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Święto Edukacji Narodowej
           14  października

   Wywiady!!!

Redakcja

W tym numerze
pojawią się
dodatkowe strony z
wywiadami, które
przeprowadziły
osoby z klasy Va.
Zachęcamy do
nabycia naszej
gazetki.

Skład redakcji: 
Hania Siatecka kl.
Va
Zuzia Walkiewicz   
kl. Va
Karolina Ziętkiewicz
    kl. Va

W tym numerze:
Hania pokaże kilka
DIY, Zuzia poczyta
książki, a Karolina
wyjawi Wam
wszystkie sekrety
zwierząt.

Adres redakcji:
Nochowo 63-100
Śrem
ul.Szkolna 5
Szkoła Podstawowa
im. hrabiego
Władysława
Zamoyskiego
Biblioteka szkolna

koszt: 1 zł

nauczyciel

Trzynastego
października w
naszej szkole
odbyło się Święto
Edukacji
Narodowej.
Wszyscy uczniowie
i nauczyciele
zebrali się w sali
gimnastycznej.
Dla nauczycieli były
nagrody o nazwie
"teachery".
Było kilka kategorii,

do których byli
wybierani
nauczyciele z
największą liczba
głosów np. dla
nauczyciela za
najlepszą stylówkę
otrzymała pani
Karolina Borowska,
pani Violettcie
Jankowskiej
przyznano nagrodę
za najładniejszy
uśmiech. 
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Trik do szkoły

            PROSTE DIY

Na halloween

Prostą i tanią
dekorację na
halloween może
być nawet słoik!
Wystarczy, że
owiniesz go w
bandaż, a potem
dokleisz

plastikowe oczy,
wsadzisz
świeczkę i
masz
przezabawną
mumię. 

DIY
Co tu
znajdziemy:
-prosty sposób
na zakładkę do
książek
-tłumaczenie
słowa DIY
-oraz wiele
innych DIY

DIY 
oznacza 
DO 
IT
YOURSELF
czyli zrób to
sam. 

net

paint

                            Świat DIY
Autor: Hanna Siatecka Va

Ta zakładka jest
bardzo prosta
do zrobienia.
Potrzebne są: 
- patyczki
drewniane
(można je kupić
w dowolnym
sklepie
plastycznym) 
-farby 
-biały żelopis
(można kupić

np. na allegro).
Najpierw trzeba
pomalować
patyczek na
dowolny kolor i
poczekać aż
wyschnie, gdy
będzie już
suchy to białym
żelopisem
narysuj
np.strzałę. I
gotowe! 

pinterest

Masz nudne
jednokolorowe
zakreślacze? To
nie problem!
Wystarczy, że z
jednej strony np.
żółtego
zakreślacza

przyłożycie
kolor np.
pomarańczowy
a z drugiej
strony niebieski
lub zielony to w
łatwy i prosty
sposób

otrzymasz
tęczowy
zakreślacz! 

Coś na jesień. 
Jesienny
wieniec.
Bierzemy
kawałek kartonu
i odrysowujemy
duży talerz, w
środku koła
odrysowujemy
mniejszy talerz,
a resztę

wycinamy.
Następnie  na
karton
przyklejamy
liście jesienne.
Doklejamy z tyłu
sznurek i
koniec. 

zakładka

Hanna Siatecka

pinterest
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Humorystycznie

Z książkami też można się bawić...

   Coś innego...

Zachęcam Was
do odwiedzin na
stronie
http://weavesilk. 
com/ 
Jest to witryna 

do rysowania
pięknych
obrazków i
mieszania
kolorów.

BAŚNIOBÓR
Seria magicznych zdarzeń

Świat książek.
Życie bez książek jest możliwe, ale dużo smutniejsze...

Autor: Zuzanna W. Va

Felix, Net i
Nika
Trójka 
gimnazjalistów
rozszyfrowuje
gang
znikających
złodziei.
Znajdziecie tu
codzienne,
szkolne
problemy i
niecodzienne
przygody,

komputery,
wynalazki,
technologię i
duchy.
Opowieść o
przyjaźni o
jakiej wszyscy
marzymy. 
To powieść z
gatunku science
fiction. Mimo, że
bohaterowie to
na pozór
całkiem

zwyczajne
dzieciaki, to ich
przygody z
pewnością nie
należą do
zwyczajnych. 
Będzie to ich
pierwsze
spotkanie z
programami
sztucznej
inteligencji (AI)
oraz z
prawdziwym

UFO. Każdy z
bohaterów to
zwykły człowiek
który ma swoje
typowe bądź nie
typowe
zainteresowania
i cechy.
lubimyczytac.pl
gandalf.com.pl

1. Jak stolarze
czytają książki?
Od deski do
deski.
2.Przychodzi
baba do lekarza
z książką w
ustach, a lekarz
na to:
-Co pani jest?
-Facebook

3.Siedzą dwie
kozy w studiu
filmowym i żują
taśmę.
-Hmmmm,
dobry ten film,
co?
-Eeee, książka
byłaby lepsza.

Kawał

Kendra i Seth
zostają wysłani
na 2 tygodnie do
dziadka. Na
przywitanie
dostają
mnóstwo
przestróg i
zakazów. Dzieci
nie mają pojęcia,

że dziadek jest
strażnikiem
Baśnioboru.
Rodzeństwo
lekceważąc
zakazy
uwalniają siły
zła, które trzeba
pokonać.

XD
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                 Zwierzątkowo
 
 Karolina Ziętkiewicz

 Hubertus

Moja
Pasja

 W tym numerze
piszę o koniach,
ponieważ
październik to
tak jakby ich
miesiąc.  W
październiku
prawie w każdej
stajni odbywa
się święto
zwane
Hubertusem.
Odbywają się na
nim różnego

rodzaju
konkursy       
np. rzuty
podkową, 
kłusaki (jedzie
się w kłusie
dany odcinek),
jazda w teren za
bryczką itd.
W tym roku
Hubertus jest
28.10.2017r o
godz.13:00.

internet

internet

Moją pasją są
konie! Tak to te
zwierzęta które
są uważane za
śmierdzące i
nieładne, ale ja
widzę w koniu
piękno. Kiedy
pierwszy raz
wsiadłam na
konia i
poczułam ten
wiatr

we włosach to
zrozumiałam, że
jazda konna to
będzie moja
pasja i miłość do
tych pięknych
zwierząt no i tak
się zaczęło...
Ja jeżdżę już
prawie 4 lata i
dla mnie jest to
coś pięknego.   

Na zdjęciach 
widać konie ze
stajni w
Sosnowcu o
nazwie "Konik
Polski". Na
zdjęciu po lewej
widać z tyłu
kucyka
Wojtusia, a z
przodu
Bambusa.
Na fotce obok

widać małego
Czorta, który
jest teraz
dużym koniem i
nadaje się już
do jazdy. Na
największym z
nich są dwa
małe kucyki
Wojtek i Tofik.
A obok widać
fotografię z
Hubertusa

z konkurencji o
nazwie
"kłusaki".
Najstarszym
koniem w stajni
jest Gryska ma
25 lat, a
najmłodszym
koniem jest
Galaktyka,
którą w stajni
nazywa się
"Maryśka".

Polecam tą
stajnie,
ponieważ są
tam bardzo mili
 i dobrze
nauczający 
instruktorzy
jazdy. Mają też
tam bardzo
piękne i miłe
konie. 

Stajnia Konik Polski w
Nochowie - DZS.pl

Stajnia Konik Polski w
Nochowie - DZS.pl
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Żarty i żarciki

   Zagadek nigdy za dużo

          Jak powstało...?
(z humorem)

Jak powstało
słowo naleśnik? 
Pewnego dnia
baba robiła
ciasto,
podrzuciła je do
góry i w tym
czasie

przyszedł leśnik
i spadło ciasto
NA LEŚNIKA.

Odp.
 

Odpowiedzi na
zagadki  w
następnym
numerze
gazetki
szkolnej. Jeśli
jesteś ciekaw
odpowiedzi to
sięgnij po nową.

Hanna
Siatecka

Zuzanna
Walkiewicz

Karolina
Ziętkiewicz

Humorkowo

jeja.com

Co to jest
krzyżówka
krowy z
żółwiem?

Co to jest:
zielone,
czerwone,
niebieski a jak
podskoczy
białe?

Co należy

zrobić, gdy
gołąb
napaskudzi na
głowę?

Dlaczego
bocian stoi na
jednej nodze?

Ile jest
zakrętów w
Polsce?

Dzwoni Baba na
stację Kolejową i
Pyta Obsługę:
- Ile jedzie
Pociąg ze
Szczecina do
Warszawy?
- Chwileczkę...

- Dziękuję.!
Co mówi kabel
do kabla?
- Bądźmy w
kontakcie! 
Co to jest: ma
cztery nogi i
śpiewa?...........

1. Jest lekcja,
pani pyta dzieci:
Co daje nam
krówka?
Dzieci: Mleczko!
Pani: Dobrze. A
kurka?
Dzieci: Jajko
Pani: No
pięknie! A
świnia?

Dzieci: Zadania
domowe!
2. Co mówi
kabel do kabla?
- Bądźmy w
kontakcie!

...com

kot
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                                                                          Sekrety sportowca
                                   Wywiad przeprowadzony przez Zuzannę Walkiewicz z klasy 5a.
 
Zuzia: Witam! Dziadku, chciałabym się dowiedzieć, jak to się stało, że zacząłeś biegać?   

Dziadek: Bieganie lubiłem od szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią, gdzie biegałem dystans 1500 m.
Jednak prawdziwe bieganie rozpocząłem w 1976 r. jak poszedłem do wojska i dostałem się do klubu WKS
Oleśniczanka, gdzie spędziłem dwa lata biegając. Po wyjściu z wojska nie biegałem przez dwa lata. Biegi
masowe/uliczne rozpocząłem od 2. Maratonu Warszawskiego. Biegam po dzień dzisiejszy.

Z.: Co jaki czas trenujesz?

Dz.:Trenuję sześć razy w tygodniu. Jeden dzień przeznaczam na regenerację organizmu.

Z.: Jaki dystans pokonujesz w ciągu jednego treningu, a jaki w ciągu tygodnia?

Dz.: Mój trening wynosi od 13 km do 18 km, co daje tygodniowo około 80-90 km.

Z.: Z jakiego wydarzenia sportowego, sukcesu jesteś najbardziej dumny?

Dz.: Z mistrzostw Polski Weteranów w Półmaratonie Murowana Goślina (złoty, srebrny i brązowy medal) oraz z
ukończenia wszystkich dotychczasowych maratonów w Poznaniu (tj. 18 maratonów).

Z.: Ile wynosiła Twoja największa odległość do pokonania podczas zawodów?

Dz.: Ukończyłem cztery Supermaratony na 100 km w Kaliszu i Bieg Pokoju Pamięci Dzieciom Zamojszczyzny- -
100 km w ciągu 4 dni.

Z.: Jakie wykonujesz ćwiczenia przed treningiem lub bezpośrednio po nim?

Dz.: Przed treningiem trucht 2 km i ćwiczenia rozciągające. Po treningu 1 km truchtu i ćwiczenia - skłony,
wymachy ramion, przysiady, ćwiczenia rozluźniające.

Z.: Czym zajmujesz się, gdy nie biegasz?

Dz.: Pracą zawodową jako magazynier oraz uprawą działki, a także kibicowaniem piłkarzom, siatkarzom i
lekkoatletom.

Z.: Czy miałeś kiedyś poważną kontuzję, która wykluczyła cię z treningów, startów w zawodach?

Dz.: Niestety tak. W 2009 r. miałem kontuzję lewego kolana, która zakończyła się zabiegiem chirurgicznym. Trzy
miesiące chodziłem o kulach. Ale wszystko skończyło się szczęśliwie, ponieważ powróciłem do treningów i
startów w zawodach.

Z.: Kto ze "świata sportu" jest dla Ciebie wzorem, autorytetem?

Dz.: Długodystansowiec Haile Gebrselassie. A przed nim jeszcze Lasse Viren. Natomiast z naszych polskich
sportowców to: Henryk Szordykowski i Bronisław Malinowski.

Z.: Co najbardziej podoba Ci się w tym sporcie?                                                                 >>>
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Dz.: Satysfakcja z osiąganych wyników i dobre samopoczucie po treningach. Mimo zmęczenia fizycznego, jest
to duże odprężenie psychiczne. Lubię dążyć do realizacji założonych celów. Oprócz tego czuję również
satysfakcję, że mimo 63 lat utrzymuję tak dobrą kondycję fizyczną, która pozwala mi tym samym dobrze
wykonywać pracę zawodową.

Z.: Dziękuję za rozmowę!

Dz.: Dziękuję również.
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