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 W NUMERZE Gra w skojarzenia 
z panią E.Sarzyńską

Zimowa wyprawa Klubu Górskiego

Relacja z wyprawy Górskiego Klubu ,,Jedyneczka''
Gra w Skojarzenia z nauczycielką geografii p.Elżbietą
Sarzyńską
Pomagamy !Noworoczna wizyta Samorządu w Domu
Dziecka
Orkiestra gra już 80 lat :)
 Władcy języków i sporty zimowe 
 Czytanie dodaj do ulubionych ! Wyprawa do Narnii IVc
 Nasze pasje - podróże ...
 Uśmiechnij się :)

:)

                     Kolejne szczyty zdobyte !

J.Socha

MJ
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Jestem… 
Nauczycielem,
przyrodnikiem,
mamą,
optymistka,
osobą cierpliwą.
Moje
dzieciństwo…
To wiele miłych
wspomnień,
wakacje u
babci, śnieżne
mroźne zimy
oraz zapach
żywej choinki i
pomarańczy.
Kiedy byłem
uczniem,
najbardziej
lubiłam… W
szkole
podstawowej
lubiłam
geografię ,a w 
liceum biologię.
Bardzo lubiłam
też język polski
oraz Rosyjski.
Uwielbiałam
zakupy w
szkolnym
sklepiku.
Wymarzony
uczeń to… To 
uczeń z pasją
do przedmiotu,
dociekliwy,
kreatywny,
zadający
dodatkowe
pytania
dotyczące
tematu. W
naszej szkole
są tacy
uczniowie i
marzę, żeby
było ich więcej.

Jako
nauczyciel
mogę
,,przymknąć
oko’’ na… Jako
nauczyciel
często
,,przymykam
oko’’ na wybryki
moich uczniów,
ale nie toleruje
kłamstwa i
braku kultury.
Moi uczniowie
wiedzą, że
cenię sobie
uczciwość.
Wiedzą, że
mówiąc prawdę
tylko u mnie
zyskają- nie
stracą.
Nie lubię, gdy
uczeń…  Nie
wykorzystuje
swoich
możliwości
poznawczych, a
wiem, że stać
go na więcej.
Gdybym nie
była
nauczycielką
to… Nie
wyobrażam
sobie innego
zawodu, od
szkoły
podstawowej
chciałam być
nauczycielem.
W wolnym
czasie…
Spędzam czas
z rodziną i
czytam książki.
Rozśmieszają
mnie…

Wielokrotnie
rozśmiesza
mnie poczucie
humoru moich
uczniów na
lekcjach.
Ulubiony
film/książka…
Więcej czasu
poświęcam
czytaniu
książek, mam
wiele
ulubionych,
najbardziej lubię
polskie powieści
natomiast moją
ulubioną
książką z
dzieciństwa są
,,Dzieci z
Bulerbyn’’.
Nasza szkoła
jest… Jest
wyjątkowa,
umożliwia wielu
uczniom
odkrywanie  i
rozwijanie
swoich
talentów  np. gra
w orkiestrze
szkolnej, praca
w gazetce
szkolnej lub
działania w
ramach
Samorządu
Uczniowskiego.
Uczniowie
szczególnie
lubią rozwijać
swoje zdolności
organizatorskie
poprzez pomoc
w
przygotowaniu
imprez

szkolnych np.
kiermaszy. Jest
wtedy wielu
chętnych do
pomocy.
Motto
życiowe… ,,Na
naukę nigdy nie
jest za późno ‘’ i
dotyczy to
zarówno
uczniów i
dorosłych oraz
,, Wierzę, że
czynione dobro
powraca.’’ 

Wywiad
przeprowadziły:
Nina Parysz    i
Julia
Pierścionek 

Asy Wywiadu

.

.

,, Moi uczniowie wiedzą ,że cenię uczciwość"  O  szkole z dzieciństwa i pasjach życiowych rozmawiamy z
nauczycielką biologii i geografii-p .Elżbietą Sarzyńską                                          

.

.
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI ZORGANIZOWAŁ AKCJĘ NA RZECZ POBLISKIEGO DOMU DZIECKA

Z noworocznymi życzeniami udali się członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunam-i paniami
Agnieszką Smagałą i panią Dorotą Zagulską do pobliskiego Domu Dziecka na ulicy Podleśnej w Stalowej Woli.,,
Dzięki finansowemu wsparciu jaki otrzymaliśmy od firmy Superior Industries, mogliśmy zakupić prezenty dla
podopiecznych" cieszyła się pani Dorota Zagulska.
Kolejny już raz wolontariusze naszej szkoły pospieszyli z pomocą dzieciom z Domu Dziecka, przekazując im
podarunki. Prezenty podarowane podopiecznym sprawiły wiele radości i wywołały uśmiech na ich twarzach.
Oprócz prezentów dla dzieci -udało nam się z pomoćą przychylnej naszej akcji firmie sfinansować zakup nowego
odkurzacza- ten praktyczny prezent na pewno ułatwi utrzymanie porządku podopiecznym Domu Dziecka.
,,Najważniejsze jednak jest to ,że nasi uczniowie zaangażowali się w akcję. Chciałybysmy , by uczniowie naszej
szkolły byli wrażliwi na potrzeby innych dzieci. Umiely dzielic się tym , co mają. Obdarowywali kogoś swoją
uwagą , troską. Dzielili się radością" Zgodnie mówiły opiekunki Samorządu Uczniowskiego 
                                                                                                          
                                                                                                 Oprac. SU

.

                                               
                                           UCZYMY SIĘ POMAGAĆ !

.

.

.



www.nowiny24.plNowiny | Numer 6 03/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPrzybij piątkę

.

.

ice-hockeyski jumping

.

.

D.Zgoogle



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 6 03/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Przybij piątkę

 Urodziny Orkiestry :) 

80 lat

80 lat

,,Jest w
Orkiestrach
Dętych jakaś
siła "
Uczniowie
naszej szkoły
dzięki
współpracy z
MDK w
Stalowej Woli
uczą się grać
na
instrumentach
dętych

80 lat

Koncert Jubileuszowy

WYDARZENIA  
     SZKOLNA ORKIESTRA DĘTA 
     NA  KONCERCIE JUBILEUSZOWYM

Drugiego lutego 2019 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbył się
koncert jubileuszowy. W roli głównej wystąpiła Orkiestra Dęta pod wbatutą
Mieczysława Parucha. Zaprezentowała ona światowe przeboje zarówno
skoczne, jak i spokojniejsze. Te bardzo dobrze wszystkim znane i te,
które usłyszeliśmy po raz pierwszy. Orkiestra należy do grona
rówieśników Stalowej Woli i 12 listopada 2018 roku skończyła 80 lat, co
czyni ją najstarszym zespołem muzycznym w naszym mieście. Od lat w
Orkiestrze występują także uczniowie naszej szkoły:)
To było niesamowite przeżycie zagrać w tym koncercie , po pierwsze
dlatego że był to koncert urodzinowy, po drugie dlatego ,że publiczność
tego wieczoru była wyjątkowa.
Jako specjalni goście wystąpili: Monika Kuca ze śpiewem, klarneciści
Janusz Turek i Janusz Hadała. Monika Turek, Paweł Steczkowski i Witold
Haliniak, którzy również zaprezentowali swoje umiejętności w grze na
instrumentach. Jestem dumny,że gram w tak wspaniałej Orkiestrze.
K.PiotrowskiKierownik Orkiestry

Mieczysław.Paruch

K.Gryn

:)
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                                                     CZYTANIE- dodaj do ulubionych!

W Narnii

:)

Wygraliśmy Ptasie Mleczko:)

WIELKA WYPRAWA DO NARNII

Grupa śmiałków z IVc wyruszyła po przygodę do
baśniowej krainy Narnii. Zamiast kompasu użyliśmy
gry planszowe, opracowanej na podstawie słynnej
książki ,,Opowieści z Narnii". Zadania ukryte były 
w różnych punktach planszy. Punkty zaś
zdobywaliśmy wykonując kolejne zadania lekturowe.
Utworzyliśmy cztery drużyny: Piotra, Edmunda, Łucji,
Zuzanny.
Niektórzy uczestnicy gry przygotowali potrzebne
rekwizyty i elementy kostiumu. Zadaniem zwycięskiej
drużyny było zgromadzenie jak największej ilości kart
gry.Te zaś można było zdobyć odpowiadając na
pytania ,dotyczące tresci lektury.Niektóre były
rzeczywiście trudne. Zwycięzcy zdobyli Ptasie
mleczko :) Na szczęście nie było  zaczarowane przez
Bialą Czarownicę ! Takie spotkania z lekturą bardzo
nam sie podobają. Może sami kiedys opracujemy
naszą gre do wybranej książki. Byłoby super.
PS Pozdrowienia z Narnii, która budzi się do życia
przesyłają uczestnicy czytelniczej wyprawy. A... faun
Tumnus już odczarowany. Jest cały i zdrowy. 
Dobro i odwaga znów zwycięzyły. Do zobaczenia 
w szkolnej bibliotece.

MJ

Mj

MJ
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Mikołaj w Dubaju

W oceanarium

  
 
                               NASZE PASJE :   PODRÓŻE

W tym roku podczas ferii zimowych wyjechałem 
z rodziną do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Mieszkaliśmy w mieście Dubaj. Tam właśnie
,,wspiąłem się" na najwyższy budynek świata!
Świetnie bawiłem się w Legolandzie i  Aqua-Parku.
Odwiedziłem także Abu-Dabi stolicę tego kraju.
To były ferie pełne wrażeń. 
                                  Mikołaj Zalot

 

Te ferie były wyjatkowo udane.Wraz zrodzina
spędziłem je w Anglii. PIerwszy raz leciałem
samolotem i zobaczyłem /zwiedziłem zakątki Anglii.
Zdjęcie pochodzi z wycieczki do Oceanarium. Było
świetnie. To były ferie inne ,niż zwykle. Pozdrowienia
dla Jedynki , a szczególnie dla 4c Dawid

JZ

D,K
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   DNI OTWARTE W JEDYNCE    NADCHODZĄCE WYDARZENIA

         

     ROZWIŃ SKRZYDŁA W JEDYNCE !

Ten numer gazetki przygotowali : 

   NINA PARYSZ
   JULIA PIERŚCIONEK
   KACPER PIOTROWSKI
   MIKOŁAJ ZALOT
   DAWID KOCHAN
   MILENA PIOTROWSKA

   NAUCZYCIELE wspierający projekt:
   Marzena Janusz
   Joanna Puskarczyk
   Dorota Zagulska

   Zapraszamy do współpracy.
   Kolegium Redakcyjne co wtorek 7.10 s.25
   
   

Wybierz Jedynkę

:)

Graj w Szkolnej Orkiestrze Dętej

Obserwacje w terenie ::"

Klub Literacki  Redakcja szkolnej gazetki Zajęcia
Sportowe i Taneczne Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Władcy Słów- język angielski i niemiecki Geogebra
To tylko niektóre propozycje zajęć rozwijających
zainteresowania

MJ

MJ

MJ

MJ


