jest i to
nas cieszy. Zdjęcie raka jest tego dowodem. A więc co
mamy robić, aby zawsze było dobrze?  Na pewno NIE
wyrzucać śmieci, aby nie zanieczyszczać rzeki. To ma
nas zmotywować, żeby NIE brudzić JESZCZE czystej
Jasiołki. Rak widoczny wyżej na zdjęciu to rak
szlachetny lub inaczej zwany - rzeczny. Są również
inne odmiany raków w Polsce, między innymi:
sygnałowe, pręgowate, błotne i szlachetne inaczej
zwany rzeczne.  Dbajmy zatem o przyrodę i o wspólną
Jasiołkę.

 Projekt- Drzewo Franciszka

KONKURS
Rozwiąż zadanie. Podpisany i wycięty kupon z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki na poczcie redakcyjnej
"Echa Szkoły". Kupony z prawidłowymi rozwiązaniami wezmą udział w losowaniu i właściciele dwóch  z
nich otrzymają nagrody. W losowaniu wezmą udział tylko kupony z gazetek opatrzonych podpisem
redaktorki naczelnej gazetki. Konkurs trwa do 11 października. 

Zadanie:
Pojemnik napełniony wodą po brzegi waży 3,5 kg, a napełniony do połowy - 2 kg. Ile waży pusty pojemnik?

odpowiedź:...................................................................................................
                               
    Podpis ucznia                                                                                                          Podpis redaktorki

.................................                                                                                                  ..........................................

Patryk
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