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Rozpoczynamy kolejny rok
z gazetą "Szkolny Patrol".

Zaczynamy naszą
dziennikarską
działalność.
Postaramy się
pisać o ważnych
sprawach,
wydarzeniach ze
szkolnego życia,
naszych
zainteresowaniach

i pasjach. Mamy
Dorota, Karolina i
nadzieję, że
Roksana z klasy 7.
chętnie będziecie
zaglądali na strony
naszej gazety.
Zapraszamy.
Skład redakcji:
Karolina i Gabrysia
z klasy 8
Aleksandra,

W tym numerze
* Zawitała do nas
*Obchody dnia
jesień.
chłopaka.
*Propozycje
książkowe na
jesienne wieczory
* Nowi uczniowie z
klasy pierwszej i ich
wrażenia ze szkoły.
* Relacja ze
Sprzątania Świata
*Relacja z Dnia
Patrona i biegów
przełajowych.
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KLASA 1
Jak co roku do naszej szkoły
doszli nowi uczniowie, którzy
ukończyli zerówkę. Ich
wychowawcą została Pani Lidia
Hajdasz. Jest ich tylko
sześcioro, 5 dziewczynek i 1
chłopczyk. Bardzo szybko
zaaklimatyzowali się w naszej
szkole. Minął tylko miesiąc a oni
zdążyli już wziąć udział w kilku
wydarzeniach, a niedługo
zostaną pasowani na
pierwszaków. Na tą okazję
przygotowują występ
artystyczny.
Zuzia H. - Lubi się uczyć, a jej ulubionym
przedmiotem jest wf. Na przerwie często bawi się
w berka.
*************************************************************
Amelka B. - Nie przepada za nauką poza
informatyką. Na przerwie najbardziej lubi się
bawić w wymyśloną przez siebie zabawę.
*************************************************************
Oliwia L. - Tak jak i Zuzia lubi się uczyć, a jej
ulubionym przedmiotem jest informatyka. Na
przerwie najwięcej bawi się w berka i w
chowanego.
*************************************************************
Ada L. - Chętnie chodzi do szkoły. Najbardziej lubi
lekcje informatyki, a na przerwie bawić się w
berka.
*************************************************************
Kuba C. - Bardzo lubi chodzić do szkoły. Jego
ulubionymi przedmiotami są wf i angielski.
Przerwy spędza na zabawie w berka.
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Książki na jesień

Co warto przeczytać?
Oto książki, które bardzo polecam:
- seria ,,Kroniki Gwiezdnej Klingi. Nowy mrok",
,,Mroczna armia", ,,Mroczna zemsta", Joseph
Delaney,
- ,,Aberrations. Bestia się budzi", Joseph
Delaney,
- seria ,,Zaklinaczka. Próba ognia", ,,Krew
Werdiany", ,,Zemsta Chimery", ,,Krwawa
Pieśniarka", ,,Krew wroga", ,,Ta, która
powraca", Lene Kaaberbol,
- seria ,,Kroniki Jaaru. Księga luster", ,,Czarny
amulet", ,,Siedem bram", ,,Tajemne imię",
,,Megapolis", ,,Koniec ery", Adam Faber,
- seria ,,Nethergrim. Otchłanny", ,,Kostuny",
,,Dysk Przeznaczenia", Matthew Jobin.

Seria ,,Felix, Net i Nika" składa się z 15 tomów.
Pierwsza część była moją lekturą szkolną, dlatego
zainteresowały mnie te książki. Obecnie kończę
czwarty tom. Opowiadają one o niesamowitych
przygodach trójki odważnych przyjaciół.
,,Pułapka Nieśmiertelności" jest idealną książką na
jesienne dni, ponieważ akcja rozgrywa się właśnie w
tym czasie. Bohaterowie podczas szkolnej imprezy
halloweenowej dostają tajemnicze zadanie od
niewiadomej osoby. Podejrzewają kogoś kto był
przebrany za Ponurego Żniwiarza. Z kolejnymi
poleceniami wciąga on ich w niebezpieczną grę. Czy
przyjaciołom uda się rozwikłać zagadkę? Czy wyjdą z
tarapatów? Kto chciałby się dowiedzieć niech sięgnie
po tę lekturę. Jest ona pełna zwrotów akcji i w wielu
momentach trzyma w napięciu oraz strasznie wciąga.
Życzę miłego czytania!
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Jesień
Jesień – jedna z czterech podstawowych
pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu
umiarkowanego. Charakteryzuje się
umiarkowanymi
temperaturami powietrza z malejącą
średnią dobową, oraz (w przypadku
Polski) stosunkowo dużym w skali roku
opadem atmosferycznym. W świecie
roślin i zwierząt jest to okres
gromadzenia zapasów przed zimą.
Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by
w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze
części zielone roślin ulegają zdrewnieniu.
Rośliny wieloletnie gromadzą substancje
zapasowe w korzeniach, a jednoroczne
usychają, starając się przedtem różnymi
metodami doprowadzić do rozproszenia
nasion.

Święta i obyczaje w jesieni :
Żniwa
Zaduszki
Wykopki
Grzybobranie
Gromadzenie zapasów
Wierszyk o jesieni

Jesień
Jesień – paleta farb rozrzucona
pośród kwiatu przyrody.
Błyszcząca w promieniach słońca,
złocistymi barwami świata.
Tonąca w kroplach deszczu,
ukrywająca się w porannej mgle.
Znikająca w pochmurnych nocach
jesieni.
Walcząca z wiatrami – pokonana
wtula się w ramiona matki ziemi.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja Sprzątanie świata – Polska
jest częścią międzynarodowego
ruchu „Clean Up The World”,
wywodzącego się z Australii.
Uczestniczy w nim blisko 40
milionów wolontariuszy na całym
świecie. Pomysłodawcą tej akcji w
Polsce jest Mira StanisławskaMeysztowicz, a na świecie - Ian
Kiernan, który w 1989 roku wraz
z 40 tys. Australijczyków,
postanowił posprzątać port.
W naszej szkole akcja sprzątania
świata odbyła się 23 września.
Wszystkie klasy otrzymały worki i
wyruszyły w różne zakątki naszej
miejscowości.

.

.

Gazeta Lubuska | Numer 65 10/2022 | Strona 6

www.gazetalubuska.pl

Szkolny Patrol

www.juniormedia.pl

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dzień Chłopaka w Polsce
obchodzony jest 30 września.
Tym razem wypadał on w piątek.
Święto to jest odpowiednikiem
Dnia Kobiet, które przypada 8
marca. W Dzień Chłopaka to
właśnie panie obdarowują
mężczyzn i chłopców mniejszym
lub większym upominkiem.

W każdej klasie naszej szkoły Dzień Chłopaka był
obchodzony w inny sposób.
8 klasa obdarowała swoich chłopców paczkami ze
słodkościami. Zorganizowano in również 45 minut
grania w gry, by wyłonić mistera.
7 klasa postanowiła każdemu z chłopaków przydzielić
medal taki jak np. największy łakomczuch w klasie.
Dziewczęta zorganizował również przedstawienie,
które miało na celu pokazać jak zachowuje się każdy
z kolegów z ich klasy.
4 klasa postanowiła dać chłopcom trochę zadań do
wykonania. Musieli przyszyć guziki, obrać jabłka i za
pomocą węchu, dotyku i smaku rozpoznać co to za
kuchenny produkt. Po wykonaniu wszystkich zadań
otrzymali medale i dyplomy.

.

.
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KAROLINA

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

28. września w naszej szkole
odbył się Dzień Patrona Szkoły.
Uczciliśmy go apelem, a
następnie zmierzyliśmy się w
rywalizacji sportowej. W biegach
udział wzieły wszystkie klasy.
Zwycięscy otrzymali pamiątkowe
medale. Po powrocie do szkoły
wszyscy mieli okazję na słodki
poczęstunek oraz ciepłą
herbatę. Dzien ten był pełen
wrażeń i uśmiechów.
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