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Numer 3 02/15

KL.IV tak zaczęła ten rok i nowy etap

WOŚP występ "Zerówki":)

JESZCZE NIEDAWNO WITALIŚMY NOWY ROK SZKOLNYJASEŁKA i prawie koniec I semestru

KOCHANI! 
Przed nami FERIE I CZAS
WYPOCZYNKU:
"SŁODKIEGO
LENISTWA"  I
"ODDECHU" OD
SZKOLNYCH
OBOWIĄZKÓW.

Szkolna Redakcja życzy
wszystkim Czytelniczkom
i Czytelnikom przede
wszystkim białego
szaleństwa i na ten czas
proponuje oczywiście nowy
numer "Olimpijczyka".
Podczas tych wolnych dni
nie zapominajcie jednak o
bezpieczeństwie. 
Przyda się  zasięgnąć  rady
rodziców  i wychowawców.

Warto też uważnie słuchać
podczas szkolnego apelu,
który z pewnością
odbędzie się jeszcze przed
feriami i będzie dotyczył
zasad bezpieczeństwa
m.in.: podczas zimowych
zabaw.

          
                 WITAMY PONOWNIE!

     PREZENTUJEMY KOLEJNE WYDANIE      
GAZETKI I NA POCZĄTEK... 

PODSUMOWANIE SEMESTRU OKIEM
SZKOLNYCH DZIENNIKARZY. 

Gazetę tworzą: Lidka, Martyna, Blanka i  Natalia.
Opiekunem jest: p.Małgorzata Badzińska.
Kontakt z Redakcją: gazetasptur@interia.pl

W tym numerze specjalnie dla Was dodatek: 
"Co mówią gwiazdy?", czyli HOROSKOP.

Miłego czytania życzy Redakcja 2015.

uWaGa! UwAgA! 
KONKURS.
Czekamy na najciekawsze
zdjęcia, które pokażą jak
fajnie i bezpiecznie
spędzaliście ferie.
Zdjęcia można przynosić do
"skrzynki redakcyjnej" w
sali nr 14 od 2 do 6 marca.
Dla zwycięzcy - nagroda
niespodzianka.
Wśród pozostałych
uczestników  rozlosujemy

5 bonów "Niepytajek",
upoważniających do 1
dodatkowego zwolnienia z
odpowiedzi/kartkówki z
jednego przedmiotu.
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Na wycieczce w Biskupinie

DOKARMIANIE ZWIERZĄT
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 W I SEMESTRZE ODWIEDZILI NAS...
Trzeba przyznać, że te minione miesiące nie
były łatwe, ale nie można zaprzeczyć, że były
ciekawe.

A wszystko to za sprawą gości, którzy w
minionych miesiącach odwiedzali naszą
szkołę.

Były spotkania z policjantem, z
przedstawicielami OSP Tur, z ratownikami
medycznymi, leśniczym, myśliwymi, 

pielęgniarką i  z olimpijczykiem Jarosławem
Godkiem. 

Każde z tych spotkań było inne, każde na
pewno coś ciekawego i nowego wniosło w
nasze życie.  Dziękujemy! RATOWNICY

SPOTKANIE Z MYŚLIWYM

POLICJANT W NASZEJ SZKOLE ODWIEDZINY OLIMPIJCZYKA
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zDROWO jEM, 
czyli Natalia poleca: 

Deser truskawkowy
Do przygotowania deseru dla dwóch osób potrzebujemy :
16 truskawek, 1 mały banan, 10 łyżek jogurtu
naturalnego, 1 łyżka miodu, dwie garście granoli.

Oczyszczone z szypułek i umyte truskawki kroimy na
cztery części, układamy na dnie szklanki. 
Banana, miód i jogurt naturalny miksujemy blenderem,
następnie zalewamy tym truskawki. 
Wierzch deseru posypujemy delikatnie granolą i
dekorujemy truskawką. 
Deser dodatkowo można schłodzić w lodówce (około 5
minut). 

SMACZNEGO! 

Pożegnania nadszedł czas…
Niestety!

Nowe wydanie już "za nami", jest tylko
jedno„ale”. 

Otóż w związku z zakończeniem szkoły podstawowej i
rozpoczęciem we wrześniu kolejnego etapu edukacji, z
naszą redakcją zakończyły współpracę koleżanki, które
pełniły rolę szkolnych dziennikarzy.

Korzystając z okazji ukazania się kolejnego numeru
„Olimpijczyka” , właśnie na jego łamach jeszcze raz
bardzo dziękujemy za współpracę:  
Zuzi Łukowskiej, Malwinie Wyrostek, Weronice Olearczyk,
Patrycji Twardowskiej i Patrycji Nowickiej!

Życzymy Wam wielu sukcesów. 
Mamy nadzieję, że „trzymacie za nas kciuki”.

                  
Redakcja 2015: Blanka, Natalia, Lidka, Martyna.

#########################################################

KUPON "niePYTAJka" marzec2015 dla:

Imię i nazwisko ucznia.....................................................

KLASA..............................................................................

Wykorzystany w dniu........................................................

Podpis nauczyciela ..........................................................
Chcąc wykorzystać kupon należy go oddać nauczycielowi.
########################################################

                      HUMOR:)))))
TYM RAZEM:

"SZKOLNE" ŻYCIE PRZEDSZKOLAKA

Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki.
Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf,
zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf,
weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z
butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się
trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają.....
weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach.

                                   ŻYCZYMY UŚMIECHU :))))))

                  DROGI CZYTELNIKU!
         Z TYM NUMEREM MAMY DLA CIEBIE NIESPODZIANKĘ: 
              poniżej    znajduje się KUPON "nIEPYTAJKA".
         Wypełnij kupon, wytnij i wrzuć do "skrzynki redakcyjnej" 
                            w bibliotece   do dnia 13.02.2015r.

                Na trzech szczęśliwców czeka nagroda - bon "nIEPYTAJKA"
                             do jednorazowego wykorzystania, 
                                ważny przez cały marzec 2015r.
                                  
                                      Losowanie już 02.03.2015r.
                                               POWODZENIA!


