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SZKOŁA WIDZIANA OCZAMI UCZNIÓW

Alicja: "Nasza szkoła jest przytulna. Ma duże sale,
choć z zewnątrz wydają się małe. Są miłe panie i
bardzo dobre obiady. W szkole odbywają się ciekawe
lekcje  i są też zajęcia pozalekcyjne, np: SKS, kółko 
artystyczne. Mamy także salę gimnastyczną, na której
rozgrywane są różne mecze. Jest duże boisko z
kolorowymi kafelkami i stołem do ping-ponga. Jest też
biblioteka i świetlica".

budynek szkoły

budynek szkoły

Pola: "Nasza szkoła jest mała, ale  przytulna. Ma
dużo nauczycieli i dużo sal. Jest też sala
gimnastyczna, gdzie odbywają  się różne konkursy
sportowe. Są też różne konkursy plastyczne. 
W naszej szkole mamy obiady, które są pyszne i
różnorodne. Jest też świetlica i biblioteka."

Zuzia: "Sala sportowa kosztowała fortunę, żeby dzieci
miały gdzie trenować, ćwiczyć i bawić się. Są 3
szatnie dla chłopców i dziewczyn magazyn, gdzie
znajdują się kije do hokeja, duże piłki, piłki do kosza
oraz piłki nożnej. Koło sali jest mały parking. Dzieci w
szkole mają mnóstwo zabawy. "                                    
           

budynek sali gimnastycznej

boisko szkolne
boisko szkolne
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SZKOŁA WIDZIANA OCZAMI UCZNIÓW

"Nasza szkoła ma dużo możliwości i jest wyposażona w sale i plac
zabaw. Odbywa się w niej dużo ciekawych zajęć dodatkowych.

Każdy nauczyciel jest miły, a uczniowie chodzą do szkoły
uśmiechnięci. Mamy też fajną świetlice z kącikiem zabaw. Nasza

szkoła jest SUPEROWA."

nasza szkoła

sala 12 pracownia komputerowa

Natan

Lena Marika
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KĄCIK O KONIACH

KĄCIK O PSACH 

Jest wiele pięknych ras koni, ale my do pierwszego kącika o tych zwierzętach wybrałyśmy trzy.

Koń fryzyjski
Te konie wyróżnia bardzo dobry charakter, ufają innym. Najczęściej są spotykane w maści karej.

Koń huculski
Jest to prymitywna rasa koni górskich. Konie huculskie są przyjaźnie nastawione do człowieka.

Konie dzikie
Dzikie konie to rzadko spotykany gatunek. Na nie nie nie wolno siadać .

W naszej gazetce będziemy też opisywać różne rasy psów.

Na początek - OWCZAREK NIEMIECKI. 

Owczarki to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ras na świecie. Często
pojawia się w filmach lub bajkach. Zaliczane są do ras średnich i dzieli
się je na krótkowłose lub długowłose i mogą mieć sierść w różnych
odcieniach. 
Uznawane są za rasę użytkową. Często wykorzystywane są do pracy w
policji, ale też pracują jako pasterze.
Owczarki potrzebują dużo ruchu, odpowiedniego pożywienia i
pielegnacji.
Psy tej rasy żyją średnio 13 lat. 
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KĄCIK POKEMONÓW

joleton

flarion

Jest wiele pokemonów, ale dziś wybraliśmy
eeveelucje. Bez eevee jest 8 eeveelucji.
Będziemy je opisywać po kolei. 

Zaczyniemy od eevee. 

Zapraszamy :) 

Eevee (czyta się iwi) to przyjazny  pokemon, który przywiązuje się do trenera. Na  szyi ma
futerko. Jest typem normalnym i ma 4 ataki: kopnięcie, stalowy  ogon, szybki atak i gwizdki.

Jolteon (czyta się dżoltijon) jest energicznym pokemonem. Jego kołnierz jest ostry, tak jak
ogon. Jest typem elektrycznym. Jego ataki to: piorun, szybki atak, kłujący kołnierz.

Vaporeon (czyta się waporjon) lubi wodę i jest świetnym  pływakiem.  Ma długi ogon  jest
typem wodnym  ma 3 ataki: armatka wodna, uderzenie ogonem, znikanie w wodzie.

Flareon (czyta się flarijon) jest mięciutkim pokemonem. Jest to typ ognisty. Lubi się bawić.
Jego ataki to : ognisty płomień, ognisty kieł i zadrapanie.

Ciąg dalszy nastąpi :) 

I.

I.
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KĄCIK O GRACH

gra

W tym kąciku będziemy pisać TOP 10 lubianych gier.
Będzie to: Brawl Stars, Minecraft, Roblox i jeszcze
wiele innych. Jest też gra, która nazywa się FNF  to
inaczej Friday Nights Funkin. Jest to gra, gdzie się
pokonuje się wrogów  apowaniem 

Są też gry HORROR w których możemy poczuć lęk i
strach, ale o nich nie będziemy pisać. 

Dziś zajmiemy się MINECRAFTEM :) 

Minecraft jest to gra typu survival, czyli przetrwanie. Można w niej tworzyć i budować, pokonywać
potwory i enchantować np: miecze, kilofy, łopaty, siekiery. Można ciąć drewno, aby potem z
drewna zrobić deski, a z desek patyki, które można włożyć do craftingu razem z trzema rudami
np: deski dębowe, kamień,
żelazo, złoto, diamenty i netheryt. Ntheryt został dodany w wersji1.16.12 i jest to aktualnie najlepszy kilof w
Minecraft. Jest szybszy kilof od netherytowego, ale wcale nie jest lepszy - to kilof złoty, kopie kamień
najszybciej ze wszystkich kilofów, ale szybko się niszczy. Ma on około 100 uderzeń.
Crafting to po polsku stół rzemyślniczy w którym można robić narzędzia, bloki do budowanie domków. Jest też
piecyk, w którym można piec mięso. Mięso mozna zdobyć poprzez zabijanie krów lub świń i innych
W grze można nawet posiadać czworonożnego przyjaciela. Jest też ekwipunek, który działa jak plecak w
prawdziwym życiu. Można tam przechowywać rzeczy ,jedzenie, bloki itp. Działa to trochę też jak skrzynia.
W Minecraft są 3 dymencje:

Nether, czyli piekło
Normalny świat 
End, czyli taki jakby kosmos.

Jest też druga wersja Minecraft, w której jest jeszcze więcej potworów. Jest to taka trochę gra przygodowa,
jednak ja wolę oryginał. 

W roku 2018 przebiła Minecrafta gra Brawl Stars.

I.
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KĄCIK MODOWY - wiosna 2022

kwiaty
tulipany kwiat

PORADNIK ARTYSTYCZNY 

W tym roku znów do mody
powróciły dzwony. Są one ostatnio
bardzo modne. Dzwony mogą być
dżinsowe lub bawełniane. Można
je kupić w: H&M, Shein, Bershka,
Sinsay,itp. Bardzo dużo osób je
lubi, bo są bardzo wygodne, ale
raczej nie są one za ciepłe. Mogą
być z dziurami ale nie jest to
konieczne. 

Modne są t-shirt oversize czyli
lekko szersze i większe t-shirt.
Można je kupić w np: Shein,
Bershka, H&M, Sinsay,
Zara,Reserved itp. Osobiście
bardzo podoba mi się ten typ
koszulek i ogólnie ubrania oversizedzwony

t-shirt oversize

W tym poradniku będą pojawiać się pomysły na wykonanie prac plastycznych. 
Każdy może być artysta! 

Na początek wiosenne kwiaty. Do ich wykonania potrzebujesz kolorowych kartek, nożyczek i kleju. Jeśli te
kwiaty wyjdą Wam inaczej, to nie martwcie się, tylko cieszcie się nimi.

A jeśli lubisz prace plastyczne to dołącz do kółka artystycznego, które prowadzi p. Asia i p. Kamila. 

KONKURS !!!
Na następnej stronie znajdziesz postać Patrona Szkoły - Świętego Wojciecha. Ozdób ją i gotową
pracę oddaj p. Agnieszce Synowiec do 10.05. Czekają nagrody :) 

I.
I. I.

I.

I.
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