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 MŁODZI GŁOSUJĄ ' 2021

 Wybory w naszej szkole to już
tradycja. 23 IX głosowaliśmy na
"własnych" parlamentarzystów.

 A oto wyniki
głosowania:
- upoważnionych
do głosowania: 119
-
głosów nieważnych:
1
- frekwencja
wyborcza: 81%
 Wyniki głosowania:

przewodniczący
SU: 
Igor Bekieszczuk
43 głosów, co
stanowi 36%
z-ca
przewodniczącego:
 Oliwia Orszewska
24 głosów, co
stanowi 20%

skarbnik: 
Kacper Salwin 15
głosów, co stanowi
12%
   
 

  9 IX odbyły się
wybory opiekuna
Samorządu
Uczniowskiego. 
  Wszyscy
uczniowie naszej
szkoły oddawali
swój głos na
wybranego przez
siebie kandydata. 
 W wyniku
głosowania okazało
się, że

nowym opiekunem
została tak jak w
ubiegłym roku - p.
Jolanta Jarkiewicz.
  Gratulujemy
zwycięzcom i
życzymy owocnej
pracy!

 POMAGANIE JEST SUPER
 Rozpoczynamy kolejny rok pracy w
ramach Szkolnego Koła Wolontariatu
Na jego czele stoi w tym roku p. Sylwia
Orszewska, mianowana z urzędu.
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  15 września
obchodziliśmy
w szkole
Międzynarodowy
Dzień Kropki.
Inicjatorką
akcji była p.
Sylwia
Orszewska.
Przygotowane
przez nią
zabawy
pobudziły
wyobraźnię i
wniosły wiele
pozytywnej
energii.
      Najpierw
uczniowie
szukali
kolorowych
kropek
ukrytych po
całej szkole.
Wszystkie
klasy były

tak
zaangażowane,
że wszystkie
zostały
nagrodzone
pamiątkowymi
dyplomami i
słodkim
poczęstunkiem.
Najmłodsi
wykonywali
kropkowane
prace
plastyczne.
Nieco starsi
mogli wykazać
się z
matematyki
wyszukując i
zliczając na
karcie pracy
kropki w
różnych
kolorach.
Natomiast
uczniowie

kl. I-III oraz IV -
VIII mogli
pochwalić się
znajomością
zasad pisowni
wyrazów z "ó"
oraz pograć w
grę "Państwa-
Miasta" z
wyrazami
rozpoczynającymi
się na literę
"o". Tablice
stoją do tej
pory na
szkolnym
korytarzu i
zapełniają się
w szybkim
tempie. Echa
kropki trwają
do dziś...

A od czego
zaczęła się
teoria kropki?
Otóż akcja z
kropką zaczęła
się od
dziewczynki o
imieniu Vashti,
której kropka
zmieniła życie.
Uczennica nie
wierzyła w
swoje
plastyczne
zdolności.
Wydawało jej
się, że nie
potrafi
namalować
niczego. Do
czasu gdy jej
nauczycielka
poprosiła, aby
wyraziła siebie
za pomocą

znaczka.
Poirytowane
dziecko
nakreśliło
zwykłą kropkę,
podpisało się i
poszło do
domu. Pani
spojrzała na
kartkę z
uznaniem.
Nazajutrz na
jej biurku
Vashti
zobaczyła
swoją pracę w
złotej ramce.
Dziewczynka
była tak
zaskoczona
reakcją
nauczycielki,
że zaczęła
rysować dzieła
z kropek

każdego
rodzaju i
kształtu. Po
jakimś czasie
w szkole pani
zorganizowała
wystawkę jej
dzieł podczas
której jeden
chłopczyk
nazwał ją
artystką, a
podobnie jak
ona twierdził,
że nie umie nic
stworzyć…
Przesłanie tej
historii jest
jedno – każdy
ma jakiś talent,
czasem ...
ukryty. Trzeba
się odważyć i
działać.

 A DOKĄD CIEBIE ZAWIEDZIE KROPKA?
 Kropka motywem przewodnim dnia
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  MOJA TWÓRCZOŚĆ
 

Rozdział 1 Coś o mnie 
 Jestem Emily i mieszkam w Londynie razem z moją mamą Sashą, tatą – Paulem i z moim psem—Fredzią.
Chodzę do siódmej klasy w pobliskiej szkole. Bardzo lubię zwierzęta a zwłaszcza psy. Przeczytałam mnóstwo
książek na ich temat a kiedy rok temu dostałam Fredzię byłam bardzo szczęśliwa. Mam kilka koleżanek a
oprócz pasji do zwierząt lubię też rysować. To chyba tyle, bo co tu jeszcze mówić...hmm... Mam 13 lat i całkiem
dobrze się uczę. Okay, więc przejdę do rzeczy, które mnie spotkają.

Rozdział 2 – Tajemnicze zaginięcie szczeniaków
 Pewnego słonecznego dnia rano rodzice wyszli do pracy a ja zostałam sama. Była sobota. Zjadłam śniadanie.
Posprzątałam (trochę...) mój pokój i poszłam na kilkuminutowy spacer z Fredzią. Po powrocie dopiłam herbatę
ze śniadania i włączyłam telewizję. Nagle zobaczyłam za oknem ogłoszenie. Było tam napisane, że parę ulic od
mojego domu zaginęły szczeniaki. Ktoś zabrał szczeniaki do auta i odjechał. Obróciłam się i spojrzałam na
swoją Fredzię. Wciąż leżała na kanapie zwinięta w kłębek. Pogłaskałam ją i dalej oglądałam telewizję. Nie
mogłam się jednak skupić.  Moje myśli krążyły wokół zaginionych szczeniaków. Po chwili pomyślałam: -
przecież nie dałabym rady znaleźć tych piesków. I już o tym nie myślałam... Godzinę później usłyszałam
dzwonek do drzwi. Przed domem stała starsza pani. 
– Dzień dobry, nie widziała pani może takich piesków? – zapytała. Zasmucona pokazała mi zdjęcie
szczeniaczków.
 – Niestety, nie – odpowiedziałam ze smutkiem. Kobieta wyraźnie zmarkotniała jeszcze bardziej. Nie dziwiłam
jej się ani trochę. Po chwili ciszy powiedziałam: —Da pani swój numer, a jeśli je zobaczę to dam znać.
- Jest na ogłoszeniu -odparła. Rozwiesiłam je przedwczoraj wieczorem –dodała kobieta, kiwając delikatnie
głową.
 — Postaram się coś zrobić–powiedziałam, mimo iż wiedziałam, że nie mam na to wpływu, ale chciałam dodać
jej trochę otuchy. 
 —Dziękuję ci, do widzenia –powiedziała.
 —Do widzenia, mam nadzieję, że pieski szybko się znajdą– odpowiedziałam.  
 Skoro obiecałam... zaczęłam przeglądać internet, w szczególności informacje o psach na sprzedaż. Nie
znalazłam jednak nic, co by pasowało. W końcu dałam sobie spokój i poszłam czytać książkę.
Wciąż jednak myślałam o pieskach... 

 Nikola z kl. VII
interesuje się
zwierzętami i
lubi wykazać się
twórczo, pisząc
opowiadania.
To fragment
jednego z nich.
Z kolei Martyna
z kl. VI odkąd
pamięta zawsze
lubiła prace
plastyczne. A
gdy sięgnęła po
modelinę ...
przepadła.

Produkuje
pierścionki. 
Jej klasowa
koleżanka
Marta z kolei
namalowała
wdzięczny
portret lisa.
Teraz pracuje
nad
słonecznikami. 
 Czytajcie,
oglądajcie.  A
wy macie jakiś
talent?

M. W.

M. P.

.

.
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 Myślisz, że koń
gdy wystawia
zęby to się
uśmiecha...?
Niestety, jesteś
w błędzie. Kiedy
koń się szczerzy
znaczy, że cię
ostrzega przed
ugryzieniem.
Gdy spotka cię
taka sytuacja
odsuń się od
konia i poczekaj
aż się uspokoi.
Jeżeli masz
kontakt z tymi
zwierzętami
pamiętaj
również o
ustawieniach
uszu konia.
Jeśli koń ma

uszy mocno do
tyłu pokazuje ci,
żebyś się do
niego nie
zbliżał. Mówi:
stop, bo zaraz
cię ugryzę.
Powinieneś
wiedzieć też o
tym, że konie to
zwierzęta
spokojne, więc i
ty zachowuj się
przy nich
spokojnie i nie
krzycz.
                S. D.

  KĄCIK KONIARZA
 
 Czy koń sią uśmiecha do ludzi?

 STOPKA REDAKCYJNA
red. nacz. Igor Bekieszczuk
dziennikarze numeru: 
Samanta Domurat, Wojciech
Oleszczuk, Marta Wojczulanio,
Martyna Przybysz, Nikola
Krakowiak, Oliwia Orszewska 
grafika, skład, łamanie, red. jęz.
i techn. 
- p. Edyta Wlazło
znajdziesz nas na: 
juniormedia.pl

.

 Chciałabym
zaprezentować
najlepszy tonik
do twarzy,
przeznaczony
dla cery młodej
i wrażliwej! 
 Sprawdzi się
on dla każdej
młodej
dziewczyny,
która chce
zadbać o swoją

cerę. Zawiera
same dobre
składniki, które
nie podrażniają
delikatnej,
młodej cery.   
 Gorąco
polecam!
             O. O.

  PIELĘGNACYJNY 
      HIT W DOBREJ 
               CENIE
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