GAZETKA UCZNIÓW PSP W PRZYLEPIE

Przylep, marzec- kwiecień 2013r.

W dniu 19.02.13r w naszej szkole odbył się XVI szkolny konkurs recytatorski. Brało
w nim udział bardzo dużo dzieci z klas I-VI. Wystrój sali był biały ze sztucznymi płatkami
śniegu oraz białymi łabędziami (orgiami). Dzieci recytowały wiersze różnych autorów.
Organizatorem tego konkursu była pani Agnieszka Bartczak - Woźniak oraz pani
Aleksandra Czajkowska. W jury zasiadali: pan Dominik Rajchel i pani Aleksandra
Czajkowska, którzy bacznie wsłuchiwali się w recytację uczestników. Prowadzącą była
Natalia Latosi z kl. IV c.
Konkurs był podzielony na dwie części. W pierwszej udział wzięły dzieci
z klas I - III, w których I miejsce zajęła Inez Jasman Jocz, II miejsce Jakub Pawłowski,
a III miejsce Alicja Smul. W drugiej części wzięły udział dzieci z klasIV – VI (ja również),
a wyniki wyglądały tak: I miejsce zdobyła Alicja Cygańska, II miejsce Marysia Kowalczyk,
a III miejsce Kalina Kapała.
Dzieci, które zajęły I, II i III miejsce dostały dyplom, książkę i lizaka, a reszta
wyróżnienie, dyplom i lizaka.
Mimo, że nie zajęłam żadnego miejsca, to i tak uważam, że konkurs był super.
Weronika Majewska kl. IV c
11 marca w naszej szkole odbył się kolejny, XVI Gminny Konkurs
Recytatorski. Uczestnikami byli uczniowie ze szkół podstawowych z Drzonkowa,
Ochli, Przylepu, Starego Kisielina i Zawady, którzy byli laureatami etapów
szkolnych.
Konkurs prowadzili Natalia Żarnowska i Maciej Kapała. Był podzielony na
II części: najpierw utwory recytowały dzieci z klas I– III, a potem swoje zdolności
recytatorskie zaprezentowali uczniowie z klas IV– VI.
I tym razem nasi uczniowie pokazali, co potrafią: Alicja Smul zajęła III miejsce
(I-III), a Alicja Cygańska II miejsce, wyróżniono też Kalinę Kapałę (IV-VI).
Każdy z uczestników otrzymał dyplom za udział w konkursie i upominek.
Organizatorkami konkursu były panie: Agnieszka Bartczak – Woźniak i Aleksandra
Czajkowska.
Redakcja

16 kwietnia 2013 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się Lubuski Konkurs
Recytatorski - etap powiatowy. Wzięło w nim udział 68 osób, w tym także dwie
uczennice z naszej szkoły: Alicja Smul oraz Alicja Cygańska, laureatki Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Dziewczyny odniosły ogromny sukces, ponieważ obie
otrzymały nominacje do Finału Wojewódzkiego.
Redakcja

PRZEDSTAWIENIE
11.o4.2013r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie teatralne.
Jego tematem było umiejętne posługiwanie się internetem. Do szkoły
przyjechali aktorzy z teatru w Krakowie. Przedstawienie nie miało na celu
zniechęcić do korzystania z internetu. Chodziło o to, by uczniowie
wiedzieli, że trzeba korzystać z niego bezpiecznie i rozsądnie.
Wszystkim bardzo się podobało przedstawienie i myślę, że od tej
pory uczniowie będą pamiętać to, czego się nauczyli .
Natalia Żarnowska z kl. VIa

19.04.13r. trójka dzieci z naszej szkoły: Martyna Tchórzewska, Natalia
Żarnowska i Bartek Brudziński oraz opiekun, p. Paweł Suszyński, pojechali na
konkurs z j. angielskiego. Odbywał się on w Szkole Podstawowej nr 8
w Zielonej Górze. Oprócz przedstawicieli naszej szkoły brali w nim udział
jeszcze uczniowie z 4 szkół. Zmagania polegały na udzielaniu odpowiedzi na
pytania wcześniej przygotowane przez nauczycieli i uczestników. Dotyczyły
one różnorodnych zagadnień związanych z USA. Zdobyliśmy II miejsce , więc
osiągnęliśmy bardzo wysoki wynik. W SP nr 8 uczestnicy mogli porozmawiać
z Amerykaninem i dowiedzieć się czegoś o nim lub kulturze jego kraju.
Bardzo nam się podobał ten konkurs Nagrody też były fajne
Natalia Żarnowska z kl.VIa

DZIEŃ KOBIET
Z okazji Dnia Kobiet klasa 5 b pojechała na basen do Centrum
Rekreacyjno - Sportowego w Zielonej Górze.
Na początku pływaliśmy parami lub grupkami, a kiedy ratownik
otworzył wejście na tzw. „balon”, udaliśmy się tam większą grupą.
Nawet pan Tomek dał się namówić. Kolejną atrakcją, z której
skorzystaliśmy była zjeżdżalnia zwana „cebulą”. Udała się na nią
większa część chłopców oraz kilka dziewczyn. Korzystaliśmy też
z pozostałych atrakcji na basenie. Było super!!! Ale w końcu czas
pobytu w wodzie dobiegł końca. Poszliśmy do szatni, a potem
suszyliśmy włosy. Ale to nie był koniec naszej wycieczki. W pewnej
chwili chłopcy pobiegli do baru, a dziewczyny powoli poszły za nimi.
Gdy weszły do lokalu, dostały od chłopców kwiatki- różnokolorowe
tulipany (oczywiście z życzeniami). Potem każdy mógł zamówić sobie
do jedzenia to, co chciał. Niektórzy próbowali wygrać zabawkę
z automatu, ale nikomu się to nie udało. Po kilku godzinach wspaniałej
zabawy, klasa 5 b musiała już wracać do szkoły.
Tego dnia na pewno długo nie zapomnimy.
Alicja Cygańska i Hania Pidek z kl. Vb
A pozostałe klasy?
Dowiedziałam się, że dziewczyny:
z kl. IVb dostały paczuszki,
z kl. IVc – czekolady,
z kl. VIa – kwiatki (i miały jakieś fajne zabawy),
z kl. VIb – paczuszki ze smakołykami,
z kl. VIc – balony na przyjęciu,
a w kl. Va odbyła się nocka w szkole i było super
Natalia Ginter z kl.VIb

Moja przygoda z kamerą"

,,

W dniu 14.03.13r. przyjechała do szkoły telewizja, aby
promować naszą szkołę. Kręcono ujęcia dotyczące np. : biblioteki,
konkursów odbywających się w naszej szkole, wymiany polsko niemieckiej i klas integracyjnych. Niektóre dzieci, ja również ,
wypowiadały się na zadany wcześniej temat.
Moja grupa
prezentowała zagadnienia dotyczące wymiany polsko – niemieckiej.
Rozmowa była nagrywana przy popiersiu patrona naszej szkoły.
Mieliśmy możliwość trzech prób ujęć. Bardzo szybko udało nam się
nagrać nasze ujęcie i po dwóch próbach mogliśmy wracać na
lekcję. Bardzo stresowałam się tym występem przed kamerą.
Mówiłam
o wizycie naszych rówieśników z Niemiec z miejscowości Altdobern,
z którymi mogliśmy porozumieć się po angielsku i po niemiecku.
Występowałam razem z moimi koleżankami z klasy tj. Oliwią Leisą
i Julią Wolnik oraz z niektórymi dziećmi z VI c. Do tego występu
przygotowywała nas pani Karina Synoracka oraz pani Aleksandra
Krakowiak. Ten dzień dla niektórych był bardzo stresujący, a dla
innych ekscytujący! Dla mnie była to pierwsza przygoda przed
profesjonalną kamerą.

Weronika Majewska z kl. IV c

Rekolekcje 2013

22 marca w kościele w Przylepie odbyły się
rekolekcje.
Mieliśmy się zebrać przed szkołą lub kościołem.
Kiedy wszyscy weszli do kościoła i zajęli miejsca,
organista śpiewał z nami piękne pieśni kościelne. Po
kilku pieśniach, wszystkie dzieci zaczęły ustawiać się do
kolejki, aby się wyspowiadać. Ks. Jarkowi pomagało
sześciu lub siedmiu księży. Po spowiedzi rozpoczęła sie
msza. W trakcie jej trwania niektórzy zdawali się w ogóle
nie interesować tym, co się na niej dzieje. Po komunii
każdy przeżegnał się oraz odmówił modlitwę.
Kiedy wszyscy wyszli z kościoła, niektóre dzieci
poszły do domu, a inne z nauczycielami pod szkołę, aby
czekać na rodziców i z nimi udać się do domu lub też
pojechać autobusem do domu.
Ania Stankowska z kl.Vb

POLECAM TEN FILM
Ostatnio miałam okazję obejrzeć świetny film , który gorąco polecam.
„Krudowie” to film animowany, którego akcja rozgrywa się w epoce
kamiennej. Film opowiada o rodzinie, której życie na zawsze miało się zmienić.
A o czym opowiada?
Dawno, bardzo dawno temu żyła rodzina Krudów : jaskiniowa mama
(Ugg), jaskiniowy tata (Grug)- konserwatywna głowa rodziny, zbuntowana
córka (Epp), córeczka-niemowlak, synek (Thunk)- fajtłapa, który nie potrafi
podjąć żadnej życiowej decyzji bez pozwolenia rodziców i wiekowa seniorka
rodu (zwana Babcią). Polowali za dnia, w nocy chowali się w jaskini. Żyli zgodnie
z filozofią taty jaskiniowca, że wszystko co nowe, to złe (czytaj nowe, znaczy
śmierć ). Żyli spokojnie, aż nowe przyszło do nich samo. Po pierwsze w okolicy
pojawił się nowy chłopak (Guy) z Paskiem (leniwcem, dobrym kucharzem
i przewodnikiem ). Po drugie – świat, jaki znali jaskiniowcy, szedł ku zagładzie.
Kontynenty się rozdzielały, stary świat czekała katastrofa. Ostatnim ratunkiem
dla rodziny , Guya i Paska było „podążać za słońcem”. Ruszyli więc w szalenie
ciekawą i niebezpieczną przygodę do nowego świata… Przeżyli mnóstwo
fantastycznych, zabawnych przygód. Mi najbardziej podobał się fragment, jak
rodzina polowała na jedzenie.
Bardzo zachęcam do obejrzenia filmu

Wiktoria Jodajtis z kl.Va

Warto po to sięgnąć!!!
Chcę wam przedstawić pewną książkę, która mnie bardzo
wciągnęła. To „Naznaczona”, pierwsza z dwunastu części serii
napisanej przez P. C. Cast i jej córkę Kristin Cast.
Bohaterką jest pewna 16-latka, Zoey Redbird,
początkująca wampirzyca. Zoey trafiła do szkoły Domu Nocy,
tam będzie musiała przejść przemianę, żeby stać się dorosłym
wampirem. Na początku ma wiele trudności, aby przyzwyczaić
się do nadprzyrodzonych zdolności, jakimi obdarzyła ją Nyks,
Bogini Wampirów. Z czasem 16-latka coraz bardziej się
przyzwyczaja. Otoczona sprzymierzeńcami i wrogami, pragnie
wykorzystać swoje wyjątkowe, wrodzone zdolności, by zgłębić
tajemnice.
W Domu Nocy niezwykle pomocny okazuje się Erik, to
jeden z najbardziej atrakcyjnych i utalentowanych wampirów
w szkole! To ją bardzo zaskakuje…
Polecam wam tę książkę, ja już nie mogę doczekać się
kolejnych części
Ania Stankowska z kl.Vb

SONDA!!! SONDA!!! SONDA!!!
Zapytaliśmy nasze koleżanki i naszych kolegów, w jaki sposób lubią
spędzać czas wolny. Zaznaczyliśmy, że chodzi o inną formę niż gry na
komputerze czy konsoli (bo wiemy, że głównie to wskazaliby pytani).
Oto, jakie uzyskaliśmy odpowiedzi:












35 osób lubi uprawiać sport ( z czego 15 gra w kosza a 12 w nogę),
22 osoby najchętniej zasiadają przed telewizorem,
14 osób odwiedza znajomych,
13 pytanych lubi czytać książki,
również 13 osób chętnie bawi się ze zwierzętami,
na dworze lubi przebywać 8 osób,
7 pytanych wychodzi na spacer,
5 osób kładzie się spać,
4 osoby słuchają muzyki,
4 pytanych przyznaje, że się uczy,
3 osoby:
 pomagają rodzicom,
 zajmują się rodzeństwem,
 wykonują różnorodne prace plastyczne,
 jedzą,
 1 osoba:
 gra na gitarze,
 projektuje ubrania,
 gra w gry planszowe,
 tańczy,
 robi bransoletki
Bardzo dziękujemy za udział w naszej sondzie. Pokazuje ona, że można

w różnorodny sposób spędzać czas wolny, nie tylko przed komputerem.
Ujawnia też, jak wiele zainteresowań mają uczniowie naszej szkoły!!!

REDAKCJA

SONDOWANIE NAUCZYCIELI
Postanowiliśmy zadać nauczycielom pytanie „Jak Pani/Pan spędza
czas wolny”? Przyjrzyjmy się, jak na nie odpowiadali:
 Pan Dyrektor, W. Dejnega lubi czytać książki, uczyć się
języków obcych i oglądać filmy w wersji obcojęzycznej
 Pani Wicedyrektor, M. Zdanowicz wybiera się na spacer
z psem lub czyta książki albo ogląda filmy,
 P. L. Harendarz jeździ na rowerze lub czyta,
 P. M. Stępień-Kluj chętnie pływa albo czyta książki,
 P. D. Olencka chodzi na spacery lub czyta książki,
 P. R. Kisła oprócz czytania książek lubi się opalać albo
jeździć na rowerze,
 P. M. Józwiak-Brudzińska uwielbia pić herbatę z miodem,
czytać książki, słuchać radia i leżeć „plackiem” z psem
u jej stóp,
 P. R. Przyborowska idzie na spacer albo czyta książki,
a czasami leży w łóżku i słucha muzyki,
 P. M. Olszewska chętnie czyta książki, spaceruje, chodzi
do kina lub spędza czas z dziećmi,
 P. U. Sobczak czyta książki albo chodzi na spacery lub na
aerobik,
 P. A. Kowalczyk lubi pracować w ogrodzie , a także
czytać książki,
 P. A. Bartczak-Woźniak najchętniej spaceruje,
 P. K. Hadrych idzie na basen, do kina, na spacer,
wyjeżdża na wycieczki albo oddaje się zabawom
i wygłupom z córką,
 P. D. Ginter chętnie czyta książki, pracuje w ogrodzie lub
wychodzi na spacer z psami,
 P. M. Michalska wyjeżdża na wycieczki, spotyka się ze
znajomymi lub leniuchuje,

 P. A. Drozdek oznajmiła, że nie ma czasu wolnego,
 P. T. Chmielarczyk oddaje się zabawom z synkiem lub
jeździ na rowerze,
 P. A. Rogowicz lubi aktywnie spędzać czas wolny albo
czytać książki lub gotować,
 P. S. Jutrzenka najchętniej czyta książki,
 P. M. Mizera lubi fotografować, czytać i podróżować,
 P. K. Synoracka zabiera dzieci na spacer lub salę zabaw,
chodzi na basen lub jeździ z rodziną na rowerze,
 P. A. Krakowiak najchętniej spaceruje,
 P. B. Kobylański cierpi z powodu braku czasu wolnego,
ale jak go ma, to chętnie gra w koszykówkę,
 P. J. Tarczyło po prostu odpoczywa,
 P. M. Kobylańska lubi słuchać muzyki,
 P. M. Tajsner chętnie bawi się z psem lub czyta książki,
 Ks. J. Leśny nie ma za wiele czasu wolnego, a jak znajdzie
chwilkę, to lubi aktywnie wypoczywać, uprawiać sport lub
zajmować się pszczelarstwem,
 P. A. Jendraszak-Kondras wyszywa, robi na drutach, czyta
książki albo idzie na spacer,
 P. A. Czajkowska jeździ na rowerze, spaceruje lub czyta
książki,
 P. A. Nahorska lubi spędzać czas na łonie natury z psem,
 P. P. Suszyński gra na gitarze,
 P. T. Fediuk czas wolny spędza z żoną i córkami,
 P. A. Kubala chodzi na spacery lub czyta książki,
 P. H. Tchorowska lubi czytać książki oraz chodzić na
spacery z rodziną i psem,
 P. A. Poźniak chętnie czyta książki albo chodzi do kina
Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom za wzięcie udziału w naszej sondzie
zebrały: Weronika Majewska i Julia Wolnik z kl. IVC

Wywiad z nauczycielem

Pani Alicja Kubala uczy w naszej szkole od wielu lat.
Pracuje też w Gimnazjum w Przylepie i jako jedyna
nauczycielka może obserwować, jak radzą tam sobie
uczniowie, którzy kontynuują tam naukę po ukończeniu
naszej „podstawówki”. Zapytaliśmy Panią Alę o kilka spraw
GAZETKA: Czy ciężej jest uczyć gimnazjalistów czy uczniów
podstawówki?
p.A.Kubala: Praca w gimnazjum bardzo różni się od pracy
w szkole podstawowej. Mają one zupełni inny charakter,
trudno więc powiedzieć, gdzie jest ciężej – w każdej szkole
jest po prostu inaczej.
GAZETKA: Czy marzyła Pani o zawodzie nauczycielki?
p. A.Kubala: (…) zawsze marzyłam o wygranej w totolotka
GAZETKA: Którą dziedzinę przyrody lubi Pani uczyć
najbardziej?
p.A.Kubala: Każda dziedzina przyrody jest niezwykle
interesująca i wszystkie są ze sobą powiązane – zatem –
lubię każdą.

GAZETKA: Czy w młodości uprawiała Pani jakiś sport
wyczynowy?
p.A.Kubala: Uprawiałam lekkoatletykę. Obecnie lubię
oglądać mecze piłki nożnej.
GAZETKA: Jakiej muzyki chętnie Pani słucha?
p. A.Kubala: Lubię słuchać muzykę poważną – ona niezwykle
mnie uspokaja.
GAZETKA: Które zwierzęta lubi Pani najbardziej i dlaczego?
p.A.Kubala: Lubię wszystkie zwierzęta, a najbardziej małe
psy
GAZETKA: Jaka jest Pani ulubiona potrawa?
p.A.Kubala: Uwielbiam tradycyjną sałatkę jarzynową.
GAZETKA: Czym się Pani kieruje w wyborze ubrań i obuwia?
p. A.Kubala: Przede wszystkim wygodą
GAZETKA: Jaką biżuterię lubi Pani nosić?
p.A.Kubala: Lubię biżuterię z białego złota.
GAZETKA: Proszę wymienić i uzasadnić kilka swoich wad
i zalet.
p.A.Kubala: Nie lubię mówić o swoich wadach i zaletach
Mimo skondensowanych odpowiedzi, bardzo dziękujemy
Pani za udzielenie wywiadu.
REDAKCJA

 Humor zeszytów uczniowskich 
Przedstawiam kolejną porcję zdań, których autorami są uczniowie naszej
szkoły!!!(materiał pochodzi z prac pisemnych)
 W takich krajach jak Afryka jest mało szpitali.
 Dopełniacz l.mn. rzeczownika „okno” – „okieni”.
 Widzieliśmy pola pokryte górzystymi pagórkami.
 Nagle poczułam lekki wiatr i dziwne słowa.
 Chciałabym popatrzeć na panoramę Norwegii.
 Na polowaniu mój dziadek złapał piękny łup.
 Powietrze zupełnie miotało drzewami.
 Lubię bawić się powietrzem.
 W Egipcie zachorowałem na egzotyczną chorobę – zemstę faraona – czy
jakoś tak!
 Może pojadę do kraju Chiny.
 Polecę z powietrzem w świat.
 Mąż poszedł sprawdzić elektrykę.
 Minione wakacje spędziłam w sposób naturalny.
 Szarża rycerzy ruszyła z galopem do ataku.
 Z przepisu: „Czosnek smażyć z czosnkiem”.
Zebrał: KTOŚ

 UŚMIECHNIJ  SIĘ !
Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.
**********

Nauczycielka daje klasie zadanie:
-Ułóżcie zdanie zawierające słowo ANANAS.
Pierwsza zgłasza się Małgosia:
-Ananas jest zdrowym owocem.
Później zgłasza się Paweł:
-Ananas rośnie na palmach.
Teraz ty Jasiu mówi nauczycielka.
A Jasiu na to:
-Krysia puściła bąka A NA NAS leci smród.
**********

Do wytwórni pasztetów przyjechała kontrola z sanepidu.
Inspektor pyta:
- Czy ten pasztet z zająca jest naprawdę z zająca?
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze koninę.
- A w jakich proporcjach?
- Pół na pół... Jeden zając, jeden koń.
**********

- Dlaczego pijesz tak dużo wody?
- Bo właśnie zjadłem jabłko.
- A co to ma do rzeczy?
- Zapomniałem je umyć!
**********

**********

W sklepie:
-Jest Snickers?
-Jest.
-A Kitkat?
-Też jest.
-To poproszę Liona.

Podczas przerwy do nauczycielki podchodzi chłopiec i mówi:
- Nie chcę nikogo straszyć, ale mój tata powiedział, że jak będę miał jeszcze
jedną uwagę, to ktoś dostanie w skórę!
**********
Pani pyta na lekcji:
-Jasiu, kto zbudował Arkę?
-Noooo... Eeee...
-Bardzo dobrze, piątka.
**********
Pewien człowiek zgłosił się do show ze swoim kotem , który mówi. Prowadzący
kazał zaprezentować umiejętności .
-Mruczek, jak się nazywa drobny, węglowy proszek?
-Miał.
-Jak powiesz ,,ma" w czasie przeszłym?
-Miał.
Prowadzący wyrzucił ich z programu.
-Mówiłem ci, że to zły pomysł-odezwał się do właściciela kot.
**********
-Jasiu , co to jest nieskończoność?- pyta pani na lekcji.
-Rok szkolny.
**********
Zdziwiony klient restauracji zwraca się do szefa kuchni:
- Proszę pana !!! W moim rosole pływa pająk!
- Dobrze. Zaraz się tym zajmę.
Po kilku minutach szef kuchni wraca z klatką i mówi:
- No choć Jadek , no chodz!
- Czy pan oszalał ?!-mówi zdenerwowany klient.
- Nie. Jadek mi znowu uciekł.
**********
Wiszą sobie trzy leniwce na drzewie. Mija godzina, druga, w której trzeci został
zdjęty, trzecia a one dwa ciągle bez ruchu. W pewnym momencie jeden podrapał
się w głowę. Drugi na to :
-Staszek, ale ty nerwowy !!!!
Wybrali:Ola Koziołek i Wiktoria Jodajtis z kl.Va oraz KTOŚ

