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Zwycięzca konkursu na logo i tytuł gazetki szkolnej
– Ewelina Nowak

Ewelina Nowak jest uczennicą klasy III naszej szkoły.
Interesuje się plastyką. W wolnych chwilach chętnie sięga po
pędzel i swoje wrażenia przenosi na kartkę bloku rysunkowego.
Najchętniej maluje krajobrazy, a ulubiona jej pora roku to lato.
Ma chomika oraz kotka. Lubi spędzać czas na świeżym powietrzu.
Radość sprawiają jej też zabawy z bratem 
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Z życia szkoły…
Po dłuuuuuuuugiej nieobecności w szkole, wreszcie mogliśmy się
spotkać 1 września. W tym miesiącu działo się mnóstwo ciekawych rzeczy:
Wrzesień:
- narodowe czytanie
- zaczął funkcjonować dziennik elektroniczny
- dzień kropki
- konkurs „Świat wodny przyrody Opolszczyzny w obiektywie”
- wycieczka klas V – VIII do Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE w Opolu
projekt: „Bioróżnorodność Opolszczyzny w ujęciu wodnym czyli H2O dla BIO”
- sprzątanie świata
- wielki finał III edycji Drużyny Enegrii – III miejsce dla naszej szkoły
- konkurs na logo i tytuł gazetki szkolnej
- dzień głośnego czytania
- dzień chłopaka
A w PAŹDZIERNIKU:
- Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
- Europejski Dzień Języków
- Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie Pierwszaków na uczniów
- Konkurs czytelniczy – kl. IV – „Akademia Pana Kleksa”
- Pani Agnieszka Gielzok została Rzecznikiem Praw Dziecka w naszej szkole
- akcja „Paka dla Zwierzaka” wspieramy Stowarzyszenie Oczami Zwierząt w
Biadaczu.
- konkurs „Jesienne krzyżówki” – SU
- konkurs „Z lekturą mi do twarzy”
- Ogólnopolska Wymiana Pocztówkowa
- przedstawianie pacynkowe „Wakacyjny prezent” – koło teatralne.
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Humor szkolny

Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy:
- mamo dostałem dziś 5 w szkole
Mama: naprawdę?
Jasiu: Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z polskiego.



Ojciec przegląda dziennik elektroniczny Jasia:
- Co to znów jedynka z historii?
- Niestety… historia lubi się powtarzać.



Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego Twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu – odpowiada Jaś.



Zajrzałem do twojego e – dziennika synku i widzę, że masz same jedynki,
jak to możliwe?
- Nie przejmuj się Tato, to wszystko przez te wirusy w Twoim komputerze.
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Nauczyciel na lekcji matematyki:
- Martynko jeśli w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej – 7, to znaczy, że…
Martynka odpowiada:
- To znaczy, że ma Pan bardzo duże dłonie Proszę Pana



Kilku urwisów chce zaszokować nową nauczycielkę, więc na początku lekcji
zamiast w ławce, siadają na kaloryferze.
- Chłopcy – mówi nauczycielka – kiedy już wysuszycie bieliznę, usiądźcie na
swoich miejscach.



Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór? - pyta
- To jest…. No mam to na końcu języka…
- Dziecko, wypluj to szybko – mówi nauczyciel,
- To kwas siarkowy.
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Czytam, bo lubię…

W tym numerze polecamy: „Pierwszaki z kosmosu”

Bohaterka książki Pola właśnie rozpoczyna naukę w pierwszej
klasie. A razem z nią w szkole zjawiają się przybysze z kosmosu
– Titi i Toto. Tym wesołym stworkom trudniej niż innym dzieciom
przyswoić sobie szkolne reguły i zwyczaje. Niekiedy wpadają
w tarapaty, ale zawsze jest z nimi wesoło. Przeczytajcie sami.

Zespół redakcyjny.
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Troszkę literatury
Władysław Broniewski - Zbieramy kasztany
Zbieramy kasztany,
robimy w nich dziurki,
a wtedy je można
nawlekać na sznurki.
Tak robi się lejce,
naszyjnik z korali.
Kasztany, kasztany
będziemy zbierali.
Jesienne liście - Ewa Szelburg Zarębina
Z tym jesiennym wiatrem
tańczą sobie liście,
tańczą sobie tańczą
czerwone złociście.
Z tym jesiennym wiatrem
odtańczą daleko,
i nie skończą tańczyć,
aż za siódmą rzeką.
Aż za siódmą rzeką,
Aż za siódma górą,
Aż je śnieg przykryje
Grubą, białą chmurą
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Na nudę:
Rozwiąż krzyżówkę:
1. Zbierasz je jesienią w lesie
2. Świeci na niebie w ciągu dnia
3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo książek
4. Roznosi listy
5. Uczy w szkole
6. Sklep z lekami
7. Jedynka i dwa zera
8. Po niej piszesz kredą
9. Nasza Ojczyzna
10. Do gry w nogę lub siatkówkę
11. Cebula , pomidor , ogórek
12. Figura - ma trzy boki
13. Miesiąc w którym jest początek jesieni
14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości
15. Opadają jesienią z drzew
16. Nasz kontynent
17. Zwierzę z trąbą
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Znajdź różnice – ciekawe ile ich będzie?
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Wykreślanki:
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