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Spotkanie miodem pachnące
Pewnego dnia p. E. Kozłowska zaprosiła
pszczelarza
czyli
p.
Przemysława
Gruszczyńskiego. Oczywiście się zgodził.
Spotkanie z nim trwało dwie godziny lekcyjne. Na
początku uczennice z klasy 5a przywitały gościa,
a dziewczynki z klasy 4a przeczytały pięknie
wiersze. Pan Przemysław opowiedział o
ciekawych przeżyciach z pszczołami i swoje
początki w tej pracy. Następnie gość
zapowiedział, że teraz jest czas przepytania dzieci.
Za każdą poprawną odpowiedz pan Przemek
dawał małe słoiczki miodu lub pyłku. I w końcu
przyszedł upragniony czas dzieci, czyli zadawanie
pytań, a po pytaniach czas na zakup zdrowych
słodkości.
Po zakupie rozeszliśmy się do klas.
Wiktoria

ZDROWA SZKOŁA
30 września nasza szkoła miała ważny
dzień, chcąc uzyskać certyfikat Szkoły Promująca
Zdrowie.
Klasy piąte wykonały zdrowe stoły różnego
koloru: klasa 5a miała fioletowy, 5b - zielony, 5c pomarańczowy, a 5d - czerwony. Dzieci przyniosły
zdrowe
dania
w
wyznaczonym
kolorze.
Po zakończeniu przygotowań obejrzeliśmy ciekawy
pokaz slajdów, podsumowujących nasz wysiłek o
uzyskanie certyfikatu zdrowej szkoły. Po udanej
prezentacji, był czas na zdrowy poczęstunek.
Wszystkim bardzo się podobało, a szkoła
uzyskała certyfikat szkoły promującej zdrowie.
Rafał

Klasa III e wykonała ciekawy projekt
Informujący o szkodliwości palenia.
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Sędzia Anna Maria Wesołowska
i rozmowa o prawie

Szlachetna Paczka
W naszej szkole, jak co roku, odbyła się
akcja ,,Szlachetna Paczka”. Wybraliśmy panią
Irenę, która potrzebowała żywność, środki
czystości, artykuły higieniczne, odzież i obuwie, a
najbardziej potrzebowała nowej pralki oraz
aparatu do mierzenia ciśnienia. Panią Irenę bardzo
ucieszyły perfumy.
Uczniowie
naszej
szkoły
zbierali
pieniądze, także piekli ciasta i ciasteczka, które
potem sprzedawali na przerwach. Wszystkie klasy
1-3 i 4-6 uczestniczyły w tej akcji. Osoby z
samorządu uczniowskiego czyli: Michalina
Rosiak, Zuzanna Skiba, Kacper Brzostowski,
Michał Wszędybył, Sonia Szudzik, Wanessa
Wzorek.
Gabrysia

3 października
naszą szkołę odwiedził
wspaniały gość sędzia
Anna
Maria
Wesołowska.
W
ten
dzień
wszystkie klasy 4-6
zeszły na naszą sale
gimnastyczną.
Gdy
zjawiła się pani Anna
przywitaliśmy
ją
gorącymi brawami. Pani
sędzia opowiadała o swoich początkach w pracy.
Nie było jej łatwo. Po pierwszej rozprawie nawet
zwątpiła czy na pewno ten zawód jest dla niej.
Wszyscy byliśmy zadowoleni z jej opowiadań.
Na samym końcu zadawaliśmy pytania pani
sędzi. Zrobiliśmy także klasami zdjęcia grupowe z
panią Anią. Gdy spotkanie się skończyło każdy
mógł podejść do niej po autograf. Spotkanie dla
wszystkich było bardzo udane.
Gabrysia

Akcja z sercem
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w
akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzieci zbierały pieniądze od klas, a w
zamian poszczególne osoby otrzymywały
serduszka - naklejki. Wspólnymi siłami udało nam
się zebrać wiele pieniędzy.
Bądźmy z tego dumni.
Fopek
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Bohaterowie Sienkiewicza
Dzień Patrona
odbył się 15 listopada
w
środę.
Wszyscy uczniowie z
klas 4-6 mogli przebrać
się
za
wybranych
bohaterów z książek
Sienkiewicza.
Niektórzy w ten dzień
zmieniali swój kolor
skóry, żeby wyglądać jak Kali lub Mea z lektury
,,W pustyni i w puszczy”.
Uczniów ponosiła fantazja, wszystkie stroje były
fantastyczne i pomysłowe. Dziewczynki miały
spódniczki z bibuły. Chłopcy mieli ubrane
spódniczki ze słomy lub z bibuły.
Naszą szkołę w ten dzień odwiedziła pani
Ewa Kiwak, która przeczytała nam fragment
książki ,,Potop”. Wszyscy podziękowaliśmy pani
Ewie oklaskami.
Gabrysia

Infotaiment
Wydarzenie, które poszło w niepamięć
W naszym szkolnym
życiu nie było żadnych
niespodzianek.
Wszystko
działo się tak samo, aż do
pewnej środy 15 listopada.
Była to setna rocznica
śmierci
naszego
patrona,
Henryka
Sienkiewicza.
Niektórzy przebrali się za
bohaterów jego utworów.
Przyszła do nas pani Ewa
Kiwak i zaczęła czytać fragment trzeciego tomu książki
,,Potop”. Nagle do naszej
sali wjechał pan
Wołodyjowski na koniu i zakrzyknął:
- Ach, kasztelan wcale nie był
taki blady! Któż to pisał te
brednie?- denerwował się.
Nagle do sali wjechał, również
na koniu, Urlich von Jungingen
i skomentował:
- Henryk Sienkiewicz! Ten
słynny polski pisarz! Nie dziwię
się, że zdarzyły mu się pomyłki,
skoro pracował nad tak nudnym
tekstem jak ten twój ,,Potop”!
- Chyba nie masz pojęcia, co to
znaczy spędzić kilka tygodni w
pustyni i w puszczy! Nawet nie
wiesz, przez co musiała przechodzić moja mała Nel!przerwał Staś, który właśnie wszedł do Sali.
Wszyscy zaczęli się kłócić o to, która z powieści jest
najlepsza.
- ,,Potop” to absolutny bestseller!- wołał pan
Wołodyjowski.
- Phi! To nic w porównaniu z ,,Krzyżakami”!
- odkrzykiwał Urlich von Jungingen. I tak w kółko.
Jeden wrzeszczał przez drugiego,
przepychali się słowami, aż nagle do sali
wszedł duch Henryka Sienkiewicza i
natychmiast
uspokoił
wszystkich
bohaterów swoich książek.
Po
chwili
użył
tajemniczego
przedmiotu i wszystkim nam wyczyścił
pamięć o tym zdarzeniu. Zanim jednak to
zrobił jeden z naszych dziennikarzy
sporządził dokładne notatki. Potem duch
wyprowadził wszystkich nieproszonych
gości. Wielka szkoda, że nic z tego
wydarzenia nie pamiętam.
Filip
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Nauczyciele w akcji…
26 stycznia w naszej
szkole odbyło się głośne
czytanie. Każdy nauczyciel
wypożyczył
książkę
z
biblioteki szkolnej i na
lekcjach czytał ją dzieciom.
Wszyscy słuchali przygód głównych bohaterów z
książek. Po 15 minutach czytania uczniowie byli
zachwyceni i na przerwie niektórzy pobiegli do
biblioteki wypożyczyć te książki.
Klaudia i Gabrysia

Wizyta w Gimnazjum
Parę tygodni przed wigilią klasy piąte na
czele z panią Emilią Kozłowską zostały
zaproszone do Gimnazjum nr 1 w Turku na
wspólne czytanie książki pt. ,,Wigilijna
opowieść”.
Na początku Filip Grabowski na gitarze i
Igor Jasnowski na klarnecie zagrali dla nas kilka
kolęd. Po skończeniu grania przez dwóch
chłopaków zaczęliśmy czytać fragmenty książki
przy herbacie i ciastkach. Następnie zostaliśmy
oprowadzeni po gimnazjum. Na koniec zostaliśmy
uroczyście pożegnani przez panią wicedyrektor i
każdy z naszej szkoły mógł od razu udać się do
domu.
Rafał

Nasze ulubione książki
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Kącik
cik informatyczny
Porady dla początkujących:
1. Nie klikaj w nieznane linki.
2. Nie pobieraj gier nielegalnie.
3. Nie rozmawiaj z nieznajomymi
przez Internet.

Przypominam Wam, drodzy czytelnicy o
skrótach które ułatwiają wam zajęcia przy
komputerze.
CTRL + V = wklej
CTRL + F1 = otwieranie/zamykanie okna zadań
CTRL + F12 = Otwieranie dokumentu

Tajemniczy Portal
Pewnego słonecznego dnia gdy Rafał
szedł do szkoły spotkał Jacka
i zaczęli
rozmawiać.
Po pewnym czasie Rafał zauważył
świecący kamień na ścianie i zdecydował razem z
Jackiem, że pójdą tam po szkole. Jak uzgodnili
tak zrobili i poszli w miejsce, gdzie napotkali
kamień i zaczęli go wyrywać. Po wyrwaniu
okazało się, że to mały kamyczek, więc Rafał
włożył sobie go do kieszeni.
W domu Jacka Rafał zdenerwował się i
mówił, że zmarnował ogromny wysiłek na nic.
Rzucił kamieniem ze złości i otworzył się w
ścianie tajemniczy zielony portal. Chłopcy
obiecali sobie, że nic nikomu nie powiedzą… cdn
Massimo

Niebezpieczeństwo ze strony gier
Kilka miesięcy temu na rynek weszło
wiele bardzo popularnych gier. Na pewno każdy
z was zna jakąś popularną grę. Zalety na pewno
każdy z was znajdzie bez problemu, więc
porozmawiajmy o zagrożeniach ze strony gier.
Większość osób zna zagrożenia ze strony gier,
ale je ignoruje, co powoduje napotykanie przez gracza
wielu niebezpieczeństw i mnóstwo przykrych zdarzeń.
Wielką zmorą graczy są hackerzy, którzy tworzą
rozmaite kody (hacki) do różnych gier. Jeśli myślisz, że
po użyciu ich nic Ci się nie stanie to się grubo mylisz.
Istnieje organizacja zajmująca się tą sprawą. Kara za
stworzenie hacków do danej gry wynosi od 10.000 zł do
100.000 zł, a osoba korzystająca z nich musi zapłacić od
3.000 zł do 10.000 zł.
Straszne gry powodują koszmary u gracza
wrażliwego.
Najgorszą rzeczą, która może spotkać gracza jest
uzależnienie od komputera. Uzależnienie powoduję
odcięcie się od świata, brak poznawania nowych
kolegów, utrata starych przyjaciół, brak kontaktu z
rodziną.
Więc teraz już widzicie, ile zła powodują gry
komputerowe.
Rafał

Nagrodzeni
w KONKURSIE LITERACKIM
„Twoje dane – Twoja sprawa”
Konkurs odbył się z okazji szkolnych
obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony
Danych Osobowych, przypadającego 28 stycznia.
Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI naszej
szkoły.
Nagrody otrzymali: Zuzanna Szczupak, 5b,
Maja Fabiańska, 6c, Klaudia Jasiak, 6b, Oliwia
Czekalak , 6b, Nikola Seidel, 6b, Patrycja
Goździkiewicz , 4d, Aleksandra Smolińska Kl. 4d
Wyróżnienia: Bartosz Błaszczyk, 6c, Kamil
Krotowski, 6c, Gabriela Bartczak, 5a, Iga
Chojnacka, 4d, Julia Modrzejewska, 4d
Wręczenia nagród dokonała wicedyrektor
szkoły p. Krystyna Morek oraz organizatorki
konkursu: p. Ewa Kulesza i p. Elżbieta Nowak.
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KRZYŻÓWKA
1. Tytuł bardzo popularnej książki ,, …….. Drzewo”.
2. Bohater książki który został strażakiem.
3. Bohaterka znanej serii książek Wandy Chotomskiej.
4. Autor baśni ,,Brzydkie Kaczątko”.
5. Osoby uczęszczające o biblioteki.
6. Słynny czarodziej o nazwisku Potter.
7. Ma na imię Donald.
8. Patron naszej szkoły.
9. Największy przyjaciel Pałasza.
10. Koziołek, który szedł do Pacanowa.
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Znajdź 9 słówek związanych z zimą. Pozostałe
litery, czytane kolejno w rzędach, utworzą hasło,
słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej.

„Zagadka diamentowej doliny” jest to ciekawa
książka, opowiadająca historię rodziny, która
próbuje odgadnąć zagadkę sprzed 200 lat.
Tematem jest tajemniczy przekręt lorda
Corneliusa.
Jeśli zainteresowała Cię ta recenzja i
chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj tę
książkę. Jest ona dostępna w naszej bibliotece
szkolnej.
Karniszek
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Każdy, kto przyniesie do biblioteki rozwiązanie naszych
zadań, weźmie udział w losowaniu nagrody –
niespodzianki.
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