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Wracamy do szkoły! 

     W tym numerze 

Nauka zdalna

      Wracamy do szkoły! Te słowa u niektórych
wywołały radość, a u innych smutek. Na pewno
będzie nam ciężko przestawić się z nauki zdalnej,
na naukę w szkole. Wielu z nas nie lubiło siedzieć
tyle godzin przy komputerze, było to męczące.
Dzieci z naszej szkoły podzieliły się na dwie grupy.
Pierwsza bardzo chciała wrócić do zajęć
prowadzonych w klasach, druga grupa, wolała
jednak zajęcia online. A Ty, do której należysz?
Bez względu na to, co wybierzesz,  wystarczy
pozytywne nastawienie i rok szkolny będzie
lepszy. ;)                                          Amelia
Wiktorowicz

Wracamy do szkoły!

Wracamy do szkoły
Dzień Chłopaka
Refleksje nastolatków- Covid- 19
O tym nie możemy zapomnieć! 
II wojna światowa 1939-1945
Wywiad z Babcią (Jak dawniej
wyglądała szkoła?)
Międzynarodowy Dzień Kropki
(Frazeologizmy z kropką w tle)
Nastolatki radzą (Jak nie zaspać
do szkoły? Przydatne skróty
komputerowe)
Kartki z pamiętnika Nowej
(opowiadanie)
Dbajmy o nasze pupile.
(Ciekawostki o kotach)
Wakacyjne wspomnienia
Rusz głową!
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                               Dzień Chłopaka

Chłopcy

                          Drodzy Chłopcy!
Z okazji Waszego święta, w imieniu całej redakcji, 
życzę Wam spełnienia marzeń, rozwijania własnych
pasji, zadowalających Was ocen, przeżycia
niezapomnianych chwil w szkole i przede wszystkim
przyjemności z czytania naszej gazetki podczas
wędkowania :)                                          Marysia G.

Pixabay
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               O tym nie możemy zapomnieć!
                 1września 1939 - 8maja 1945

Pomnik na Westerplatte

Austchwitz- obóz koncentracyjny

1 września 1939 Polacy usłyszeli w radiu niepokojącą
wiadomość: ,,Dziś rano godzinie 5 minut 40 oddziały
niemieckie przekroczyły granicę polską...". III Rzeszą
rządził wówczas Adolf Hitler. Wojska niemieckie
rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4.45 od
zbombardowania Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka
minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein”
oddanymi w kierunku Westerplatte. Niemcy wpłynęli
do gdańskiego portu szkolnym pancernikiem, ale
naprawdę był to dobrze uzbrojony okręt, który
zaatakował polskie wojsko. Westerplatte broniło 182
osób, a dowodził nimi major Henryk Sucharski.  Warto
pamiętać, że Niemcy zawarły sojusz z
ZSRR (pakt Ribbentrop-Mołotow) i 17 września
żołnierze sowieccy przekroczyli wschodnią granicę
naszego kraju. Polska nie miała szans na wygranie tej
nierównej walki, lecz nie poddała się. Podczas II
wojny światowej hitlerowcy stworzyli obozy
koncentracyjne. Ich celem było masowe mordowanie
ludzi oraz przeprowadzanie eksperymentów na nich.
Jeden z takich obozów to Austhwitch-Bierkenau, który
działał na terenach dzisiejszego Oświęcimia. Niemcy
skapitulowały (poddały się) 8-9 maja  1945 roku i
wojna się zakończyła się po 6 latach. 
Podczas II wojny światowej życie straciło ponad 60
milionów osób. 
                                                Jakub Podbielski
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Maseczkowa moda :)

REFLEKSJE  NASTOLATKÓW 
Co covid-19 zmienił w naszym życiu?

Koronawirus

Procedury w naszej szkole
Pamiętaj o tych 6 zasadach bezpieczeństwa. 
Nie narażaj siebie i innych. Dbaj o swoje zdrowie!

1. Myj ręce często i dokładnie!
2. Używaj tylko swoich przyborów szkolnych!
3. Unikaj zgromadzeń i zachowuj dystans!
4. Dezynfekuj ręce po wejściu do szkoły!
5. Kiedy kaszlesz lub kichasz, rób to w chusteczkę

lub zgięcie łokcia!
6. Nie przychodź do szkoły jeżeli masz objawy

chorobowe (np.: gorączkę) lub ktoś z twoich
bliskich jest na kwarantannie.          Amelia   W.   
                                                                

Ważne pytania i odpowiedzi!
Obecnie chodzisz do szkoły i masz mnóstwo pytań w głowie. Czy wszyscy zachorujemy? 
Czy jest szczepionka? Co to jest pandemia i kwarantanna?  Co to jest wirus?  
Na większość tych pytań jest odpowiedź i Ty ją również poznasz. Przede wszystkim uspokój się i czytaj.

1. Czy wszyscy zachorujemy?
Nie, każdy człowiek ma inną odporność. Jeśli stosujesz się do procedur, możesz czuć się bezpiecznie.
2.Czy jest szczepionka?
Niestety jeszcze nie, ale naukowcy pracują nad tym. Na szczęście mamy teraz bardzo rozwinięta medycynę i
niedługo coś odkryjemy. 
3.Co to jest wirus?
Wirus to małe cząsteczki, które wywołują choroby np. COVID-19. Można się zarazić, gdy np.: miałeś kontakt z
zarażonym, gdy przenosisz cząsteczki na rękach i dotykasz oczu, ust lub nosa, dlatego tak ważne jest częste i
dokładne mycie rąk. Wirus COVID-19 wywołuję objawy podobne do przeziębienia, więc łatwo go pomylić z
zwykłą grypą.  
                                                                                                                                            Amelia Wiktorowicz

A.W
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REDAKTOR: Ile lat temu chodziłaś do szkoły?
BABCIA: Zaczęłam szkołę w 1969 roku, skończyłam
1977, czyli 43 lata temu. Kiedyś nie chodziło się do
przedszkola czy zerówki, tylko od razu do 1 klasy.
REDAKTOR: Jak wyglądała szkoła w dawnych
czasach?
BABCIA: Szkołę mieliśmy drewnianą. Nie było
żadnych komputerów ani telefonów. Były ławki,
tablica, podobnie jak teraz. Nie kupowało się co roku
nowych książek.
REDAKTOR: Czym pisało się w szkole?
BABCIA: Piórem i atramentem, który był w
pojemniczku na ławce.
REDAKTOR: Czy uczniowie nosili do szkoły
fartuszki lub mundurki?
BABCIA: Tak, były granatowe fartuszki z białymi
kołnierzykami.
REDAKTOR: Czy nauczyciele was karali?
BABCIA: Tak, karali nas. Dziecko wystawiało rękę i
dostawało w nią linijką.
REDAKTOR: Czy dzieci dojeżdżały autobusami do
szkoły?
BABCIA: Nie, w zimę chodziliśmy na piechotę, a w
lato jeździliśmy rowerami. Wtedy nie było dowozów.
REDAKTOR: Czy w szkole były jakieś imprezy?
BABCIA: Tak, były zakończenia roku, choinka. Ale
były one organizowane dla uczniów 8 klasy. Choinka
dla dzieci była ogromnym przeżyciem! Przychodził do
nas Mikołaj.
REDAKTOR: Jak nauczyciele was oceniali?
BABCIA: Trzeba było czytać bardzo dużo książek i
bardzo długo się uczyć oraz być aktywnym na lekcji.
REDAKTOR: Jakich przedmiotów uczyłaś się w
szkole?
BABCIA: Był język polski, matematyka, prace ręczne,
biologia, historia i język rosyjski.
REDAKTOR: W co się bawiłaś, gdy byłaś mała?
BABCIA: Bardzo lubiłam się bawić w sklep. Graliśmy
w dwa ognie, berka, chowanego i w klasy. W zimę
zjeżdżaliśmy workami po górkach, budowaliśmy igloo
i lepiliśmy bałwanki. Bawiliśmy się także szmacianymi
lalkami i jeździliśmy rowerami
REDAKTOR: Czy były telewizory?
BABCIA: Był jeden telewizor na jedną dzielnicę. Na
przykład w niedzielę zbierała się grupka ludzi i
wszyscy szli do takiej osoby- właściciela telewizora
obejrzeć film.

REDAKTOR: Jakie słodycze jadłaś, gdy byłaś
dzieckiem?
BABCIA:  Były to: irysy, czekolady, krówki, herbatniki,
fafernuchy, wafle, miętówki i toffi. W niedzielę po
kościele jedliśmy lody. Niestety jedliśmy je bardzo
rzadko.
REDAKTOR : Czy miałaś w domu jakie obowiązki?
BABCIA: Jak przychodziłam do domu to od razu
jadłam obiad i szłam paść krowy. W domu
sprzątaliśmy, ścieraliśmy kurze, szorowaliśmy
podłogi, zmywaliśmy naczynia. W lato natomiast
zbieraliśmy jagody, by zarobić na zeszyty.
REDAKTOR: Czy kiedyś dziewczynki
przywiązywały wagę do mody tak jak
współcześnie? Jakie nosiliście ubrania?
BABCIA:  Nikt nie myślał o żadnej modzie. Młodzież
nosiła spodnie dzwony i bluzki z rozkloszowanymi
rękawami. Dziewczynki nosiły rożne sukienki w kropki,
kratę i bardzo kolorowe wzory.
REDAKTOR: A czy kiedyś  były telefony?
BABCIA: Był tylko telefon na poczcie, nie mieliśmy
komórek.
REDAKTOR: Co sądzisz o zdalnym nauczaniu?
BABCIA: Wydaje mi się, że e-lekcje są trudniejsze,
ponieważ lekcje można odrobić w każdym momencie,
a później się o tym zapomina i nauczyciele nie są
ciągle dostępni. Uważam także, że dzieci w szkole
uczą się lepiej, ponieważ mają lekcje codziennie i się
uczą systematycznie, a jak nauczyciele im wysyłają
notatki to niektórzy je zapewne ignorują. Uczniowie
pewnie bardzo dużo ściągają.
REDAKTOR: Dziękuję Ci, Babciu za to, że mogłam
przeprowadzić z Tobą wywiad. Dowiedziałam się
wielu ciekawych rzeczy o dawnych czasach.
                                                  Liliana Podbielska

Wywiad z babcią 
p.Haliną Dąbkowską
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15 września 
Międzynarodowy Dzień Kropki

Połącz kropki w obrazek

Dnia 15 września na całym świecie
jest obchodzony Międzynarodowy
Dzień Kropki. To święto obchodzi
już 108 krajów na świecie. Dzień
Kropki jest uznawany również za
dzień kreatywności, zabawy i
odwagi. Święto to polega na tym,
że nauczyciele, uczniowie
organizują różne zabawy, przez co
starają się pomóc w odkryciu
talentów i mocnych stron dzieci i
młodzieży. W szkołach i
przedszkolach chętni uczniowie
mogą założyć stroje  w kropki lub
grochy. Bardzo często tego dnia
ogląda się  filmiku pt: "Kropka".

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH 
DO ZABAWY I ROZWIJANIA SWOJEJ
WYOBRAŹNI.

                    Lilianna Bogdańska

  Warto wiedzieć!  

CO  ZNACZĄ  ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE  Z
KROPKĄ  W TLE?

Być (znaleźć się) w kropce - znaleźć się w
beznadziejnej sytuacji; znajdować się w trudnym
położeniu i nie wiedzieć, co można jeszcze zrobić:
np. Jeżeli wszystko grało, a Tosia nadal była
niezadowolona, byłem w kropce. Teraz jestem w
kropce. Z jednej strony nie chcę łamać zakazu, z
drugiej chciałbym zjeść słodycze.

Postawić (stawiać) kropkę nad "i" - powiedzieć,
uczynić coś w sposób dobitny, nie pozostawiający
żadnego miejsca na dyskusję; definitywnie coś
zakończyć; rozstrzygnąć coś w sposób
ostateczny: Kropkę nad "i" postawiła napastniczka
naszej reprezentacji hokeistek, strzelając trzeciego
gola trzydzieści sekund przed końcem spotkania.

Kropka w kropkę - taki sam, bardzo
podobny, np.: Przepisałeś te wypracowanie kropka w
kropkę od kolegi. 
Bibliografia: Wikisłownik, słownik frazeologiczny
                                              Szymon Augustowski

Policz kropki :D

Mamy dużo rodzajów kropek, nawet nie wiesz ile. Istnieją
przecież kropki na końcu zdania, na biedronce, na kostce
do gry, na sukience, na śniadaniówce, czy choćby w
dwukropku. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak często
tak naprawdę widzimy kropki. Kropka to mała rzecz, a
bardzo ważna.                                                   Lilianna B

Lilianna B.

PIXABAY
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               Dbajmy o nasze pupile!

Kotka KINIA

Mam kotkę, która wabi się Kinia. Jest już u mnie 4 lata. Pamiętam
jeszcze, jak Kinia była małą, ruchliwą, ciekawą świata kotką. Dziś jest już
dorosła, ma swoje przyzwyczajenia i ulubione miejsca w domu. Często
wychodzi na zewnątrz, wyleguje się na słońcu i poluje na małe
zwierzątka: ptaki, myszy i jaszczurki. Czasami przynosi je na taras,
chwaląc się, jaka jest sprytna. : )
Pielęgnacja:
Koty wymagają mniej opieki niż psy, ale również trzeba o nie dbać (na
przykład obcinać pazurki, czesać sierść). Jeżeli kot chodzi po dworze,
należy też sprawdzać, czy nie ma pcheł i kleszczy. Dobrze jest też, by
regularnie kontrolować stan zdrowia kota u weterynarza.
CIEKAWOSTKI
1. Koty wykorzystują swoje wąsy by sprawdzić, czy przejście jest na tyle
szerokie, że się w nim zmieszczą. 
2. Nie ma dwóch identycznych kocich nosów - każdy z nich jest tak
unikalny, jak u ludzi linie papilarne i daje inny odcisk. 
3.Większość dorosłych kotów nie może pić mleka, gdyż koty z reguły
tracą zdolność trawienia laktozy wówczas, gdy zaczynają jeść stałe
pokarmy - aktywność laktazy, enzymu rozkładającego laktozę, maleje
począwszy od 8 tyg. życia kotów.  
                                                                                Mikołaj Markowski

"Typowym kocim nawykiem jest ciekawość. Ciekawość jest ludzką skłonnością. A
jednak koty są zadziwiająco stworzone do przejawiania ciekawości. " - Eric Gurney

"Przyjaźń z kotem opiera się na obopólnym poszanowaniu wolności" -Anna Dymna

Mikołaj M.



www.to.com.pl/Tygodnik Ostrołęcki | Numer 10 10/2020 | Strona 8  
www.juniormedia.plZitajta!

                Kartki z pamiętnika Nowej
                                praca Oli Orzoł z kl. 8c

NOWA

Po dłuższej chwili na korytarzu pojawiła się grupka
roześmianych chłopców.  Widziałam jak pod innymi
klasami zbierają się ludzie. Nagle na schodach
ukazała się jasnowłosa dziewczyna. Miała na sobie 
czarne spodnie i białą koszulę, spod której
prześwitywała koszulka w litery, takie jak te pisane w
zeszytach od kaligrafii w młodszych klasach.
Sprawiała wrażenie osoby podchodzącej bardzo
entuzjastycznie do życia. Podeszła do mnie i
rozpoczęła rozmowę. Miała na imię Klara. Byłam
bardzo szczęśliwa z faktu, że to właśnie z nią będę
uczęszczać na lekcje. Stała wyprostowana i spokojna
z szerokim uśmiechem na ustach, czego nie można
było powiedzieć o mnie. Co chwila przeskakiwałam z
jednej nogi na drugą. Po chwili pod salę przyszła pani,
a z nią cała grupa moich rówieśników. Na początku
wszyscy spojrzeli na mnie jak na , przybysza z innej
planety, lecz po chwili znalazłam się w centrum
zainteresowania. Myślę, że poszło mi nie najgorzej, a
może nawet lepiej niż mogłabym przypuszczać.
Poznałam wielu wspaniałych ludzi, a co najważniejsze
zostałam zaakceptowana. Klara stała się moim
przewodnikiem po szkole. Myślę, że może okazać się
osobą godną zaufania.

30 września 2020
Tyle się dzieje w moim życiu, że nie mam czasu pisać.
Tak jak myślałam, Klara jest moją najlepszą
przyjaciółką. A ja przekonałam się, że strach ma
wielkie oczy.  :)

31 sierpnia 2020

Jutro pierwszy dzień szkoły. Przeprowadziłam się z
moimi rodzicami do Kadzidła. Wcześniej mieszkałam
w Jonkowie, ale tam tata miał problem ze
znalezieniem pracy. Otrzymał dobrą propozycję w
Ostrołęce, więc się tu przyjechaliśmy. Nawet nie
mieliśmy czasu na jakiekolwiek dyskusje. Wczoraj
przywieźliśmy ostatnie rzeczy do naszego nowego
domu. Trochę się stresuję, ponieważ jutro po raz
pierwszy zobaczę moich kolegów i koleżanki. Jakiś
czas temu zostałam już oprowadzona po wszystkich
salach i mniej więcej wiem, co się gdzie znajduje, ale
nie miałam okazji poznać kogoś nowego. Już od kilku
dni miałam problem z zaśnięciem, ale wydaje mi się,
że to właśnie dzisiaj będzie jeszcze gorzej. Nie
zdążyłam nawet zakupić potrzebnych mi rzeczy,
takich jak zeszyty czy piórnik. W głowie cały czas
malują mi się czarne scenariusze. Co jeśli pójdę nie
do tej klasy? Co jeśli sprawię komuś przykrość już
pierwszego dnia? Inni radzą bym się tak nie
przejmowała, lecz nie potrafię w pełni panować nad
uczuciami. To one przejmują kontrolę nade mną.
Jedyne co mi w tej chwili pozostaje to wierzyć, że ten
dzień będzie udany i życzyć sobie powodzenia.

1 września 2020
Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Wstałam wcześnie
rano, dlatego postanowiłam już teraz podzielić się
moimi odczuciami. Moje przypuszczenia się
sprawdziły. Miałam problem z zaśnięciem, przez co
teraz jestem trochę zmęczona. Śniło mi się, że
znajdowałam się w szkole. Wszystko było nowe. Sale
świeciły jeszcze pustkami. Przeszłam cały budynek w
poszukiwaniu kogokolwiek. Nie znalazłam. Stałam
sama na pustym korytarzu. Niestety nic więcej już nie
pamiętam. Mam nadzieję, że ten sen się nie spełni.
Na razie muszę zakończyć pisanie, lecz wieczorem
powrócę z nowymi informacjami i opowiem jak minął
pierwszy dzień szkoły.

2 września 2020
Przepraszam. Niestety nie dotrzymałam obietnicy.
Byłam bardzo zmęczona i nie dałam rady nic
napisać, dlatego postanowiłam wstać wcześniej i
uzupełnić zaległości przed pójściem do szkoły. Zaraz
po wejściu do budynku podeszłam do tablicy
ogłoszeń, na której wisiała karteczka z salami dla
poszczególnych klas. Na miejscu było pusto. Zajęłam
miejsce na ławeczce.

PIXABAY
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                                RUSZ GŁOWĄ!

Zagadka

                                                  Instrukcja
Zadanie numer 1
Aby zobaczyć rozwiązanie, musisz obliczyć wszystkie równania. Jeżeli już to zrobisz, sprawdzaj do jakiej cyfry
przypisany jest twój wynik. Potem po kolei zapisz liczby i ułóż zdanie. 
Zadanie numer 2
Zakreśl w pętle wyrazy, które są wypisane obok. Te zadania, nie są trudne, ale będziesz musiał się
popracować nad ich rozwiązaniem. W następnym numerze naszej gazetki ukażą się odpowiedzi  i kolejne
łamigłówki. Chciałabym zachęcić Was do rozwiązania łamigłówek. Pierwszy czytelnik, który pokaże
rozwiązanie   pani U.Nalewajk, dostanie nagrodę. RUSZCIE GŁOWĄ!! Do dzieła! Kto pierwszy ten lepszy!
                                                                                                                     Zadania wymyśliła Amelka W.

Amelia
Wiktorowicz
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            Wakacyjne 
          wspomnienia

Wata cukrowa

Muszelki z Pacyfiku

W Krakowie

Morskie Oko

Karkonosze

Nad Morzem Bałtyckim

Nasi reporterzy podczas wakacji, mimo że panuje
koronawirus, byli w najróżniejszych zakątkach Polski.
Piękne widoki to nie wszystko, liczą się wspomnienia.
Mamy nadzieję, że te  kilka zdjęć przypomni Wam o 
wspaniałych, wakacyjnych chwilach i wywoła uśmiech
na twarzach.
                                                               Amelia W.

A.W

A.W

Lilianna B.

Liliana Podbielska
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         Nastolatki radzą

Jak nie zaspać do szkoły?

 Przydatne skróty         
 komputerowe

Uśmiechnij się!          
Suchary o szkole

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę (nauczycielkę
polskiego). Ta nazajutrz dzwoni do męża:
- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie:
rodzaj męski, liczba mnoga!
                                   ~~~
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy
wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!

Numer redagowali: 
Szymon Augustowski, Lilianna Bogdańska,
Marysia Grzegorczyk, Michasia Jaworska, Mikołaj
Markowski, Maks Łomiak, Ola Orzoł, Jakub
Podbielski,  Liliana Podbielska, Amelia
Wiktorowicz
Red. nacz. Urszula Nalewajk

Praca z tekstem i plikami:
Ctrl + C – skopiowanie zaznaczonego pliku.
Ctrl + X – wycięcie zaznaczonego pliku.
Ctrl + V – wklejenie skopiowanego lub wyciętego
pliku.
Ctrl + A – zaznaczenie wszystkich plików w
katalogu lub całej treści dokumentu.
Ctrl + Z i Ctrl + Y – cofanie i ponawianie danej
akcji.
Ctrl + strzałka (w określonym kierunku) –
przesuwanie kursora w określonym kierunku.
Ctrl + S – zapisanie pliku.

Działania na oknach i pulpitach
Alt + Tab – podgląd otwartych okien. Klikając
Tab, można się między nimi przełączać
Alt + Esc – przełączanie się między oknami.       
          Maks Łomiak   

 Na pewno każdemu z Was zdarzyło się chociaż raz
wbiec do szkoły w ostatniej chwili. Wszyscy później
się na Ciebie patrzą, a Ty czujesz się zestresowany i
zawstydzony. Żeby zapobiec spóźnianiu się na lekcje,
zastosuj się do kilku prostych rad.
1. Kładź się spać i wstawaj o tej samej porze. Tylko w
ten sposób uda Ci się przyzwyczaić organizm do
bezproblemowego funkcjonowania.
2. Niektóre rzeczy zrób wieczorem.  Możesz
spakować do plecaka wszystkie potrzebne książki,
zeszyty, przygotować ubrania no i przede wszystkim
odrobić prace domowe. Rano zostanie Ci mniej do
zrobienia. :)
3. Nastaw budzik na odpowiednią godzinę. Zafunduj
sobie taki, który zmobilizuje Cię do wstania dźwiękiem
ulubionej piosenki. Ustaw go w odpowiedniej
odległości od łóżka, żeby trzeba było wstać i go
wyłączyć. Gdy już się obudzisz, codzienną  poranną 
toaletę  zacznij od przemycia twarzy wodą, to z
pewnością postawi Cię na nogi. Na koniec ubierz się i
zjedz śniadanie. Zapewni Ci ono energię na początek
dnia.                             Michalina Jaworska


	Wracamy do szkoły!
	Wracamy do szkoły! Te słowa u niektórych wywołały radość, a u innych smutek. Na pewno będzie nam ciężko przestawić się z nauki zdalnej, na naukę w szkole. Wielu z nas nie lubiło siedzieć tyle godzin przy komputerze, było to męczące. Dzieci z naszej szkoły podzieliły się na dwie grupy. Pierwsza bardzo chciała wrócić do zajęć prowadzonych w klasach, druga grupa, wolała jednak zajęcia online. A Ty, do której należysz? Bez względu na to, co wybierzesz,  wystarczy pozytywne nastawienie i rok szkolny będzie lepszy. ;)                                          Amelia Wiktorowicz
	Dzień Chłopaka
	Drodzy Chłopcy!
	Z okazji Waszego święta, w imieniu całej redakcji,  życzę Wam spełnienia marzeń, rozwijania własnych pasji, zadowalających Was ocen, przeżycia niezapomnianych chwil w szkole i przede wszystkim przyjemności z czytania naszej gazetki podczas wędkowania :)                                          Marysia G.
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	Co covid-19 zmienił w naszym życiu?
	Procedury w naszej szkole

	Ważne pytania i odpowiedzi!
	Wywiad z babcią  p.Haliną Dąbkowską
	Warto wiedzieć!
	Mamy dużo rodzajów kropek, nawet nie wiesz ile. Istnieją przecież kropki na końcu zdania, na biedronce, na kostce do gry, na sukience, na śniadaniówce, czy choćby w dwukropku. Czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak często tak naprawdę widzimy kropki. Kropka to mała rzecz, a bardzo ważna.                                                   Lilianna B

	Dbajmy o nasze pupile!
	"Typowym kocim nawykiem jest ciekawość. Ciekawość jest ludzką skłonnością. A jednak koty są zadziwiająco stworzone do przejawiania ciekawości. " - Eric Gurney
	"Przyjaźń z kotem opiera się na obopólnym poszanowaniu wolności" -Anna Dymna
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	RUSZ GŁOWĄ!
	Instrukcja
	Zadanie numer 1 Aby zobaczyć rozwiązanie, musisz obliczyć wszystkie równania. Jeżeli już to zrobisz, sprawdzaj do jakiej cyfry przypisany jest twój wynik. Potem po kolei zapisz liczby i ułóż zdanie.  Zadanie numer 2 Zakreśl w pętle wyrazy, które są wypisane obok. Te zadania, nie są trudne, ale będziesz musiał się popracować nad ich rozwiązaniem. W następnym numerze naszej gazetki ukażą się odpowiedzi  i kolejne łamigłówki. Chciałabym zachęcić Was do rozwiązania łamigłówek. Pierwszy czytelnik, który pokaże rozwiązanie   pani U.Nalewajk, dostanie nagrodę. RUSZCIE GŁOWĄ!! Do dzieła! Kto pierwszy ten lepszy!
	Zadania wymyśliła Amelka W.
	Wakacyjne            wspomnienia
	Nasi reporterzy podczas wakacji, mimo że panuje koronawirus, byli w najróżniejszych zakątkach Polski. Piękne widoki to nie wszystko, liczą się wspomnienia. Mamy nadzieję, że te  kilka zdjęć przypomni Wam o  wspaniałych, wakacyjnych chwilach i wywoła uśmiech na twarzach.                                                                Amelia W.
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