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Jak przygotować
rower na majówkę?  

Przyjaciele

                Temat numeru: Jak zdobyć przyjaciela? 

 

Szkoła Mistrzów-
sport szkolny

O swojej pasji-
kolarstwie opowiada
Konrad!

Dowiecie się, jak
przygotować rower
do jazdy, zadbać   o
swoje
bezpieczeństwo...

26 maja 
Dzień Matki !!!

Nie zapomnijcie
złożyć życzeń.
Podpowiadamy
,jakie niespodzianki
spodobają się
Waszym Mamom
najbardziej...

Ponadto: 
nowe strony:
Uśmiechnij się
DIY-zrób to sam
Szkolny LOOK
 

Do wygrania:
Karta VIP!!! 
-obiad bez kolejki
-kapitan drużyny
czytaj więcej...

.

Gra w
skojarzenia              

Wywiad z panią
Dorotą Zagulską
nauczycielką
języka angielskiego
i niemieckiego

Czytanie dodaj 
do ulubionych! 
Recenzja książki 
Katarzyny Zychli
,,Dziewczynka tańcząca 
z wiatrem"
Witryna Poetycka
Alicja Olech ,,Cień " 

MJ

DZ
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                          Gra w skojarzenia
                    z panią Dorotą Zagulską

Jestem...
niepoprawną
optymistką,
konsekwentnie
dążącą do
celu.
Moje
dzieciństwo...
to smak
oranżady i
słodkich
ptysiów. To gra
w gumę,fikołki
na trzepaku,
zabawy w
podchody. To
wakacje u
mojej babci,
jazda konna i
magiczne
szkiełka-
sekrety w
ogrodzie
dziadków. 
Kiedy byłam
uczniem,
najbardziej w
swojej szkole
lubiłam...dźwięk

dzwonka na
przerwę ha ha
ha. Bardzo
miło
wspominam
moją klasę i
panią
wychowawczynie
Izabelę Bernat.
Byliśmy super
zgraną
drużyną.
Wymarzony
uczeń... to
twórczy uczeń.
To uczeń,
który otwiera
się  na
nauczyciela i
obdarza go
zaufaniem.
                
Gdybym nie
była
nauczycielem
to...prowadziłabym
własną
agencję
reklamową

 Nie lubię, gdy
uczeń...
nie jest
aktywny i ma
w nosie
wysiłek
nauczyciela,
włożony do
realizacji lekcji,
jawnie okazuje
brak
zainteresowania.
W wolnym
czasie...
realizuje swoje
pasje, robię to
co sprawia mi
przyjemność  
                         
         i ładuje
moje
wewnętrzne
akumulatory.
Jestem
pedantyczną
osobą,
wdrażającą 
swoją wizję
doskonałości

we wszystkim
co robię.
Rozśmieszają
mnie...zabawne
sytuacje,
dowcipy i
kabarety. 
Bardzo lubię
dobre
komedie.
Ulubiony
film/ksiązka...
ulubiony
film:       ,,Gone
with the
Wind"                      
( ''Przeminęło
z wiatrem").
Hmm..nie
mogę wybrać 
jednej ulubionej
książki..kocham
czytać.
Szelest
przewracanych
stronic to
wspaniały
dźwięk dla
moich uszu.

Motto
życiowe...
" The only way
to achieve the
impossible is
to believe it is
possible" by
Marton
Csokas.

Moją rolą ,
jako
nauczyciela
oprócz
nauczania jest
stałe
motywowanie
do pracy i
wzbudzanie
zainteresowania
językiem
obcym.
Nauczyciel o
wysokim
poziomie
kultury

pedagogicznej
mobilizuje
ucznia do
działania,
aktywizuje
jego
poszukiwania.

. DZ
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Ola i Agata

Nasza paczka

Pytanie : Czym
jest przyjaźń  ?
Postawiliśmy to
pytanie zadać
zaprzyjaźnionym
klasom : Vb  i
Va , VIa, VIb
oraz VI c.
Wszyscy
zgodnie
stwierdziliście
,że przyjaźń to
jedno z
ważniejszych
uczuć. W burzy
mózgów
utworzyliście
własne definicje
przyjaźni .

 
          Przyjaźń – ,, bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości szczerości;    
          i   zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji’’ Słownik języka polskiego.
                                                           

Jak blisko
byliście
słownikowej
definicji
przyjaźni zaraz
się przekonacie.
Oto jakimi 
słowami
opisywaliście
najczęściej 
przyjaźń .
Przyjaźń to …..
Stworzenie
więzi
Spędzanie ze
sobą dużo
czasu
Długie rozmowy
Wspieranie się
Pomaganie
sobie
Pocieszanie
Lojalność

Wierność
Dobro
Wzajemne
zaufanie
Jaki jest dobry
przyjaciel ?
Nie zostawi       
w potrzebie
Pomaga          
w lekcjach
Ma dla Ciebie
czas
Umie słuchać
Człowiek o
podobnych
zaintereso-
waniach
Rozumie mnie
Nie skupia się
tylko na sobie

Przy nim mogę
być sobą
Zwraca się do
mnie z
szacunkiem
Cieszy się z
moich
sukcesów
Co ty dajesz
swojemu
przyjacielowi?
Pomagam
Słucham
Jestem szczery
Mówię wprost,
kiedy mi się coś
nie podoba

Pamiętam o 
Urodzinach
przyjaciela
Przygotowuje
niespodzianki 
Zarażam
dobrym
humorem
A kto nie
mógłby zostać
twoim
przyjacielem?
Obgaduje za
plecami
Dokucza innym
Nie ma nic
ważnego do
powiedzenia

Jak zdobyć
przyjaciela?
Być sobą ,
nikogo nie
udawać
Nawiązać i
podtrzymywać
kontakt
Być życzliwym i
uczynnym
Uśmiechać się
!!!
Co daje
przyjaźń ?
Radość
Szczęście
Poczucie
akceptacji
Nie jesteś
samotny

.

.
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.

Przyjaciółki.Oliwia i Sara

 Nasze szkolne przyjaźnie

.

.,
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                                                                                        Akceptacja
Każdy z nas chciałby zostać zaakceptowany przez innych i każdy z nas jest inny niż wszyscy, bo każdy jest
wyjątkowy na swój sposób. Większości ludzi naśmiewa się z innych osób z powodu "inności", jednakże to nie
jest powód do naśmiewania się z kogoś, bo każdy ma jakieś wady. Nie ma ludzi idealnych .Najważniejsze jest to
co mamy w środku,jacy jesteśmy. To, że ktoś ma inne włosy, więcej waży czy też jest wysoki lub niski to nie jest
problem, żeby się z nim przyjaźnić. Trzeba patrzeć pozytywnie na człowieka, a nie widzieć w nim same wady.
(Weźmy przykład z psów - ich nie obchodzi rasa, ani pochodzeni.) Wszyscy potrzebują akceptacji, więc im ją
dajmy, wtedy inni zaakceptują nas.
Oliwia Grudzińska

Krystian z koleżankami.

Szkolni przyjaciele

.

.

..

.

.

.
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"Harce na rowerze"

 Każdy będzie ze mną w zgodzie,
że rowery są dziś w modzie.
Po co czekać na tramwaje?
Góral większą frajdę daje.

Jeżdzę szybko na górskim rowerze
Mijam motocyklistę na skuterze
Pedałuję dziarsko, skręcam śmialo
Nigdy nie mam dosyć, ciągle mi mało.

Szosujmy chyżo na przejażdżkę,
by dotlenić swoją czaszkę!
Ścieżki i pagórki pięknie zapraszają
tor rowerowy dla nas otwierają.

Konrad Zagulski kl. IVc

Konrad Zagulski

Konrad z tatą

                                                                                  

  Rowerowa pasja Konrada z  IVc
                        

Jazda na rowerze od zawsze była moim ulubionym
zajęciem.  Bardzo wcześnie nauczyłem się jeździć na
dwóch kółkach i wyruszałem na rowerowe wycieczki z
moim tatą.
Rowerowego bakcyla zaszczepił w mnie właśnie mój
tato, który czynnie pasjonuje się wyczynową jazdą i
bierze udział w maratonach. Rower to również moja
pasja i wspaniały sposób na aktywne spędzanie
czasu.
 Co roku poprawiam swój rekord prędkości, trenując na
trasach rowerowych , aby moc w przyszłości
wystartować na zawodach Scandia Maraton. 

Konrad Zagulski

DZ

DZ
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Rowerzysta powinien:
Być czujny i zawsze rozglądać się na boki (gdy rower
ma lusterka –spoglądać w nie często) oraz słuchać,co
dzieje się dookoła – jazda w słuchawkach –
niedozwolona.
Jeśli to tylko możliwe, unikać jeżdżenia po ulicy – jeśli
nie ma ścieżki rowerowej, to może korzystać z
chodnika
 Jeździć zawsze prawą stroną
Nigdy, przenigdy nie wjeżdżać z impetem na jezdnię
Nigdy przenigdy nie przejeżdżać przez ulicę na
przejściu na pasach – trzeba zsiąść z roweru  i
przeprowadzić go przez jezdnię
Gdy ma przed sobą plecy pieszego – użyć w
odpowiedniej od niego odległości dzwonka
Sygnalizować ręką (jeśli umiejętności na to pozwalają)
zamiar skręcenia
 W grupie jechać gęsiego
 Unikać popisów i „szarżowania” – np. nie puszczać
kierownicy w czasie jazdy
Omijać z daleka parkujące samochody, bo za
ewentualne zarysowania odpowiadają rodzice . Poza
tym ktoś może właśnie wysiadać i trafić rowerzystę
drzwiami

Wyposażenie roweru
Zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia" każdy rower powinien być wyposażony
w: z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne
barwy białej lub żółtej selektywnej;

z tyłu - co najmniej w jedno światło odblaskowe
barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz
co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy
czerwonej;
co najmniej w jeden skutecznie działający
hamulec;
w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o
nieprzeraźliwym dźwięku.
dopuszcza się, aby światła pozycyjne roweru i
wózka rowerowego były zdemontowane, jeżeli
kierujący tym pojazdem nie jest zobowiązany do
ich używania podczas jazdy, czyli np. w dzień;
wystarczy jeżeli takie światła mamy np. w
kieszeni, plecaku, albo w domu i nie zamierzamy
jeździć po zmroku. UWAGA ! Nie dotyczy to
światła odblaskowego tylnego o barwie czerwonej,
które musi być zamontowane na stałe.

.
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                     Gra w tenisa i pływanie. 
              O swoich pasjach opowiada Ania

Cześć mam na imię Ania. Chodzę do 4 klasy. Od 5 lat
ćwiczę grę w tenisa ziemnego. Moja przygoda z
tenisem zaczęła się, gdy miałam 5 lat. Pierwszy rok
były to zajęcia ogólnorozwojowe trzy razy w tygodniu
po 1,5 godziny. Później były ćwiczenia na korcie np.:
odbicie piłki , serwis , gra na małym polu, a teraz
odbijamy na całym polu i  treningi od tego roku mam
tylko dwa razy w tygodniu po 1,5 godziny.  Na
początku wszystkie dzieci były  w jednej  dużej 
grupie,  a  od 3 lat podzielono nas na 4 osobowe
zespoły. Już od kilku lat biorę udział w turniejach w
Stalowej Woli.
W IV klasie zaczęłam uczęszczać na zajęcia z sekcji
pływackiej MOTYL  na basenie w Stalowej  Woli oraz
uczę się grać na trąbce w MDK. 
A teraz napiszę, jak planuję dzień . Wstaję o 6:15 . Jem
śniadanie , myje zęby , ubieram się i jadę do szkoły.
Po szkole w poniedziałek, wtorek i środę mam zajęcia
z gry na trąbce, później jadę na basen. W
poniedziałki    i w piątki dochodzi tenis i angielski. Do
domu przyjeżdżam o 18:00 . Odrabiam zadania
domowe  i odpoczywam. Ania Kudelska IVb

Brawo Ania

Pływam jak rybka. Ja w przyszłości

.

. .
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CZYTANIE DODAJ DO ULUBIONYCH!

Książka Katarzyny Zychly pt. "Dziewczynka tańcząca
z wiatrem idealna dla nastolatek. Odpowiada o historii
 Aleksandry , która uwielbiała pływać . Bardzo często
brała udział w zawodach pływackich, gdzie odnosiła
sukcesy. Pewnego dnia decyduje się na ryzykowny
skok do wody, po którym w ciężkim stanie trafia do
szpitala . Okazuje się że będzie jeździła na wózku , na
wieść o tym dziewczynka się załamuje. Wracając do
domu ze szpitala Aleksandra przeżywa trudny okres w
życiu, trudno jej się pogodzić z sytuacją w jakiej się
znalazła . Pewnego razu Ola poznaje się z wiatrem, z
którym później się zaprzyjaźnia . Mówi dziewczynce ,
aby się nie bała i nie poddawała. Z czasem Aleksandra
jest coraz bardziej radosna , odzyskuje chęć do życia .
Zaprzyjaźnia się z nowymi rówieśnikami z klasy , z
którymi ma bardzo dobry kontakt . Wreszcie nie czuję
się samotna i opuszczona. 
Recenzję przygotowała Klaudia Stefaniak 

Ulubiona książka Klaudii

WITRYNA POETYCKA 

„Cień”
Galopem się puszcza wzdłuż plaży,
Zew wolności go wzywa, więc marzy.
Swawolne kosmyki wśród słońca,
Kręcą się, kręcą bez końca.
A stukot kopyt daleki,
Wspomnień przywołuje rzeki.
Gdy wtulam się w sierść bursztynową,
On łzy moje otrze swą mową.
I choć nikt nie rozumie tych słów,
Cieniu, mój Cieniu mów, mów. 

Alicja Olech

Alicja

.

.
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DZIEŃ MAMY

Moja Mama 

Moja kochaną Mamę znam od urodzenia,
Kocha mnie, chociaż czasem jestem nie do zniesienia.
Bywa, że się wkurza na mnie i naprawdę złości,
Ale zaraz potem patrzy z oczami pełnymi miłości.

Moja Mama dba o mnie i we wszystkim wspiera
Kiedy odnoszę sukcesy duma ją rozpiera.
Pozwala mi na wiele i wiele wybacza,
A kiedy się rozbrykam do akcji wkracza.

Kiedy mi ciężko i naprawdę źle
Jak zażegnać kłopoty, Mama zawsze wie. 
Kochana Mamo dziś Twoje święto,
Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną.

Oliwia Grudzinska

                  O czym marzy Mama?

..

Na to pytanie starali się odpowiedzieć uczniowie Va.
Oto wyniki naszej sondy.
O czym marzą nasze Mamy ?
- o świętym spokoju
-  chciałaby bym stała się bardziej samodzielna
-  wyjeździe z koleżankami na wycieczkę
-  o porządku w moim pokoju
-  o tym, bym zdała dobrze egzamin w szkole
muzycznej
- by ktoś chociaż raz ugotowałby obiad dla niej
-  bym zaparzyła jej kawę
- wycieczce –niespodziance
-  chciałaby kupić sobie nową torebkę
- marzy o tym bym dobrze się uczył

..
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                     Niespodzianka dla Mamy 

.

Moja Mama Portret Mamy

                                   

                                    Dla Mamy

Jakie niespodzianki przygotowujemy dla naszych
Mam? 
- Napiszę wiersz dla mojej Mamy
- Przygotuję piękną laurkę
- Złożę życzenia i wysprzątam cały dom
- Tego dnia będę jej szczególnie pomagała
-  Przygotuję dla Mamy jej ulubioną sałatkę owocową  
  i podam w serduszkowym naczyniu
-  Wspólnie się gdzieś razem wybierzemy i powiem jej
, jak bardzo ją kocham
   Przygotuję torebkę serduszko i włożę do niej liścik z
zyczeniami
    Kupię Mamie zegarek Smart Watch!
 
A Wy jaką niespodziankę przygotujecie dla swojej
Mamy ? Czekamy na fotorelacje z 26 maja. Pokażcie ,
jak kochacie swoje Mamy…

.

:) Laura IVc
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Mama Narysowałam portret Mamy

Mama Moja Mama- Kacper Witrych

                                                             

                                                                      Portret mojej kochanej Mamy

:) Karolinka IVc

:) :)
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-Dlaczego wulkan dostał piątkę?
Bo był aktywny.

-Mamo dostalem 6 mówi Jaś
- A z czego pyta mama?
-3 z historii, 2 z matematyki i 1 z polskiego!  

   UŚMIECHNIJ SIĘ!

Moda Moda Moda Moda 

Szkolny lifestyle
Realizacja: Klaudia Kołodziej, Julia Dołowy,  Karolina
Skromak

.

Jak się nazywa rozmowa dwóch wędkarzy?
Pogawędka

Jak się nazywa posolona firanka?
Zasłona

Jak się nazywa wycie małego raczka?
Wycieraczka

Jak się nazywa farmer, który uzywa technologii?
Farmaceuta

 Wybrał :Mikołaj Latawiec IVb

Romantycznie i wiosennie

Na sportowo

Cudownie...

,

.

:)

:)
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