NASZA SZKOŁA
Wrzesień/Październik 2018
W tym numerze
znajdziecie:
Prawa i obowiązki ucznia
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Z życia szkoły
str.2
– cyrk Szok,
Rekonstrukto,
Sprzątanie
świata
Nowy skład SU
Jesień, zasady
str.3
zdrowia, sposoby na nudę
Humor i reper- str.4
tuar kina

Uczeń ma OBOWIĄZEK:
1. Przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów.
2. Uczyć się systematycznie,
pracować nad własnym rozwojem,
aktywnie uczestniczyć w zajęciach
lekcyjnych i życiu szkoły.
3. Godnie reprezentować szkołę.
4. Odnosić się z szacunkiem do
nauczycieli i innych pracowników
szkoły.
5. Chronić własne życie i zdrowie,
przestrzegać zasad higieny.
6. Dbać o ład, porządek oraz mienie szkolne, własne i innych, starać
się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania.

Witajcie:)
Rozpoczął się już nowy rok szkolny 2018\2019 i pojawiły się już pierwsze stopnie w dziennikach.
Wakacje z pewnością stały się już tylko wspomnieniem. Nie martwcie się jeszcze tylko ...dni i będą następne, a póki co pogoda jeszcze wakacyjna i można
trochę z niej skorzystać:)
W tym roku nauczycielami odpowiedzialnymi
za wydawanie gazetki są panie: A.Chodara
i E.Powęska, którym możecie przekazywać propozycj
do naszego szkolnego czasopisma.
Gorąco zapraszamy do współpracy z naszą gazetką!!!
Zachęcamy wszystkich do zamieszczania ciekawych
artykułów i poruszania ciekawych tematów. Piszcie
o swoich problemach zarówno osobistych jak i szkolnych, przekazujcie życzenia, podziękowania, przeprosiny, humor, ważne ciekawostki i wydarzenia z życia
szkoły. Wystarczy tylko kartka, długopis oraz trochę
chęci, a resztę przeredagujemy:)
Czekamy na Wasze propozycje, które możecie przekazywać wyżej wymienionym nauczycielkom lub wrzucać
do skrzynki umieszczonej na I piętrze na tablicy SU
Życzymy przyjemnej lektury:)

Zespół redakcyjny

- powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów,
- znajomości swoich praw,
- jawnej i umotywowanej oceny,
- zapoznania się z programem nauczania - odpoczynku w czasie przerw świątecznych i ferii,
poszczególnych przedmiotów,
- uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
- zapoznania się z wewnątrzszkolnym
- korzystania z opieki zdrowotnej oraz poradnictwa i terapii
systemem oceniania
i oceny zgodnie z jego założeniami,
pedagogicznej i psychologicznej,
- właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
- korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu środków
- opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeńdydaktycznych,
stwa,
księgozbioru biblioteki i świetlicy tak podczas zajęć lekcyj- higienicznych warunków nauki.
nych jak i pozalekcyjnych,
- życzliwego podmiotowego traktowania w procesie kształcenia - uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturali wychowania,
nych, sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły,
- swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli i przekonań,
- uczestnictwa w organizacjach i stowarzyszeniach działa- rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów na
jących na terenie szkoły,
zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz poza szkołą
- tajności korespondencji oraz tajemnicy życia prywatnego
w szczególności realizowanie indywidualnego programu lub
i rodzinnego,
indywidualnego toku nauki, na zasadach określonych odrębnymi - ochrony swojej własności,
przepisami,
- odwoływania się.

Uczeń ma PRAWO DO:

NASZA

26 września 2018 r. do naszej
szkoły przyjechał ukraiński
cyrk „Szok”. Uczniowie z klas
I-V obejrzeli ciekawy program
artystyczny. Występ rozpoczął się od trudnego pokazu
akrobatycznego. Wystąpił także wesoły klaun, który bawił dzieci swoimi sztuczkami. Wybrani przez artystów
uczniowie nie tylko mieli okazję podziwiać triki cyrkowe,
ale także brać czynny udział w realizacji wielu z nich.
Pełni zapału, z różnym skutkiem, próbowali dotrzymać
kroku zawodowcom, co często wzbudzało ogólną radość.
Zapierającą dech w piersiach chwilą była ta, gdy artysta
pojawił się z wężem na rękach i wyszedł do publiczności,
aby każdy mógł go dotknąć. Niektóre dzieci wykazały się
dużą odwagą głaszcząc długiego pytona. Były również
pokazy żonglerki, iluzji, ekwilibrystyki, jazdy na miniaturkowym rowerku. Dzieci bardzo chętnie brały udział
w przedstawieniu, do zabawy
zostali również włączeni rodzice
i dziadkowie. Wspaniały występ
cyrkowy dostarczył wszystkim
zebranym mnóstwo miłych wrażeń i przeżyć.
Uczestnicy gromkimi brawami
podziękowali akrobatom za niezwykłe widowisko.
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REKONSTRUKTO
27.09 w naszej szkole odbył się pokaz historyczny ,, Ku niepodległej’’.
Nasi uczniowie z kl. I-VIII słuchali
i oglądali opowieści o tym jak bohaterowie walczyli o wolność, honor
i ojczyznę. Ponadto można zobaczyć było stroje z epoki (szwoleżer,
powstaniec, kosynier, oficer I brygady Legionów Polskich ), kolekcję
replik broni używanych przez powstańców i w I wojnie światowej,
sytuacje pod zaborami, rolę i legendę marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz legionów, ekwipunek i uzbrojenie, kulturę i sztukę patriotyczną.

to po angielsku Clean up the
World to ruch wywodzący się z
Australii, zapoczątkowany w
1989 roku przez Ina Kiernana,
australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad
czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcja ta jest prowadzona od 1994 roku. Również nasza szkoła przyłączyła się do dbania o
Planetę. Przez wiele lat uczniowie w tym szczególnym wrześniowym
dniu sprzątają naszą okolicę i obejście wokół szkoły. W tym roku zrobiliśmy to z małym opóźnieniem na początku miesiąca października. Uczniowie wszystkich klas pod opieką nauczycieli sprzątali tereny wokół
szkoły i nie tylko. Sprzątanie świata w tym roku miało hasło „Akcjasegregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem akcji było zwrócenie uwagi
i uświadomienie uczniom, aby nie śmiecić, prawidłowo gospodarować i
segregować odpadami oraz inicjować działania, dzięki którym zmniejszy
się negatywny wpływ człowieka na środowisko. Stąd też już od kilku lat
w naszej szkole odbywa się zbiórka surowców wtórnych, która rozpoczyna się w dniu akcji i trwa przez cały rok szkolny. Uczniowie przynoszą
duże ilości makulatury, nakrętek od butelek czy baterii .
Każdego roku akcja odbywa się pod innym hasłem. Dzięki prelekcjom, szkoleniom, przedstawieniom podczas apeli i godzin wychowawczych, poświęconych tej tematyce, uczniowie zdobywają wiadomości z różnych dziedzin ekologii, np.: ochrony lasów, segregacji śmieci,
dbania o czystość naturalnego środowiska .
PRZYPOMINAMY, że na parterze koło szkolnego sklepiku zostały wystawione pudełka i pojemniki, które wszyscy przez cały rok możemy zapełniać do woli:)))
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popularnie zwany Dniem Nauczyciela jest polskim
świętem państwowym oświaty
i szkolnictwa wyższego. Ustanowione zostało 27 kwietnia
1972 roku na mocy Karty praw
i obowiązków nauczyciela.
W 1982 przemianowane na
Dzień Edukacji Narodowej.
Święto to upamiętnia rocznicę
powstania Komisji Edukacji
Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty
w Polsce i całej Europie. Komisja została powołana z inicjatywy polskiego króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego, na
mocy uchwały sejmu rozbiorowego z dnia 14 października
1773 roku

Jak co roku tak i w tym roku odbyły się
wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego.
Na wcześniej przygotowanych kartkach z imionami i nazwiskami kandydatów uczniowie, nauczyciele i pracownicy głosowali na 3
z 11
kandydatów do rady SU. Byli to gospodarze lub
gospodynie z poszczególnych klas IV-VIII.
W wyniku głosowania i po podliczeniu głosów
najwięcej głosów zebrała uczennica klasy VIIb
Kamila Chwiej i tym samym została nową przewodniczącą SU. Jej zastępcą został uczeń z
klasy VIIIb Filip Mazur, reszta czyli pozostali
przedstawiciele klas to członkowie nowego SU.
Od tej pory możecie zgłaszać do nich swoje
pomysły, a oni na pewno skontaktują się ze
swoimi opiekunami lub panią dyrektor w tej czy
innej ważnej dla was sprawie:)
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to wiele dni świątecznych.
Przypominamy Wam najważniejsze z nich:
1 listopada - Święto
Wszystkich Świętych
2 listopada - Dzień Zaduszny
11 listopada 2018 roku - 100-lecie odzyskania
przez Polskę i Polaków Niepodległości
Kochani Uczniowie!
W październiku obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. Na pewno dużo rozmawiacie ze swoimi nauczycielami o zdrowym odżywianiu się.
Przeczytajcie poniższy wiersz

Zasady dotyczące zdrowia jesienią
Co jeść , żeby zdrowo żyć?
„Mam na coś ochotę wielką,
Chęć inaczej mówiąc: chrapkę.
Połknąłbym dziś gęś z brukselką
Lub zwyczajnie zjadł kanapkę.
Pomieszanie z poplątaniem
Ja uwielbiam, mówię wam!
Lepsze, im dziwniejsze danie:
Ryba z cukrem jest mniam, mniam!
Dużo, szybko i wieczorem.
Najeść lubię się do syta.
Głód tak wstrętnym jest potworem,
Który o nic się nie pyta”.
Do obżarstwa tak zachęcał
Mały Józio z pierwszej „c”.
Nikt go w klasie już nie słuchał,
Każdy dobrze wiedział, że:
Dużo warzyw jeść należy,
Wodę zamiast soków pić.
Dziś owoce na talerzu
Mówią nam, jak zdrowym być!
Zwróć uwagę dzisiaj na nie!
Rano dobre zjedz śniadanie!!!
Siądź spokojnie, jeśliś chwat.
Już południe czas na obiad.
Dobrze dzisiaj zakończ dzień
Nie najadaj się przed snem!!!
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1. Poczytaj książkę. Wybierz swoją ulubioną powieść, weź kakao
lub herbatę, koc i stwórz sobie ciepłą atmosferę w świecie
ulubionych postaci.
2. Oglądnij film. Może oklepany pomysł, ale przy dobrym filmie
i ulubionych przekąskach, wieczór stanie się wyjątkowy. Wybór filmu
należy do ciebie. Może to być twój ulubiony.
3. Weź kąpiel. Przygotuj wannę z ciepłą wodą, pachnące płyny do
mycia i różnokształtne kolorowe kulki do kąpieli. Odprężenie gwarantowane. Dodatkowo pomysł dla dziewczyn – oprócz kąpieli możesz
zrobić sobie domowe spa, czyli ogórki na oczach, maseczka odświeżająca, jedwab do włosów i inne dogodności.
4. Naucz się jakiejś gry planszowej. Zbierz rodzinę, albo tylko
rodzeństwo i zagrajcie w chińczyka, scrabble, monopoly lub kup
jakąś inną grę, przestudiuj instrukcję i ciesz się dobrą zabawą.
5. Pisz. Weź długopis do ręki, przygotuj pusty zeszyt i do dzieła!
Możesz pisać wiersze, opowiadania, a nawet własną książkę.
A może łatwiej ci pisać na klawiaturze komputerowej? Możesz też
opracować własne pele-mele, czyli zeszyt z pytaniami, do którego
będą wpisywać ci się znajomi. Pomysł dla dziewczyn
– możesz zacząć pisać pamiętnik.
6. „Zrób to sam”. Tak wiele się o tym słyszy, a pomysłów jest cała
masa. Majsterkowanie dla chłopaków, wyszywanie dla dziewczyn.
Decoupage, ozdabianie, budowanie, a także naprawianie zepsutych
przedmiotów – to zajęcia na długie godziny.
8. Porysuj. Jeżeli wydaje ci się, że to zabawa jedynie dla 5-latków
– jesteś w błędzie! Wystarczy ołówek i czysta kartka, a może powstać twój wymarzony świat, portret twojego idola, lub szkic jabłka.
Jeżeli w grę wchodzą kredki lub farby – praca może powstać jeszcze
bardziej interesująca. Zawsze warto spróbować, a może odkryjesz
w sobie talent malarski?
9. Zrób zdjęcia. Nawet jeżeli nie masz najlepszego aparatu, pobaw
się w fotografa.
10. Znajdź swoje hobby. A jeżeli już je posiadasz – pielęgnuj je!
Grasz na instrumencie – ściągnij nuty twojej ulubionej piosenki
i naucz się jej grać. Rysujesz – narysuj coś, czego nigdy dotąd nie
próbowałeś, naucz się nowych technik. Tańczysz – znajdź układ
swojego idola i się go naucz, wypróbuj sztuczki, którymi możesz
„poszanować”. Pomyśl jakie hobby posiadasz i spróbuj wykorzystać
je na 100%.
11. Ugotuj coś. Może to być budyń, ciasto, sałatka, jakiś napój, albo
kanapki z twarzami z dodatków takich jak warzywa. Przepis możesz
wyszukać w Internecie, książce kucharskiej lub wymyślić coś
samemu. Liczy się fajny wygląd, ciekawy smak i fajna zabawa.
Nie tylko dla dziewczyn.
12. Wymyśl sobie jakieś zadanie i cel do wykonania. Coś co
zawsze chciałeś osiągnąć jest w zasięgu ręki, tylko trzeba się za to
zabrać.
13. Sprawdź się w roli aktora. Czyli wymyślaj miny smutnego,
zadowolonego, przestraszonego lub rozzłoszczonego człowieka,
przed lustrem. Możesz również wyszukać najśmieszniejszą minę
jaką potrafisz zrobić, a później rozśmieszać znajomych.
14. Rozwiązuj krzyżówki i rebusy. Może masz
w domu
jakąś gazetkę posiadającą tego typu gry? Weź ołówek i przenieś się
w świat, gdzie twój mózg ma wyjątkowe pole do popisu, a ty całkiem
dobrą zabawę. Krzyżówka na deszczowe dni, to najlepszy sposób na
spędzanie czasu, więc do dzieła!

Popisz się przed sobą swoją inteligencją:)

NASZA
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STRONA Z HUMOREM

Małe rybki po raz pierwszy
w życiu
widzą łódź podwodną.
Przestraszone płyną do mamy.
- Nie bójcie się, to tylko
ludzie w konserwie!- uspokaja mama

Mały mól pierwszy raz
samodzielnie
wylatuje z szafy, robi
rundkę i wraca na płaszczyk
- Jak poszło? - pyta stary mól.
- Myślę, że dobrze - odpowiada mały. Cały czas wszyscy
klaskali.

Pana pies szczekał całą
noc !!!
- mówi rozwścieczony sąsiad.
- To nic, niech się pan nie
martwi. Odeśpi w dzień
- odpowiada właściciel psa

Co jest grane ???

HOTEL TRANSYLWANIA 3
- 2D dubbing
od 26 do 31 października
godz. 15:00 i 17:00
(bez 28.10 godz. 15:00)
od 2 do 6 listopada godz.17:00
Cena: 15 zł. norm., 13 zł ulg., 12 zł tanie poniedziałki
Wiek: b/o
Gatunek: animacja, familijny, komedia
Produkcja: USA
Rok prod.: 2018
Reż. Genndy Tartakovsky
Obsada: polski dubbing
Czas trwania: 1 godz. 37 min.

CKiP Kraśnik

Dziadek do orzechów i cztery królestwa
2D dubbing
od 23 do 28 listopada godz.17:00
dodatkowo: 24,25 listopada godz. 15:00
Cena: 16 zł. norm., 14 zł ulg., 13 zł tanie poniedziałki
Wiek: b/o
Gatunek: familijny, fantastyczny
Rok prod.: 2018
Produkcja: USA
Reż. Lasse Hallström, Joe Johnston
Obsada: polski dubbing
Czas trwania: - godz. - min

Wykonanie: A.Chodara, E.Powęska

