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Wielki sukces 
Oskara i Filipa!

Jeszcze 
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"Październik"

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Laureat Ogólnopolskiego Konkursu

Opowiadania naszych laureatów
Wyniki wyborów do Samorządu
Uczniowskiego
Jak świętowaliśmy Dzień
Nauczyciela
Relacja z rajdu rowerowego
Humor
Rusz głową

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.
[...]

O.M. .
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  Oskar Mazur i Filip Wolan to  uczniowie klas
czwartych i zarazem dziennikarze, biorący udział w
ogólnopolskim projekcie Junior Media. 
    We wrześniu, w ramach ogólnopolskiego konkursu
„Wakacyjna przygoda” napisali świetne opowiadania,
do których dołączyli równie ciekawe zdjęcia.
   Oskar Mazur okazał się najlepszy i zajął I miejsce,
a Filip Wolan zdobył V miejsce.  Obaj chłopcy wygrali
książkę „Banda Michałka powraca” Ewy Karwan-
Jastrzębskiej, gadżety Junior Media  oraz + 10 pkt. na
konto redakcji. Bo przypomnijmy, cała redakcja zbiera
punkty, aby móc pojechać latem na darmowe wakacje.

Uwaga!!!!
    Po pierwszym miesiącu zajmujemy 2. miejsce z 76
punktami i do miejsca pierwszego tracimy tylko 1
punkt.
 Więcej o laureatach można przeczytać na
s t r o n i e http://www.juniormedia.pl/news/wakacyjna-
przygoda-wyniki-konkursu.html
   Zdolnym chłopakom serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

M.G

„Prawdziwym skarbem są nasi przyjaciele”
Oskar Mazur, kl. 4a

   Pewnego, sierpniowego popołudnia wybrałem się
razem z Damianem na spacer. Zabraliśmy też mojego
psa Barniego.

   Poszliśmy do parku. Po drodze spotkaliśmy
koleżankę Nikolę z babcią, które wracały ze sklepu z
zakupami. Ponieważ były ciężkie, pomogliśmy im
zanieść je do domu. W podzięce otrzymaliśmy od
starszej Pani kawałek pysznego placka. Nikola
postanowiła, że pójdzie razem z nami.

   W parku bawiliśmy się wszyscy razem. W pewnym
momencie znaleźliśmy starą kasetę. Poszliśmy więc
do domu Nikoli, ponieważ miała odtwarzacz do starych
kaset. Byliśmy bardzo ciekawi, co jest na niej nagrane.
Zobaczyliśmy mapę do kufra, w którym miał
znajdować się ukryty skarb. Postanowiliśmy go
odnaleźć.

   Droga do skarbu wiodła wzdłuż Wisłoka.
Naszkicowaliśmy więc ją na kartce i wyruszyliśmy.
Gdy dotarliśmy już na miejsce, okazało się, że kufer
znajduje się pod wodą.  Próbowaliśmy go wyciągnąć
za pomocą wielkiego kija, ale na niewiele się to zdało.
Znaleźliśmy kawałek liny, z którym zanurkowałem i
przywiązałem go do kufra. Z drugim końcem
wypłynąłem na powierzchnię i razem z moimi
przyjaciółmi ciągnęliśmy ile sił. Nawet Barni złapał za
sznurek i ciągnął razem z nami. 

   Udało się. Kufer był cały zardzewiały i zamknięty na
kłódkę. Ponieważ nie mieliśmy klucza, szukaliśmy
czegoś, czym będziemy mogli go otworzyć. Damian
wziął wielki kamień i zaczął uderzać. Uderzał, i
uderzał, i gdy już myśleliśmy, że nic z tego, kłódka
pękła. Zamarliśmy. Byliśmy strasznie ciekawi, co jest
w środku.

   Ku naszemu zdziwieniu, w środku nie było żadnych
skarbów, tylko kawałek starej, zniszczonej kartki.
Nikola wzięła ją do ręki i przeczytała widniejący na niej
napis: „Prawdziwym Skarbem Są Nasi Przyjaciele”.
Popatrzyliśmy się na siebie wesoło i wspólnie
wróciliśmy do domu.

Czwartoklasiści laureatami
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Pixabay.com

http://www.juniormedia.pl/news/wakacyjna-przygoda-wyniki-konkursu.html
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„Rozbójnik”
Filip Wolan, kl. 4c

   Tegoroczne wakacje jak zwykle szybko się
skończyły. Zwiedziliśmy jednak piękne miejsce  w
Karkonoszach - Szklarską Porębę.

   Wyjazd nie zapowiadał się najlepiej, bo od początku
lało jak z cebra. Gdy dotarłem na miejsce,
zastanawiałem się, co będę robił przez kolejne dni i
zasnąłem zmęczony.

   Rano obudził mnie deszcz. Podczas śniadania
myślałem, jak spędzę dzień. Nagle krzyknąłem: „Mam
pomysł, jedziemy szukać pogody”.

   Sprawdziłem z tatą, gdzie znajdziemy słońce. Ładna
pogoda była po czeskiej stronie. Ruszyliśmy w tamtym
kierunku i dotarliśmy do miejsca, które nazywało się
Czeskim Rajem. Tam naprawdę było pięknie.

   Najlepsze było to, że mieszkał tam Rumcajs. Ten
sam, którego znałem z bajki. To znaczy, że znalazłem
się w Rzacholeckim Lesie, czyli w lesie Rumcajsa.
Postanowiłem, że wcielę się w jego rolę. 

   Żeby go trochę przypominać, zrobiłem sobie brodę z
liści. Nie umiałem tylko robić butów, tak jak Rumcajs
ale zostać rozbójnikiem nie było trudno. Wyobraziłem
sobie, że mieszkam w jaskini, bez światła, bez
Internetu. Zacząłem rozmawiać ze zwierzętami i nawet
je rozumiałem. Rozglądałem się, czy nie widać gdzieś
wroga Rumcajsa, czyli Księcia Pana i Księżnej Pani,
ale nie znalazłem nikogo, kto by ich przypominał.
Wchodziłem na skały i rozglądałem się po lesie, czy
wszystko jest w porządku i nie ma jakiegoś
zagrożenia. Zazdrościłem Rumcajsowi, że mieszkał w
takim miejscu. 

   Ta zabawa tak mnie wciągnęła, że nie chciałem
wracać z powrotem. Niestety robiło się ciemno, a
jeszcze mieliśmy zajrzeć do Jiczyna czyli miasteczka,
z którego Rumcajs pochodził.

   Po powrocie opowiedziałem mojemu koledze o tym
miejscu i o wymyślonej zabawie. Postanowiliśmy, że
za rok tam pojedziemy, może wymyślimy jeszcze
ciekawsze historie.

Patrycja Domino z 3G
Przewodniczącą 

Samorządu Uczniowskiego

29 września zakończyły się wybory na
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w
naszej szkole. 
   W głosowaniu wzięło udział 281 uczniów z 304
uprawnionych do głosowania.

   Wybory wygrała uczennica klasy 3G - Patrycja
Domino!!!!! Gratulujemy i życzymy powodzenia!   
 Dziękujemy także komisji wyborczej, która
nadzorowała przebieg wyborów i skrzętnie liczyła
głosy. �

Patracja Domino P.D

https://www.facebook.com/Patixx.69?fref=mentions
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   "Wiatr we włosach"
   20 września klasy 6a i 6b wzięły wraz z
wychowacami Panią Agnieszką Ziarno - Knap i Panem
Januszem Grubą udział w corocznym rajdzie
rowerowym "Wiatr we włosach".
    Po przyjeździe nad Wisłok mieli również okazję
uczestniczyć w pokazach pierwszej pomocy.

Startujemy

.

.

Podziękowań i radości nie było końca

   Dzień Nauczyciela w tym roku obchodziliśmy
jeszcze bardziej radośnie i wesoło. 

.

.

A.Z-K

.

.

A.Z.K
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Humor szkolny

Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina?

- Mamo, chłopcy zaczynają mnie podrywać!
W jaki sposób, córeczko?
- Rzucają we mnie kamieniami....

Małgosia i Jaś spostrzegają na spacerze w parku
całującą się parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść gumę do żucia!

-Jasiu, dlaczego masz w zeszycie te same błędy co
twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego nauczyciela od języka
polskiego.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

- Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przyszedł brudny do
szkoły i pani go wysłała do domu!
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.

M.G

M.G

Pixabay.com

Pixabay.com
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Rusz głową!

Ciekawostki

Czy rośliny potrafią strzelać?

   Niektóre potrafią. Na przykład w Polsce – niecierpek
pospolity. Kiedy jego żółte kwiatki przekwitną, utworzą
się podłużne owoce-torebki. Gdy dojrzeją w nich
nasiona, to nawet przy delikatnym dotknięciu strączki
gwałtownie pękają i strzelają nasionami na odległość
nawet kilku metrów. .

.

.

.

pixabay.com

Babyonline.pl
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