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JEST INACZEJ...,ale cieszymy się
,że mogliśmy wrócić do naszej szkoły

 # RADOŚĆ   #  WRESZCIE RAZEM  # WITAJCIE PO WAKACJACH !

  

UCZEŃ W
SZKOLE !
Co teraz znajduje
się w wyposażeniu
ucznia?

KROPKA MA MOC
Dzień Kreatywności

WŁADCY
JĘZYKÓW
świętują Dzień
języków obcych

O historii po
polsku- dyktando 
Kropka ma moc!
Dzień
Kreatywności
Czytanie-dodaj do
ulubionych!

.

.

.

MJ



www.nowiny24.plNowiny | Numer 20 10/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plPrzybij piątkę

            POCZTÓWKI Z WAKACJI ...

WAKACYJNY KONKURS- ROZSTRZYGNIĘTY :)

:)

W ostatnim numerze gazetki prosiliśmy Was o opis
jednego wakacyjnego zdjęcia. 
Bardzo nam się spodobały zdjęcia i opis wakacyjnej
przygody Julii Trzpis - 4a;  Sebastiana Banasika-4a
oraz Mileny Piotrowskiej -naszej redakcyjnej koleżanki
:)
Serdecznie gratulujemy

Wakacyjne wspomnienia :)

Zdjęcie z wakacji, które chciałbym opisać zostało
zrobione podczas mojej górskiej wyprawy.
Zaplanowana trasa wiodła z Zakopanego aż pod
Giewont. To zdjęcie przedstawia mnie na tle lasu i
górskiego strumienia (...) Cieszę się ,że pogoda
podczas tego wyjazdu nam dopisała. Sebastian 4a

Kiedy byłam na obozie konnym w Żabnie niedaleko
Stalowej Woli, zrobiłam moje ulubione zdjęcie z
wakacji. Fotografia przedstawia mnie z krową Agatką
Dookoła nas rozpościera się zielona łąka, nad nami
świeci słońce. W powietrzu bzyczą owady. Na tym
zdjęciu jestem uśmiechnięta i szczęśliwa , bo udało mi
się zrobić fotografię z jedną z nielicznych już w okolicy
krówką Agatką. Iza 4a

W tym roku, pomimo pandemii, wakacje spędziłam
aktywnie i ciekawie. Najpierw byłam z moja rodzina w
Chorwacji. Codziennie chodziliśmy tam na plażę.
Podziwialiśmy urokliwe krajobrazy. Wieczorem z
braćmi ciotecznymi graliśmy w UNO 
Z Chorwacji właśnie pochodzi moje ulubione
wakacyjne zdjęcie :) Milena 6c

.
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             NOWA SZOLNA RZECZYWISTOŚĆ
                  Rok szkolny 2020/2021

W tym roku szkolnym zastaliśmy nową szkolną
rzeczywistość. Przy wejściu do szkoły umieszczone
zostały maszyny do dezynfekcji rąk. Każdy uczeń
oprócz szkolnych gadżetów jest wyposażony 
w maseczkę i płyn antywirusowy. W częściach
wspólnych -na korytarzach nosimy maseczki. Według
mnie lepiej uczyć się w takich warunkach niż mieć
lekcje zdalne. Milena VIc
Nie wolno się przytulać ; pożyczać sobie przybory
szkolne. Musimy trzymać dystans -przynajmniej 1,5
metra. To wszystko dla naszego dobra. Lena VIc
Na lekcjach - w ciepłe dni-wychodzimy na szkolny
dziedziniec i boisko. To jest plus:) Karol VIc
Mamy większość lekcji w naszej klasie :) 
Dzień szkolny się wydłużył, naukę kończymy
później. Chodzi o to , by w szkole było w tym samym
czasie jak najmniej uczniów (Mikołaj , Victor, Karol
VIc) 

MJ
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                                               SZKOLNE GADŻETY 

Niektóre rzeczy się nie zmieniły :)

SPODOBAŁY NAM SIĘ :

1. Notes - ciacho :)
2. Piórnik -milk :)
3. Gumki do mazania-zwierzaki :)
4. Spinacze - kaktusy
5.  Ołówek-wygibajtus
6.  Długopis- kwitnący kwiat :)
7.  Kalkulator - zwierz
8.  Korektor- lampka :)
9.  Brokatowe kredki
10 Długopis z gumką

A Wy ,jakie skarby skrywacie w swoich piórnikach ?
Przyślijcie zdjęcia Waszych szkolnych gadżetów.
Macie, jakieś ulubione serie zeszytów
przedmiotowych ?
Powodzenia w nowym roku szkolnym :)

Długopis -kwiat ... Jest pięknie i przyjemnie...
Wszystko pod ręką -piórnik jako opakowanie
ulubionego mleka :) A Wy ,jakie skarby macie na
ławkach ?
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                         KROPKA MA MOC !

Dzień Kropki to inicjatywa międzynarodowa ,którą
organizuje się w szkołach na całym świecie.
Jest to święto kreatywności, wiary w siebie, dzień
Uczniowskich Inicjatyw. W tym roku szkolnym
świętowaliśmy to wydarzenie w dwóch grupach.
Inicjatorami szkolnej akcji były panie:  M.Janusz 
i J.Puskarczyk oraz  uczniowie zajęć kreatywnych. 
To właśnie uczestnicy tych zajęć udekorowali wejście
do szkoły i dziedziniec kolorowymi kropkami :) Każda
kropka zaś była oznaką talentu lub konkretnej
aktywności. I tak nazywaliśmy nasze talenty;
wykonywaliśmy działania mnożenia i dzielenia,
wypisywaliśmy imiona koleżanek i kolegów ,w których
pojawiają się litery z kropką. Poszukiwaliśmy kropek w
nazwach ulubionych przedmiotów szkolnych; 
w imionach i nazwiskach naszych pań dyrektor,
nauczycieli...Poszukiwaliśmy ich w tytułach
ulubionych książek. Wreszcie kropką kreatywną
kropką oznaczyliśmy plac szkolny, gdzie przeżyliśmy
tegoroczną kreatywną przygodę .

MJ

MJ
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                          KROPKA MA MOC!
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KREATYWNE MIEJSCE ?! SZKOLNA BIBLIOTEKA 

Gdzie, jak nie tu rozwijamy swoją wyobraźnię.
Każda książka, która czytasz to też Twoja opowieść.
Czytaj :)
A jakie są Wasze ulubione tytuły z kropką ?
Których bohaterów -piegusów-lubicie szczególnie?

Z okazji Święta Kreatywności życzymy Wam 
w nowym roku szkolnym śmiałych i twórczych
projektów. Niech się święci Dzień Inicjatyw 
Uczniowskich!
Jakie projekty chcielibyście realizować w tym roku
szkolnym ? 
Oby pandemia nie pokrzyżowała nam planów i
obyśmy mogli i w tym roku organizować 
Kreatywne przerwy :)

MJ

MJ

MJ

MJ
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NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH - ŚWIETNA
INWESTYCJA  NA PRZYSZŁOŚĆ :)

.
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                  EUROPEJSKI 
          DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W dniach 22 – 25 września 2020 roku po raz drugi
nasza szkoła świętowała Europejski Dzień Języków
Obcych, który obchodzony jest 26 września. Jego
głównym celem było uświadomienie korzyści
płynących z uczenia się języków obcych,
zmotywowanie uczniów do dalszej nauki  oraz
podkreślenie ich roli i znaczenia.  W tym wyjątkowym
tygodniu lekcje miały formę zabaw i quizów
językowych, w których uczniowie  brali udział 
z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem.
Inicjatorką wydarzenia w naszej szkole była pani 
Dorota Zagulska - nauczyciel języka angielskiego 
i niemieckiego.

.

MJ
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               DZIEŃ CHŁOPAKA W VIC fotorelacja
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NOWA GWIAZDA W NASZEJ SZKOLE - KLUB ORTOGRAFFITI

Jeśli myślicie, że nauka ortografii musi być trudna
i męcząca to musicie sprawdzić ,jak uczymy się jej w
Klubie Ortograffiti
Pragniemy się pochwalić, że dołączyliśmy oficjalnie
do podobnych Klubów w całej Polsce :)

:)

Ortograffiti- to nowoczesna metoda nauki ortografii, 
gdzie uczeń -Klubowicz -posługując się różnorakimi
narzędziami ćwiczy poprawny i czytelny zapis.
Nauka to połączenie działania, wnioskowania
 i kreatywnych zabaw.

Nieodłącznym elementem zajęć są zadania na
spostrzegawczość- szukanie podobieństw i różnic-
najpierw na materiale graficznym ,potem literowym.
Bardzo nam się podoba współczesna i atrakcyjna
szata graficzna ćwiczeń. zajęcia to okazja także do
wspólnej zabawy i śmiechoterapii.
Kiedy zaś pogoda nam sprzyja często wychodzimy z
ortografią na szkolny dziedziniec. Zabawy mamy co
niemiara, wkrótce oczekujemy sukcesów w nauce
ortografii . Trzymajcie za nas kciuki.
Pozdrawiamy :)
PS Co sądzicie o takiej formie pracy nad ortografią
/ogólnie doskonaleniem umiejętności polonistycznych

Zabawa w klasy i inne wyzwania ortograficzne
przyniosły nam wiele radości.
Wykonaliśmy ilustrowane hasła trudnych wyrazów,
utworzyliśmy za sprawa naszego dowódcy trojkąt z
naszej grupy. Śpiewaliśmy w chórze, Było super.
Więcej takiej ortografii.

MJ
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                GOSIA UWIELBIA ZWIERZAKI

:)

Cześć :)

Mam na imię Gosia. Uwielbiam obserwować zwierzęta. Dziś przygotowałam dla Was kilka ciekawostek 
o wiewiórkach. Sprawdźcie, czego nowego możecie dowiedzieć się o wiwiórce ,którą lubicie obserwować
podczas jesiennego spaceru.
 

Wiewiórka pospolita – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych.
Wiewiórka pospolita zamieszkuje dziuple, które utyka porostami i mchami, lub gniazda ptaków, dobudowując
zadaszenie lub sama buduje gniazda z gałęzi. Gniazda te buduje w koronach drzew, zwykle w rozwidleniu
gałęzi. Jest pospolita na terenie całej Polski, głównie w parkach oraz lasach liściastych. Zamieszkuje również
lasy iglaste. W Polsce od 2011 r. podlegała ochronie ścisłej, a od 2014 r. podlega ochronie częściowej.
Długość ciała wiewiórki wynosi 20 -28 cm, długość ogona 20 -24 cm. Uszy ozdobione są na końcu
charakterystycznymi pędzelkami. Długi, puszysty ogon pokrywają odstające włosy Występuję dwie odmiany
barwne - ruda i tzw. czarna. Ta pierwsza charakteryzuje się rudym futrem z lekko szarawymi bokami, futro drugiej odmiany ma kolor czarnobrunatny.
Zdarzają się osobniki o ubarwieniu pośrednim. Brzuch i pierś wiewiórki pospolitej są białe. Zimą futro staje się gęstsze i nabiera popielatego odcienia.
Pożywienie wiewiórki  stanowią nasiona (w tym z szyszek, bukwi, żołędzie i orzechy) i pączki drzew, grzyby
owoce, ale także owady jaja i pisklęta
 
Ciekawostki o wiewiórkach:

·  Na świecie istnieje ponad 265 gatunków wiewiórek.
·  Kiedy wiewiórki czują się zagrożone, uciekają w zygzakowaty sposób. ...
·  W języku greckim słowo „wiewiórka” oznacza „cienisty ogon”.
·  Wiewiórki mają na przednich łapach 4 palce, które są niezwykle ostre i służą do chwytania kory drzew           
  podczas wspinaczki.
Napiszcie do mnie, jeśli spodobał Wam się mój artykuł. Może przyślecie jakieś zdjęcie wiewiórki, która
widzieliście na spacerze. Prawda, że to miłe zwierzątka? Małgorzata Guściora VIc

g
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              KLUB LITERACKI : CZYTAMY

:)

                  Aktualny adres Klubu
                  ul. Jesiennego liścia 25
                  PSP nr 1 Stalowe Miasto
                          Zapraszamy

 Zapytaliśmy czwartoklasistów 
o czym chcieliby przeczytać w
swojej wymarzonej książce...
O swoich wymaganiach czytelniczych opowiedziała
nam Milena Piech z 4a.

Milenko -podejmij wyzwanie- przeczytaj wybraną
powieść Rafała Kosika. Na pewno Ci się spodoba-
staraliśmy się wsłuchać w Twoje upodobania
czytelnicze :)

 

Moja ulubiona książka powinna zawierać wątek
detektywistyczny. Lubię czytać książki, gdzie główny
bohater to dobra postać, rozwiązująca trudne zagadki.
Taki bohater najczęściej wyposażony jest w
szczególne umiejętności, odważnie mierzy się ze
złem i sprawiedliwością. Lubię ,kiedy ostatecznie
zwycięża dobro, a czarny charakter zawsze ponosi
karę. Uwielbiam zaskakujące i pouczające historie.
Chętnie poznawałabym dalsze losy bohaterów takich
książek, zatem dobrze by powieść stanowiła rodzaj
serii , a przygody bohaterów rozgrywałyby się w
kolejnych książkach :)

Jakie książki i czyjego autorstwa moglibyście mi
polecić ?
           
Milena  Piech 4a 

MJ
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Redakcja też świętowała Dzień Kropki

          DOŁĄCZ DO NAS 
          wtorek 9.50 sala 25

                        Samodzielne teksty do wrześniowego  numeru  przygotowali :
              Milena Piotrowska       Małgosia Guściora       Izabela    Trzpis       Sebastian Banasik
               Zespół Redakcyjny ,,Przybij piątkę" oraz Władcy Języków
        Opiekunowie projektu 
       Marzena Janusz - koordynator, nauczyciel języka polskiego           
       Dorota Zagulska - nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego
       Joanna Puskarczyk -nauczyciel bibliotekarz

       Marta Radwańska   - nauczyciel informatyki
   

            Czytajcie i komentujcie :)

               
   
  

               
                 
         

 
                      NASZA REDAKCJA  :)

MJ

MJ
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