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Numer 1 10/15

Witajcie! To nasz "debiut" - prosimy o wyrozumiałość. Obiecujemy, że każdy
następny numer gazetki będzie lepszy, ciekawszy i dłuższy...

"Długa Przerwa" to my i Pani Daria :) W tym numerze: wywiad z
Panią Dyrektor - polecamy!

Redakcja "Długiej Przerwy"

NASZE TEMATY

U nas przeczytasz o:

zwierzętach
sporcie
podróżach
uroczystościach
koncertach
konkursach

Tu znajdziesz także:

wywiady
ogłoszenia
fotoreportaże
konkursy
ciekawostki
powtórki z
j.angielskiego
przepisy kulinarne
pozdrowienia

i wiele innych newsów :)

To nasz pierwszy numer  - 
- czytajcie
- oglądajcie
- śmiejcie się
- dzielcie się pasjami razem
z nami :) 
Zapraszamy też do
publikowania swoich:

wierszy
opowiadań
rysunków
zdjęć :)

Będziemy pisać dla Was 

i o Was, a do tego poznamy
się lepiej. Poza tym w
naszej gazecie poczytacie
o zwierzętach, sporcie,
podróżach, gotowaniu...
Czytajcie nas, bo jesteśmy
tu dla Was! Ruszamy! :)

Daria
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To my- Albert, Olek, Sandra, Martyna, Olga, Zuzia, Kinga, Klaudia, Jagoda,
Zuzia, Nikola, Maja, Emilka, Julia, Wiktoria (choć nie wszystkich widzicie na
zdjęciu:).

Nasze działy,
tematy, rubryki:
- Aktualności szkolne
- Ogłoszenia (bardzo
drobne)
- Pozdrowionka
- Dział sportowy
- Kącik poetycki
- W naszym
obiektywie
- Konkursy
- Krzyżówka
- Wywiad
- Jak się uczyć, żeby
się nauczyć?
- Nasze pasje
- Zwierzyniec
- Kulinaria
- Strefa humoru i
rozrywki
- Powtórka z
angielskiego
- Poradnik złotej
rączki
:)

POZDRAWIAMY...
Panią
Magdalenę
Wachowską od
Vanessy Łosoś
Wszystkich
chłopaków z
klasy 5a
pozdrawia Agata
T.
Pozdrowienia
dla Jacka od
koleżanek z
szóstych klas :)
Pozdrowienia
dla całej
redakcji gazetki
od Waszego
Oczka!

Uściski dla M.
od tajemniczej
wielbicielki...
Pozdrowienia
dla Vanessy od
...
Pozdrawiamy
wszystkie
odważne
pierwszaki!
Zdrowia, radości
i samych miłych
chwil dla
wszystkich
chłopaków i
panów ze
szkoły z okazji
minionego Dnia
Chłopaka!

Czekamy na Wasze
kolejne pozdrowienia

i drobne ogłoszenia.
Nie zapomnijcie się
tylko podpisać! :)
Treść zapiszcie na
karteczce i wrzućcie
do skrzynki przy
szkolnej czytelni (na
przeciwko biblioteki).
Czekamy!

Redakcja Długiej
Przerwy :)

To my! DM
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L.

Saba

Cukierek

Hej, młodzi! Chcecie,
żeby nasze
miasteczko było
piękniejsze? Macie
pomysł na jego
wizerunek? Wejdźcie
na stronę
www.wyrzysk.pl. 
Tam znajdziecie
szczegóły dotyczące
konkursy dla młodych
projektantów,
plastyków, architektów.
Powodzenia!

Wyrzysk - małe miasteczko leżące na Krajnie, w województwie wielkopolskim
i powiecie pilskim to nasza mała ojczyzna. Tu żyjemy...

Tematy, które będziemy poruszać na łamach naszej gazetki są
dla nas ważne, ciekawe i - myślimy - godne polecenia.

Kto widział tego
słodkiego 
malucha? Saba jest
wesołą, uroczą sunią  o
czarnej sierści. Nosi
czerwoną obrożę,
dzięki której ją
poznajemy. Bardzo lubi
dzieci - kilka razy
nawet była "gościem"
na naszym szkolnym
boisku. Bardzo lubi
dzieci, dlatego nie
obawiałyśmy się, że

zrobi komukolwiek
krzywdę - jest
wspaniała! Uwielbia też
inne psy, a w
szczególności swego
najlepszego "kolegę" z
ulicy - Kłaczka. Oba
psiaki spotykałyśmy
we wrześniu i
październiku wędrujące
przy stawie i w parku.

Bogusiowa/Cukierek

„Pies na medal”
W pewnym miasteczku, które nazywało się Kalejdany mieszkała Kamila z rodziną i jej pieskiem - Roofem.
Pewnego dnia gdy dziewczyna rozmawiała z koleżankami w pokoju głośno chichocząc i przytakując Roof pilnował jej przy
drzwiach wyraźnie coś przeczuwając. Nagle dziewczyna wybiegła z pokoju głośno mówiąc:
- Mamo, mamo! Mogę iść z koleżankami za dom nad rzekę?! – zapytała dziewczynka.
- Tak, jest ciepło, ale weź sweterek. – odpowiedziała mama.
Gdy nastolatki już siedziały na brzegu psiak ułożył się obok Kamili. Rozmowy trwały około godzinę, a dziewczyny wyraźnie się nie
nudziły. Niespodziewanie jedna z dziewczyn westchnęła:
- Ech… ale tu nudno…
Koleżanka usłyszawszy to zdanie odrzekła:
- Mam pomysł!
Wszystkie chórkiem z zaciekawieniem krzyknęły:
- Jaki?!
Prędko odpowiedziała:
- Kto ostatni w wodzie ten gapa!
Dziewczynki zerwały się do biegu wpadając jedna na drugą i wskakując do wody „ w ciuchach” głośno przy tym krzycząc:

- Hurra!! !
Kamila prędko wyrwała do przodu, lecz jej się nie poszczęściło... Trafiła na
śliski muł i wpadła do wody. Nie zdążyła nabrać powietrza, zachłysnęła się i
nie miała siły wypłynąć. Roof to odważny i silny, rasowy pies. Wskoczył do
rzeki i chwycił sweterek dziewczyny, z całej siły ciągnął Kamilę na brzeg
rzeki.
Ta historia skończyła się dobrze - dzielny psiak uratował swoją panią!
Rodzice przybiegli na brzeg, ponieważ koleżanki również szybko działały.
Najważniejsza jest szybka reakcja i odpowiedzialne zachowanie, bo mogło
to się skończyć o wiele gorzej. A Roof – dzielny piesek – okazał się „psem
na medal”.

Autorka: Amelia Rożek, lat 13, absolwentka SP w Wyrzysku

:)

Pies - najwierniejszy
przyjaciel "człeka".
Zawsze do końca
będzie tu czekał.
Pilnuje domu,
szczekaniem ostrzega,
więc zawsze możesz
na nim polegać...

Polecamy:
#NieKupujAdoptuj

Klaudia

Bogusiowa

Bogusiowa

Cukierek

https://www.facebook.com/hashtag/niekupujadoptuj?source=feed_text&story_id=546057302211638
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Kochani!
Każdy z Was był kiedyś pierwszakiem, nowym uczniem, który musiał zderzyć
się z zupełnie obcą mu rzeczywistością - bez mamy, taty, babci, opiekunki...
Szóstoklasisto, starszaku! Nie zapominaj, że jeszcze niedawno sam stawiałeś
pierwsze, niepewne kroki na szkolnym korytarzu i boisku! Daj przejść
spokojnie maluchowi, pomóż mu, uśmiechnij się! :)

Gospodarz...

SN Gratulacje...

Każdy
pierwszoklasista został
symbolicznie
pasowany przez Panią
Dyrektor lub Panią
Wicedyrektor. To
chwila radości i dumy
dla każdego z nich.

Przejęci...

Odświętni...

Radość!

I a

I b

Powaga...

Duma... I d

Klasa Id

Klasa I c Klasa I b

Lenka

Ib

Ic

Z październikowej
sondy
przeprowadzonej w
szkole wynika, że
pierwszoklasiści nie
są wcale tacy
bojaźliwi i
przestraszeni, jak by
się mogło wydawać.
Większość
zapytanych
sześciolatków i ich o
rok starszych
kolegów twierdzi, że

"w szkole podoba im
się wszystko", lubią
swoje panie,
przerwy, boisko i
starszych kolegów.
Nie znoszą jedynie
zadań domowych i
obowiązków (skądś
to znamy!). Kilkoro
wymienił też
zaczepianie przez
starszych. Jeśli
chodzi o to, co by
zmienili lub dodali

w szkole to ponad
60% pytanych
wymienia więcej gier
oraz plac zabaw dla
maluchów. Trzeba
przyznać, że
pomysł spodobał się
nawet piątoklasistom:) 
Uczniowie
pierwszych klas
zapytani o to, czego
się boją w zasadzie
w 90% z nich
odpowiada,

że praktycznie
niczego. Pytani o chę
ć powrotu do
przedszkola mówią
zdecydowane "nie".
Te odpowiedzi
napełniają nas
radością i
jednocześnie
nadzieją, że nasi
młodsi koledzy
bardzo szybko staną
się jednymi z nas.
Dajmy im jednak

szansę, a z naszą
pomocą i miłym
słowem z pewnością
będzie im łatwiej
wejść w uczniowski
świat. Gdy maluch
zapyta - odpowiedz
lub odeślij do kogoś,
kto będzie mógł mu
pomóc; gdy się zgubi
i płacze - podejdź i
zapytaj, czy nie
potrzebuje pomocy;
jeśli uśmiechnie

się - odwzajemnij!
Takie małe gesty
budują wielką rzecz,
jaką jest nasza
szkolna
społeczność. Do
dzieła!

Autorzy sondy:
Olek/Kinia

Foto:
Sandra

Oczko

Sandra SN SN

Oczko

Oczko

Oczko

Oczko

Oczko

Oczko Oczko

Oczko

Oczko Oczko

Oczko

Oczko

Oczko
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Drodzy uczniowie! Zapraszam Was do
lektury - prezentuję Wam wyniki mojej
rozmowy z nową Panią Dyrektor
naszej szkoły. Pani Danuta Buryta-
Arndt z chęcią odpowiedziała na moje
pytania, a odpowiedzi naprawdę mnie
zaskoczyły! Okazało się, że Pani
Dyrektor to nie tylko polonistka, ale
także matka, miłośniczka psów,
rowerów, czekolady i...
Zainteresowanych zapraszam do
przeczytania całego wywiadu.      
Maja 

Maja: Pani Dyrektor,
gdzie Pani studiowała?
Danuta Buryta-Arndt:
Studiowałam w
Bydgoszczy w
Wyższej Szkole
Pedagogicznej na
Wydziale
Humanistycznym
Filologię Polską.
Potem studiowałam
też Zarządzanie
Oświatą na
Uniwersytecie
Technologiczno-
Przyrodniczym w
Bydgoszczy,
Dziennikarstwo na
Akademii Bydgoskiej
im. Kazimierza
Wielkiego.
Ukończyłam także
kurs kwalifikacyjny z
Oligofrenopedagogiki.
Poza tym co roku
uczestniczyłam w
wielu szkoleniach,
kursach, które
pogłębiały moją
wiedzę i doskonaliły
umiejętności.

M.: Jak została Pani
dyrektorem?
D.B.-A.: Złożyłam
dokumenty do Urzędu
Miejskiego w
Wyrzysku, kiedy
dowiedziałam się, że
został ogłoszony
konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły
Podstawowej im.
Powstańców
Wielkopolskich. Odbył
się konkurs, moja
kandydatura i
koncepcja
funkcjonowania i
rozwoju szkoły została
pozytywnie
zaopiniowana przez
Panią Burmistrz.
M.: Jakie uprawia Pani
sporty?
D.B.-A.: Chętnie
chodzę na spacery z
moim psem Aleksem.
Często jeżdżę
rowerem, chodzę z
kijkami.

M.: Czy ma Pani
dzieci?
D.B.-A.: Tak, mam
dwoje dzieci – córkę
Darię i syna Karola.
Mieszkają w
Poznaniu, córka
ukończyła studia na
Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza
(filologię angielską i
etnolingwistykę) i
pracuje. Syn jest na
czwartym roku
studiów na
Politechnice
Poznańskiej
(automatyka i robotyka
informatyczna).

M.: Jaka potrawa
najbardziej Pani
smakuje?
D.B.-A.: Lubię wiele
potraw, ale najbardziej
różne potrawy z
filetem z kurczaka i
indyka oraz często
jem warzywa i owoce.
Bardzo lubię słodycze,
a szczególnie
czekoladę.

M.: Jaki napój lubi Pani
najbardziej?
D.B.-A.: Najbardziej
lubię kawę i wodę oraz
sok pomarańczowy.

M.: Pani pisze sama
plan lekcji czy z kimś?
D.B.-A.: Plany
układamy wspólnie z
Panią Wicedyrektor.
Korzystamy też z
programów
komputerowych.
M.: Jakie jest życie,
jeśli się jest
dyrektorem?
D.B.-A.: Czas jest
zawsze zajęty, jest
dużo obowiązków.
Codziennie
rozmawiam z
nauczycielami,
uczniami i ich
rodzicami.

M.: A jakie jest Pani
hobby?
D.B.-A.: Hobby to

dla mnie czytanie
książek o tematyce
podróżniczej,
obyczajowej czy
psychologicznej.
Bardzo lubię
szydełkować i
dekorować. Mam w
domu wiele kwiatów,
które pielęgnuję.

M.: Co Pani robi w
czasie wolnym?
D.B.-A.: Czasu
wolnego mam bardzo
mało, ale staram się
wtedy spędzać go z
rodziną – z mężem,
dziećmi. Często
odwiedzam wtedy
moich Rodziców. W
czasie wolnym
zajmuję się też swoim
hobby albo spędzam
go na świeżym
powietrzu.

M.: Dziękuję Pani za
rozmowę!
D.B.-A.: Dziękuję!
Życzę Tobie, Maju,
abyś realizowała swoje
dziennikarskie pasje!
Powodzenia!

                      Maja W.
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English is easy! 
Try yourself! :)
Gold-złoto
Leaf-liść
Fog-mgła
Walk-spacer
Tree-drzewo
Bush-krzew
Maple-klon                            

Maple Alibaba



Internet


