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Hej Koleżanki i Koledzy! Oddajemy w Wasze ręce pierwsze wydanie gazetki „Szkolny news...” Mamy nadzieję, że każdy
z Was znajdzie w niej coś dla siebie. Prosimy o wyrozumiałość...dopiero wgłębiamy się w tajniki redagowania tekstów
i tworzenia szkolnego czasopisma. Czekamy na Wasze sugestie dotyczące naszej gazetki ;-)
Redakcja, klasa VI
W pierwszym numerze:
poznacie naszą Redakcję,
wywiad z Panem Dyrektorem,
wiadomości o wojnie,
wspominamy Królową Elżbietę II,
przedstawiamy Samorząd Uczniowski,
Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole,
zawody sportowe w Jastrowiu,
przepis na pyszny blok czekoladowy i leczo,
Dzień Wegan,
horoskop,
opis gry Farming Simulator 22
cena gazetki: 2 zł.
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źródło: https://spbrzeznica.edupage.org/
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Pierwsze Nauczycielskie Oskary rozdane!

Głośna muzyka, występy uczniów i sprawdziany dla nauczycieli. W ten sposób uczniowie, nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły świętowali

Sala gimnastyczna zamieniła się na chwilę w profesjonalną scenę, gdzie uczniowie mogli wręczyć nagrody swoim nauczycielom.
Nagrodzeni zostali ci, których wcześniej uczniowie naszej szkoły wybrali drogą głosowania.
Uczniowie wyróżnili nauczycieli w następujących kategoriach:
Śmiechu Warte - zwyciężyła pani Paulina Kuzior,
Szwajcarski Zegarek - bezkonkurencyjna okazała się pani Renata Roman,
Strażnik Teksasu - wygrała pani Emilia Szlenkier,
Super Nianią została pani Małgorzata Gawluk,
Bratnia Dusza to pani Karolina Hundt,
Mistrzem Trudnych Spraw została pani Aleksandra Wnuk,
Mistrz Sportu naszej szkoły to pani Justyna Starszewska,
Super Talent według naszych uczniów to pani Magdalena Dopierała,
Gorący Uśmiech poleciał w stronę pani Kamili Smolarz,
Małym Podróżnikiem wybrano panią Beatę Dymek,
Mikrofon Roku otrzymała pani Anna Wysocka,
Mistrzem Prędkości Dyktowania wybrano panią Martę Frankowską,
Szkolną Matką została pani Jolanta Dudkiewicz
Szefem Ekipy został pan Mirosław Budzowski.
Pierwszą Galę Oświatową 2022 zakończyły gromkie oklaski zgromadzonych widzów. Być może w przyszłym roku wszyscy
spotkamy się ponownie na kolejnym rozdaniu Nauczycielskich Oskarów.
źródło:
https://spbrzeznica.edupage.org/

www.gloswielkopolski.pl

Głos Wielkopolski | Numer 1 11/2022 | Strona 3

www.juniormedia.pl

Szkolny News..

Wywiad z Panem Dyrektorem Mirosławem Budzowskim

Nikola i Dagmara: Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole?
Pan Dyrektor: Moim ulubionym przedmiotem była matematyka.
Nikola i Dagmara: Dlaczego?
Pan Dyrektor: Uważam, że matematyka jest konkretna, jednoznaczna, tylko jeden wynik jest prawidłowy.
Nikola i Dagmara: A jaki według Pan był najgorszy?
Pan Dyrektor: Muszę przyznać, że nie przepadałem za historią.
Nikola i Dagmara: Dlaczego akurat historia?
Pan Dyrektor: Dlatego, że ważne dla mnie jest to, co będzie, a nie to, co było.
Nikola i Dagmara: Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Dlaczego został Pan nauczycielem?
Pan Dyrektor: Ponieważ w swoim życiu trafiłem na dobrych, mądrych nauczycieli, którzy uczyli mnie matematyki.
Nikola i Dagmara: A kim chciał Pan zostać, gdy był Pan dzieckiem?
Pan Dyrektor: Niestety nie pamiętam.
Nikola i Dagmara: Chciałybyśmy się dowiedzieć co się Panu podoba w wykonywanej pracy?
Pan Dyrektor: Przede wszystkim możliwość kontaktu z uczniami, decyzyjność i tworzenie atmosfery szkoły.
Nikola i Dagmara: A co Panu przeszkadza?
Pan Dyrektor: Konieczność wypełniania dokumentów i zmienność prawa oświatowego.
Nikola i Dagmara: Przechodzimy już do ostatniego pytania. Czy cieszy się Pan, że został Dyrektorem naszej szkoły?
Pan Dyrektor: Gdyby praca na stanowisku Dyrektora nie przynosiła mi satysfakcji to nie przystąpiłbym do konkursu.
Nikola i Dagmara: Dziękujemy za poświęcony czas.

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski naszej szkoły tworzą:
Oliwia Madecka: przewodnicząca
Gabriel Rola: zastępca
Anna Kołodziejczyk: skarbnik
Dagmara Skrzypczak: sekretarz
Wojciech Liszewski: wspólnik
Opiekunem Samorządu wybrana została Pani Justyna
Starszewska.
Gratulujemy i życzymy ciekawych pomysłów.
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Gminne Mistrzostwa Lekkoatletyczne

zawody

Szkoła podstawowa

zawody

Szkoła podstawowa

Na podium w poszczególnych konkurencjach w kategoriach
wiekowych stanęli:
- Bieg na 60 metrów dziewcząt
* Hanna Rola 2 miejsce
* Nikola Merk 2 miejsce
* Nadia Gadocha 1 miejsce
* Anna Kołodziejczyk 3 miejsce
- Bieg na 60 metrów chłopców
* Jan Sujecki 3 miejce
- Rzut piłeczką palantową dziewcząt
* Hanna Rola 3 miejsce
- Rzut piłeczką palantową chłopców
* Julian Mielcarek 3 miejsce
* Jan Sujecki 2 miejsce
* Patryk Duda 3 miejsce
* Oskar Zieliński 2 miejsce
W sztafecie mieszanej reprezentowali naszą szkołę:
Aleks Warzewski, Nadia Gadocha, Anna Kołodziejczyk, Bartos
Pacała zajmując 2 miejsce.
W sztafecie mieszanej reprezentowali naszą szkołę:
Aleks Warzewski, Nadia Gadocha, Anna Kołodziejczyk, Bartosz
Pacała zajmując 2 miejsce.
Pozostali uczestnicy zawodów to : Maja Chojecka, Dagmara Skrzypczak,
Piotr Lewandowski, Judyta Zaręba Oskar Warzewski.
źródło: https://spbrzeznica.edupage.org/

zawody

Szkoła podstawowa

www.gloswielkopolski.pl

Głos Wielkopolski | Numer 1 11/2022 | Strona 5

www.juniormedia.pl

Szkolny News..

Królowa Elżbieta 2

www.wikipedia.pl

Elżbieta II (ang. Elizabeth Alexandra Mary; ur. 21 kwietnia 1926 w Londynie, zm. 8 września 2022 w Balmoral) – królowa Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z dynastii Windsorów od 6 lutego 1952 (koronowana 2 czerwca 1953) do 8 września 2022. Jej panowanie, które trwało
70 lat i 214 dni jest najdłuższym ze wszystkich brytyjskich monarchów i najdłuższą odnotowaną w historii kobietą głową państwa.
Elżbieta urodziła się w Mayfair w Londynie jako pierwsze dziecko księcia i księżnej Yorku (późniejszego króla Jerzego VI i królowej Elżbiety). Jej ojciec
wstąpił na tron w 1936 r. po abdykacji swojego brata, króla Edwarda VIII, czyniąc Elżbietę pretendentką do tronu. Kształciła się prywatnie w domu i
zaczęła podejmować obowiązki publiczne podczas II wojny światowej, służąc w Pomocniczej Służbie Terytorialnej. W listopadzie 1947 roku poślubiła Filipa
Mountbattena, byłego księcia Grecji i Danii, a ich małżeństwo trwało 73 lata, aż do jego śmierci w kwietniu 2021 roku. Mieli czworo dzieci: Karola, Annę,
Andrzeja i Edwarda.Ciekawostka: Elżbieta II była w 2% Polką. Królowej Elżbiecie II zostało 4 lata do 100lat życia.
Kiedy w lutym 1952 roku zmarł jej ojciec, Elżbieta – wówczas 25-letnia – została królową siedmiu niezależnych krajów Wspólnoty: Wielkiej Brytanii,
Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA, Pakistanu i Cejlonu (znanego dziś jako Sri Lanka), a także i pozostałą głową Królestw Wspólnoty. Elżbieta
panowała jako monarcha konstytucyjna w czasie wielkich zmian politycznych, takich jak konflikt w Irlandii Północnej, decentralizacja w Wielkiej Brytanii,
dekolonizacja Afryki oraz przystąpienie Wielkiej Brytanii do Wspólnot Europejskich i wystąpienie z Unii Europejskiej. Liczba jej królestw zmieniała się w
czasie, gdy terytoria uzyskiwały niepodległość, a niektóre królestwa stawały się republikami. Do jej licznych historycznych wizyt i spotkań należą wizyty
państwowe w Chinach w 1986 roku, w Rosji w 1994 roku i w Republice Irlandii w 2011 roku oraz spotkania z pięcioma papieżami.
Do ważnych wydarzeń należy koronacja Elżbiety w 1953 roku oraz obchody jej srebrnego, złotego, diamentowego i platynowego jubileuszu odpowiednio w
1977, 2002, 2012 i 2022 roku.
Oprócz godności królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej była również głową 14 innych państw: Antigui i Barbudy, Australii,
Bahamów, Belize, Grenady, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui-Nowej Gwinei, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyn, Tuvalu i
Wysp Salomona, które razem z Wielką Brytanią mają status tzw. Commonwealth realm. Liczba państw, w których panowała Elżbieta II zmieniała się
podczas jej panowania. Wszystkich państw, które uznawały ją za głowę państwa było 33.
AUTORZY : Daniel,Kuba, Eryk,Hubert
Źródło: WIKIPEDIA
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Jakie książki warto przeczytać?

Polecane książki dla klas 1-3.
Jedną z tych książek są ,,Tajemnice”, inaczej
,,Biuro detektywistyczne”. Autorem tej książki jest Marcin
Widmark. Cała seria ma aż 27 tomów. Opowiada o Mai i
Lassegu, którzy są małymi detektywami i rozwiązują różne
tajemnice.
Kolejna książka opowiada o przygodach skarpetek, czyli
"Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek". Wydanych
zostało aż 5 części. Oto jest jedna nich.

Zalecane książki dla klas 4-8.
Jedną z pozycji książkowych jest zanany ,,Harry Potter”.
Opowiada o chłopcu, który jest czarodziejem.
Książka ma 7 części.
Można również obejrzeć filmy.
Autorem książek jest J.K. Rowling.

Kolejną książką jest ,,Zanim wystygnie kawa”.
Opowiada o kawiarence, która umożliwia cofnięcie się w
przeszłość, ale każdy, kto chce tego dokonać musi zdążyć
przed wystygnięciem kawy.

Nikola

www.gloswielkopolski.pl
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Rosja

internet

.

internet

Ukraina

.

W roku 2022 24 lutego rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę.
Wojska NATO wspomagają Ukrainę walce z Rosyjskimi żołnierzami.

Władimir Putin

internet

Wołodymyr Zełenski

internet

Od jesieni 2021 konflikt zaczął
eskalować, przeradzając się 24
lutego 2022 w otwarty konflikt
zbrojny o charakterze regularnej
wojny, kiedy to Rosja rozpoczęła
zakrojoną na szeroką skalę inwazję
na Ukrainę.
W obliczu inwazji Prezydent
Ukrainy Wołodymyr Zełenski
wprowadził stan wojenny.
Wykonał Jakub Maroszek, Jakub
Świerczyński, Oskar Zieliński
przejście graniczne

internet
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SATURN

Kiedy patrzysz na niebo nocą, widzisz tylko 0,
0000025% gwiazd znajdujących się w Drodze
Mlecznej.

Ponieważ Saturn ma bardzo niską gęstość to gdyby można
go było włożyć do wody, uniósł by się na wodzie.

MARS

NAJWIĘKSZA
PLANETA

Ze względu na niższą grawitację, osoba która waży 100 kg
na ziemi, ważyła by tylko 38 kg na powierzchni Marsa.

Największą planetą w naszym Układzie
Słonecznym jest Jowisz. Masa tego gazowego
olbrzyma wynosi 317,8 masy Ziemi.

URAN

WENUS

W porównaniu z innymi planetami Układu
Słonecznego, Uran ma podobną grawitację
do Ziemi. Grawitacja Urana wynosi 8,9 m/s²,
podczas gdy grawitacja Ziemi wynosi 9,8
m/s².

Szacuje się, że wiek powierzchni Wenus
wynosi około 300-400 milionów lat. Dla
porównania, powierzchnia Ziemi ma około
100 milionów lat.

MERKURY

KSIĘŻYC

Merkury nie ma księżyców ani pierścieni z powodu niskiej grawitacji
i braku atmosfery.

Na Księżycu jest bardzo gorąco w ciągu dnia,
a w nocy jest bardzo zimno. Średnia temperatura
w dzień wynosi 107 stopni Celsjusza, a w nocy
-153 stopni Celsjusza.

NEPTUN
Neptun ma również mały system pierścieni podobny do Saturna,
ale nie tak duży i nie tak widoczny.

Sandra.

.

Internet

.

Internet
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Gra Farming Simulator 22

wyglond gry

internet

Gra Farming Simulator 22 zapewni niesamowitą głębię oraz największą
swobodę gracza w historii tej serii. Dzięki zestawowi ponad 400 maszyn
i narzędzi od ponad 100 istniejących marek rolniczych gracze mogą
spodziewać się ulepszonej i, jak zawsze, realistycznej symulacji.
Dostępna jest też kierownica
Logitech G Saitek Farm Sim.
Specjalnie dedykowana z panelem
sterowania.

Sami gramy i polecamy
.

internet

Wykonał Jakub Maroszek, Jakub Świerczyński, Oskar Zieliński
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HOROSKOP NA WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK I LISTOPAD
Panna 23 sierpnia 22 września.
Żywioł panny to ziemia, panna
charakteryzuję się tym że jest
zorganizowana,panna wydaje się być
chodzącym ideałem ale jednak
ma dużo wad.

Zodiakalna waga obchodzi urodziny
23 września 22 października.
Waga jest bardzo emocjonalnym
znakiem zodiaku i również bardzo
mądrym, znak zodiaku prawie bez wad.
Jego żywioł to powietrze.

Skorpion 23 października 22 listopada.
Ten znak zodiaku ma bardzo mocny charakter.
Skorpion to urodzony indywidualista czuje się dobrze sam ze sobą.
Jego żywioł to woda.

Dzień wegan
Celem święta jest promowanie weganizmu, czyli wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego zarówno ze swojej diety, jak i w ogóle z życia. Na całym
świecie obchodzi się je 11 listopada, dla upamiętnienia powstania Towarzystwa Wegańskiego w 1944 roku. W Polsce, ze względu na święto Wszystkich Świętych,
datę obchodów wyznaczono na 1 października.

Dagmara i Oliwia

www.gloswielkopolski.pl
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Przepis na pyszny blok czekoladowy według przepisu Judyty

150 mililitrów mleka
250 gramów masła
175 gramów cukru
60 gramów kakao
300 gram mleka w proszku
100 gram herbatników
100 gram orzechów laskowych

ciasto czekoladowe

Internet

Judyta

1.Mleko, cukier, masło i kakao przełożyć do garnka i podgrzewać na
małej mocy palnika, aż składniki się połączą. (Nie doprowadzić do
zagotowania).
2.Ściągnąć garnek z pieca i miksując lub szybko mieszając trzepaczką dodawać stopniowo
mleko w proszku. Mieszać do otrzymania jednolitej masy. Dodać ewentualnie wybrany
aromat. Na końcu wmieszać łyżką połamane na małe kawałki herbatniki lub wafle i bakalie.
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Przepis na pyszne leczo.

3 łyżki oleju
1 duża cebula
600 g kiełbasy drobiowej lub wieprzowej
2 duże cukinie (waga przed obraniem około 1 kg)
2 większe papryki czerwone
1 papryka żółta
4 większe pomidory lub pomidory krojone z puszki (700 g)
3 ząbki czosnku
300 g passaty pomidorowej
150 ml wody
1 płaska łyżeczka soli
szczypta papryki ostrej
1 płaska łyżeczka papryki słodkiej
1/2 łyżeczki ziół prowansalskich lub oregano
większa szczypta pieprzu
opcjonalnie 1 łyżeczka suszonych pomidorów z bazylią
Leczo według przepisu Piotra
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ŁAMIGŁOWKI
DLA
NAJMŁODSZYCH
Sandra.

.

internet
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Kolorowanki

Wierszyk o
jesieni.
Z drzew spadają złote liście, już jest jesień
oczywiście. Rano mgła świat przykrywa, a
wieczorem wiatr się zrywa.

Sandra

