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WITAJCIE NIEDŹWIADKI PO WAKACJACH!!!

UROCZYSTOŚĆ 
PASOWANIA NA UCZNIA

Pyszny tort

Pierwszoklasiści

17 września 2014 r. był bardzo ważnym dniem dla wszystkich naszych Pierwszaków. To
właśnie dziś stali się, oficjalnie i symbolicznie, Uczniami Podstawowej Szkoły Społecznej
"Niedźwiednik". Pasowanie na ucznia zawsze wzbudzało w maluchach wielkie emocje. Jak
wyjątkowe były to dla nich chwile możemy się przekonać, obserwując na poniższych
zdjęciach ich pełne radości, entuzjazmu, a także skupienia, twarze.     M.W .

   Wakacje, wakacje i... po
wakacjach! 
   Witamy Was w nowym
roku szkolnym i życzymy,
by był to rok ciekawych
odkryć, niebanalnych
spotkań i żebyście w tym
roku mieli

mnóstwo FRAJDY. Frajdy z
zabaw z koleżankami i
kolegami, frajdy z nauki, i
frajdy z rozwijania swoich
pasji! Tego wszystkiego
życzymy, nie tylko
pierwszoklasistom.      Red .

Skupienie na twarzach :-)Tekst ślubowania

OKIEM UCZESTNIKA

Podczas pasowania
pierwszoklasiści odśpiewali
m.in. hymn naszej szkoły,
musieli też wykazać się
wiedzą i umieć dokonać
wyboru, które, spośród wielu
pokazanych im rzeczy,
nadają się do szkoły, a które
nie. Przedstawiciele klas
starszych wręczyli
pierwszakom kolorowe
kredki, a na koniec był
poczęstunek i piękny tort.
Jednym słowem było super!

Zosia B.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

 MUSTANGI...
Klasa IVb

18. września w naszej
szkole odbyła się
akcja „Sprzątanie
Świata”. Wszyscy
uczniowie
„Niedźwiadka” razem
oczyszczali ze śmieci
teren szkoły. Chłopcy
z klasy IIa znaleźli
bluzę i spodnie
dresowe (były na

nich szczypawki – na
szczęście mieliśmy
rękawiczki ochronne).
Dobrze, że nikt się nie
lenił, bo dzięki temu
zebraliśmy i
posegregowaliśmy
dużo śmieci. Po
zakończonych
porządkach
wróciliśmy

do szkoły, gdzie
czekały na nas różne
zadania. Za ich
rozwiązanie
dostawaliśmy owoce.
Niektóre klasy zrobiły
sałatkę, a w
niektórych klasach
owoce nie doczekały
sałatki. Cieszę się, że
brałem udział w

tym
międzynarodowym
wydarzeniu. Dzięki
moim kolegom i
koleżankom świat jest
czystszy i ładniejszy.
Jednym słowem było
miło.

Konrad

Klasa IIa

Klasa I Jemy pyszne sałatki

Mustang
Mustangi to silne,
dzikie konie z terenów
U.S.A. Ich przodkami
były hiszpańskie konie
przywiezione do
Ameryki przez
Europejczyków w XVI
wieku.  Do początku
XX wieku tereny
Ameryki Płn.
zamieszkiwała
ogromna populacja
mustangów-kilka 
milionów, która jednak
do lat 70. XX wieku

została prawie całkiem
wybita przez
polujących na nie ludzi.
Dzisiaj jest ich około 10
tysięcy i są pod
ochroną.
Mustangi wielokrotnie
były krzyżowane z
innymi rasami, dlatego
dzisiaj można je
spotkać w różnych
umaszczeniach i
rozmiarach ciała.
Najwyższy mustang
mierzył 180 cm wys.
N.

.

Kot syjamski

Koty syjamskie
pochodzą z Tajlandii,
która kiedyś 
nazywana była
syjamem, stąd nazwa
rasy. Rasa ta ma 
ponad 500 lat. Koty
syjamskie są tak
wierne, jak psy. Rodzą
się białe i gdy mają
miesiąc posiadają

już własne zdanie. Są
też bardzo gadatliwe.
Klasyczny kolor
syjamów to kremowy z
łatkami
ciemnobrązowymi na
pyszczku, łapkach i
ogonku, ale mogą też
być rude, liliowe,
niebieskie i
szylkretowe.        Pola
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DZIEŃ CHŁOPAKA

GRA KOMPUTEROWA
GTA V

Nasi 
stypendyści

PIES RASY
B U L L M A S T I F F

We wtorek 30.09.
każda klasa
obchodziła DZIEŃ
CHŁOPAKA zgodnie z
własnym pomysłem. U
nas w klasie jest tylko
5 chłopaków, więc nie
było trudno. 
Każda z dziewczyn
miała przydzielone
zadanie.
Przygotowałyśmy
wiele niespodzianek.
Najpierw oszukałyśmy
ich, że niektóre
dziewczyny muszą
pisać sprawdzian,

a reszta idzie z nimi
zbierać kasztany.
Dziewczyny, które
zostały w klasie,
przygotowywały
dekoracje w naszej
sali oraz wielką ucztę.
Zawisły serpentyny.
Pięknie
udekorowałyśmy stół.
Chłopaki tymczasem
wykonywali śmieszne
zadania w lesie, np.:
chodzili na obcasach
naśladując Łucję.
Świetnie im to szło.
Jednak nie obyło się
bez upadków.

Po powrocie z
podchodów, zamarli z
wrażenia. Czekała na
nich nagroda w postaci
pięknej i smacznej
uczty oraz koszulek z
ich wspólnym
zdjęciem. Zgodnie
stwierdzili, że był to
najwspanialszy DZIEŃ
CHŁOPAKA, jaki
kiedykolwiek przeżyli.

Małgosia M.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ CHŁOPAKA
 

Z okazji Waszego Święta - my,
dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu:

- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,
Ciastek - tylko tych najsłodszych

Samochodów - tylko tych najszybszych
Zabaw - tylko najweselszych

Przygód - tylko najciekawszych
Ocen - tylko tych najlepszych

Obiadów - tylko tych najsmaczniejszych
Lekcji - zawsze jak najkrótszych
... i butów - takich, co najlżejsze,

w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

GTA V to kolejna
część z cyklu Grand
Theft Auto. Ta gra jest
bardzo ciekawa i
realna. Gra rozgrywa
się w Los Santos w
2013 roku, miasto
wzorowane jest na Los
Angeles.W grze
wcielamy się w jedną z
trzech postaci (
Michaela,

Franklina, Trevora) i
możemy jeździć
autami, motorami oraz
latać samolotami i
helikopterami. Celem 
jest przejść wszystkie
zadania, które są
bardzo zróżnicowane.
UWAGA! gra jest od 18
lat. Dorosłym życzę
miłej gry.

Karol H.

Wierny przyjaciel

Pies to najwierniejszy
przyjaciel człowieka. 
Są różne rasy psów,
np.: labradory, buldogi,
pudle, jamniki itp.
Są psy złe i psy miłe,
są małe i duże, ze
szpiczastymi uszami i
uszami zwisającymi.
Psy to miłe i fajne
zwierzaki więc dbajmy
o nie, troszczmy się.
PAMIĘTAJ!
4 października jest
Światowy Dzień
Zwierząt.      

Kamila A. 

Stypendyści

Ja i mój pies

W te wakacje spełniło
się moje marzenie –
dostałem psa.
Nazwaliśmy go Łata.
Wybraliśmy rasę psa
bullmastiff. To rzadka
rasa w Polsce. Dawniej
psy te pomagały
strażnikom leśnym,
broniąc ich i terenu
wokół.  Psychika i
cechy fizyczne czynią
z bullmastiffa
niezawodnego stróża i
obrońcę.         

Antek K.

W czwartek, 25
września, uczniowie
naszej szkoły odebrali
z rąk prezydenta
miasta Gdańska,
Pawła Adamowicza,
stypendia naukowe i
sportowe. 
Basia Małkowska,
Tosia Matczak,
Dominik Radomski i
Jaś Duchnowski

to już absolwenci,
obecnie uczniowie
pierwszych klas
gimnazjów, a Szymon
Szydłowski to
reprezentant klasy VIb.
Wszystkim im bardzo
gratulujemy!

Każdy sukces naszych
uczniów jest wielkim
powodem do dumy!

R.
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Mam na imię Ania.
Chodzę do trzeciej
klasy, mam 9 lat i mam
chomika o imieniu
Chomiś. W gazetce
będę pisać właśnie o
chomikach.

Cześć, jestem Kamila.
Mam 8 lat i chodzę do
klasy trzeciej. Bardzo
lubię swojego kota i
marzę o jeszcze
jednym kotku.

Cześć, nazywam się
Karol Hrycyna. Mam 9
lat. W gazetce będę
pisał o grach
komputerowych.
Chciałbym kiedyś
zostać programistą
komputerowym.

Pola Gosia

Konrad Zosia

Lena

Karol

Antek

Kamila

Mam na imię Pola, 
mam 8 lat. Chodzę  do
III klasy. Bardzo lubię
koty i w gazetce będę o
nich pisać. Lubię
rysować. Mój ulubiony
przedmiot to plastyka.
Gram też na pianinie i
uprawiam gimnastykę
artystyczną.

Nazywam się Małgosia
Mazurkiewicz. Mam 10
lat i chodzę do klasy
IV. W moim życiu
najważniejsza jest
muzyka. Lubię tańczyć
i śpiewać. W gazetce
chętnie piszę artykuły,
w których opisuję
ważne wydarzenia z
życia szkoły.

Cześć, jestem Zosia.
Mam 8 lat. Moje
ulubione kolory to
czerwony i biały.
Bardzo lubię jeździć na
rolkach i często jeżdżę
po podwórku z
koleżankami.
Zachęcam wszystkich
do uprawiania tego
fajnego sportu.

Nazywam się Konrad
Chojnacki. Jestem w
drugiej klasie. Lubię
czytać książki
przygodowe i grać w
gry. W gazetce
chciałbym pisać
recenzje książek i gier
oraz relacje ze 
szkolnych wydarzeń. 

Mam na imię Lena.
Chodzę do III klasy i
mam 9 lat. Mam
również starszą siostrę
Olę i szczurka o
imieniu Pixel. Bardzo
lubię zwierzęta i o nich
będę pisać w gazetce.

Cześć, nazywam się
Antek. Mam 9 lat. W
gazetce będę pisał o
różnych rasach psów i 
o grach
komputerowych.
Bardzo lubię rysować i
dlatego będę bardzo
chętnie ilustrował swoje
artykuły. 

Cześć, jestem Natalia.
Mam 9 lat i chodzę do
3 klasy.
Moją pasją są konie
oraz inne zwierzęta.
W gazetce będę pisać
o rasach koni.

Natalia

Ania

W tym roku szkolnym piszą dla Was 
czyli przedstawiamy zespół redakcyjny
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