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     Październik miesiącem
            bibliotek szkolnych

    W szkolnym 
     obiektywie -
"parasolki, na na na" 

Origami

Do szkoły

   Co słychać w szkole - w dni powszednie i od święta,
                 powie ucznia buzia uśmiechnięta

Co czytać?

- Jasiu, wstawaj, bo  nie zdążysz do
    szkoły.
- Bez obawy, tato, ona jest otwarta do 20.
- Jasiu, masz zadanie domowe?- pyta
   pani na matematyce.
- Tak, mam – odpowiada chłopiec.
- To pokaż- prosi pani.
- Błogosławieni, którzy nie widzieli
   a uwierzyli.

 Szkolne życie od rana do wieczora toczy
się na przerwach,na lekcjach
i zajęciach popołudniowych. Szczegól-nym
czasem szkolnym są też wycieczki.
Różne mamy radości, smutki i sprawy. 
    O tym wszystkim staramy się pisać
w naszej gazetce. Także i w tym nume-
rze. Zapraszamy do lektury. 
                                     Red.Nacz.

   Na zbliżające się
długie, jesienne
wieczory
proponujemy
ciekawą książkę.
O jednej, odkrytej
niedawno serii, 
opowie Natalka. 

Czekamy na
Wasze propozycje
czytelnicze.

A. T.

A. Turek

A. Turek
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     Konkursy 
 i zabawy w EDJ 

Po co uczyć się 
 języków?

To coroczne 
 święto
 języków

KL.2 a

Laureaci

 Humor 
- Wiesz, mamo,
Kazio wczoraj
przyszedł
brudny do
szkoły i pani go
za karę wysłała
do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj
cala klasa
przyszła brudna

Humor szkolny

Pani pyta
Jasia: 
- Jakie masz
hobby? 
- A co to jest? 
- Hobby to coś,
co lubisz
najbardziej. 
- Aaa, to zupa
grzybowa.

                 Dzień Języków Obcych
              -  26 września obchodziliśmy 
            Europejski Dzień Języków (EDJ)

przygotowanych przez panie
Kamilę Kowalczyk i Samantę
Marszałek. Młodsi uczniowie mogli
wykazać się pomysłowością
przebrania zgodnego
kolorystycznie z flagą wybranego
państwa. Mieli tez możliwość
pochwalenia się ciekawostkami
przygotowanymi na temat
wybranego państwa. Starsi
uczniowie mogli pochwalić się
swoją wiedzą w konkursie, 
z którego zdjęcie prezentujemy
obok.

       Jak się okazało
z przeprowadzonego sondażu 
w klasach młodszych, 
już pierwszoklasiści dobrze wiedzą,
po co uczą się języków obcych.
Zacytujemy tylko kilka spośród
licznych wypowiedzi naszych
młodszych kolegów:  żeby móc się
w obcym kraju zaprzyjaźnić;  żeby
powiedzieć nowemu koledze w
innym kraju "cześć";  żeby się
dogadać jak wybuchnie wojna ..

 

ustanowione
w 2001 roku
z inicjatywy
Rady Europy,
której siedzibą
jest Strasburg.
Uczniowie
naszej szkoły
również uczcili
ten dzień, biorąc
udział
w zabawach
i konkursach

K. Kowalczyk

K. Kowalczyk
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              Magnesowa pasja Oli

      "Magnetyczne" zbiory Oli to
kolekcja już prawie 400 magnesów!

I Ty pochwal się
swoją pasją !

 Nazywam się Ola Nazarko 
i chodzę do klasy 6B. Od zeszłego
roku jestem redaktorką naszej
gazetki. Chciałabym opowiedzieć o
mojej pasji – zbieraniu magne-sów.
Mam ich 385. Gromadzę je na
magnesowej ścianie i tablicach.
Moje magnesy są edukacyjne, 
w kształcie kółek, imienne i z róż-
nych krajów np. z Grecji, Anglii,
Paryża, Hiszpanii, Australii itp.
Większość magnesów kupiłam
sama, ale część dostałam od
rodziców, wujków czy koleżanek.

 Moja przygoda z kolekcjono-
waniem magnesów zaczęła się gdy
byłam w 4 klasie  i dostaliśmy
szafki. Pomyślałam, że mogłabym
ozdobić szafkę moimi kilkoma
magnesami. Kiedy miałam ich już
20, kupiłam małą tablicę magne-
sową. W czasie wakacji składowa-
łam już magnesy warstwami, wtedy
rodzice pomalowali mi ścianę farbą-
kredowo-magnetyczną. Niestety
okazało się, że ściana nie utrzyma
wszystkich magnesów i dlatego
 w te wakacje dostałam nową
magnetyczną tablicę. 

 Moje zbiory to magnesy z
różnych państw, mi. Australii,
Grecji, Hiszpanii, ale i miast,
np. Szczyrku, Paryża.
Ciekawy jest magnes z
geocas-hing, czyli szukania
skrzynek i wymie-niania jednej
rzeczy na inną. Fajny
jest magnes z Chorwacji w
kształcie książki, magnes ze
Szczyrku z masą perłową i
magnesy 3D z planetami. A
Wy macie jakieś ciekawe
hobby? Napiszcie o nim. 
 OlaN   

Ola przy tablicy O.M.
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 Po dwudziestu latach przerwy siódmoklasiści 
 znów w podstawówce. Zmiany wielkie czy
niewielkie? - pytamy naszych uczniów.

Kolejny rok
najstarsi 
w szkole :))

29 września obchodziliśmy
Ogólnopolski Dzień Głośnego
Czytania, który obchodzimy z
inicjatywy Polskiej Izby Książki. 
O to, co daje głośne czytanie
zapytałam naszą bibliotekarkę,
Panią Iwonę Klimczyk, która
każdego roku wielokrotnie
odwiedza uczniów klas młodszych,
właśnie po to, by im poczytać na
głos. „Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła.” powiedziała
kiedyś Wisława Szymborska.
Oprócz zabawy to oczywiście
sposób

pogłębiania wiedzy, rozwijania
wyobraźni i dobry sposób
spędzania czasu, który propaguję
wśród uczniów" - usłyszałam w
odpowiedzi. Ciekawa byłam też, co
najchętniej czytają dzieci 
i okazało się, że od kilku lat
największym powodzeniem wśród
najmłodszych cieszy się seria o
zwierzętach " Zaopiekuj się mną".
Starsi zaś sięgają po książki
fantastyczne i młodzieżowe. Wiele
wydarzeń czytelniczo-plastycz-
nych organizowanych w bibliotece
przyciąga czytelników.

Poczytajmy

W bibliotece

 Wielu siódmo-
klasistów
cieszy myśl, że
kolejny rok
patrzą na
kolegów
 " z góry". 
Inni są
zadowoleni
z tego, że nie
musieli
zdobywać 
zaufania
nowych
nauczycieli

       29 września to Ogólnopolski       
          Dzień Głośnego Czytania   

bo większość znają i lubią. Dla
niektórych ważne było też
pozostanie w dotychczasowej
grupie rówieśników -
sprawdzonych koleżanek
i kolegów. A nauka? No cóż.
Właściwie w obecnej siódmej 

klasie uczniowie mają takie
przedmioty, jakie mieliby 
w pierwszej gimnazjum. No i nie
pisaliśmy sprawdzianu po
szóstej klasie. To się liczy -
zawsze to jeden stres mniej.
Egzamin mamy dopiero za dwa
lata. Jakoś go ogarniemy -
odpowiadają zadowoleni. 
                        Martyna

Dziadek pyta
wnuczka:
- Co robiliście
dzisiaj na
matematyce?
- Szukaliśmy
wspólnego
mianownika.
- No popatrz, za
moich czasów
też go
szukaliśmy, że
też się jeszcze
nie znalazł.

Zbiorowa radość

Na kompach

Klimczyk

Klimczyk

A. T.

A. T.
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 Co robić w coraz dłuższe, jesienne wieczory?
    Natalia proponuje ciekawą książkę :)

 Przy okazji Dnia Nauczyciela
okazało się, jakie kwiatki u nas rosną

Pewnie
znalazłoby
się kilka
osób...

... które tak jak
ja lubią czytać
książki. Osoby
te rozumieją, jak
to fajnie jest
kupić sobie
nową książkę.
Ale kiedy
spodoba nam
się seria…, to
trudno zdobyć
sponsora na jej
zakup. Na
szczęście są
biblioteki...,
także szkolne!

  Pierwszy okaz w naszym zbiorze
to "ziewacz pospolity". Jego uprawa
jest niezwykle trudna, bo rozwija się
wolno i niechętnie.   
  Następnym ziółkiem w naszej
szkolnej kolekcji jest "zapominajek
pechowy", któremu zawsze się
wszystko myli, kręci i ginie.
  Kolejnym kwiatkiem w naszej
hodowli jest "wykrętnica tęgoskóra",
szczególnie odporna na wszelkie
klęski i nieurodzaje. Charakteryzuje
się wielką żywotnością, nawet w
okresie zupełnej posuchy
umysłowej.

Humor

Mama zwraca
się do syna,
który uwielbia
słuchać muzyki
przez
słuchawki:
- Ścisz tę
muzykę, bo
ogłuchniesz!
- Nie, nie. Już
jadłem.

Humor
Antek
wchodzi do
księgarni
 i mówi:
 - Chciałem
kupić koledze
 książkę.
 - Coś lekkiego?
- pyta
ekspedientka.
 – Wszystko
jedno,
przyjechałem
samochodem!

Nati z Mattem I i II tom

Ostatnio udałam się do naszej
szkolnej bibioteki i znalazłam coś
idealnego dla mnie. Była to seria
książek „Matt Hidalf”. Opowiada
ona o jedenastoletnim chłopcu,
który pochodzi z rodziny
królewskiej i specjalnie oszukuje
przy egzaminach, aby dostać się
do Akademii – szkoły dla chłopców.
Są w niej różne podziały. Najpierw
są nowicjusze,

potem pretendenci, adepci i w
końcu wojownicy. Matt przeżywa
w szkole wiele przygód, niczym
Harry Potter. Serię tworzą cztery
książki, które pochłonęły mnie
całkowicie. Polecam je każdemu
molowi książkowemu i uczniowi,
który chce się na chwilę oderwać
od rzeczywistości. Chętnie też
dowiem się od Was o innych
ciekawych książkach.     Natalia

Opisując nasz
uczniostan nie można
pominąć bardzo
popularny i
powszechnie znany
egzemplarz "ściągacza
podławkowego". Rośnie
on raczej w cieniu,w
miejscach osłoniętych i
zacisznych.
Przesadzony, długo nie
może wydać
właściwych owoców.
  Naszą kolekcję
zamyka "boli- główka
pospolita", która
szczególnie dobrze
rozrasta się 
w klasach tuż przed

Opisując nasz uczniostan nie
można pominąć bardzo popularny i
powszechnie znany egzemplarz
"ściągacza podławkowego". Rośnie
on raczej w cieniu,w miejscach
osłoniętych
i zacisznych. Przesadzony, długo
nie może wydać właściwych
owoców.
  Naszą kolekcję zamyka "boli-
główka pospolita", która
szczególnie dobrze rozrasta się 
w klasach tuż przed
klasówkobraniem.    J. M.

Gaduziółka

Uczniokwiatki

A. Turek A. Turek

J.M.

J.M.
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