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 N A SZ A  S Z KO Ł A   
Wrzesień/Październik 2019  

     WITAMY WAS W SZKOLE  
      DROGIE PIERWSZAKI   

Jakże dziś wokoło 
gwarnie i wesoło... 

Wypełnione słodkościami 
kolorowe hasło  

z napisem: 
Witaj szkoło 

niesie każdy pierwszak 
z uśmiechniętą minką... 

W progi szkoły  
dumnie wkracza 

chłopaczek  
z dziewczynką... 

 

Zapraszamy do współpracy z naszą gazetką!!!  
 

Zachęcamy wszystkich do zamieszczania ciekawych artykułów   
i poruszania ciekawych tematów w naszej gazetce szkolnej. Piszcie o swoich problemach osobistych 

szkolnych, przekazujcie życzenia, podziękowania, przeprosiny, humor, ważne ciekawostki  
i wydarzenia z życia szkoły. Wystarczy tylko kartka, długopis oraz trochę chęci  

– resztę przeredagujemy sami .  
Czekamy na Wasze propozycje, które możecie przekazywać swoim nauczycielom  

lub osobom odpowiedzialnym za wydawanie gazetki  
 

  Przypominamy wam niektóre prawa i obowiązki 



 

    
1. Poczytaj książkę. 

Wybierz swoją ulubioną powieść, weź kakao lub herbatę, koc  
i stwórz sobie ciepłą atmosferę w świecie ulubionych postaci. 

2. Pooglądaj 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. 

4. Naucz się jakiejś gry planszowej. 
Zbierz rodzinę, rodzeństwo i zagrajcie w Chińczyka, Scrabble, Monopoly 

lub kup inną grę, przestudiuj instrukcję i ciesz się dobrą zabawą. 

5. Popisz. 
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 błę-
dzie! 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 mo-
żesz wyszukać w Internecie, książce kucharskiej lub wymyślić coś sa-

memu.  

12. Wymyśl sobie jakieś zadaniei cel do wykonania, 
coś co zawsze chciałeś osiągnąć  i 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 
Weź ołówek i przenieś się w świat, gdzie twój mózg ma wyjątkowe pole 

do popisu 
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23 września, jak co roku, 
uczniowie naszej szkoły przystąpili do światowej 
akcji „Każdy chwat sprząta świat”. Koordynato-
rem akcji odpowiedzialna jest pani Joanna Kotu-
ła.  Uczniowie klas I-VIII wraz ze swoimi nau-
czycielami wyszli w teren, by sprzątać świat. 
Zgodnie z założeniami akcji uczniowie  zostali 
wyposażeni w worki i rękawiczki. 

Klasowy dzień chłopaka 
 30 września w naszej szkole obcho-
dzony jest dzień chłopaka. W każdej klasie 
obchodzony jest na inny sposób. W tym 
dniu dziewczynki zaśpiewały swoim kolegom 
tradycyjne „Sto lat” oraz złożyły życzenia. 
Nie zabrakło także drobnych upominków               
w postaci słodkiego „co nieco”. Była również 
wspólna zabawa, która sprawiła, że ten 
dzień minął nam w sympatycznej i pogodnej 
atmosferze.  

 
 
 
Ognisko integracyjne 
klasy 8a 
 Żeby dobrze 
zacząć pracę w nowym roku szkolnym, klasa 8a 
(klasa integracyjna) pierwszą godzinę wychowaw-
czą rozpoczęła ogniskiem. Skorzystaliśmy z pięk-
nej pogody i wydzielonego terenu przeznaczonego 
na ognisko obok stawów                  i boiska szkol-
nego. Było bardzo fajnie, ponieważ mogliśmy po-
siedzieć na świeżym powietrzu i powspominać 
swoje wakacyjne przeżyciach , wyjazdy i wydarze-
nia. Niektórym z nas zakręciła się łezka w oku, że 
jest to nasze ostanie wrześniowe ognisko w klasie  
8 razem, ponieważ już niedługo czekają 
nas egzaminy i zmiana szkoły 
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   W ostatnim tygodniu 
września z 24-25 tego ucz-
niowie  klasy drugiej i trze-
ciej wybrali się na wyciecz-
kę Zielonej Szkoły do Kra-
snobrodu. Organizatorem 
wycieczki była pani Ewa 
Kret. Opiekunami p. Kata-

rzyna Pytlak i p. Edyta Powęska. Pierwszą atrakcją 
były warsztaty garncarskie w Zagrodzie Guciów. 
To właśnie w pierwszy dzień Zielonej Szkoły ucznio-
wie mieli możliwość zwiedzanie całego gospodar-
stwa w Ośrodku Hipoterapii w Nowej Wsi k. Krasno-
brodu i obejrzenia zwierząt które się tam znajdowały, 
każdy odbył relaksującą przejażdżkę konną pod 
okiem wykwalifikowanego instruktora na spokoj-
nych, przystosowanych do pracy z dziećmi i osobami 
niepełnosprawnymi koniach. Dodatkowo uczniowie 
mieli możliwość przejażdżki bryczką po przepięk-
nych terenach Roztocza  

NASZA ZIELONA SZKOŁA 

  
 Dzień Edukacji Narodowej 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 Narodo-
wej. Święto to upamiętnia rocznicę powstania Komisji Eduka-
cji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty 
w Polsce i całej Europie. Komisja została powołana z inicjaty-
wy polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego,  na 
mocy uchwały sejmu rozbiorowego z dnia 14 października 
1773 roku. 

 

 Kolejnym etapem wycieczki była wyprawa 
do lasu. Uczniowie uczestniczyli w zabawie na 
orientacje odszukiwali ukryte informacje za pomocą 
mapy oraz bawili się m. in. podchody, uczyli się 
strzelać z łuku, odbywały się wyścigi na nartach 
wieloosobowych, przeciąganie liny, gry                          
i zabawy sprawnościowe. 

Podczas pobytu na Zielonej Szkole uczniowie bardzo dużo 

czasu spędzali w lesie. Uczestniczyli w grach i zabawach 

integracyjnych. Na zakończenie pierwszego dnia odbyło się 

ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz zabawy i śpiew przy 

ognisku. 

Za nami kolejna Zielona Szkoła. Kolejne nowe wrażenia i doświadczenia. Podczas pobytu na Zielonej Szkole przypo-
mnieliśmy sobie znaczenie roli lasu dla człowieka oraz zasady prawidłowego zachowania się w lesie. Pełni wiedzy 
o lesie i niezapomnianych wrażeń wróciliśmy. 

                                                           Do zobaczenia na kolejnej Zielonej Szkole!     
      Edyta Powęska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
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Jasiu, pośpiesz się, bo się spóźnisz    
do szkoły! 
- Bez obaw tato, oni tam mają     
otwarte do 19:00  

       
- Jasiu, dlaczego masz same 
trójki z historii?- pyta mama 
- Mamo, wtedy gdy miałem 
same piątki, historia była         
o wiele krótsza 

Jak myślicie, gdzie leci ptak ze słomką    
w dziobie? – pyta nauczycielka przyrody 
Zgłasza się Jaś: 
- Napić się coca-coli 

 

    Humor szkolny     
Sekretarka do dyrektora:  
- Panie dyrektorze przy-
szedł SMS 
- Niech wejdzie 

     

Na egzaminie po kilku zadanych 
pytaniach nauczyciel zarzuca 
 uczniowi: 
- Ale Ty lejesz wodę Kowalski! 
- No cóż, skoro to temat rzeka 
 

 

 

BARANEK SHAUN 
FILM. FARMAGEDDON 
2D dubbing 
od 29 listopada do 4 grud-
nia godz. 17:00 
Cena: 16 zł norm./14 zł 
ulg., grup./13 zł tanie po-
niedziałki 
Wiek: b/o 
Gatunek: animacja, kome-
dia, przygodowy 
Produkcja: Francja, USA, 
Wlk Brytania 
Rok prod.: 2019 
Reż. Will Beche, Richard 
Phelan 
Obsada: polski dubbing 

KRAINA LODU 2                          
- 2D dubbing 
od 5 do 11 grudnia godz. 17:00 
dodatkowo: 
5, 6 grudnia godz. 9:00 i 11:00 
7, 8 grudnia godz. 15:00 
9, 10 grudnia godz. 10:00 
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., 
grup./13 zł tanie poniedziałki 
Wiek: b/o 
Gatunek: animacja, przygodowy 
Produkcja: USA 
Rok prod.: 2019 
Reż. Jennifer Lee, Chris Buck 
Obsada: polski dubbing 
Czas trwania: 1 godz. 43 min. 

CZAROWNICA 2                             
- 2D dubbing 
od 15 do 20 listopada (bez 17.11) 
godz. 17:00 
dodatkowo: 15 listopa-
da godz. 10:00 i 12:00 
16 listopada godz. 15:00 
19 listopada godz. 11:00 
Cena: 16 zł norm./14 zł ulg., 
grup./13 zł tanie poniedziałki 
Wiek: 7 lat 
Gatunek: familijny, fantasy 
Produkcja: USA 
Rok prod.: 2019 
Reż. Joachim Rønning 
Obsada: polski dubbing 
Czas trwania: 1 godz. 58 min. 

 
TANIE PONIEDZIAŁKI: 

13 zł - WERSJA 2D 
15 zł - WERSJA 3D 

* ceny biletów mogą ulec 
zmianie na żądanie                      

Dystrybutora. 

Co grają w … 

Opracowały: A.Chodara, E.Powęska 


