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Za nami wakacje, lato i  pierwszy miesiąc
szkoły,  przed nami wiele miesięcy wytężonej
nauki i pracy. 

Życzymy Wam, nauczycielom  oraz wszystkim
pracownikom szkoły bardzo udanego roku,
obfitującego w sukcesy, choćby te zwykłe,
codzienne, malutkie, które w konsekwencji
składają się na szczęśliwe życie.  

Redakcja gazetki pod opieką pań: Kingi
Kamińskiej i Karoliny Kamińskiej-Grabki

                                                WITAMY PO WAKACJACH
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kundelka
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                KĄCIK FILMOWY

Rubrykę opracowała:
Julia Jarzębak, kl. IV c

My Little
Pony
Dzielne kucyki
wyruszają w podróż,
aby pokonać Króla
Burzy i uratować
swoje królestwo,
Equestrię.

.

Potworna
rodzinka
Fay Sielska jest
zwyczajną, nieco
zbuntowaną
nastolatką. Jej
młodszy brat Max z
racji nieprzeciętnej
inteligencji

ma na pieńku ze
szkolnymi łobuzami.
Rodzice natomiast
są tak zapracowani,
że ledwie znajdują
czas na życie
rodzinne. Pewnego
dnia Fay zabiera
wszystkich Sielskich
na bal
przebierańców.

Sama przebiera się
za mumię, jej brat za
wilkołaka, mama za
wampirzycę, a tata
za samego
Frankensteina.
Zabawa jest
przednia, aż do
chwili, gdy okazuje
się, iż na skutek
klątwy ich

przebrania przestały
być tylko żartem, a
stały się
rzeczywistością.
Tak, tak! Sielscy
zostali zamienieni w
potwory! 

.

Emotki
Wszyscy mamy
emocje. Okazuje się,
że mają je także…
emotikony.
Animowana komedia
zabierze nas do
sekretnego świata
naszych telefonów.
Czeka nas mnóstwo,
cóż, emocji właśnie i
przygód, jakie tylko

możemy sobie
wyobrazić, zaglądając
do naszych
telefonów..

Między
nami
wampirami
 
Podczas wycieczki do
Transylwanii
trzynastoletni Tony
poznaje Vigo,
prawdziwego
wampira z krwi i
kości. Od tego
momentu między nimi
rodzi się koleżeńska 
więź. 

.

.

.

.

.

http://www.filmweb.pl/film/My+Little+Pony.+Film-2017-727110
http://www.filmweb.pl/film/Potworna+rodzinka-2017-782197
http://www.filmweb.pl/film/Emotki.+Film-2017-752144
http://www.filmweb.pl/film/Mi%C4%99dzy+nami+wampirami-2017-753778
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                    HUMOR SZKOLNY

Rubrykę opracowały: Maja Kowalska i
Patrycja Gadaj, klasa IV b

Wykładowca
zwraca się do
studentów:
- Osoba, która
odpowie na moje
następne pytanie,
ma zaliczone
zajęcia i może iść
do domu.
Ktoś z sali rzuca
w tym momencie
długopis pod
nogi
prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. Dziękuję, do
widzenia.

Matka pyta syna:
- Co
przerabialiście
dziś na chemii?
- Materiały
wybuchowe.
- Nauczycielka
zadała coś do
domu?                 
- Nie zdążyła.Nauczyciel

sprawdza
zadanie
domowe...
- Otwórzcie
zeszyty...
Anastazja, kiedy
odrabiasz
lekcje?
- Po obiedzie.
- To czemu

tej pracy
domowej nie
odrobiłaś?
- Jestem na
diecie.

W szkole na
matematyce pani pyta
Jasia:
-Jasiu co to jest kąt??
Jasiu na to:
-Kąt to najbrudniejsza
część mojego pokoju.

- Jasiu, powiedz
jakieś zdanie w trybie
oznajmiającym.
- Koń ciągnie furę.
- A teraz w trybie
rozkazującym.

- Wio!

Nauczyciel pyta
ucznia:
- Jasiu w jaki sposób
można uzyskać
światło dzięki
wykorzystaniu wody?
- Trzeba umyć okno,
panie profesorze.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj
koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że ściągaliśmy od
siebie.

Nauczycielka pyta się Jasia w szkole.
-Jasiu wymień mi pięć zwierząt z Afryki.
-Dwie mały i trzy słonie.

.

.

.

.
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                                                                                 Kącik Sportowy

                                                                          Akrobatyka artystyczna

                                                                    Gimnastyka artystyczna - Fitness

Sport uprawiany jest przez dziewczęta w wieku od około 4 do 24 lat. Gimnastyczki, prócz ćwiczeń rozciągających i
gibkościowych, dla poprawy gracji i równowagi oraz koordynacji ruchowej i rytmicznej ćwiczą taniec klasyczny z
elementami tańca.
Gimnastyka artystyczna to sport, w którym zawodniczki lub zespoły wykonują ćwiczenia z jednym lub kilkoma
przyborami: piłką, wstążką, obręczą, skakanką, parą maczug lub układ taneczno-akrobatyczny (bez przyborów). W
konkurencjach indywidualnych zawodnik ćwiczy tylko z jednym przyborem za każdym razem. W konkurencjach
zespołowych gimnastyczki wykonują układ wspólnie. Maksymalnie dwa rodzaje przyborów mogą być rozprowadzone
wśród grupy ćwiczących. Zawodniczki mogą wówczas wymieniać się pomiędzy sobą przyborami w dowolnie wybranym
momencie układu. Zawodnik może więc ćwiczyć maksymalnie dwoma rodzajami przyborów, podczas trwania jednego
układu. Gimnastyka artystyczna to sport, który łączy w sobie elementy baletu, gimnastyki, tańca i umiejętności
posługiwania się przyborami. Zwyciężczynią zawodów zostaje uczestniczka, która uzyska najwięcej punktów
przyznanych jej przez zespół sędziów. Przedmiotem uwagi oceniających są skoki, zachowanie równowagi, piruety
(obroty), elastyczność, umiejętność posługiwania się przyborami, wykonanie układu i wartość artystyczna.

Kącik opracowali: Maja Kowalska, Szymon Kobiałka, klasa IV c

.
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                                                  KĄCIK ZOOLOGICZNY

.

PIES, TO ZWIERZĘ,
KTÓRE
NAJBARDZIEJ
PRZYWIĄZUJE SIĘ
DO CZŁOWIEKA.
BĘDĄC PÓŁ ROKU
U JEDNEGO
WŁAŚCICIELA,
STAJE SIĘ JEMU
WIERNY, ODDANY,
WPATRZONY JAK
W OBRAZEK,
STARA SIĘ JAK
NAJBARDZIEJ
PRZYPODOBAĆ,
POPISUJE SIĘ W
CELU ZWRÓCENIA
NA SIEBIE UWAGI.
TAKIE NAGŁE
ODDANIE GO W
INNE RĘCE,
NARAŻA GO NA
WIELKI BÓL I
CIERPIENIE,
KTÓRE KOŃCZĄ

SIĘ DOŚĆ CZĘSTO
JEGO ŚMIERCIĄ.
PRZESTAJE JEŚĆ,
NIE CHCE RUSZYĆ
SIĘ Z MIEJSCA,
NIE STARA SIĘ
OSWOIĆ Z NOWYM
WŁAŚCICIELEM,
NAWET JEŚLI
OKAZUJE SIĘ ON
BYĆ DUŻO
LEPSZYM PANEM
OD
POPRZEDNIEGO.
DLATEGO
DECYDUJĄC SIĘ
NA ZAKUP PSA,
TRZEBA
PRZEMYŚLEĆ
BARDZO DOBRZE,
CZY TO MA SENS,
CZY KIEDY TEN
PIĘKNY
SZCZENIACZEK
DOROŚNIE,

NADAL BĘDZIEMY
GO KOCHAĆ.
Pies
nierasowy–pies, który
nie jest zaliczany
do żadnej z ras
psów. Potocznie
określany również
jako mieszaniec,
wielorasowiec lub
kundel.
Między
mieszańcem
(wielorasowcem) a
kundlem istnieje
wyraźne
rozgraniczenie.
Mieszaniec jest
wynikiem
skrzyżowania
dwóch odrębnych
ras. Kundel
natomiast jest
potomkiem psów
nieokreślonego

pochodzenia,
kundli lub
mieszańców.
W Anglii, kolebce
wielu ras i wystaw
kynologicznych,
istnieje podział
psów na:
·  thoroughbred–
psy będące
potomkami
rodowodowych
rodziców tej samej
rasy, czyli psy
rasowe (pod
warunkiem, że
rodzice mieli
uprawnienia
hodowlane)
·  inter-bred– psy
określane tym
mianem to
potomstwo psów
tego samego typu,
ale różnych ras np.

charta
afrykańskiegoicharta
węgierskiego
·  cross-bred–
nazwa mieszańców
pochodzących od
rasowych rodziców
innej rasy i typu,
np. potomek
dobermana i wyżła
niemieckiego
długowłosego
·  half-bred– psy
będące efektem
skrzyżowania się
psa rasowego
(rodowodowego) z
nierasowym
·  mongrel– psy
będące potomkami
nierasowych
rodziców.
Czy wiedzieliście,
że istnieje Dzień
Kundelka?

Rubrykę
opracowały:
Zuzanna Swat i
Zofia
Ciechanowska,
klasa IV b

.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pies_domowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rasy_ps%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BCowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kynologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chart_afryka%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chart_w%C4%99gierski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Doberman
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wy%C5%BCe%C5%82_niemiecki_d%C5%82ugow%C5%82osy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kundelka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Kundelka
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                                                   FRANEK POLECA ...

Warcaby – gra planszowa powstała w XII wieku, najprawdopodobniej na
południu Francji lub w Hiszpanii.
Gra posiada wiele odmian, spośród których uważane za dyscyplinę sportową
są jedynie warcaby polskie (stupolowe) nazywane też międzynarodowymi. W
większości krajów gra odbywa się jednak przeważnie
na warcabnicy posiadającej 64 pola (często zastępowanej szachownicą), z
wykorzystaniem 24 pionków (po 12 dla każdego z graczy).

                             
                                   Rubrykę opracował: Franciszek Długosz, klasa IV b 

. .
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                                      W KULINARNYM ŚWIECIE JULKI I ZOSI

CIASTO BEZ JAJEK

SKŁADNIKI:

½ litra zsiadłego mleka
3 szklanki mąki
1 szklanka cukru
2 łyżeczki cynamonu
1 łyżeczka sody oczyszczonej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 duże łyżki dżemu
½ kostki margaryny (roztopionej)
1 łyżeczka kakao

WYKONANIE:

Wszystkie składniki dokładnie wymieszać i piec w średnio nagrzanym piekarniku. 

Rubrykę opracowały: Zofia Ziółkowska i Julia Szymańska, klasa IV c

.

.
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Mam na imię Arek i chciałbym w kolejnych numerach gazetki zaprezentować
Wam lektury, które warto przeczytać. Zaczynam od książki, która na mojej
liście ma numer 5.

„Przygody Emila ze Smalandii” Astrid Lindgren

Głównym bohaterem jest mały chłopiec o imieniu Emil. Choć Emil wygląda na
aniołka, to jest niezłym łobuzem. Rodzice nie dają sobie z nim rady, a on w
swoje figle wciąga młodszą siostrę. Jak to się stało, że jego siostra
wylądowała na maszcie? Co Emil robił w drewutni? Co zapisywała jego mama
w specjalnym zeszycie??Zapoznajcie się ze śmiesznymi przygodami Emila...

.

                                                                    

                                         AREK GOMUŁKA POLECA

                                            Moje książkowe TOP 5

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 5 10/2017 | Strona 9 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Trójeczka

.
.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 5 10/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTrójeczka

.

                                 
                                        Młodzi, kreatywni…listy piszą

W tym roku klasa
IV b będzie miała
okazję
realizować
nietypowy projekt
edukacyjny
 „Młodzi  listy
piszą".  

Uczniowie
nawiązali kontakt
ze Szkołą
Podstawową nr
12 w Elblągu.
Podjęli już
pierwsze kroki w
kierunku
lepszego
poznania się. 

Wymiana zdjęć,
a wraz z nią
ciepłe słowa
zapowiadają

owocną
współpracę.
Teraz czas
przystąpić do
dalszego
rozwijania
przyjaźni. 

Realizacja
projektu będzie
polegała na
wymianie listów,
redagowanych
przez dzieci. W
swoich pracach
uczniowie będą
chcieli przybliżyć
siebie, swoje
rodziny, miasto,
współczesnych
idoli, ulubione
książki.

Celem projektu
będzie m.in.
kształcenie
umiejętności
redagowania
listu, praca nad
ortografią i
interpunkcją,
kreatywne
myślenie oraz
kultywowanie
tradycji
epistolograficznej. 

Projekt jest
doskonałą okazją
wymiany
doświadczeń,
zawierania
nowych
znajomości, a
przede 
wszystkim wielką
przygodą. 

Nad
realizacją zadań
będą czuwały
panie: Kinga
Kamińska  i
Karolina
Kamińska –
Grabka. 

.
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