Nr 1 wrzesień-październik
rok 2016r

W tym numerze:
Wywiad z p. Lucyną
Nowak, p, Andrzejem
Sucheckim.
Dzień chłopaka

Drodzy koledzy, koleżanki!!!
Witamy Was bardzo serdecznie. Od tego roku zaczynamy swoją działalność dziennikarską. Będziemy wydawać gazetkę ,,Szpilka”, która mamy nadzieję , że spełni Wasze oczekiwania. Jesteśmy
otwarci na Wasze propozycje.

Wybory do samorządu
szkolnego.
Dzień Edukacji Narodowej.
Święto patrona
Pasowanie pierwszoklasistów.
Kącik logopedy
Jak poradzić sobie z
przeziębieniem
Łamigłówki
Kącik poezji
Szkolny humor
Pomysł na...

Nasz zespół redakcyjny składa się z: Aleksandra Kaszkowiak, Karolina Kaszkowiak,Szymon Mleczak, Marta Pilipczuk, Zuzanna Pajor, Kornelia Polechajło, Kamila Grabas,
Anna Bem, Natalia Chmurzyńska, Oliwia Pietruczuk.

Z mikrofonem u …...

Pani Lucyny Nowak—Dyrektor Zespołu
Edukacyjnego w Brójcach, nauczyciela
matematyki.

K.K. - Jak długo pracuje pani w szkole?
P. Dyrektor –Pracuję w szkole 20 lat.
K.K –Który przedmiot był Pani ulubionym?
P. Dyrektor—Moim ulubionym przedmiotem była
matematyka.
K.K—Czy zawsze chciała być Pani nauczycielem?
P. Dyrektor– Zawsze chciałam być nauczycielką, ponieważ
od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi , młodzieżą.
K.K—Czy trudno sprawuje się stanowisko dyrektora?
P. Dyrektor– Nie jest to łatwa funkcja.
K.K—Co chciałaby Pani zmienić w naszej szkole?
P. Dyrektor—Chciałabym , aby powstało boisko wielofunkcyjne oraz pracownie tematyczne.
K.K—Co chciałaby Pani przekazać uczniom naszej szkoły?
P. Dyrektor– Przede wszystkim , aby wykorzystali czas w
szkole na zdobycie wiedzy, rozwijali swoje zainteresowania
oraz pasje. Chciałabym, żeby korzystali z oferty i możliwości,
jakie daje im szkoła. Pragnę również , aby uczniowie angażowali się w życie szkoły, dzielili się swoimi pomysłami .
Wywiad przeprowadziły : Kornelia Polechajło , Kamila
Grabas z klasy Via.

Drodzy uczniowie oraz nauczyciele!
Życzymy Wam w nowym roku szkolnym samych piątek i szóstek w
dzienniku. Wytrwałości w dążeniu
do zamierzonych celów oraz pogłębiania swojej wiedzy.. Wam drodzy
nauczyciele , aby ten rok stał się
czasem spokojnej pracy i zadowolenia z postępów i osiągnięć uczniów.
Życzy redakcja „ Szpilki”.
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Co to jest???

Hmmm, ciekawe ,
co wylosuję?

Klasa II B również
uroczyście obchodziła
dzień chłopaka.
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Dzień chłopaka na świecie
Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach:
7 lutego – Malta
23 lutego – Białoruś, Ukraina Rosja
 5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia
5 maja – w Japonii


15 lipca – Brazylia

7 października – Norwegia
19 listopada – Indie, Meksyk
25 listopada – Kanada
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Z mikrofonem u …..

- Pana Andrzej Sucheckiego – nauczycielka chemii, biologii, opiekuna kółka szachowego.
-A.B. W jakim celu powstało kółko szachowe ?
-P.A. Kółko szachowe powstało w celu rozwijania umiejętności logicznego
myślenia, a także wypełnienia wolnego czasu uczniom.
-A.B. Z czyjej inicjatywy powstało kółko ?
-P.A Kółko powstało z inicjatywy Pani Dyrektor, a także Burmistrza Gminy
Trzciel.
-A.B. Czy dzieci chętnie uczęszczają na kółko ?
-P.A Tak bardzo chętnie, nie mogą się doczekać kolejnych zajęć.
- -A.B. Jakie są zalety gry w szachy ?
-P.A Zaletami są : myślenie przestrzenne, myślenie strategiczne, oraz wyobraźnia przestrzenna oraz przewidywanie.
-A.B. Jak długo interesuje się Pan szachami ?
-P.A Interesuje się szachami od ponad ćwierćwiecza, a gram około20 lat.
-A.B. Czy gra w szachy jest skomplikowana ?
-P.A Gra w szachy nie jest skomplikowania ale wymaga dużego zaangażowania mózgu w celu przeprowadzenia strategicznych ruchów.
-A.B. W jakich klasach prowadzi Pan kółko ?
- P.A. Kółko prowadzone jest w klasach trzecich SP, a zajęcia obowiązkowe
w klasach drugich SP.
Wywiad przeprowadziła Anna Bem kl. VI
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Polska poznała szachy w XII wieku, ponoć grywał w nie Bolesław Krzywousty. Nie ustalono jednoznacznie, jak znalazły się one w Polsce, czy przywieziono je drogą morską, przeniesiono z Rosji, czy też, podobnie jak do kilku
innych krajów Europy, szachy przywieźli rycerze powracający z wypraw krzyżowych. Te trzy teorie nie wykluczają się wzajemnie, a więc wszystkie mogą
być prawdziwe. Umiejętność gry w szachy uznawana była za zaletę i zyskała sobie wysoką rangę na dworze królewskim.
Szachy są planszową grą strategiczną znaną na całym świecie, w każdej
kulturze czy cywilizacji. Nie ma kontynentu czy kraju, w którym ta gra nie
byłaby znana. O wpływie szachów na świat świadczy choćby zwrot w języku
polskim: „trzymać kogoś w szachu”. Wiemy, czym jest „patowa sytuacja”,
słyszymy, że ktoś „wykonał roszadę” na jakimś stanowisku. Mówimy, że
ktoś jest czyimś „pionkiem
w grze”. Pierwszy w Polsce
podręcznik gry w szachy
opracował na początku
XVIII wieku Jan Ostroróg,
jednakże nie został on
opublikowany. Dopiero w
1835 roku wydano drukiem polski podręcznik gry
w szachy, którego autorem
był Kazimierz Krupski.

"Wielkie zwycięstwo nigdy nie może
przyjść łatwo – nie byłoby wówczas
żadną sztuką, ani zwycięstwem"
Klemens Rudnicki
Informację zaczerpnięto ze strony www. szachowisko.pl

Dnia 23.09.2016 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiegokl. I- III. Komisja wyborcza w składzie: Monika Pilipczuk oraz
Wioletta Grabas czuwały nad prawidłowym przebiegiem glosowania.

Spośród 10 kandydatów wyłoniono cztery osoby z największą liczbą punktów: .
1. Julia Jóźwiak kl. II b – 21 głosów – przewodnicząca samorządu
2. Oliwia Banach kl. III b– 12 głosów.– zastępca
3. Milena Dziekoń kl. III a – 11 głosów– członek
4. Łukasz Rolnik kl. III a – 9 głosów - członek

Z kolei wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV—VI odbyły się 28 września . Wzięło w nich udział 8 uczniów, spośród
kandydatów wyłoniono 6. Nad prawidłowym przebiegiem czuwały Marta Pilipczuk, Katarzyna Kołata, Julia Hassa, Patrycja
Skrycka.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kamila Grabas—przewodnicząca.
Kornelia Polechajło—zastępca.
Natalia Chmurzyńska—skarbnik.
Konrad Zaremba—członek
Kajetan Mokry—członek
Wiktoria Łobacz—członek

Wybory w Gimnazjum przeprowadzone zostały 11 października
Spośród 12 uczniów wyłoniono 5:
1.Patrycja Waligóra– przewodnicząca
2.Jakub Banna– zastępca
3.Hubert Pawlak– członek
4.Natalia Połeć– członek
5.Kacper Każmierski– członek

13.10.2016r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku uroczysty apel i program artystyczny przygotowała klasa I gimnazjum wraz z wychowawcą.
Po przedstawieniu głos zabrała Pani Dyrektor, a
następnie Pan Burmistrz, który wręczył nagrody oraz odznaczenia.

Z okazji Dnia Nauczyciela całemu gronu
pedagogicznemu składamy najserdeczniejsze życzenia . Wielu sukcesów zawodowych, zadowolenia z pracy, satysfakcji
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Za cierpliwość……
Za trud Waszej pracy…..
Za pasję wkładaną w codzienne
obowiązki….
Dziękujemy

"O Kościuszko, piękny wzorze,
Jak Ojczyznę miłować
W każdej życia swego porze
Pragniemy Cię naśladować.

28 października odbyło się
Święto Patrona Szkoły Podstawowej - Tadeusza Kościuszki. Z
lekcji historii z pewnością wiemy, iż odegrał on bardzo ważną
rolę w Polsce, stał się symbolem
polskiego czynu niepodległościowego .Tak jak w poprzednich latach tak i w tym roku uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystym apelu, który przygotowały klasy VI.

Tego dnia również nasi najmłodsi uczniowie
uroczyście zostali włączeni w poczet uczniów
naszej szkoły. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na
ucznia. Teraz pod sokolim okiem wychowawcy
—p. Mirosławy Boguckiej będą zdobywać wiedzę oraz rozwijać swoje zainteresowania. Nie
zabraknie również czasu na zabawę.:)

Tekst utrwalający prawidłową wymowę głosek syczących: s, c,
z, dz.
Zabawna, zwariowana Sara po wysuszeniu swoich prostych, słonecznych włosów wyszła do sklepu spożywczego. Sara zapragnęła kupić
sobie i swoim zapracowanym rodzicom coś słodkiego. Po wejściu do
sklepu, spojrzała na sklepikarza- pana Stefana, który rozdawał zgromadzonym w sklepie smykom różne smakołyki. Sara spróbowała delikatesów pana Stefana. Cukierek smakował jak seler z jakimś sokiem z suszonych owoców....
Ohyda.... albo jak smak surowej sardynki w spleśniałym sosie sojowym ze słoika. Sara zamyśliła się skąd ona zna takie smaki? Spojrzała na wysokiego pana Stefana z niesmakiem. Pan Stefan wciąż zachęcał do spróbowania innych smaków swoich cukierków. Sara ze
smutkiem podeszła do innego stoiska w sklepie. Zakupiła: owoce,
słoik suszonych rodzynek oraz sok ze słodkich truskawek. Po zakupach Sara wróciła do domu, gdzie z siostrą Sabiną wspólnie usmażyły złociste racuchy.
Napisany przez Dominikę Ciechowicz pod kierunkiem
logopedy- pani Justyny Szmyt.

Na jesienną pogodę zalecane codzienne
zażywanie tranu z wątroby rekina i tabletek odpornościowych.
Również zalecane jest przyswajanie witaminy D , C , które wspomagają naszą
odporność. Jedzenie np. pomidorów ,
kapusty i dyni także wspomaga
odporność.

Nie zapominajmy również o naturalnym antybiotyku - czosnku!
Jedzony na kanapce z masłem zdecydowanie poprawi naszą odporność i pomoże zwalczyć przeziębienie.

Na ból gardła doskonały może okazać się miód. Ale uwaga! Wcale nie dodawany do gorącej herbaty. W takim połączeniu tylko
bardziej podrażnimy gardło. Lepiej przed snem po prostu zjeść
dwie łyżki miodu, który ma działanie antybakteryjne. Na ból gardła nieocenione jest również jego płukanie. Najlepiej mieszkankami ziół lub zwykłą ziołową herbatą
Bardzo często myć ręce.
Okazuje się, że w zapobieganiu zachorowaniom na grypę częste mycie
rąk jest równie skuteczne, jak szczepionki. Na przeziębienie co prawda
nie ma szczepionek, ale mydło i woda są ogólnie dostępne. Ten prosty zabieg usuwa wirusy chorobotwórcze.

Zgadnij! Co to?
Jest tylko na dworze.
Suchy być nie może.
Leci tylko z szarych
chmur.
I co wiesz już co to?

„Kolorowa jesień”
Jesień to kolorowa pora roku,

„Wita nas jesień”

Musimy jej więc dotrzymać kroku.

Koniec lata ze skwarem i komarem.

Szybko liście z drzew spadają

Na jesiennym pikniku przy stoliku

I piękny dywan układają.

Siedzi motyl na pierniku.

Ptaki coraz mniej śpiewają,

Wieje wiatr z Tatr,

Bo do ciepłych krajów uciekają.

Zrzuca z drzew liście złociste.

Coraz szybciej zmierzch zapada,

A ja zrywam kwitnące, pachnące kwiaty

Deszczu więcej nam napada.

Dla taty,

W lesie grzybów mnóstwo mamy,

Aby zrobić bukiet jesienny jajowaty

Więc chodzimy i je zbieramy.

I zdążyć biegiem przed śniegiem.

Koszyk pełen uzbierałam,

Gracjan Chabzda kl.IIIa

Tego właśnie chciałam.
Milena Dziekoń kl.IIIa

Jesienią liście się czerwienią.
Zwierzątka zapasy zbierają,
Przed zimą do norek się chowają.
Zbieramy z pól wszystkie warzywa,
Bo czeka na nas sroga zima.
Do szkoły dzieci się zbierają,
sanki na zimę już czekają.
Maciej Wypych kl.IIIa

Wiersz o jesieni”
Jesienią w dni gorące słońce świeci skwarem,
Aż tańczy muszka z komarem.
Pożółkłe liście niesie wiatr,
czasami porywisty - jak od Tatr.
Na drzewach wiszą jabłka pachnące,
A w ogrodach przekwitają kwiaty kwitnące.
Pod nogami szeleszczą liście suche i złociste,

„Jesień”
Jesienią wieje wiatr,

A w powietrzu fruwa babie lato srebrzyste.
Który przyszedł z Tatr.
Jesień jest piękna, złota, pachnąca.
Liście są piękne, złociste,
Gdy przyjdzie zima i sypnie śniegiem,
Malowane i srebrzyste.
trzeba będzie uciekać do domu biegiem.
Ptaki w dalekie lecą kraje,
Roksana Wojtaszak kl. IIIa
Drzewa owoce nam rozdają.
Dęby się czerwienią,
Pół na pół z zielenią.
Błażej Pindara kl.IIIa
Przyszła dzisiaj do nas jesień,
Co kolory piękne niesie.
Liście złote, żółte i czerwone
Lecą z drzew jak szalone.
Po niebie płyną chmury,
Więc dzień stanie się ponury.
Miłosz Kałek kl.IIIa

-Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz ”nic”?
-Czasownikiem.
-?!
-Bo odpowiada na pytanie „Co robi”.

Jaś wraca ze szkoły i krzyczy:
-Mamo, mamo nauczyłem się liczyć.
-To się pochwal.
-raz, trzy, cztery, pięć.
-Synku, a gdzie dwójka?
-W dzienniczku.

