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PASOWANIE 
NA CZYTELNIKA

Strzał w 9 
   Mamy nowego naczelnego

W NUMERZE:

        NASZ ELEMENTARZ 
         dla klas pierwszych

Pasowanie na czytelnika

     
    Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zostali przyjęci do grona
czytelników biblioteki szkolnej. W dniach 4-6 listopada panie
bibliotekarki zaprosiły pierwszaków do biblioteki szkolnej. Dzieci
uczestniczyły w lekcji bibliotecznej "Moja pierwsza wizyta w
bibliotece".     
    Podczas zajęć uczniowie zostali wprowadzeni w świat książek.
Zapoznały się ze zbiorami biblioteki i zasadami wypożyczania.
Poznały także regulamin biblioteki i prośby książki. Wzbogacone o tę
wiedzę po raz pierwszy w życiu samodzielnie wypożyczyły książki, co
sprawiło im wiele radości. 

Redakcja

W pierwszych dniach
września mieliśmy wielką
akcją logistyczną związaną
z rozdawaniem darmowych
podręczników. Wszscy
pierszoklasiści otrzymali
komplet nowych
podręczników i będą się 
z nich uczyć przez cały rok. 

   Jak zapewne wiecie mam
na imię Julka. Bardzo lubię
pisać artykuły, szczególnie
gdy wiem, że zostaną
opublikowane w gazetce 
i przeczyta je wiele osób.
Myślę, że będę dobrym
redaktorem naczelnym
gazetki, ponieważ aktywnie
biorę udział w jej tworzeniu.
Pozdrawiam Julia Ficer

Drużyna

Kl. I

Okiem reportera - szkolne newsy

Wywiad z Iwoną Łazarów przewodniczącą 
Samorządu Uczniowskiego

Święto Niepodległości
Code Week - Europejski Tydzień Kodowania

Święto Bibliotek Szkolnych
Modowy poradnik Julki i Karoliny

Ciekawostki o zwierzętach

Biblioteka

pilki ręcznej
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NASZA SZKOŁA JEST WSPANIAŁA -
- wywiad z Iwoną Łazarów przewodniczącą SU

11 listopada

UDANE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 17 października odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.
Przewodniczącą została Iwona Łazarów z kl. 6d a zastępcą Bartek Król z kl. 5b. 
SYLWETKA:
Imię: Iwona
Nazwisko: Łazarów
Lat: 12
Funkcja: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

- Cześć Iwona! Serdecznie gratulujemy Ci zwycięstwa. Czy możemy zadać ci kilka pytań?
- Dziękuję. A na pytania oczywiście z chęcią odpowiem.
- Czy fajnie się poczułaś, kiedy dowiedziałaś się, że jesteś przewodniczącą szkoły?
- Bardzo ucieszył mnie fakt, że tak wiele osób mi zaufało, i że warto było startować w wyborach.
- Jak się czujesz w tej roli?
- Odczuwam odpowiedzialność związaną z tą funkcją. Myślę, że nie zawiodę uczniów ani nauczycieli.
- Czy miałaś duże wsparcie podczas kampanii wyborczej?
- Olbrzymie. Zarówno moja klasa, jak i mój wychowawca, pan Tomasz Dobrołowicz bardzo mnie
wspierali. Nie były to tylko słowa otuchy, lecz również wspaniała kampania. Nie mogę zapomnieć o
uczniach innych klas, od których również otrzymałam wsparcie.
- Co zamierzasz zmienić w naszej szkole?
- Nasza szkoła jest wspaniała, nie trzeba jej zmieniać. Pragnę jedynie dodać od siebie „Księgę
wspomnień”,  „Dni kolorów” oraz inne atrakcje.
- Dziękujemy za udzielenie wywiadu. Powodzenia w dalszej pracy.

Rozmawiały H. Polańska i J. Patyna I. Łazarów

   Dnia 12 października odbył się apel
przygotowany przez klasę VI„a” 
z okazji Święta Odzyskania
Niepodległości.
   11 listopada 1918r. Polska
odzyskała niepodległość po 123
latach niewoli. Po długich zmaganiach
udało jej się uwolnić od trzech
okupantów: Prus, Rosji i Austrii. W
tym roku przypadła 96 rocznica, tego
jakże ważnego dla każdego Polaka
wydarzenia.
Uczniowie naszej szkoły przybliżyli,
zarówno kolegom, jak i gronu
pedagogicznemu losy naszej
Ojczyzny, począwszy od rozbiorów,
przez powstania i zrywy
niepodległościowe, aż po zakończenie
I wojny światowej. Opowieści o
zdarzeniach, które przyczyniły się do
ponownego pojawienia się Polski na
mapie świata towarzyszyły fotografie
bohaterów narodowych. Prezentację
wzbogacały również pieśni
patriotyczne, takie jak: „Pierwsza
Brygada”, „ Ułani” czy też „Wojenko,
Wojenko” . Apel zakończyło wspólne
odśpiewanie hymnu Polski.

SP9
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OKIEM REPORTERA - SZKOLNE NEWSY

Code Week czyli świętujemy Europejski Tydzień Kodowania

TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

   16 i 17 października z okazji Dnia Edukacji
Narodowej odbyła się uroczysta akademia 
w szkolnej auli. Najmłodsi uczniowie z klas I-III
podziękowali swoim nauczycielom i wszystkim
pracownikom szkoły wierszem, tańcem 
i piosenką. Wiersze i słowa podziękowań wygłosili
uczniowie klasy IIIa, pracujący na co dzień w kole
recytatorskim. Piosenki, tańce 
i akrobacje zaprezentowali laureaci III szkolnego
przeglądu klas I-II, pt. "My też mamy talent". 
    Program przygotowała pani Iwona Pelczar.

"Strzał w 9"

DEN

Zerówka Lekcja informatyki

red.

NOWY SKŁAD REDAKCJI 
W ROKU SZKOLNYM 2014/15

  W dniu 29 października podczas zajęć koła
redakcyjnego uczniowie wybrali nowy zarząd
naszej szkolnej gazetki „Strzał w 9”. Redaktorem
naczelnym została Julia Ficer, a jej zastępcą
Hanna Polańska. Na sekretarza redakcji wybrano
Dominikę Garbacz, a korektą zajmować się
będzie Karolina Ściesiek. Ponadto do zespołu
redakcyjnego dołączył Michał Szymańczuk z kl.
VIa oraz Hanna Łochowska 
i Salma Rabei z kl. IVc. 
  Nad całością pracy redakcji czuwa pani Iwona
Sygut.

WYŚPIEWALI PIERWSZE MIEJSCE 
W KONKURSIE PIOSENKI UKRAIŃSKIEJ

   10 października nasz zespół instrumentalno
wokalny wziął udział w Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Ukraińskiej. Bardzo się
staraliśmy i wywalczyliśmy 1 miejsce. A z kolei
nasza wiolonczelistka Julia Kaczmarek dostała
wyróżnienie  w występie solo. Bardzo serdecznie
chcemy podziękować też  naszej kochanej
nauczycielce muzyki, pani Barbarze Mielnik-
Łozińskiej za profesjonalne przygotowanie
uczniów do konkursu.

Julita Patyna

   W ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania
"Code Week" w naszej szkole odbyły się zajęcia
pokazowe w zerówce.  Lekcję poprowadziła
nasza mistrzyni kodowania Wiktoria Ilnicka z kl.
5e. Wiktoria wraz z maluchami udowodniła, że
programowanie nie jest trudne i każdy chętny
może nauczyć się kodować. Podczas zajęć
dzieci uczą się logicznego myślenia, współpracy i
kreatywności. W całej Polsce w dniach 11-17
października odbyło się ponad 200 wydarzeń
związanych z nauką programowania.  Tajniki
Kodowania poznali także starsi uczniowie w
czasie zajęć komputerowych, podczas których
uczyli się programowania w języku Scratch.

Nasza redakcja

red.

red. red.

Zespół instrumentalno-wokalny
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    Mamy jesień, a zima tuż-tuż. Przygotowałyśmy dla was nasz modowy poradnik na sezon
jesienno-zimowy. Najwyższy czas zaopatrzyć się w najmodniejsze pozycje obowiązkowe w tym
sezonie! 
    W tej chwili pośród kurtek rządzą te kolorowe, pikowane. Są lekkie, ciepłe i bardzo wygodne, 
a dzięki nim zawsze będziesz dobrze widoczny na drodze ;) Na chłodniejsze dni, warto jednak
założyć pod taką kurtkę ciepły sweter, który chyba zawsze będzie na czasie w sezonach
jesień/zima. O tej porze w każdym sklepie mamy ich duży wybór, więc każdy znajdzie wśród
nich coś dla siebie. Często spotykane na salonach są też kraciaste koszule – mniej i bardziej
dopasowane, flanelowe, bawełniane czy lniane… jednym słowem do wyboru- do koloru!

 Julia Ficer, Karolina Ściesiek

Pikowana kurtka

     CIEKAWOSTKI
   O ZWIERZĘTACH    
    AFRYKAŃSKICH  

Moda
MODOWY PORADNIK JULII I KAROLINY

Święto bibliotek
szkolnych

     W październiku uroczyście obchodziliśmy
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 
W ramach uczczenia święta w naszej bibliotece
odbyło się szereg konkursów i imprez. Chętni
uczniowie uczestniczyli w zajęciach
plastycznych  i konkursach literackich oraz
czytelniczych. Sympatycy biblioteki  włączyli się
w akcję "Podaruj książkę bibliotece", której
celem było wzbogacenie księgozbioru o ciekawe
pozycje książkowe. Podczas obchodów święta
wyeksponowano rolę biblioteki jako szczególnego
miejsca w szkole. Była to także okazja, aby
zainteresować uczniów, nauczycieli 
i rodziców działaniami biblioteki.
                                                          Iwona Sygut

TYGRYS

Tygrys przez pierwszy tydzień swojego życia jest
ślepy. Pasy na jego futrze są unikalne dla
każdego osobnika, podobnie jak nasze linie
papilarne. Występują również na skórze, więc
nawet ogolony tygrys będzie nadal w paski. Na
krótkich dystansach potrafią biec z prędkością 60
km/h. Mogą też skakać na odległość 6m i
wysokość nawet do 5 m.  

W przeciwieństwie do innych wielkich kotów,

tygrysy są świetnymi pływakami. Uwielbiają

kąpiele i często za młodu bawią się w wodzie. 

Hanna Łochowska, Salma Rabei

Tygrys

JF

pixabuy.com


