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MIKOŁAJKI
MIKOŁAJKI 
W SZPITALU

W NUMERZE:

        Magicznych Świąt 
       Bożego Narodzenia    W pierwszych dniach grudnia świętowaliśmy szkolne mikołajki. Uczniowie z klas 4-6

uczestniczyły w mikołajkach na sportowo zorganizowanych przez nauczycieli w-f. Klasy
piąte i szóste rywalizowały w rozgrywkach piłki koszykowej, zwycięzcami zostały klasy
sportowe. Natomiast klasy czwarte grały w „chińską” piłkę ręczną. Wśród dziewcząt
zwyciężyła klasa 4e, a wśród chłopców klasa 4b.
    Natomiast na uczniów "zerówki" oraz klas 1-3 czekało szereg ciekawych konkursów
przygotowanych przez nauczycielki nauczania zintegrowanego. Na szkolnej auli dzieci
bawiły się przy muzyce i brały udział w sportowej rywalizacji. Na zakończenie stworzyły
wspólne świąteczne dzieło plastyczne. Bardzo spodobał się nam prezent, który otrzymali
uczniowie z klasy 6c, Mikołaj przyniósł im T-shirty z logo klasy. 
   Okazało się, że grzeczni byli również nauczyciele, bo odwiedzili ich Mikołaje z klasy 4c 
i częstowali słodyczami.

Magia świąt to dziecięca
wiara w Świętego Mikołaja,
spokojna rozmowa 
z bliskimi przy kominku,
rozleniwiony telefon,
zaspany budzik i śnieg,
który nie jest utrapieniem.
Magicznych Świąt Bożego
Narodzenia życzy Redakcja

Wesołych świąt

W drodze do szpitala

Mikolajki

MIKOŁAJKI
OKIEM REPORTERA czyli SZKOLNE NEWSY

GODZINA KODOWANIA
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

PRAWA DZIECKA - MUSISZ JE ZNAĆ
MASKOTKA NASZEJ SZKOŁY

WYSTAWA PRAC JOANNY BOJARSKIEJ
SŁOŃ AFRYKAŃSKI

VLOGERKA BANSHEE

    Klasa VI c pomagała
zapracowanemu Mikołajowi 
w obdarowywaniu dzieci.
Zebrali zabawki, książki,
gry, przybory szkolne 
i słodycze. Następnie
odwiedzili podopiecznych
dziecięcego oddziału
chirurgicznego 
i pediatrycznego w Legnicy, i
przekazali prezenty. 
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OKIEM REPORTERA - SZKOLNE NEWSY

PRAWA DZIECKA - MUSISZ JE ZNAĆ

   Aby podnieść wiedzę uczniów na temat ich
praw w naszej szkole odbył się konkurs na
najlepszy plakat o prawach dziecka.W konkursie
nie było zwycięzcy uczestnicy otraymali słodkie
upominki.
   20 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka. Dzieci nie tylko w tym dniu,
ale zawsze mają prawo być bezpieczne. Prawa
dziecka reguluje Konwencja praw dziecka. Mówi
ona, że dziecko ma prawo do: nauki, troski,
własnego zdania, wychowania w rodzinie, opieki
lekarskiej, zabawy, szacunku itp. Niestety 
w niektórych krajach to prawo jest łamane. 

 Julita Patyna kl. 5b

ŚWIATOWY DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA

    25 listopada z okazji święta pluszowego misia
panie bibliotekarki zaprosiły pierwszaków na
zajęcia czytelnicze do biblioteki. Dzieci poznały
historię maskotki, nauczyły się wierszyka "Miś",
obejrzały wystawę książeczek o misiach. Wzięły
udział w zabawie polegającej na rysowaniu misia
z zamkniętymi oczami. Na koniec usłyszały
fragment książki Czesława Janczarskiego "Miś
Uszatek i Przyjaciele". Specjalnie z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia pierwszaki
na spotkanie przyniosły swoje ukochane domowe
pluszaki.

                        BARBÓRKA
      W dniu 4 grudnia 2014r. klasę IVb odwiedził
zaprzyjaźniony górnik p. Jacek Przykaza. W dniu
święta górników opowiedział w niezwykle
interesujący sposób na czym polega jego praca,
zaprezentował pokaz slajdów z kopalni, przyniósł
różne eksponaty. Była to niezapomniana
lekcja. Wszystkie dzieci otrzymały także słodką
niespodziankę. W zamian klasa IVb podarowała
własnoręcznie wykonane rysunki, które mają
zostać przekazane górnikom. Serdecznie
dziękujemy panu Jackowi za ciekawa lekcję. 

M. SpychalskaZajęcia czytelnicze

     Do  naszych uczniów w listopadzie i grudniu
trafiło 15  ton soczystych, chrupiących 
i darmowych jabłek. Nasza szkoła, dzięki
staraniom pani intendentki Renaty Wiśnios,
zdecydowała się skorzystać z programu
koordynowanego przez Agencję Rynku Rolnego.
Jest on konsekwencją rosyjskiego embarga na
polskie jabłka. W związku z tym, że producenci
nie mogą ich sprzedać na wschodni rynek, są
bezpłatnie dostarczane do zainteresowanych
szkół, przedszkoli, domów dziecka i organizacji
charytatywnych. Akcja to świetna okazja by
promować zdrową żywność wśród dzieci.

Lubimy owoce, jemy jabłka Spotkanie z górnikiem

Plakat Plakat
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GODZINA KODOWANIA WYBIŁA

           Wybraliśmy 
      maskotkę szkoły

Zwycięzcy konkursu

    Znamy zwycięzców konkursu na maskotkę
szkoły. 
   Zorganizowany przez pana W. Rozbickiego
konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród uczniów. Przyniesiono wiele ciekawych
prac, które były bardzo starannie wykonane. 
I miejsce zajął Sebastian Zienkiewicz z 6c, 
II miejsce przypadło Dominice Garbacz z 5b.
Adrian Tomczuk z 5b za swoją pracę otrzymał 
III miejsce. Wyróżniono pracę Wiktorii Ilnickiej 
z kl. 5e.
    Wszystkie maskotki można obejrzeć na
wystawie w bibliotece szkolnej.

Renata Rewak

kl. 5e

STOPKA 
REDAKCYJNA

red. nacz. Julia Ficer, za-ca red. nacz. Hanna
Polańska, sekretarz red. Dominika Garbacz,
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redaktorzy: Hanna Łochowska, Salma
Rabeei,  Michał Szymańczuk.
Opiekun redakcji: Iwona Sygut
kontakt: Szkoła Podstawowa nr 9 
w Legnicy e-mail: strzalw9@interia.pl

Goście z SP nr 18Strefa kodowania w bibliotece

  W ramach ogólnoświatowej akcji Godzina Kodowania w dniu 10 grudnia odwiedzili nas uczniowie klas
czwartych z zaprzyjaźnionej Szkoły Podstawowej nr 18.  Dzieci wzięły udział w dwugodzinnych
zajęciach, podczas których poznały podstawy języka Scratch. Każdy z uczniów stworzył w Scratchu
własną animację. W ciągu drugiej godziny lekcyjnej dzieci rozwiązywały zadania programistyczne
dostępne na stronie code.learn.org. Nauka łącząca się z zabawą bardzo wciągnęła uczniów i spodobała
im się na tyle, wszyscy mają zamiar kontynuować naukę kodowania. 
   Możliwość zasmakowania Godziny Kodowania mieli także uczniowie w specjalnie stworzonej
STREFIE KODOWANIA w bibliotece szkolnej oraz podczas lekcji informatyki. Inicjatywę wspierają
m.in. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barak Obama przekonując w swoich wypowiedziach o ogromnej roli
programowania we współczesnych czasach.
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        Wystawa prac 
    Joanny Bojarskiej

Joanna Bojarska

Słoń afrykański

   Od 24 listopada w bibliotece
szkolnej można oglądać wystawę
obrazów Joanny Bojarskiej z klasy 5e.
Wszystkie prace malowane są farbami
olejnymi na płótnie; dominuje
tematyka kwiatowa. Uwagę przykuwa
niezwykła kolorystyka obrazów.
  Joasia malarstwem interesuje się od
trzech lat; jest autorką czterdziestu
prac. Większość z nich pozostała
jednak w Lublinie, gdzie zaczęła się
jej przygoda ze sztuką.

SŁOŃ AFRYKAŃSKI
bardzo fajny

i ciekawy

     Słonie to okropne żarłoki i bardzo sprytne
zwierzęta. Zjadają około 225 kg roślin dziennie
i wypijają do 136 litrów wody na raz. Biegają
szybciej niż człowiek, ich prędkość marszowa
wynosi 8-9 kilometrów na godzinę. Wędrujące
stado pokonuje odległość do 80 km dziennie.
Jeśli w czasie pory suchej brakuje wody, słonie
szukają jej grzebiąc w korytach wyschniętych
rzek. Korzystając z nóg, trąby i kłów próbują
znaleźć wodę dla siebie i innych zwierząt. Tylko
niewiele innych zwierząt posiada tą umiejętność
(np. borsuk). Największy kieł słonia miał długość
3,1m i ważył prawie 105 kg.

  H. Łochowska i S. Rabeei

    Vloguje, bloguje, prowadzi swój program na YouTube, kręci gameplay’e…
    O kogo chodzi?
Oczywiście o Zuzannę Borucką! Osiemnastolatka, znana jako Banshee, ZiZiGames oraz SzalonaZuzia
jest jedną z najbardziej znanych polskich vlogerek. Nic dziwnego – dziewczyna ma świetne pomysły,
poczucie humoru i dystans do siebie. W każdą środę na kanale Zuzi możemy obejrzeć nowy odcinek
jej autorskiego programu. Obecnie trwa już jego czwarty sezon pod nazwą „Ciastko”. Jeśli natomiast
interesują cię gry komputerowe, na pewno spodoba ci się drugi kanał Banshee – ZiZiGames.
Dziewczyna umieszcza tam filmiki w których gra w Simsy ze swoją wirtualną rodzinką. Więc jeśli nie
słyszałeś nic o Banshee, koniecznie wejdź na jeden z jej kanałów!

  Julia Ficer kl. Vb

kochamybanshee.blogspot.comBanshee

          Banshee jedna z najbardziej znanych 
                       polskich vlogerek

SP9
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