HUMOR

SZK

Gazetka Szkoły Podstawowej w Cieszanowie

Nasza nauczycielka mówi sama
do siebie, wasza też?
- Nie, nasza myśli, że ją słuchamy.

Numer

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły? - pyta
nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on zawsze dzwoni kiedy ja jeszcze śpię.

Humor przygotował: Filip Słoniec kl.5
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Rok szkolny 2020/2021

Październik 2020

SPORT I MOTORYZACJA

Cześć!!!!!

Co roku drużyna sportowa naszej szkoły jeździ na zawody. Najczęściej uczestniczą w zawodach

Witamy w nowym roku

szkolnym 2020/21. Cieszymy się, że znowu będziecie z nami, nasi Czytelnicy. Pragniemy, aby opowiadała o na-

sportowych z piłki ręcznej, koszykówki, unihokeja, piłki nożnej oraz różnych zawodach sztafetowych.

szych wspólnych sprawach i problemach. Mamy nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Mamy zarówno coś
dla dziewczyn (kącik mody), jak i dla chłopców (kącik sportowy). Nie zabraknie humoru i rozrywki,
Redakcję gazetki stanowią przedstawiciele wszystkich klas, ale każdy może zostać dziennikarzem. Cenne będą

W skład drużyny wchodzą:

dla nas wskazówki, podpowiedzi, sugestie i rady. Liczymy na współpracę. Każdy może napisać tekst na wybrane

Maja Zając

przez redakcję tematy i przesłać na adres
gazetki:

gazetkaciesz@interia.pl
Zapraszamy do lektury.
Redakcj@
Opieka nad Redakcją, oprawa graficzna,
korekta, składanie: Anna Kołodziej,

Oliwia Staroń,
Magdalena Nowak,
Maja Kulczycka,
Klaudia Szacoń,
Oliwia Kopciuch,
Klaudia Ludwik,
Patrycja Herda,
Alicja Rajter,
Laura Majewska.

Nasza drużyna już kilkakrotnie odnosiła
zwycięstwa w rozgrywkach
międzyszkolnych, a zdarzyło
się, że brała
udział w pół finałach wojewódz-

Co teraz w „polu” piszczy?
Dni są coraz chłodniejsze, ciemniejsze – co często działa negatywnie na nasze samopoczucie. Jak wszyscy doskonale wiemy, muzyka to najlepsze rozwiązanie.. na wszystko. Gdy
mamy zły dzień najlepiej wziąć słuchawki, oraz włączyć swój ulubiony muzyczny kawałek.
My, wasi rówieśnicy i szkolni koledzy polecamy..
Top 5 piosenek, które poprawią Wam humor:
5. Zenek Martyniuk – Oczy zielone,

kich .
Maja Zając, Magda Nowak kl.8

26 września uczniowie szkół z naszego powiatu wzięli udział w zawodach lekkoatletycznych. Mieliśmy tylko jednego śmiałka z naszej szkoł, który uczestniczył w biegu na 60m. Bardzo dobrze
mu poszło i zajął 1 miejsce.

4. KRTDZ feat. Domin Beats – Oczy zielone

Sport na świecie

(R3V Rework 2020),

Liga Mistrzów to największa, coroczne wydarzenie sportowe, najbardziej lubiana przez fanów
piłki nożnej. W tegorocznych zmaganiach w finale wygrała drużyna Bayern Monachium, w której
czołowym zawodnikiem jest Robert Lewandowski. według rankingu UEFA, najlepszy zawodnik
2020, to jednocześnie zdobywca złotego buta za najwięcej strzelonych bramek w Lidze Mistrzów 2019/20. Te zmagania oficjalnie zakończono 1 września 2020. Dwa tygodnie później
wybrano już nowe grupy, aby zapoczątkować następny sezon 2020/21.

3. Łobuzy – Zbuntowany Anioł,
2. Harry Styles – Watermelon,
Tytuł piosenki roku otrzymuje..

Miód i węgiel – ks. Radek Łukasiewicz.
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Kuba Malec kl. 7
Melon, Złoty, Loczek, Wysoka,
Młoda oraz Mama Adrian Mielnik,
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KĄCIK MODY

Modne kolory jesień-zima 2020/2021

WYBORY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
W połowie września odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Swoją kandydaturę mógł
zgłosić każdy. Trzeba było przygotować i przedstawić swój program. Prawo głosu mieli wszyscy
uczniowie klas IV- VII.
Wyniki wyborów do SU na rok szkolny 2020/2021:
Alicja Rajter - przewodnicząca
Laura Majewska za-ca przewodniczącej

W tym sezonie modne będą kolory neonowe: żółty,

Dominik Kociołek- sekretarz.

pomarańczowy, fuksja, limonka, delikatniejsze pastele: lawendowy, miętowy, jasno szary, bławatkowy,
kremowy oraz przygaszone kolory z domieszką czer-

Kilka słów od przewodniczącej szkoły.

ni: żółty, rdzawy, dusty blue, grafit, beżowy

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele. Bardzo mi miło, że zostałam przewodniczącą naszej szkoły i będę

(kakaowy), oraz fioletowy, biały, czarny i czerwony w

mogła z Wami współpracować. Zawsze postaram się znaleźć odpowiedź na Wasze pytanie. Na początku

wielu odcieniach.

przedstawię wam moje pomysły, które chciałabym zrealizować w tym roku szkolnym. Oczywiście nie
wszystkie z nich mogą być zrealizowane, ponieważ wymaga to zgody nauczycieli i dyrekcji. Moim

Krata już tradycyjnie

pierwszym pomysłem jest założenie w szkole grupy "Dziel się wiedzą i pomagaj" , która ma za zadanie
pomagać uczniom w nauce. Najbardziej zaangażowane będą osoby najstarszych klas, aby pomóc tym
młodszym. Jeśli ktoś będzie zmagał się z jakąś trudnością lub nie będzie rozumiał danego tematu,

Jesienią i zimą tradycyjnie wraca krata. Może być
klasyczna, stonowana, w odcieniach beżu i brązu.
Może być też w pastelowych kolorach np. lawendowy,

wtedy będzie mógł skorzystać z takiej pomocy. Chciałabym, aby w kolejnych tygodniach w naszej
szkole odbył się dzień zwany "Dniem Piżamy". Postaramy się z samorządem zrealizować jak najszybciej
"konkurs na logo szkoły". O dalszych działaniach tego pomysłu zostaniecie z pewnością poinformowani.

łososiowy, żółty. Krata ma w sobie szlachetność,

W imieniu samorządu proszę, abyście przestrzegali zasad reżimu sanitarnego. Chcemy w naszej szkole

niepowtarzalny urok, a stylizacje z tym wzorem są

czuć się bezpiecznie. Jeśli macie jakieś pytania śmiało - zawsze Wam odpowiem i pomogę.

często bardzo inspirujące. Zresztą jesień bez kratykto by pomyślał...

Alicja
Rajter

Pasek do płaszcza
~Pasek~ zazwyczaj pełni rolę typowo
praktyczną, na przykład pilnując tego,
żeby spodnie dobrze układały się na
sylwetce, czy dekoracyjną, kiedy podkreśla charakter stroju. Paski można
nosić nie tylko z takimi klasykami jak
koszula czy sukienka, ale też z marynarkami czy okryciami wierzchnymi! W ten
sposób możesz zapanować nad objęto-

ścią materiału w jesienno-zimowych
stylizacjach.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA
W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Edukacji Narodowej, chcielibyśmy złożyć
najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Życzymy dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów . Niech podejmowany trud będzie dla Państwa źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
W imieniu całej społeczności szkolnej—
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Cieszanowie
Natalka Wawrów, Julka Szałańska kl. 5

KĄCIK KULINARNY
Jesienią często brakuje nam odporności. Zwłaszcza w obecnym czasie jest ona bardzo potrzebna.
Dobrym pomysłem na jej poprawienie jest zdrowe
odżywianie. Oto kilka ciekawych pomysłów na
smoothie i lunchboxy do szkoły.
Smoothie z marchewki:
Banan
Marchewka
Pomarańcza
Jagody goi

Smoothie z jabłek:
Jabłko
Banan
Szpinak

Smoothie z dyni:
Dynia
Mrożone truskawki
średni ananas
Awokado 1/3szklanka mleka lub wody
Banan
Cynamon w proszku
Lunchbox:

1.Chlebowe babeczki z np. śliwkami
2. Marchewka i papryka w słupkach
3.Hummus z czarnuszką

Lunchbox:
1. Racuchy jaglane

3. ½ papryki pokrojonej w słupki

2. Domowy mus jabłkowy
5. ½ kiwi

4. 5-6 pomidorków koktajlowych

Lunchbox:
1. Gofry gryczane
2. Mieszanka bakalii
3. Ulubione owoce
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10 Ciekawostek ze świata motoryzacji, o których nie mieliście pojęcia!

Szkoła dawniej i dziś...
Na podstawie rozmowy z moim dziadkiem

Szkoła dawniej nie wyglądała tak jak teraz.
W szkole nie było centralnego ogrzewania,
ale pan woźny każdego rana o świcie zapalał
w piecu, żeby w klasach było ciepło.
Uczniowie nie mieli wygodnych ławek, ani
stołówek gdzie można byłoby coś zjeść.
W klasach było naprawdę bardzo dużo dzieci, na dodatek nie wszystkie z tego samego
rocznika.. Uczniowie nie mieli zbyt wielu
pomocnych przedmiotów. Nikt nawet nie
marzył o kalkulatorach czy komputerach
Uczniowie nie mieli pięknych długopisów czy piórników. Pisano ołówkami lub piórami, które były
maczane w kałamarzu z atramentem. Na języku polskim uczniowie uczyli się kaligrafii, czyli sztuki
ładnego pisania. Dzieci chodziły do szkoły w fartuszkach. Wszyscy musieli wyglądać schludnie,
nie było można malować np: włosów i paznokci
Piotr Rębacz klasa 5

Zdalna edukacja oczami Gabrysi

Zdalne nauczanie wprowadzone w polskich szkołach na czas pandemii korona wirusa było dla
nauczycieli, dzieci i rodziców nowym doświadczeniem. Uczyliśmy się metodą prób i błędów.
Okres ten był dla nas czasem trudnym, ale
jednocześnie umożliwił nam zapoznanie z

nowymi sposobami uczenia się.
Będąc wtedy uczennicą czwartej klasy,
bardzo dobrze radziłam sobie podczas zdalnego nauczania. Nie sprawiało mi ono trudności, wręcz przeciwnie pozytywnie
”nakręcało” mnie do nauki. Jedynym minusem był brak kontaktu z rówieśnikami.
Gabriela Zaborniak klasa 5

Mateusz Mazurek kl. 7
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Jak walczyć z koronawirusem?

Przestrzegajmy kilku prostych zasad

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku
26 września. Jest to międzynarodowe święto, które ma
zachęcić Europejczyków do nauki języków obcych.
Dlaczego warto znać języki obce?
Porozumiewanie się w kilku językach daje nam szanse na
poznawanie nowych ludzi oraz na podróżowanie po całym świecie, naukę i studiowanie za granicą. Znajomość języków jest
coraz częściej potrzebna do znalezienia pracy w Polsce i
Europie. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:






ponad 200 języków europejskich
24 języki urzędowe UE
około 60 języków regionalnych i języków mniejszości

wiele innych języków, których używają osoby z innych części
świata.
Dlaczego ustanowiono Europejski Dzień Języków?
Jest on okazją do:



popularyzowania wiedzy na temat różnych języków

używanych w Europie



promowania różnorodności językowej i kulturowej
zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ
znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać
kontakty, ułatwia znalezienie pracy.
Historia
Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez
Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. 26 września, a także w tygodniach
poprzedzających i następnych, w całej Europie organizowane
są kursy językowe, gry, debaty, konferencje, programy radiowe, konkursy i inne imprezy dla każdego.
Słowa w różnych językach zgromadziła: Maja Kulczycka kl.8
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