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Już jest! Nowa strona www
naszej szkoły:
www.sptur.edupage.org

STREFA UCZNIA 
humor

UWAGA! KONKURS DLA CZYTELNIKÓW!

Uzupełnij kupon na ostatniej stronie, wytnij i wrzuć do
naszej redakcyjnej skrzynki w bibliotece. Na trzech
szczęśliwców czeka nagroda - bon "niePYTAJka". 

Losowanie już w marcu! Powodzenia!

Im więcej kuponów wrzucisz, tym będziesz miał większą
szansę na wygraną!

Celem naszego wydawnictwa jest przekazywanie relacji z ważniejszych
wydarzeń życia szkolnego, budzenie zainteresowania szkołą oraz otaczającym
światem, dzielenie się opiniami oraz propagowanie osiągnięć naszych uczniów.
Chcemy być gazetą nas wszystkich, dlatego zwracamy się z apelem
do wszystkich zainteresowanych życiem szkoły i naszego otoczenia, o aktywny
współudział w redagowaniu naszego czasopisma.
Zachęcamy uczniów, nauczycieli i rodziców do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami,
informacjami lub ciekawostkami na łamach naszego pisma.
Masz coś ciekawego -wyślij do nas! Będziemy wdzięczni za wszelkie formy
współpracy!
Czekamy na Wasze 
propozycje!

Od Was zależy 
wygląd naszego 
pisma.
Życzymy miłej lektury. 
Redakcja.

3. i 6. lutego 2014r.
(pierwszy tydzień ferii)
odbyły się wyjazdy do kina i
Family Parku.

Szczegóły znajdziecie już
wkrótce na stronie www
szkoły.

        
Moi Drodzy!27.02.2014r.
odbędzie się w naszej
szkole bal karnawałowy.
Życzymy udanej zabawy!
Nie zapomnijcie o ciekawym
przebraniu na ten dzień!
Redakcja:)

1. Minął semestr - ranking
klas, sukcesy uczniów.
2. Kilka pytań do... - wywiad
z panią dyrektor M. Nosal.
3. Z życia szkoły - kronika
ważnych wydarzeń w
obiektywie.
4. To i owo na sportowo.
5. Reporterskim okiem -
fotorelacja ze szkolnego
korytarza.

6. Wiem, co jem!
Ciekawostki.
7. Patrycja poleca..., czyli
co nowego w bibliotece.
8. Sonda: "Ferie, ferie i po
feriach".
9. Strefa ucznia:humor
i 
wiele, wiele innych!

                        STREFA UCZNIA - hUmOr:)
        Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. 
        Po modlitwie i poświęceniu domu, zwraca się do małej
dziewczynki:
- A umiesz się żegnać, moje dziecko?
- Umiem. Do widzenia!

       WITAJCIE! RUSZA "OLIMPIJCZYK".
Od stycznia 2014r. działa szkolna redakcja. 
       Rozpoczynamy wydawanie gazetki!!!
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W tym semestrze najwyższą średnią z klas 4-6 uzyskała Blanka Wypych z klasy V. Jej wynik to 5, 4.
Tuż za nią znalazły się jej koleżanki z klasy: Lidka Kulpińska i Natalia Lisewska, obie ze średnią 5,2.
Na wyróżnienie zasługuje też Zuzanna Łukowska z klasy VI, jej wynik na półrocze to średnia 5,11. Gratulujemy! Wiemy, że
wielu z Was ma duże szanse na tak wysokie wyniki! Zachęcamy do pracy! 
Tyle o uczniach. Pamiętajcie zawsze warto się starać! Na najlepszego ucznia roku 2013/2014 w czerwcu czeka przecież
tytuł „Ucznia Roku”.
Natomiast. jeśli chodzi o rywalizację klasową, to w tym półroczu zwyciężyła klasa VI, uzyskując średnią – 4,5.
Brawo!Średnie w klasach na pierwszy semestr wyglądają następująco: Kl. 4a –3,9; Kl. 4b- 4,2; Kl. 5-3,98; Kl.- 6 – 4,5. W
tym roku cieszą też oceny dotyczące zachowania. Najwięcej wystawiono ocen bardzo dobrych! Nie było nieodpowiednich
i nagannych, co bardzo cieszy zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców! Oby tak dalej! Wzrosła też średnia
frekwencja i za pierwszy okres wyniosła 94,9%. Oznacza to, że jednak chętnie chodzimy do szkoły! 
                                                                                                                                    blankagazetasptur

MINĘŁO PIERWSZE PÓŁROCZE...CZAS PODSUMOWAŃ, RANKINGÓW I OCEN. OTO JAK
WYPADLIŚMY!

OKIEM UCZNIA:)
Agata z IVb:

"Ten semestr nie był
taki straszny, jak
niektórzy mówili:)
Osiągnęłam wysoką
średnią ocen i jestem
zadowolona.
Na koniec roku marzę
o świadectwie z
paskiem."

                
                      NASZE NAJWIĘKSZE SUKCESY W I PÓŁROCZU

olimpijczykgazetasptur olimpijczykgazetasptur olimpijczykgazetasptur

W minionym semestrze do największych sukcesów należały niewątpliwie sukcesy grupowe.
Tu wymienić należy przede wszystkim  unihokej i mini piłka nożna dziewcząt oraz mini piłka nożna chłopców – mowa tu oczywiście o pierwszych miejscach
w gminie.
Wśród wielkich osiągnięć w kategorii grupowe znalazło się też 3. miejsce naszej szkoły w województwie w konkursie „Myśliwi dzieciom - dzieci zwierzętom”
.
Największymi sukcesami indywidualnymi mogli się cieszyć:
Julia Piwecka –konkurs recytatorski pt. „Wiem co jem” kl.0 – 2 miejsce w gminie
Lidia Kulpińska – konkurs pt. „Młodzież zapobiega pożarom” - 1 miejsce w gminie , 4 miejsce w powiecie
Blanka Wypych - konkurs pt. „Młodzież zapobiega pożarom” – 2 miejsce w gminie
Gracjan Gałązka – konkurs pt. „Młodzież zapobiega pożarom” – 3 miejsce w gminie
Gracjan Pazderski - konkurs plastyczny pt. „Straż pożarna” – wyróżnienie etapy gminny/ powiatowy.
Wielu z nas odniosło też sukcesy w konkursach szkolnych, o czym na pewno wiecie chociażby ze szkolnych apeli!
Wszystkim gratulujemy!!!                                                                                                                                                                martynagazetasptur

SZKOLNE WIEŚCI Z KORYTARZA - CZYLI FOTORELACJA O TYM, JAK SPĘDZAMY
PRZERWY...
                                 POPATRZCIE SAMI, JAK TO NA HOLACH BYWAŁO...
                                                                                                                                                                                                            weronikagazetasptur

werka werka werka
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TO I OWO na sportowo
wg Malwiny i Patrycji

Kronika ważnych wydarzeń w I półroczu r.szk. 2013/2014. 
TO, CO JUŻ ZA NAMI

Patrycja poleca...
"TEN OBCY"

Wiem, co jem!
Czy wiesz, że...

Chyba większość z nas uwielbia owoce. Są
pyszne, aromatyczne i zdrowe. No właśnie, czy

aby na pewno zdrowe?

Kochani!
W naszej bibliotece znajdziecie wiele
ciekawostek. 
Polecam (szczególnie molom książkowym)
powieść „Ten Obcy”! 
Właśnie jestem po lekturze tej wspaniałej książki.
Naprawdę warto przeczytać! Opowiada ona o
przygodach pewnej grupki przyjaciół, która dzięki
powodzi znalazła swoje miejsce na Ziemi.
Podczas powodzi powstała mała wyspa, którą
przyjaciele, uznali za swoją. Od tego czasu, co
dziennie, przez całe wakacje spędzają tam
czas.Pewnego lipcowego dnia, spotykają
OBCEGO!!! Jest to nieznany przybysz…
Chcesz wiedzieć, co było dalej?
Nie zwlekaj! 
Gorąco polecam! Patrycja Nowicka

Ten rok szkolny zaczął się na pewno odświętnie!
(Nie jest ważne już, ze wbrew woli wielu z nas:),
bo jak zawsze wakacje trwały za krótko,
oczywiście za szybko minęły).
We wrześniu całą szkołą wzięliśmy udział w
AKCJI SPRZĄTANIA ŚWIATA. Potem był Dzień
Chłopca:) i ... dyskoteka! A w październiku, jak co
roku, pięknie podziękowaliśmy NASZYM
NAUCZYCIELOM. Były życzenia i kwiaty. 
W listopadzie każdy z nas mógł dowiedzieć się,
co go czeka w przyszłości - andrzejkowe wróżby
i zabawy na długo pozostaną w naszej
pamięci.Grudzień w szkole, ze względu na
świąteczną przerwę, nie był zbyt długi. Obfitował
za to w fajne wydarzenia. Był przecież św.
Mikołaj, wigilie klasowe i szkolne Jasełka. W tym
roku przedstawienie przygotowała klasa V.
Styczeń rozpoczął się w zasadzie z WOŚP. Był
też Dzień Babci i Dziadka.

Oto nasze osiągnięcia sportowe.
Dziewczyny :
- piłka nożna na etapie gminnym - I
- piłka ręczna na etapie gminnym - II
- siatkówka na etapie gminnym - VI
- unihokej na etapie gminnym i powiatowym - I
- unihokej półfinały wojewódzkie - VIII
- biegi sztafetowe - III
Chłopacy:
- piłka nożna na etapie  gminnym o puchar
premiera D. Tuska - I
- piłka nożna na etapie powiatowym o puchar
D.Tuska - udział
- biegi sztafetowe - III
19.02.14r. odbyły się zawody: koszykówka
dziewcząt -II miejsce.
GRATULACJE!  Pati i Malwina

tur

tur

olimpijczykgazetasptur

sptur

GREJPFRUT!
Ten znany owoc cytrusowy o kwaśno-gorzkim
smaku powstał najprawdopodobniej ze
skrzyżowania pomarańczy i pompeli, pierwsze
wzmianki o tym owocu pochodzą z JAMAJKI -
w roku 1814.Grejpfruty wzmacniają system
odpornościowy.

BANANY!
Nabierają sztucznie koloru dopiero po
dostawie do kraju, w którym są sprzedawane.
Banany są bardzo podatne na wszelkie
uszkodzenia, dlatego transportowane są w
całkiem niedojrzałej, zielonej postaci. Pod
wpływem środków chemicznych i
odpowiedniej temperatury już na miejscu,
„wyciągany” jest z tych owoców jeden z 7
kolorów „naturalnej”, żółtozielonej lub żółtej
barwy”. Samo zdrowie. 
                                                lidkagazetasptur
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KUPON "niePYTAJka" marzec2014 dla:
IMIĘ.............................................................................
NAZWISKO..................................................................
KLASA.........................................................................
Wykorzystany w dniu....................................................
Podpis nauczyciela.......................................................

Pewnego dnia wybrałyśmy się do gabinetu Naszej Pani Dyrektor i....
zadałyśmy kilka pytań:)
A oto efekt naszej rozmowy:
Redakcja -Czy podoba się Pani pomysł z założeniem gazetki szkolnej ?
Pani Dyrektor -Tak! Jak najbardziej. Myślę, że nie tylko to będzie fajne dla
czytelników, ale przede wszystkim dla Was – dla tych, którzy zbierają
informacje. Z pewnością będzie to dla Was ciekawe doświadczenie i cenna
praktyka. Jestem za.
Redakcja -Czy podoba się Pani nazwa gazetki – „Olimpijczyk”?
Pani Dyrektor -Tak. Cieszę się, że to Wy – uczniowie- wybieraliście nazwę.
Redakcja -Czy kilka, bądź kilkanaście lat temu, była już gazetka szkolna?
Pani Dyrektor -Była, była. Nazywała się „Szkolny świrus”. Była to gazetka,
którą również redagowali uczniowie. Świetnie dawali sobie radę, ale zawsze
wymaga to jednak wskazówek nauczyciela.
Redakcja -Co według Pani, powinno znajdować się w gazetce?
Pani Dyrektor -Jak najwięcej waszych nazwisk i waszej pracy. Na pewno
komunikaty – co będzie, czyli planowanie, np. co planuje SU, dowcipy
uczniów, lecz głównym podmiotem powinien być uczeń i jego osiągnięcia.
Redakcja -Czy może nam Pani zdradzić w jaki sposób spędza Pani wolny
czas?
Pani Dyrektor -Tak! Zdradzę Wam tę tajemnicę! Lubię usiąść do komputera
i pograć sobie w kulki. Telewizora nie lubię!
Redakcja -Jak dużo czasu poświęca Pani szkole?
Pani Dyrektor -Proporcjonalnie, to w moim domu jestem za mało, a w
szkole za dużo, ale uwielbiam pracować w szkole! Bardzo lubię robić różne
dokumentacje, więc poświęcam dużo czasu.
Redakcja -Czy może nam Pani zdradzić, jakie ma Pani Dyrektor plany na
ferie?
Pani Dyrektor -Jadę w góry! Spotkam się tam z moimi córkami i razem
będziemy spędzały ferie.
Redakcja -Dziękujemy za udzielony wywiad!
Pani Dyrektor -Dziękuję również.

UWAGA!
Kochani!
Czekamy na Wasze propozycje dotyczące osób z naszej szkoły, z którymi
mogłybyśmy przeprowadzić wywiad. 

Może chcielibyście dowiedzieć się więcej o którymś z naszych nauczycieli.
Ciekawe jesteśmy, kto to by mógł być i  o co chcielibyście konkretnie
zapytać. 

Propozycje i pytania przesyłajcie na:
gazetasptur@interia.pl w temacie wpisując "WYWIAD.
Liczymy na Wasze pomysły i z góry dziękujemy.
Zuzia i Madzia:)
\

KILKA PYTAŃ DO...
SPECJALNIE DLA WAS - WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR MARIOLĄ
NOSAL.
Pytały: Zuzia i Madzia.
Uwaga! Wywiad przeprowadziłyśmy jeszcze przed feriami!!!

                      Ferie, ferie i... po feriach.

Niedawno były ferie.

Dlatego redakcja przygotowała
dla Was informacje o tym,
jak je najczęściej spędzamy.

Okazuje się, że wszyscy uwielbiamy wolny od szkoły
czas. 
A co wtedy najczęściej robimy?Otóż bywa różnie.
Niektórzy uczniowie, chcę tu zaznaczyć,
że raczej nieliczni, wyjechali w góry,
gdzie mogli jeździć na nartach.
Inni woleli pojechać do rodziny,
tu najczęściej oczywiście - do babci i cioci.
Jeszcze inni - spotykali się z przyjaciółmi, 
a nawet jeździli gdzieś z nimi.
Zdecydowanie największa grupa uczniów została w domu,
bo jak mawia pewne przysłowie:
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. 
Pozostaje nam tylko powspominać i czekać na kolejne wolne dni.
Jeśli macie fajne pomysły na spędzanie wolnego czasu, piszcie na nasz
redakcyjny adres.CZEKAM.                                 natalkagazetasptur
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