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           WYGRAJ KARTĘ NIEPYTAJKĘ !

WEŹ UDZIAŁ W NASZEJ ZABAWIE
PRIMAAPRYLISOWEJ :)
TROP Z NAMI WIOSNĘ W SZKOLE
WYJDŹ Z KOMÓRKI !
CZYTAJ WIOSENNĄ PROGNOZĘ POGODY
DLA JEDYNKI
O WIELKANOCY OPOWIE KSIĄDZ
STANISŁAW MATIASZEK :)

Zwiastun świąt- konkurs szukaj

                                             W WIOSENNYM NUMERZE

                                                                    WITAJCIE

Czy Wy też nie możecie już doczekać się wiosny ?
Ciepłych dni, słońca. Świąt Wielkanocnych?

W tym numerze gazetki ,,ukryliśmy " kilka zwiastunów wiosny i świąt- Waszym zadaniem jest ich
znalezienie i nazwanie obrazków.

Losujcie pytania konkursowe, które dla Was przygotowaliśmy  i wygrywajcie Karty Niepytajki.
Na pewno się przydadzą !!!

Zapraszamy do Saloniku Prasowego na długich przerwach !
                                                                

                                                        Redaktorzy Szkolnej Redakcji
Ten numer gazetki przygotowali:

Nina Parysz, Kacper PIotrowski ,Natalia Pamuła, Lena Grys, Adrian Sajdak, Ewa Karlikowska, NIkola Toś.
Milena Piotrowska, Karolina Piekarz. Oliwia Siembida. Oliwia Mencfel

Nauczyciele wspierający projekt : M.Janusz, J.Puskarczyk, M.Radwańska, D,ZAgulska.
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wiosna

:)

                   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE 

„Coraz dłuższe dni nastają, sroga zima odjechała. 
A do życia powolutku budzi się przyroda cała.” 
Tadeusz Boy-Żeleński
W czwartek  - 21 marca uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Stalowej Woli powitali wiosnę
uśmiechem, przebraniem oraz wspaniałym humorem.
Organizatorem szkolnego konkursu na najlepsze
wiosenne przebranie był Samorząd Uczniowski. W
myśl hasła „ Kto przebrany ten nie pytany J
‘’wybieraliśmy najciekawszy kostium dla „Pani
Wiosny”. Uczniowie z ogromnym entuzjazmem i
talentem prezentowali swoje wiosenne kreacje. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje klasa  3 „a’’ wraz z
panią wychowawczynią Agnieszką Kawa oraz panią
Moniką Woch. Pierwszy Dzień Wiosny zawsze jest
doskonałą okazją do radości i zabawy o czym
zapewnili nas również uczniowie klasy 2 „a’’ wraz z
wychowawczynią panią Beatką Paterek, którzy
również zasługują na wyróżnienie. Obie klasy
otrzymały słodkie upominki od Samorządu
Uczniowskiego. Uczniowie z klas starszych, którzy
niecodziennym strojem przywitali I – wszy Dzień
Wiosny również dostali słodką czekoladową
niespodziankę.
Nad całością przedsięwzięcia czuwali opiekunowie
SU: pani Agnieszka Smagała i pani Dorota Zagulska.

MJ

MJ
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Wiosna w zetówce Do szkoły przyleciały bociany

 

 KONKURS W której sali lekcyjnej wytropiliśmy
bociany? Podaj numer sali.

D.P

D.P MJ
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W świątecznym nastroju

MJ

                                                                   INTERWENCJE

                                     Wiosną do ludzi ...Wychodzimy z komórek !

Wyjdź z komórki

  Miewacie czasami problem z nadużywaniem telefonu? Może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy? Ten
problem pojawił się też  w naszej szkole.. Wystarczy przejść po korytarzy szkolnym ,by spostrzec jak to zjawisko panoszy się w naszej

szkole.. Uczniowie siedzą na ławkach obok siebie,ale każdy patrzy w ekran swojego telefonu. NIby są blisko siebie, ale tak naprawdę nie rozmawiają ze sobą. 

 Pewnie zdarzyło sie i Wam,że chcieliście po prostu porozmawiać, ale bardziej interesująca wydawała się koledze/koleżance gra.lub to ,co właśnie pokazało się

w Internecie,. 

  Telefony miały  nam pomagać w kontakcie lub służyć nam jako źródło informacji, . W ostatnich latach ludzie zaczęli tworzyć różne portale społecznościowe. Nie

mówię o tym, że są złe, ale czasami odsuwają nas od świata i  szukamy  przyjaciół w Internecie.

  Nie trenujemy ważnych umiejętności prowadzenia rozmowy twarzą w twarz. Może warto zainwestować

 w drugiego człowieka,który jest blisko nas. Może właśnie szuka naszej uwagi? Wszystkim zrobiłoby się milej ,gdybyśmy więcej ze sobą rozmawiali :) i tworzyli

zgraną grupę, klasę , społeczność szkolną. Bądźmy siebie ciekawi. 

 Problem z nadużywaniem ,,komórki" przez nielktórych uczniów- nie tylko na przerwie ,ale nawet na lekcjach- zauważyli też nasi nauczyciele i panie dyrektor. 

Pewnie dlatego niedawno wychowawcy przypomnieli nam zasady korzystania telefonu komórkowego

w szkole. 

 Przypomnijmy -zgodnie ze Statutem szkoły- uczniowie mogą  korzystać z telefonu na przerwie tylko za pozwoleniem nauczyciela dyżurującego , o ile wskażą

ważną potrzebę skomunikowania się np. z Rodzicem.W czasie lekcji zaś uczniowie mogą korzystać z telefonu ,jeślli nauczyciel zaplanuje działania lekcyjne z

wykorzystaniem telefonu. W innych przypadkach nie zezwala się na używanie telefonów w szkole.. I dobrze.Będziemy mieć  więcej czasu na przerwie dla

siebie !  Na lekcjach więcej czasu na naukę :)

Nie serwujcie sobie sami tego zniewolenia, wyjdźcie z komórek i korzystajcie z wiosny :) Nina i członkowie Redakcji :)

KONKURS  FOTOZAGADKA

W której sali lekcyjnej znaleźliśmy to gniazdo ptaków?
Podaj numer sali lekcyjnej-do wygrania słodka
niespodzianka.

g



www.nowiny24.plNowiny | Numer 9 03/2019 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLPrzybij piątkę

pisankiWielkanocny koszyczek

Jestem ?
Kapłanem ze
Zgromadzenia
Świętego
MIchała
Gabriela.
Moje
dzieciństwo?
Było
szczęśliwe w
licznej rodzinie
Jako uczeń, w
szkole
lubiłem..
Przedmioty
humanistyczne,
szczególnie
język polski i
historię
Lubię ,kiedy
uczeń..
Wykazuje się
pasją, zadaje
pytania i szuka
odpowiedzi na
nie

W wolnym
czasie?
Lubię czytać.
Lubię ambitne
kino i dobrą
muzykę
Prawdziwe
szczęście?
To żyć w
zgodzie ze
swoim
sumieniem
Kiedy jest mi
trudno..
Zwracam się w
modlitwie do
Boga, szukam
też wsparcia
przyjaciół
Na wiele
słabości,
niedoskonałości.
Przeszkadza
mi Nie lubię
cynizmu i
dwulicowości

Nie lubię  złych
zachowań i
braku
szacunku dla
czyjejś
godności

Czym
chciałby
jeszcze
zajmowac się
ksiądz?

Nie
wyobrażam
sobie obrać
innej drogi niż
tę, na której
jestem
Motto
życiowe?
Towarzyszy
mi wiele
bezcennych
wskazań/ które
odnajduję

w szczególnie
w Słowie
Bożym. Od
wielu lat
bardzo
inspirują mnie
słowa świętego
Jana Vianney'a
: „Bogu -
serce,
ludziom -
uśmiech,
sobie -
krzyż...”
W czasie
swiąt..
Najistotniejszym
dla mnie jest
czas
przygotowania
w wielkim
poście, a
szczególnie w
 czasie triduum
paschalnego.
Lubię

też
obrzędowość
w którą obfitują
te święta np.
święcenie
pokarmów na
stół
wielkanocny
Czego
życzyłby
ksiądz
uczniom?
Przede
wszystkim
życzę
najważniejszego
daru jaki
przynosi nam
Chrystus
zmarywychwastały
tj. daru pokoju 
w sercu.
Ponadto
życzę, aby
święta były
rodzinne i
pełne ciepła

A jak ksiądz
spędzi
święta?
Święta
kapłańskie to
przede
wszystkim
posługa
wiernym,
którzy w tym
czasie tłumnie
odwiedzają
kościoły. Mimo
to liczę na kilka
chwil
wytchnienia w
radosnym
nastroju, jaki
niosą te święta

Dziękujemy za
miłą
rozmowe.Bóg
zapłać.

Kacper i Adrian

,,BOGU-serce, Ludziom-uśmiech, sobie-krzyż " Kilka dni przed Wielkanocą rozmawiamy z księdzem
Stanisławem 

googleMJ
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   DODATEK SPECJALNY

WESOŁYCH ŚWIĄT !

Czy wiecie,że w okolicach Stalowej Woli; w Rzeczycy
i Zaleszanach w czasie świąt obchodzone są ,,TURKI''
?

:)

:)

    

        PROGNOZA POGODY 
                    NA
        NAJBLIŻSZE DNI W SZKOLE

Każdy z nas kojarzy, Wielkanoc z barszczem,
pisankami, barankami i wystrojonymi koszyczkami.
Jednak w niektórych miejscach w Polsce zachował się
zwyczaj, o którym wielu nie słyszało. Mowa tu o
Turkach. 
    Turki to oddział strzegący grobu Chrystusa od
Wielkiego Piątku aż do rezurekcji. Tradycja ta jest
szczególnie obchodzona w Radomyślu nad Sanem i
Woli Rzeczyckiej. Oddział składa się ze zwiadowców i
szeregowych żołnierzy, na czele których stoi basza.
Basza odznacza się kolorowym strojem z peleryną,
długą, często sztuczną brodą i pokaźnym brzuchem.
Basza powinien cechować się poczuciem humoru,
ponieważ to jemu przypada zaszczyt składania
życzeń gospodarzom. Towarzyszą mu cztery koguty -
żołnierze odznaczający się wysokimi czapkami
ustrojonymi kwiatami oraz – tak jak Basza - długimi
brodami. Po zakończeniu niedzielnej mszy odbywa się
uroczysta defilada dedykowana proboszczowi.
Następnie oddział maszeruje z domu do domu głosząc
dobrą nowinę..Oprac.Kacper Piotrowski

Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami
nad stołówką szkolną i biblioteką :)

Jutro spodziewane są niewielkie opady deszczu.
Wyładowania atmosferyczne -burza- przez ,,rz"
spodziewana tylko  na dyktandzie z języka
polskiego.Uczniowie dobrze przygotowani z zasad
pisowni nie powinni się jej  jednak obawiać :)

Grono Pedagogiczne  w pogodnym nastroju -
spodziewamy się wyżów piątkowych...

Temperatura wzrośnie przed Egzaminem
Ósmoklasisty. Gorąco zrobi się w okolicach
15 kwietnia , a temperatura będzie rosnąć
nadal.Trzymajcie się ósmoklasiści :)
Powodzenia !

 Słońca promienie łaskotać będą wszystkich uczniów i
nauczycieli  a wiosenne podmuchy wiatru przyniosą
wszystkim zapach świąt i wiosny :) Wesołych świąt :)

google

google
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Moja ulubiona książka

A ja czytam KOSIKA

Całkiem niedawno nasza nauczycielka języka
polskiego zadała nam lekturę, wszyscy byli
zniechęceni, bo powieść liczyła aż 380 stron i nosiła 
miano lektury obowiązkowej .
Stwierdziłam jednak, że skoro Pani ją nam zadała to
pewnie musi być to wartościowa i ciekawa książka.  si
Nie pomyliłam się !
,,Felix, Net i Nika, oraz Gang Niewidzialnych ludzi”
autorstwa Rafała Kosika to bardzo zaskakująca
książka.  Opowiada ona o trójce nastolatków, którzy
idą do gimnazjum i łączy ich jeden problem. Są oni
dręczeni przez szkolnych chuliganów- Marcela i
Rubena. Wspólnie pomagają sobie i tworzą własną
kryjówkę, w której wymyślają plan jak zdemaskować
szkolnych brutali.  Odkrywają różne zagadki i walczą z
systemami Sztucznej Inteligencji. Według mnie to
idealna książka dla młodzieży w naszym wieku.
  Nina Parysz 6a

Książka -lekarstwo na agresję, przemoc.Podaje
ciekawe rozwiązania problemu.Pokazuje siłę przyjaźni.
Czytajcie!

                                                  CZYTANIE- DODAJ DO ULUBIONYCH !

Książka Katarzyny Pakosińskiej pod tytułem.. Malina
cud-dziewczyna''  opowiada o przygodach Maliny.
Dziewczynka mogła za pomocą szmaragdełka
przenieść się w lata jej mamy.Jej mama ma na imię
Tosia i jest aktorką.Tata ma na imię Adam jest
podróżnikiem i większość czasu spędza poza domem.
Malina ma tez cudownego psa Rudzielca .
W tej książce przeżyjecie z bohaterką  wiele przygód
szkolnych i sercowych :) Ciekawostką w tej książce
jest też to, że trzeba wykonywać różne zadania 
podczas czytania:) Koniecznie zajrzyjcie do tej książki
Życzę wspaniałej lektury i napiszcie do Redakcji,czy
książka Wam się podobała.

Gwarancja dobrej zabawy. Malina przegoni każda
nudę i troskę. Książka polecana dla tych ,którzy lubią
się śmiać. Odpoczniesz przy niej jak w najlepszym
SPA :)  

LENA GRYS IVc

    

 Jak zdemaskować  szkolnych chuliganów ?
 Czytaj detektywistyczną serię Kosika :)

                

                      NA PÓŁCE Z MOIMI ULUBIONYMI      
                                  KSIĄŻKAMI ...

L

N.P
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         Z  OSTATNIEJ CHWILI      

-
KOMUNIKAT 
W związku z nagminnym zgłaszaniem się tych
samych uczniów na lekcjach  od dzisiaj obowiązuje
przepis szkolny regulujący tę uczniowską
nadgorliwość. Szczególnie surowo  karane będą te
zgłoszenia, w których uczeń dopomina się o czas na
wysmarkanie nosa, czy na kolejną  wizytę w toalecie,
zaraz po przerwie. Stracony czas lekcji uczniowie
odpracują ma przerwie obiadowej, podczas której
uzupełnią powstałe zaległości lekcyjne. Tak
zadecydował na Tajnym posiedzeniu z paniami
Dyrektor i Gronem Pedagogicznym z Samorządem
Uczniowskim.

Uwaga. Oddam za darmo jedynkę ze sprawdzianu 
z matematyki. Strapiony

Szukam autora wypracowania z,, Pana Tadeusza''.W
zamian oferuję notatki z Zemsty do- wykorzystania na
sprawdzianie.

Pilne. Zamienię prężną jedynkę z polskiego na tróję
oceaniczną.
 
Hej! Chętnie wybiorę się z Tobą na lody do,, City "
Zakochany

Pani powiedziała,że muszę poprawić tę jedynkę. bo
jak Rodzice ją zobaczą w zeszycie to nie będą
zadowoleni.. Pani ma zawsze rację.Poprawiłem
jedynkę na czwórkę i co ? Oberwało mi się i od
pani i od Rodziców-podwójnie. I za co? Chciałem
dobrze.
                           

MENU W STOŁÓWCE SZKOLNEJ  Nasza stołówka
bierze udział w konkursie Magdy Gessler o słynną
Poziomkę. Pani Danusia- szefowa kuchni wraz ze
swoim zespołem przygotowała na tę okazję specjalne
menu :
Przystawka: małże św.Jakuba flambirowane z sałatką
z mango i truskawkami.
Danie główne: Latający kurczak na liściu zielonej
sałaty z frytkami z buraka
Deser: Browne z czekoladą i truskawkami w polewie
bajecznowiosennej podawany z bazią srebrną
Smacznego

Pan Filip Szafraniec kompletuje Reprezentację
Młodzików na Euro 2019 Najlepszych czeka piłkarska
kariera.

Trwają zapisy na Euro google


