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           Witajcie w szkolnej Redakcji

:) :)

:)

Cześć. Witamy w szkolnej redakcji,, Przybij
piątkę''. Jesteśmy zgraną i ciekawą świata grupą
uczniów, w skład której wchodzą reprezentanci SU,
pasjonaci przyrody, historii, komputerowcy, miłośnicy
książek i filmów, rysownicy; Władcy języków oraz
sportowcy. Zarażamy poczuciem humoru i dobrą
energią. ,,Przybij piątkę'' - o nas i dla Was! 
Amelia S,  Jakub G   - Asy wywiadu
Ola P, Maja G., Milena P. -  KULtura
Ksawery K, Jakub G.  -sport
Krzysiek S., Jakub B. - Ciekawe, dlaczego ?
Ksawery S-  serwis sportowy, aktualności
Maja N. - muzyka, fotografia
Aleksandra K. - Interwencje i DY

 
 

MJ MJ
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   Samorząd Uczniowski PSP nr 1  - wybrany 

 
Przedstawiamy Wam nasz Samorząd :)

 Milena Piotrowska VIII c - Przewodnicząca
 Dorian Krawiec        VIII b 
 Maja Grudzińska      VI a   
PS Dziś prezentujemy sylwetkę Mai- naszej
redakcyjnej koleżanki. 
 
 

      BRAWO WY ! Porywajcie nas do działania.       
      Powodzenia w ważnej misji. 
      Z pozdrowieniami Redakcja ,,Przybij piątkę''

MG

Cześć. W tym roku szkolnym kandydowałam do SU i udało mi się dzięki Waszym głosom wejść do SU. 
Dlaczego zdecydowałam się kandydować ? Pomyślałam, że może być to nowa, ciekawa przygoda i zaczęłam
przygotowywać plakat wyborczy. W moim programie wyborczym między innymi umieściłam takie pomysły/ wydarzenia,
jak :

Cichy kącik ucznia, gdzie uczniowie podczas przerwy mogą odpocząć
Automat z przekąskami
Nocki w szkole
Tematyczne dyskoteki
Dystrybutory wody na korytarzach
Różowe skrzyneczki w damskich toaletach
Pufy na korytarzu
Dzień w piżamie

Wiem, że Wam się ten program spodobał. Bardzo cieszę się z pracy w SU. Jedynym minusem jest to ,że często o
różnych wydarzeniach dowiadujemy się dopiero na ostatnią chwilę, mimo to- wydarzenia są podpisane ,,Organizowane
przez Samorząd Uczniowski''.  Wiem, że nauczyciele którzy są Opiekunami  samorządu dbają o to, żeby to wszystko,
co jest przygotowywane było jak najlepsze i zwykle brakuje czasu...
Dobrze by było jednak , by były organizowane spotkania warsztatowe SU, na których wspólnie dzielilibyśmy się
zadaniami. Chętnie się jeszcze bardziej w nie zaangażuję.

Maja G.

;
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                  Gra w skojarzenia - naszym gościem jest pani Anna Dąbrowicz- 
                                      nauczycielka historii i języka niemieckiego

Jestem…  
Jestem Anną Dąbrowicz- to jest pierwsze;  Polką.
Mieszkam, właściwie to mieszkałam w Stalowej Woli
przez 20 lat, teraz wróciłam do swojej rodzinnej
miejscowości-Gorzyce i bardzo się z tego cieszę.

Moje dzieciństwo… 
Moje dzieciństwo jest związane z miejscem, gdzie
dorastałam, czyli z Gorzycami. Tam się
wychowywałam. Moje ulubione zabawy to  wszystkie
gry podwórkowe łącznie z podchodami i znakami
malowanymi kredą... gdzieś tam na drodze. Kreda
oczywiście była ze szkoły, bo kiedyś w szkole kredą
pisano na zielonych tablicach. Mam  sentyment  do
szkoły, do której chodziłam, ponieważ została
zburzona i już nie istnieje. Była to stara szkoła, taka
przedwojenna. W tym momencie został już tylko plac,
który jest zmieniony na parking.

W szkole jako uczennica lubiłam/nie
przepadałam…

Najbardziej lubiłam język polski i historię. Uwielbiałam
język polski i czytanie książek. Gdy byłam uczennicą
zdarzało mi się  chować pod ławką jakąś książkę.
Przyznaję się, że czytałam ulubione książki na
niektórych lekcjach, bo nie mogłam się od nich
oderwać. Kiedy pani  polonistka zaproponowała mi
udział w konkursie, bardzo się cieszyłam, bo mogłam
czytać te książki oficjalnie, Wolno mi było wtedy
czytać nawet na lekcjach. Lubiłam też język niemiecki.
Zetknęłam się z nim w siódmej klasie -na zajęciach
dodatkowych. Wtedy jeszcze niemieckiego czy
angielskiego w szkołach nie było. Gdy ja chodziłam
do szkoły ,był tylko język rosyjski. 
Z chwilą, gdy w naszej szkole pojawiła się pani . Nie
było wtedy nawet podręczników do języka
niemieckiego. Uczyliśmy się bez nich. Jakoś ten język
niemiecki bardzo mi się spodobał .. Połączyłam
historię z niemieckim, dzięki pani Basi Adach- mojej
ulubionej nauczycielce. Nie przepadałam zaś za
matematyką. Lubiłam ją w podstawówce, natomiast
gdy poszłam do liceum stała się dla mnie czarną
magią.

 
,, Lubię, kiedy uczeń zadaje pytania. Wtedy widać, 
że ktoś mnie słucha i mam z nim kontakt ; prowadzę
dialog z uczniem''

W naszej szkole… W naszej szkole czuję się bardzo
dobrze. Realizuję się jako nauczyciel i czuję wsparcie
innych. 
Ile lat uczy pani w naszej szkole? 
Teraz jest to czwarty rok 
Który z okresów historycznych najbardziej panią
interesuje? 
Bardzo lubię średniowiecze, bo łączy się z literaturą
fantazy a to mój ulubiony gatunek literatury. Poza tym
średniowiecze nie było takimi wiekami średnimi,
ciemnymi, jak to się powszechnie uważa. Rozwinęła
się wtedy piękna literatura i sztuka. Szczególnie
interesujące wg mnie jest średniowiecze francuskie.
Dziękujemy za miłą rozmowę.
Wywiad przeprowadzili Amelia Sycz i Jakub Gotfryd

:) .
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Outdoor education - 
warsztaty twórczego pisania w plenerze 

:)

:)

Co to jest edukacja outdoorowa? 
To sposób uczenia, ktory szczególnie podoba się nam
uczniom. Wiecie przecież, jak czasem trudno 
wysiedzieć w ławce, kiedy za oknem słońce ..

I tak pewnego jesiennego dnia,ruszyliśmy do
pobliskiego parku. Naszym zadaniem na outdoorowej
lekcji języka polskiego było wybranie najpiękniejszego
drzewa i opisanie jesiennych liści.
Zachwyceni ,,Małym traktatem o kolorach’’ Czesława
Miłosza, postanowiliśmy wzorując się na słowach
poety, tworzyć własne opisy jesiennych drzew…
,, Liście dębu są jak skóra na oprawie księgi. Jak
inaczej powiedzieć o nich, kiedy w październiku
przybierają kolor brunatny i są jakby skórzane, gotowe
do oprawienia w złoto...
Pisanie tekstów w parku oblanym promieniami złotego
słońca bardzo nam się spodobało.Mogliśmy
smakowac ten jesienny krajobraz wszystkimi
zmysłami..Podczas tych lekcji powstało kilka udanych
prac ...Niektórzy ,,marudzili'',że pisac niewygodnie,ale
to pewnie byli Ci ,którzy lekcję pisania zamieniliby
najchętniej na ,,dziką'' zabawę. No ćoż, edukacja
outdoorowa niesie za sobą różne możliwości..
My uważamy, że warto z niej rozsądnie korzystać
VI b 

MJ

MJ
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  Top lista szkolnych wydarzeń - jesień 2022 

:)

:)

 Wieczór filmowy 
 Dzień muszki i krawata- swięto chłopców
 Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 Warsztaty plastyczne- jesień -świetlica
szkolna
 Święto Komisji Edukacji Narodowej 
 Miasteczko Niepodległość -happening
 Master Chef -międzyszkolny turniej z
udziałem   reprezentacji ze stalowowolskich
szkół
 Dzień Kropki, czyli święto kreatywności w
szkole.
 Wizyta w Teatrze Maska w Rzeszowie
 Ivent literacko -czytelniczy - Klub Literacki
 Reaktywowanie Szkolnej Redakcji Przybij
piątkę
 International Language Day 
Dzień Postaci z Bajek, Dzień Misia
Rozgrywki i sukcesy naszych sportowców
Andrzejki

 
 

.

.
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Rozszerzona rzeczywistość ..książka= dobra         
                                      zabawa

Podczas ostatnich zajęć z klubu literackiego nasza
nauczycielka języka polskiego przyniosła nam
ciekawą lekturę. Nosiła ona tytuł ,, Mały Książę’’.
Dowiedzieliśmy się, że została ona napisana przez
francuskiego pisarza Antoine de Saint-Exupery.
Podczas przeglądania książki natknęliśmy się na
ciekawą informację. Zawierała ona bowiem
wiadomość, że za pomocą specjalnej aplikacji
jesteśmy w stanie ,, ożywić’’ ilustracje z książki. Po
zainstalowaniu programu od razu nakierowaliśmy
kamerkę z telefonu na zaznaczone obrazki, dzięki
czemu ukazały się one formie 3D! mieliśmy możliwość
uważniej  się przyjrzeć rysunkom, poruszać nimi, a
nawet wykonywać specjalne zadania dotyczące
fabuły! 
W czasie zajęć świetnie się wszyscy bawiliśmy.
Polecam każdemu spróbować, kiedy tylko nadarzy się
Wam taka okazja!

Milena P. 

:)

:)

:)

Rozszerzona rzeczywistość AR ang. Augmented
Reality to w uproszczeniu łączenie za pomocą
nośników- tabletów, smarfonów- świata rzeczywistego
oraz cyfrowo wygenerowanych obrazów –elementów
3D, filmów, grafik. AR jest wykorzystywana nie tylko w
nauczaniu przedmiotów ścisłych, lecz także coraz
częściej w nauczaniu przedmiotów humanistycznych.

:)

                                           Czytanie w rozszerzonej rzeczywistości

.

.

.

.
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                       Stop wulgaryzmom

Cześć

Dzisiaj chciałabym poruszyć trudny temat wularnego
języka niektórych uczniów w naszej szkole. Niestety 
coraz częściej zdarza się  uslyszeć  k....na  szkolnej
przerwie. Zastanówmy się, jak inaczej wyrażac trudne
emocje.
Zwroćmy też uwagę, że obok nas na korytarzach
pojawiają się uczniowie z młodszych klas, a jak
dobrze wiemy często biorą oni z nas przykład.
Nie oszukujmy się, znacznie trudniej wysławiać się
porządnie, niż przeklinać. Nie jest to wcale zabawne,
kiedy słyszy się przekleństwa.Często wzbudzają one
agresję i nieprzyjemne uczucia u innych.
Bywa, że przekleństwa uczniów usłyszy
nauczyciel...Tak nie powinno być. 
Nie kalecz swojego języka wulgaryzmami, nie popisuj
się brakiem dobrego wychowania. 
Stop wulgaryzmom
PS  A może osmieszymy przekleństwa
chol...-cholipka
k..-kurkunia wodniunia 
AK.

.

 
           Nie kalecz języka polskiego

.

.

Wulgarne, obraźliwe słowa rodzą przemoc-agresję.
Mów do swoich kolegów i koleżanek, tak jakbyś
chciał, by mówili do Ciebie oni.

Uśmiechnij się.
Pamiętaj ,ze Twoje słowa mogą mieć moc
podnoszenia innych na duchu...
Mogą sprawić ,że czyjś dzień dzięki Twoim dobrym
słowom stanie się przyjemniejszy.

Nie bój się zwracać uwagi innym. Zachęcaj dobrym
przykładem do komunikowania się bez wulgaryzmów.

Powodzenia.

.

;

;
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               To lubię !

                                       
                                                Wieczór filmowy - to lubię

Cześć!
W październiku w naszej szkole odbył się wieczór
filmowy, na który przyszło wiele uczniów! Film nosił
tytuł „Coco”, opowiada on o chłopcu, który przeszedł
na stronę martwych, aby odnaleźć słynnego
piosenkarza o imieniu Ernesto De La Cruz! 

Bajka bardzo podobała się uczniom, niektórzy nawet
śpiewali piosenki z bohaterem filmu! 
Na Sali było radośnie, przytulnie, zabawnie, a przede
wszystkim smacznie!
 Uczniowie dostali popcorn i różne inne przekąski.
Wydarzenie przebiegło znakomicie, na pewno
chciałabym wziąć udział w kolejnych planowanych
takich spotkaniach!

Aleksandra .P

.

           Ciemno wszędzie, głucho wszędzie
           Co to będzie, co to będzie ?

Co chcielibyście zobaczyć kolejnym razem ?
 
Jakie są Wasze ulubione filmy?

Których bohaterów szczególnie lubicie, dlaczego?

Organizatorem wydarzenia był Samorząd Uczniowski
Dziękujemy i gratulujemy.

;
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andrzejki 2022

:)

:)

                          Jak brzmi Twoja wrózba na szczęście 

Katarzynki to polski, trochę zapomniany zwyczaj
świąteczny obchodzony przez kawalerów. Jest to
odpowiednik bardziej znanych andrzejek. 
Katarzynki były obchodzone w nocy z 24/25 listopada,
w tym czasie odbywały się wróżby głownie związane
ze snami. 
Kto przyśni Ci się w noc poprzedzającą andrzejki, za
tym w tym roku podąży Twoje serce.

 To będzie Twój szczęśliwy dzień w szkole -
 otrzymasz z matematyki ,,pionę''...
 Spojrzy na Ciebie najsympatyczniejszy 
 chłopak/dziewczyna w szkole

Nie odwracaj się do kolegi z ostatniej ławki,
bo przytrafi Ci się pomyłka z matmy.

Kto z Was zna jakiegoś miłego Andrzeja albo sympatyczną Kaśkę otrzymuje od nas ,,Kartę Niepytajkę''

.

.
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Poznajemy Duolingo – bezpłatną aplikacja do nauki języków obcych. Uczymy się języka niemieckiego
 i jednocześnie utrwalamy język angielski. Władcy Języków !
Innowacyjna metoda nauczania języków obcych w naszej szkole! Lekcje dwujęzyczne 
 Uczniowie klas VIII a korzystają z kolejnej interesującej metody w uczeniu się języków obcych.
 Pani Dorota Zagulska – nauczycielka języka angielskiego i języka niemieckiego, pokazała swoim
uczniom jak poszerzać własne możliwości językowe przy pomocy telefonu czy tabletuJ Młodzież 
w klasie ósmej operuje językiem angielskim w odpowiednim stopniu, aby spróbować swoich sił w
nauce języka niemieckiego, właśnie poprzez angielski. Uczniowie w tym samym czasie odświeżają 
i przypominają sobie słownictwo z języka angielskiego i poznają nowe słówka i wyrażenia z języka
niemieckiegoJ Uczniowie zgodnie stwierdzili ze aplikacja Duolingo jest czadowa! Z ogromnym
zaangażowaniem wykonują poszczególne sekcje ćwiczeń, zaliczają punkty kontrolne, które umożliwiają
im przejście do kolejnego poziomu. Całość nauki podzielona jest na ćwiczenia różnych typów,
utrwalających gramatykę, wymowę i pisownie.  Uczniowie są odpowiednio zmotywowani i świetnie
zdyscyplinowani - codziennie po 10 min wykonują swoje ćwiczenia na appce Duolingo i zdobywają
kolejne etapyJ Pani Dorota Zagulska nigdy nie zapomni zdziwienia, ogromu radości i tego błysku w
oczach swoich uczniów, jak na jednej z lekcji powiedziała do nich: proszę schować zeszyt, podręcznik
do plecaka i wyjąć telefon.

                                              Duolingo 

Poznajemy Duolingo – bezpłatną aplikacja do nauki języków obcych. Uczymy się języka niemieckiego
 i jednocześnie utrwalamy język angielski. Władcy Języków !

Innowacyjna metoda nauczania języków obcych w naszej szkole! Lekcje dwujęzyczne 

.

.

DZ
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                    Uśmiechnij się 

Stopka redakcyjna  A tymczasem w listopadzie
spadł pierwszy śnieg

Cześć. 
Uwielbiam memy.

Dzisiaj jesień w Internecie i jesień z okna naszego
mieszkania.

Konkurs
A może ktoś z naszych czytelników umie projektować
memy.
Czekamy na Wasze prace.

Temat memu wybieracie sami -szkoła, przyjażń, inne.
Na zwycięzcę czekają słodkości lub gadżety szkolne 
Powodzenia

Osoba do kontaktu 
Ola Karbarz VI a 

         Jesienny numer przygotowali

                  Amelia Sycz
                  Jakub Gotfryd
                  Milena Piech
                  Aleksandra Pistor
                  Maja Grudzińska
                  Aleksandra Karbarz 
                  Iza Trzpis
                  Ksawery Kotwica
                  Krzysztof Stawowy
                  Jakub Bieniek

         W naszym gronie witamy Maję Niekurzak 

                Opiekunowie projektu
                Marzena Janusz
                Dorota Zagulska

.

.

;

.
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