Dyktando Poziom I
Kasia sporządziła listę zakupów. Niestety, dziewczynka nie zna
zasad ortograficznych. Popraw czerwonym długopisem wszystkie
błędy:

SOS – czyli sami o sobie

Zakupy:
• 3 bulki
•
•
•
•
•
•

Nr 18 wrzesień 2016

1 kg. mięsa wiepżowego
1 penczek rzotkiewki
czy opakowania herbaty
dwa opakowania budyńu
sok z czerwonej pożeczki
michałki lub trófle.

Witamy w szkole!

Uwaga! Trzy pierwsze osoby, które zgłoszą się do pani Magosz
z właściwą poprawą ( adjustacją tekstu) otrzymają niespodzianki.

Szkolne żarty

II – Ewa Boese

- Kolego, ile ty masz lat?
- Osiem.
- Aha, to już chodzisz do szkoły?
- Eee tam chodzę… Posyłają mnie.
- Mamo, nauczycielka mówiła
dzisiaj, że żyjemy po to, by
pomagać innym.
- Zupełnie słusznie, synku.

Początek roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęliśmy
akademią, podczas której przywitaliśmy tylko jednego
ucznia, a mianowicie Anię Miczkę z Żużeli. Została ona
pasowana na ucznia klasy IV.
W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła będzie
liczyła jedynie pięć klas, do czego pewnie trudno się będzie
przyzwyczaić. Oto wychowawcy poszczególnych klas:

- Oglądam twój
dzienniczek, synku i
widzę, że brak tu jednej
szóstki, która ci się
należy.

III – Elżbieta Richter
IV – Agnieszka Kostka
V – Ewa Śmiech
VI – Ewa Magosz

- Tak tato. Za co?
- Za odwagę, że mi
pokazałeś coś takiego!

Wakacje służyły ładowaniu akumulatorów, więc
mając nowe siły nie bierzmy przykładu z „mądrych ptaków”,
które wraz z jesienią odlatują daleko do ciepłych krajów …

- A po co żyją ci inni?

Powodzenia w nowym roku szkolnym
Redakcja: Ewa Magosz i Marianna Herud

Kącik matematyczny
W roku 2016 Międzynarodowy Dzień Kropki
obchodzono 15 września.
Również nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w tym
przedsięwzięciu. Symbolicznie, ale za to twórczo! Skąd pomysł KROPKI ?
W 2003 roku amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H.
Reynolds wydał książeczkę pod tytułem “The Dot”. Jej bohaterką jest mała Vashti,
która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje
możliwości.
Książka została przetłumaczona na ponad dwadzieścia języków i wydana
alfabetem Braille’a. Szybko zyskała popularność wśród najmłodszych
czytelników.
Opowiastka zawarta w “The Dot” stała się inspiracją dla wielu nauczycieli
i tak w 2008 roku powstał “Międzynarodowy Dzień Kropki”. Święto, obecnie, jest
obchodzone już w 108 krajach.
Ta inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność, pomysłowość uczniów,
zachęcać ich do tworzenia. Powstają “kropkowe” dzieła sztuki, kolekcje mody,
łamigłówki, filmiki. Niezależnie od wieku, każdy z nas ma jakiś talent, a Dzień
Kropki jest dobrym pretekstem do pokazania go światu. Sposobów świętowania
jest nieskończona ilość, wszystko zależy od pomysłowości. A my…ubraliśmy się
w KROPKI i stworzyliśmy potężne i barwne KROPKI na placu szkolnym!

A po co mi ta matematyka?
To pytanie często powtarzane jest przez uczniów różnych
szkół. Czy nie można się bez niej obejść? Matematyka jest
z człowiekiem ściśle związana, towarzyszy mu na każdym kroku,
jest obecna wszędzie: w domu, w szkole, w zabawie, a nawet
w poezji i w piosence.
Przepis na szczęście z przymrużeniem oka:
Jeżeli A oznacza szczęście,
to A = X + Y + Z,
gdzie X to praca - nauka, Y to rozrywka, zaś Z to umiejętność
trzymania języka za zębami.
MATEMATYKA W PRZYSŁOWIACH I POWIEDZENIACH:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każdy kij ma dwa końce.
Do trzech razy sztuka.
Kot spada zawsze na cztery łapy.
Piąte koło u wozu.
Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami…
Ósmy cud świata.
Strzał w dziesiątkę.

„Przecinek” w trasie
Święto pieczonego ziemniaka
Dzieci z zespołu Przecinek ubiegłe wakacje spędziły pracowicie!
Nieprzerwanie brały udział z próbach tańca triadycznego, by móc trzykrotnie
wystąpić. W lipcu dziewczynki zaprezentowały się przed ponad dwustuosobową
publicznością w Brożcu. Swój magiczny spektakl przedstawiły w niecodziennej
scenerii- nocą przed starym zabytkowym spichlerzem. Okazją były Światowe Dni
Młodzieży. Okazało się, że widownia po raz kolejny była międzynarodowa!
Podobnie było 28.08., kiedy Przecinek gościł w Orońsku ( woj.
mazowieckie) i brał udział w święcie dziedzictwa kulturowego Europy Augustfest.
Przy okazji dzielne dziewczyny weszły na Łysą Górę! Zwiedziliśmy tym samym
bazylikę Świętego Krzyża.
Zespół został również zaproszony do Opola, by wziąć udział w obchodach
25 rocznicy podpisania polsko – niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie.
I tymi słowami zespół Przecinek żegna się ze szkołą!

17 września odbył się już kolejny festyn rodzinny – Pieczony
Ziemniak. Festyn został zorganizowany we współpracy nauczycieli,
rodziców oraz Rady Sołeckiej. Pogoda na początku nie dopisała, ale
zaangażowanie rodziców, entuzjazm dzieci sprawił, że wszyscy
świetnie się bawili. Dzieci mogły pojeździć na quadzie pana Buły. Pani
Lipka stylizowała fryzury, a uczniowie klasy V prezentowali swoje
taneczne umiejętności. Wieczorem udało się rozpalić ognisko.
Rodzice przygotowali sałatki ziemniaczane, ciasto ziemniaczane,
placki, frytki, sałatki, więc każdy mógł najeść się do syta. Były też
słodkości, kawa, herbata i ciasta.
Uczestnicy świetnie się bawili do późnych godzin.

