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 Układ choreograficzny, przedstawiający
losy Polski na tle ważnych wydarzeń
historycznych, poruszył nasze serca...

Dla Niepodległej

101 Rocznica Odzyskania Niepodległości

    Uroczyście, wzruszająco 
i przepięknie ...
 Montaż historyczno-muzyczny z okazji
101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
w wykonaniu uczniów VII a wzbudził
wielkie emocje wsród całej szkolnej
społeczności -czytaj, str.

    Twój dom 
 Jest w każdym naszym słowie,
 a słowa są najprostsze-
 chleb, mama, dom rodzinny,
 I Wisła, i Mazowsze
 
I jest w czerwieni maków,
(...)
w piosenkach wszystkich ptaków
i tu,gdzie serce mówi
że to właśnie Polska

 W listopadowym numerze ponadto:
 Dzień Wynalazcy i konkurs
,,Wynalazek na 5 +
 Literacka pocztówka z lektury
,,Kamienie na szaniec"
 Andrzejki - tradycyjne i według
naszych pomysłów.. -czytaj str.
 Uśmiechnij się - najpopularniejsze
wróżby szkolne :)
Sport to moja pasja

:)

         

             DLA NIEPODLEGŁEJ 

MJ

MJ
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                                                 W LISTOPADOWYM NUMERZE :

WYDARZENIA
 
 # SZKOŁAPAMIĘTAMY str. 
   

 

     
 Piersze dni listopada - pełne zadumy i wzruszeń 
      

 Wspomnienie PIERWSZYCH
DYREKTORÓW Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im Wacława Górskiego , Nauczycieli ,
Patrona Szkoły ... - relacja z pełnego wzruszeń
spaceru po stalowowolskim cmentarzu . str..
 Literacka Pocztówka z Lektury,,Kamienie na
szaniec" - w 80 -tą Rocznicę Wybuchu II wojny
światowejKU PAMIĘCI RUDEGO , ALKA i 
ZOŚKI  Czytanie-dodaj do ulubionych! str. 
DLA NIEPODLEGŁEJ - relacja z uroczystej
akademii z okazji Święta  Niepodległości 

CIEPŁO , JESZCZE CIEPLEJ ...
 DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI   str

KOCHAMY PLUSZOWE MISIE ! str.

PODEJMUJEMY SIĘ 
 WAŻNYCH TEMATÓW 
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PRAW DZIECKA
w   NASZEJ
SZKOLE  relacja z
wydarzenia
ANDRZEJKI -fotorelacja

:) MJ
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# SZKOŁAPAMIĘTAMY

UDZIAŁ SZKOŁY W AKCJI MEN

Udział naszej szkoły w Akcji MEN
Celem akcji jest upamiętnienie osób związanych z
historią szkoły i miasta.  W 80 Rocznicę Wybuchu
II wojny światowej szczególnego znaczenia nabierają
miejsca pamięci bohaterów walki o Wolną
Polskę. Wśród zaplanowanych w ramach akcji
zdarzeń było właśnie nasze wyjście na pobliski
Cmentarz i zapalenie zniczy na Grobie Założyciela  i
Patrona naszej szkoły Wacława Górskiego. Kolejno
uczczono pamięć Heleny Górskiej , byłych
dyrektorów Antoniego Sawickiego i Henryka
Strutyńskiego. Następnie księdza Józefa
Skoczyńskiego. Znicze pamięci zapaliliśmy na
Grobach byłych Nauczycieli Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1
Znicz pamięci zapaliliśmy także na mogiłach
,upamiętniających żołnierzy walczących o
wolność podczas II wojny światowej.
Ze wzruszeniem zapaliliśmy znicz na grobie
Anitki-Uczennicy naszej szkoły. Cześć jej pamięci.

,,Trudno wypowiedzieć słowami, co przeżywaliśmy
podczas tego historycznego spaceru. Zaduma i łza w
oku, otarta ukradkiem . Wspomnienia słów , gestów    
i myśli. Pokolenia uczniów i Nauczycieli
uśmiechających się do nas między drzewami w
promieniach ostatniego październikowego dnia ‘’
,,Dziś przychodzimy do Was – My -także Wasi
Uczniowie- Odpoczywajcie w pokoju .Kłaniamy się
Wam nisko –Cześć Waszej Pamięci ‘’
,,Szanowny Panie Profesorze, mój Mistrzu-dziś
przychodzę do Ciebie z moimi uczniami. .Wspominam
Twój uśmiech, we wspomnieniach najtkliwszych-
słyszę  głos swojego ukochanego Nauczyciela.
Dziękuję za wszystko ”Pamięci Stanisława
Wicińskiego
,,Każdy z Nauczycieli oddał cząstkę siebie swoim
uczniom. W tym sensie jego myśl żyje nadal
Pozostanie w naszej pamięci ‘’

,, Z szarym niebem zlał się listopad
Krople kruków opadły na ziemię
Staliśmy w ciszy
W tym dniu mówiła
Przeszłość

Wieczne odpoczywanie-mówiliśmy cicho
Kładąc białą chryzantemę ”

#Szkołapamiętamy

,, Palą się znicze...
Przypominają,
Że ktoś odchodzi, 
Inni zostają.

Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć-
Palą się znicze"

Ryszard Przymus ,,Znicze"

MJ
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                          NIETYPOWE ŚWIĘTA

zdjecie nr 2

Wynalazki w medycynie...
Odkrycie penicyliny.
Antybiotyk o nazwie penicylina został wynaleziony  w
pierwszej połowie XX wieku przez szkockiego lekarza
mikrobiologa Aleksandra Flaminga. Odkrycie to stało
się przełomowym momentem w medycynie i
zapoczątkowało szereg badań nad własnościami
antybiotyków. W wielu sytuacjach ten wynalazek
ratował ludziom życie.
Zadanie 2 
Kim jest wynalazca na zdjęciu nr .... Podaj pełne imię i
nazwisko, nazwę wynalazku i nazwij jej/jego
osiągnięcie. Jaki wpływ miał ten wynalazek na rozwój
medycyny?
Zadanie 3
Wynalazek na 5+
Który z wynalazków uważasz za najważniejszy?
Dlaczego?Podpisane odpowiedzi dostarcz do redakcji
szkolnej gazetki. 
Oprac.Victor Czuliński Vc

Wynalazca- to osoba, która jako pierwsza wynalazła
jakąś rzecz, której nikt przed nią nie skonstruował.
Na pewno korzystasz z tych wynalazków na codzień,
ale czy wiesz kto jest ich wynalazcą.
Weź udział w naszej zabawie...
Zadanie 1:

Chochlik drukarski wymieszał wynalazców. Połącz
właściwie wynalazki z ich autorami.
żarówka                                  Martin Kooper          
internet                                   Guglielno Marconi    
odkurzacz                              Maria Skłodowska-Curie  
telewizor                                 Bob Kohn               
polon i rad                               Thomas Alra Edison    
radio                                        Henry Seeley          
żelazko                                    Zygmunt Wróblewski
                                                 i  Karol Olszewski.    
ciekły azot                                Hubert Cecil Booth      
telefon                                      John Logie Baird         

 Wykonane zadanie dostarcz do szkolnej redakcji.  
(nie zapomnij się podpisać, podaj klasę)      

         9 LISTOPADA
     DZIEŃ WYNALAZCY

.



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 13 12/2019 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Przybij piątkę

  #Szkołapamięta. Literacka pocztówka z lektury  
 ,,Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego

Udział w akcji MEN. Celem akcji jest uświęcenie pamięci tych ,którzy wpisali się w historię szkoły
 i miasta. 
W  80 rocznicę wybuchu II wojny światowej  , szczególne miejsce zajmują  bohaterowie walki      o
Wolną Polskę.

Literacką pocztówką z lekcji języka polskiego rozpoczynamy udział uczniów naszej szkoły w akcji MEN
Historia Alka, Rudego i Zośki –bohaterów powieści dokumentalnej Aleksandra Kamińskiego ,,Kamienie na
szaniec ‘’ zainspirowała nas do rozmów na temat II wojny światowej i sytuacji młodych ludzi, którym przyszło
żyć w czasie grozy. Uczniowie gimnazjum Batorego, harcerze z drużyny ,,Buków ‘’ musieli stać się z dnia na
dzień żołnierzami. Najpierw  brali udział w akcjach Małego Sabotażu w okupowanej Warszawie ,a potem
walczyli w oddziałach Dywersji.
Wykazali się odwagą i mądrością. Uczyli się służby. Ponosili ofiary. Poświęcili miłość i własne szczęście, bo tak
trzeba było. Swoją służbę ojczyźnie przypłacili życiem i pozostawili nam słowa wiersza ,,Testament mój”
Juliusza Słowackiego. Poza walką zbrojną ,wiedzieli że nie mogą zaniedbać nauki. Wolnej Polsce potrzebni
będą wykształceni Polacy .
To oni Zośka , Rudy i Alek powinni być wzorami do naśladowania dla młodzieży. Od nich chcielibyśmy uczyć
się patriotyzmu, mądrości i braterstwa.

Zośce ,Rudemu i Alkowi , którzy umieli pięknie żyć i pięknie umierać-w 80 rocznicę wybuchu II wojny
światowej- Uczniowie klasy 8b wraz z nauczycielką języka polskiego Marzeną Janusz składają ukłon i
zapewniają o pamięci.
 #Szkołapamięta

:) MJ
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   Dzień Pluszowego Misia :)

  

CIEPŁO I RADOŚNIE

:)

25 listopada jak co rok obchodzimy w szkole ,,Dzień Pluszowego Misia’’. Każdy przynosi do szkoły swojego
ukochanego misia i spędza z nim czas. Patrząc na swoją maskotkę można przypomnieć sobie dzieciństwo
 i powspominać miłe chwile. Ja i mój miś przeżyliśmy razem wiele ciekawych przygód. Mój miś by  ze mną w
trudnych, ale i też radosnych chwilach. Jechał za mną nie raz i nie dwa zagranicę. Ja i mój miś jesteśmy
nierozłączni . Kocham go bardzo mocno! Milena Vc

MIŚ to symbol ciepła, delikatności. Tego dnia uczymy się pilnie na lekcjach, bo misie lubią patrzec na nas,
kiedy jesteśmy grzeczni.

Staramy się nie krzyczeć, nie złościc się na siebie i nie popychać - Misie bardzo tego nie lubią.

Tego dnia jesteśmy dla siebie szczególnie mili (...)

Dbamy o nasze misie i je mocno przytulamy na przerwach .

Rozmawiamy i poznajemy nasze historie misiowe.

Robimy sobie wspólne zdjęcia z misimi.

Przypominamy sobie najsłynniejsze Misie i szukamy ich historii w szkolnej bibliotece.

Rysujemy , malujemy , wyklejamy nasze ukochane Misie...

Tego dnia Nauczyciele też przynosza do szkoły Misie ;)

:)

MJ

MJ
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                      ANDRZEJKI

Samorząd Uczniowski zaprosił klasy IV-VIII do
wspólnego świętowania andrzejek.

W roli organizatorów sprawdzili się Mikołaj
Studnicki, Jakub Bulec, Adrian Sajdak,Julia
Pierścionek, Ania Kudelska, Julia Trzpis, Magda
Stawowy, Laura Górz, Wiktoria i Maja z VIB.
Przygotowano dekoracje. Salonik Wróżb ,
zapowiedzi i muzykę.

,,Chcieliśmy zachęcić wszystkich do wspólnej
zabawy. Adrian poprowadził,, Makarenę'', Kuba
,,Pociąg"(...)

,,Dawno się tak dobrze nie bawiliśmy. Muzyka
świetna;) '' Vc

,,Miło było popatrzeć na naszych uczniów , którzy
bawią się razem. Starsi Uczniowie dbają o
młodszych, prowadzą zabawę. Samorząd spisał
się znakomicie! " M.Janusz, M.Korpal -
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego  oraz tej
inicjatywy"

,,Julia wygrała wróżbę z butami. Dużo szczęścia"' 

:)

:)

mj

MJ
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WSZYSCY BAWILI SIĘ ZNAKOMICIE!

:) :)

:)

:)

MJ MJ

MJ

MJ
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POWRÓŻ SOBIE NA ZDROWIE :)

Andrzejkowe wróżenie z owoców (...)

REKOMENDACJA 
SZKOLNEGO ZESPOŁU DO SPRAW PROMOCJI
ZDROWIA  :)

WRÓŻBY NA ZDROWIE

:)

W przyszłym roku czuć się będziesz odlotowo,
gdy zaczniesz żyć zdrowo :)

porzeczka - Twoje zycie bedzie miało supersmak, 
                    gdy porzeczki zjesz garść

marchew i jabłko -bedziesz miała szczupłą sylwetkę,
                             gdy zjadac bedziesz codziennie       
                           jabłko i marchewkę

warzywa i owoce -będziesz mieć piękny usmiech i
                             zęby zdrowe, gdy będziesz jadł         
                           owoce i warzywa  kolorowe

pomarańcza - może kurs tańca? Bedziesz pięknie       
                     tańczyć , gdy zjesz z koszyka pare           
                   pomarańczy

poziomka -będziesz superziomek, gdzy będziesz         
                 zjadać  dużo poziomek

burak - Twoje życie bedzie miało smaczek,jesli na       
          Twoim stole zagości buraczek

jagódki  - wzmocnią Twój wzrok i poprawią                   
              koncentrację -jedz ich duzo jesli chcesz 
               z geografii i przyrody miec piątki -ale ucz   
się l              lekcji  -nie tylko we wtorki

gruszka   - złota gruszka da Ci królewską urodę , jedz
                 z koleżankami na przyjęciu urodzinowym

winogrona czerwone -  wróżą dobre znajomości w       
                                   karnawale

WRÓŻBY I SZKOŁA ...

KIEDY NAUCZYCIEL MA DOBRY
HUMOR, SPODZIEWAJ SIĘ
KARTKÓWKI...

Zostaniesz Asem Wywiadu
Szkolnej Gazetki :) 

JEŚLI WYLOSOWAŁEŚ
BRYLOCZEK Z SERCEM, 
MASZ SZANSĘ POZNAĆ KOGOŚ
WYJĄTKOWEGO

AS

.

MJ

MJ

.
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