Szkoła Podstawowa w
Żegiestowie
Żegiestów 77A
33-370, Muszyna

LUZIK
www.juniormedia.pl

Numer 6 10/22
ORGANIZATOR
PROJEKTU

Takimi życzeniami witamy się z naszymi Czytelnikami - Nauczycielami, Rodzicami oraz Uczniami w
nowym roku szkolnym! Mamy nadzieję, że spędzicie z naszą gazetką miłe chwile. W tym numerze
przeczytacie wywiad z dziewczynami, które jeszcze rok temu uczyły się w naszych ławkach. Poza tym,
zobaczycie, jak wyglądał jeden dzień z naszego szkolnego życia. Zapraszamy!
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“Tutaj wszystko jest inne” Rozmowa z byłymi
uczennicami naszej szkoły - Nicolą Sekułą i
Gabrysią Bołoz
Jakie są wasze wrażenia po pierwszym miesiącu
szkoły.?
- Dziwne , ponieważ tutaj jest wszystko inne niż w
szkole w Żegiestowie. Nie możemy się odnaleźć.
Czy odczuwacie jakąś różnice pomiędzy szkołą
podstawową a średnią.?
- Między tymi szkołami jest bardzo duża różnica:
szkoła jest dużo większa, jest w niej więcej uczniów,
jest również dużo nauczycieli, nie znamy większości
osób, które widujemy na korytarzu.
Jakie jest najciekawsze wspomnienie ze szkoły
podstawowej w Żegiestowie.?
- Wspomnień jest bardzo dużo między innymi:
ostatnie przedstawienie, dzień bez plecaka , zawody
ale najlepsza ze wszystkiego była wycieczka do
Warszawy.
.
Czy trudny był wybór wybrania szkoły średniej.?
- Tak, ponieważ to może mieć wpływ na dalsze życie.
Ciężko było podjąć tą decyzje ze względu na miejsce
położenia szkoły, jej opinie i wiele innych czynników.
Czy zadowolone jesteście z egzaminów, jak
oceniacie trudne były czy łatwe.?
- Jesteśmy bardzo zadowolone z wyników egzaminu,
ponieważ są wyższe niż przewidywałyśmy.
Czy jesteście zadowolone z wyboru szkoły.?
- Jesteśmy bardzo zadowolone z wyboru szkoły.
Jedną z zalet jest to, że znamy wiele innych osób z
którymi chodziłyśmy do podstawówki.
Oliwia Maślanka
Julia Barna
Kl. VIII

była kl
VIII
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Pies, który ratuje ludzi. Nasza recenzja filmu
“Ruby na ratunek”.

Z okazji Tygodnia Szczęścia oglądaliśmy wspólnie
film pod tytułem.: ,,Ruby na ratunek”.
Jest to dzieło w reżyserii Johna Mackenziego. Film
został wyprodukowany w trzech państwach (Japonia ,
USA , Wielka Brytania).
Kręcony był od 13 czerwca do 13 sierpnia w 1991
roku.
Tematem produkcji jest historia psa, który był wzięty
ze schroniska przez głównego bohatera - policjanta.
Policjant chciał, aby Ruby została psem policyjnym.

Ruby na ratunek

Daniel i
Ruby

Od samego początku Ruby nie była zbyt grzeczna,
ale z czasem po wielu akcjach, po wielu
przemyśleniach czy oddać psa do schroniska, stała
się bardziej posłuszna.
Jej rodzina bardziej ją pokochała, a ona zasłużyła na
tytuł psa policyjnego.
Zachęcam do obejrzenia filmu, bo uczy on, że każdy
pies ma szansę być dobrym i stać się najlepszym
przyjacielem człowieka.

.

Ruby

Aktorzy świetnie grali, a muzyka dobrze była dobrana
do sytuacji. Obejrzenie tego filmu to był dobrze
spędzony czas.
Monika Chmielowska, kl. VII
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Pierwszoroczni uczniowie na razie zainteresowani
naukom.

Piąta klasa uczy się pilnie

.

Nasza piąta klasa jak zwykle skupiona na temacie.

Klasa druga uważnie słucha

.

Klasa przyszłych geniuszy.

Pan Jasiu zawsze uśmiechnięty

Pan Jasiu to uwielbiany przez wszystkich pracownik
tej szkoły.

.
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Śniadanie zwykle jest spokojnym miejscem gdzie
można usiąść wypić spokojnie herbatę i nabrać sil na
dalsza edukacje.

Na śniadaniu

.

Na przerwach tarze odbywają się zacięte mecze
piłkarzyków.

Siódma klasa i robot Hello Kitty

Przerwa na piłkarzyki

.

Zgrana paczka Trzeciaków

.

.

Hello Kitty stworzona przez VI klasę. Jej zadaniem jest
wspieranie naszej szkolnej drużyny piłkarskiej.

Trzecia klasa jest stosunkowo bardzo zżyta ze sobą,
być możne to dlatego że ich cala klasa składa się z
czterech osób.
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Warto czytać! Nasze propozycje.

"Nela i skarby Karaibów"

.

.

“Nela i skarby Karaibów” to książka o przygodzie jedenastoletniej dziewczynki Neli,
która swoje przygody po świecie zapisywała dla nas w swoich książkach. Książki są
przeznaczone dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych.

Po przeczytaniu jednej z jej książek można
dowiedzieć się bardzo wielu rzeczy o świecie, na
przykład w książce “Nela i skarby Karaibów” dowiecie
się o egzotycznych zwierzętach i podwodnych
skarbach. W jej książkach jest dużo zagadek, dużo
zdjęć, ciekawostek i kodów qr, które można otworzyć i
zrobić. Ta książka jest bardzo fajna, z grubą okładką,
bardzo polecamy, aby ją wypożyczyć i przeczytać.
Nelę można oglądać również na kanale TVP ABC,
TVP1
.
Książkę “Nela i skarby Karaibów” a także inne
pozycje z tej serii można wypożyczyć w naszej
szkolnej bibliotece, pani Dominika czeka na Was :)
Marcysia Bołoz, kl. VI
Zuzia Duda, kl. VI
Iza Koban, kl. V
Amelka Rusnak, kl. V
Ola Padula, kl. V
Wiktoria Izworska, kl. VIII

.

.
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"Kamienie na szaniec"

.

.

.

Książka powstała na podstawie krótkiej
relacji Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” spisanej
podczas Świąt Wielkanocnych, 25–26 kwietnia 1943,
w majątku Szczęsne (obecnie otulina Grodziska
Mazowieckiego). Jej przygotowanie doradził mu Józef
Zawadzki, którego niepokoił zły stan psychiczny syna
przeżywającego śmierć Jana Bytnara oraz Aleksego
Dawidowskiego i Tadeusza Krzyżewicza, którzy
ponieśli śmierć w wyniku zorganizowanej przez
niego akcji pod Arsenałem

Uważam, że książka pod tytułem “Kamienie na
szaniec” jest bardzo wartościowa oraz bardzo
znacząca.
Moim zdaniem ten utwór jest bardzo wartościowy,
ponieważ jest tam dużo opisanych akcji, które mogą
zmienić czyjeś podejście do życia.
Moim drugim argumentem jest fakt, że ta lektura ma
wielkie znaczenie, ponieważ człowiek może stać się
bardziej ufny wobec swoich prawdziwych przyjaciół.
.

.

.
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Nasze prace

Ostatnio na historii klasy 4 i 5 poznawały historie Mieszka I i Dobrawy. Chcecie wiedzieć, jak sobie wyobrażamy
pierwszych władców Polski? Popatrzcie na rysunki!

Mieszko i Dobrawa

Mieszko I – władca Polski z dynastii Piastów
sprawujący władzę od ok. 960 roku. Ojciec Bolesława
I Chrobrego, Świętosławy-Sygrydy, Mieszka,
Lamberta i Świętopełka. Brat Czcibora. Po kądzieli
dziadek Kanuta Wielkiego

.
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Dla naszych wspaniałych nauczycieli!!!

Całkiem dziwna to jest sprawa,
że Dzień Nauczyciela tylko raz w roku wypada.
Za wszystkie trudy i ciężką pracę
nigdy się Tobie nauczycielu nie odpłacę.
Za to, że mi zawsze w nauce pomagasz,
że zawsze wspierasz i podpowiadasz.
Wskazujesz drogę i rozwiązania,
uczysz matematyki i budowy zdania.
Za wszystkie troski i dobre rady
dziękuję Ci bardzo Nauczycielu Kochany!

Od dzieci dla was nauczyciele

Istnieją na świecie bohaterowie i każdy w naszej
szkole Ci o tym opowie.Nauczyciele, którzy tutaj
pracują, codziennie swoje super moce
eksponują. Z nimi każda lekcja przyjemna się
staje,a równania to dla nas już nietrudne
zadanie.Przy wszelkich trudnościach zawsze nas
wspierają,kiedy tego potrzebujemy, chętnie
pomagają.To dzięki nim do szkoły chętnie
chodzimy,pomimo tego, że czasem trochę
marudzimy.Przyjmijcie więc w ten dzień
serdeczne życzenia– dużo radości i marzeń
spełnienia!

.

Będąc mali, zawsze myśleliśmy, że lekcje są
potwornie nudne,okazało się jednak, że nic z tych
rzeczy i nauka w szkole bardzo nas
cieszy.Wszystko dzięki Nauczycielce, która
zawsze sprawia,że lekcje w szkole to super
zabawa.Uczymy się na nich ciekawych rzeczy–
czytać, pisać, recytować wierszy.Wiemy już jak
rozwiązywać równania, obliczenia nie stanowią
dla nas wyzwania. Lektury Pani zadaje
ciekawe, nie nudzimy się czytając je wcale.A kiedy
coś nam trudność sprawia,Pani chętnie nam
pomaga. Zawsze doradzi, wskaże rozwiązanie,z
nią wszelkie problemy zostaną rozwikłane.Do
naszej Nauczycielki przychodzimy dziś z
wdzięcznością,to dzięki Pani każdy dzień w szkole
jest dla nas przyjemnością!

Moja nauczycielka to osoba wspaniała
– mądra, życzliwa i wyrozumiała.Każdego dnia już
od 8 rano gotowa jest wiedzę przekazywać nam
całą.Zdania złożone, trudne równania– ona w tym
wszystkim jest doskonała!Trudnych zagadnień
bez trudu nas uczy,kiedy zrobimy coś źle –
pouczy.Złe oceny poprawiać pozwala,za błędy nie
krzyczy, sukcesy wychwala. Taka jest właśnie
moja nauczycielka pomocna i mądra – złota
kobieta!

Przyda się

.
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