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W tym roku szkolnym tworzymy gazetkę na
platformie Junior Media. ZAPRASZAMY :)

W tym numerze
gazetki 

W tym roku szkolnym tworzymy naszą szkolną gazetkę
na platformie Junior Media.

Tak, jak zwykle, znajdziecie tu informacje o aktualnych wydarzeniach w szkole oraz
ciekawe artykuły poruszające różne tematy.

Nie zabraknie też działu humorystycznego i konkursów.

W tym numerze:
Artykuł na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
Niepodległa Polska - nasze przygotowania i świętowanie
Kilka migawek ze szkolnych wydarzeń
Kącik przyrodniczy: "Konie"
Przepis na prezentowe czekoladki
Modnie i wygodnie jesienią 
Dział gier komputerowych: Kilka słów o Minecrafcie
Szkolny humor
Kącik muzyczny 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Numer pierwszy "Naszej ósemki" przygotowali: 
Kinga Dubiela i Oliwia Woźniak z klasy IV b; Oskar Siewierski
z klasy IV c, Julia Tokarska, Sandra Wyczling, Daria Sitarz,
Jakub Partika i Ksawery Knopp z klasy V c; Weronika Drewa i
Maksymilian Nadolny z klasy VI a. Opiekun: p. Agnieszka
Synowiec

Tak, jak w
poprzednich
numerach,
działamy
charytatywnie.

cena gazetki: 2 zł

Dochód z jej sprzedaży zostanie
przeznaczony na akcję "Pomóż
zwierzętom przetrwać zimę", czyli na
zakup karmy do tczewskiego
schroniska.

psy w schronisku

Flaga

Agnieszka

Kuba
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100 - lecie Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę

Dzięki komu odzyskaliśmy niepodległość?

Czym jest niepodległość? 

11 listopada, 100 lat temu spełniło się marzenie całych pokoleń Polaków.O to po 123
latach niewoli, 146 latach od pierwszego zaboru i po dziesiątkach lat upartej
rusyfikacji i germanizacji, Polska odzyskała niepodległość i stała się wolna. W tym
dniu obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości. Jest to dzień, w którym wielu z
nas rozmyśla nad tym jak kiedyś ludzie z wielkim poświęceniem walczyli o wolność i
niepodległość naszej ojczyzny.

Czym jest Ojczyzna?

Trudno jest zdefiniować słowo "ojczyzna", gdyż dla każdego może być czymś innym,
na pewno powinno gościć w sercu każdego i odgrywać ważną rolę.Mówi sie, że
ojczyzna to ziemia, na której naród przeżył swoją historię, ale także krajobraz, rodziny
dom, groby przodków, obyczaje, kraj dzieciństwa, miejsce narodzin, jak również
przywiązanie do języka.Dla mnie ojczyzna to miejsce na ziemi, gdzie się urodziłem,
polskie krajobrazy Morze Bałtyckie, złociste plaże, szum fal, piękne polskie góry i
jeziora.

cytat

Jak powinien zachowywać się naród?
To powiedział nam Józef Piłsudski. Powinniśmy pamiętać o tym,
aby szanować swoją historię i mówić o niej kolejnym pokoleniom. 

Kuba
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Obok możecie
zaobserwować
na mapie jak
wyglądała
Polska podczas
rozbiorów.

Dzięki komu odzyskaliśmy niepodległość?
Najczęściej mówi się, że ojców wolnej Polski było dwóch :          
Józef Piłsudski i Roman Dmowski.
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śpiewanie hymnu

akademia

Do święta przygotowaliśmy się m.in. poprzez rozmowy, filmy edukacyjne, historyczne
lekcje, tworzenie plakatów i pocztówek o niepodległej Polsce, konkursy, pokazy
bractwa rycerskiego i tańców narodowych, a także zrobiliśmy wspólne zdjęcie na
boisku, tworząc flagę Polski z balonów. 

 Dnia 9.11.2018 r. o godz. 11.11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki
Hymnu Polski, a także uczestniczyliśmy w uroczystej akademii,
podczas której uczniowie i nauczycieli wspólnie zaprezentowali

wszystkim przygotowane przedstawienie o Niepodległości. 

Ewa

Agnieszka
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"Co się u nas działo?" -
kilka migawek ze szkolnych

wydarzeń

VI Tczewski Bal
Świętych

Akcja "Gang
Słodziaków"

Pokaz tańców
narodowych

Zajęcia czytelnicze

słodkości

Dnia 7.11 w naszej szkole odbył się pokaz Bractwa Rycerskiego Kerin,
które w sposób obrazowy i angażujący uczniów przedstawiło nam
najważniejsze fakty historyczne związane z rozbiorami Polski oraz
powróceniem naszej Ojczyzny na mapę świata. Był to jeden z elementów
przygotowań do świętowania 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Pod koniec października
zakończyliśmy akcję Gang
Słodzików, która była organizowana
przez świetlicę szkolną oraz
bibliotek i miała na celu wyrobienie
u dzieci nawyku codziennego
głośnego czytania.  

Bal Świętych

Agnieszka

Agnieszka

Agnieszka
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Kącik przyrodniczy: KONIE

Konie to piękne zwierzęta.

Na początek chcemy wam powiedzieć że nie ma się
czego bać, bo konie Ci nic nie zrobią. 
Konie to bardzo delikatne, ufne i spokojne zwierzęta.

Koń Fiordzki to unikatowy i piękny koń. 
Ma swoją charakterystyczną grzywę i bardzo dużo
maści. Możecie go zobaczyć na zdjęciu obok.

Jeżeli chodzi o kupno konia to na OLX.pl kosztuje -
najtańszy 2 100 tyś. 

A teraz kilka słów o tym, jakie szczotki i zestawy do
pielęgnacji używać.
Najlepiej na początek stosować szczotkę miękką i
ryżową, a ogon i grzywę najlepiej pierwszą lepszą
szczotką do grzywy :)

koń fiordzki

konie konie

Oliwia, Kinga

Oliwia, Kinga Oliwia, Kinga
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Szkolny humor

W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców.
Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.

 
Nauczyciel pyta na lekcji matematyki :

- Jasiu, co to jest nieskończoność?
- To rok szkolny. 

Grzesiek wraca ze szkoły. Już od progu woła:
- Mamo! Dzisiaj na matematyce tylko ja odpowiedziałem pani na pytanie!
- A o co pytała? - Kto nie odrobił lekcji.

Na lekcji religii:
- Kto z was, dzieci, chciałby iść do nieba? - pyta ksiądz katecheta.

Wszystkie dzieci podnoszą ręce do góry, tylko Jaś siedzi bez ruchu.
- A ty, mój chłopcze, nie chcesz iść do nieba?

- Chcę i to bardzo, ale obiecałem tacie, ze zaraz po lekcjach wrócę do domu.

uważajcie na jesienną pogodę

Jasiu, nie pójdziesz do
szkoły taki brudny.
- Oczywiście, masz rację. Nie
pójdę!!! 

Pani pyta:
- Kasiu, co to
jest litr?
- To samo co
kilogram, tylko
na mokro. 

- Jasiu,
powiedz nam,
kiedy używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy
słaby wzrok. 

Oskar
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Kącik gier komputerowych

Żółwik to obiekt w grze, któremu możemy wydawać polecenia (programować go).
Żeby było łatwiej kod układamy z gotowych bloczków, a nie piszemy jak w "dorosłym"
programowaniu. W ten sposób łatwiej nauczyć się podstaw, bo gracze pracują na
gotowym rozwiązaniu wizualnym, które pomaga skupić się na logice tworzonemu
programowi. Przeznaczona jest dla twórczych poszukiwaczy przygód. Daje możliwość
poznania nowych światów, zbierania wokseli i budowania. Jest to kwadratowa, rajska
wyspa wśród drzew, krzewów i wesoło hasających zwierzątek. Celem gracza jest
przetrwanie. Sami stopniowo poznajemy jego mechanizmy i uczymy się jego zasad.
Gracz uczy się samodzielnego programowania. Minecraft jest świetnym narzędziem
edukacyjnym. Uczy algorytmiki, pisania pętli, języka o nazwie Python, którego
używają specjaliści.  Gra skierowana jest dla osób w każdym wieku.
Dzieci uczą się przez grę komputerową, która rozwija wyobraźnię, zwiększa refleks,
pobudza do myślenia. Można w niej stworzyć co nam wyobraźnia podpowie.
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Taki słodki upominek 
sprawi radość każdemu

CZEKOLADKI  PREZENTOWE

MODNIE I WYGODNIE NA
JESIEŃ :)

jesień

SKŁADNIKI:
czekoladki dwukolorowe
10dag białej czekolady
10dag mlecznej czekolady
po szczypcie kardamonu

  i cynamonu  

PRZYGOTOWANIE:
  Białą czekoladę rozpuścić w

 kąpieli wodnej. Przelać do  foremek sylikonowych (do 1/2
wysokości). Wstawić na  30 min do lodówki.

 Mleczną  czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej, wymieszać z
przyprawami. Dopełnić masą foremki. Schładzać w lodówce do

zastygnięcia.
 

 

Daria
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Dział muzyczny i konkursy:
dziś piosenka Maroon 5 oraz konkurs na "Jesienny bukiet"

KONKURS 
"JESIENNY BUKIET"

Samorząd Uczniowski przeprowadził konkurs na
jesienny bukiet. Pracę były bardzo ciekawe i kolorowe,
jak nasz polska złota jesień. 

Przyznano trzy miejsca oraz dwa wyróżnienia, a
otrzymali je:
I miejsce – Mateusz Lampka klasa 1a
II miejsce – Miriam Winter klasa 1a
III miejsce - Roksana Podoba klasa 2b
Wyróżnienie – Paweł Szwoch klasa 1a 

i Lena Kołodziej klasa 1a

GRATULUJEMY !!! 

Konkurs na Jesienny Bukiet

Teskt piosenki 

"Girls like you"

Spent 24 hours
I need more
hours with you
You spent the
weekend
Getting even,
ooh ooh
We spent the
late nights
Making things
right, between
us
But now it's all
good baby
Roll that
Backwood baby
And play me
close

'Cause girls like
you
Run around with
guys like me
'Til sundown,
when I come
through
I need a girl like
you, yeah yeah
Girls like you
Love fun, yeah
me too
What I want
when I come
through
I need a girl like
you, yeah yeah
Yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah
I need a girl like 
you, yeah yeah
Yeah yeah yeah
Yeah yeah yeah
I need a girl like
you, yeah yeah

I spent last night
On the last flight
to you
Took a whole
day up
Trying to get
way up, ooh ooh
We spent the
daylight
Trying to make
things right
between us
And now it's all
good baby
Roll that
Backwood baby
And play…

Maroon 5 tworzy pięciu muzyków. 

Wokalista i gitarzysta Adam Levine,
gitarzysta James Valentine, klawiszowiec
Jesse Carmichael, basista Mickey
Madden oraz perkusista Matt Flynn. 

Największą popularność Maroon 5
osiągnęli w początku XXI wieku, choć
zespół powstawał i ewoluował od połowy
lat 90.

Agnieszka
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