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Spotkanie z Wojciechem Nowickim

                                 PAMIĘTAJCIE! 

Od tego roku szkolnego opłaty za obiady będą przyjmowane
przez ostatnie 7 dni miesiąca poprzedzającego kolejny miesiąc
żywieniowy (np. za październik 2016 należy wpłacać od 24 do 30
września 2016). Pilnujcie terminów wpłat! Osoby, które nie wniosą
opłat w terminie – do czasu uregulowania płatności – nie mogą
spożywać obiadów w stołówce szkolnej. Kiedy idziecie na obiady
bierzcie ze sobą „kartę obiadową”. Unikniecie wtedy niemiłych
sytuacji. :)

             Dzień Komisji Edukacji Narodowej tuż, tuż...

Z tej okazji Samorząd Uczniowski ogłasza wybory na:
Miss Nauczycielek, Mistera Nauczycieli, Miss/Mistera Dobroci,
Miss/Mistera Elegancji, Miss/Mistera Uśmiechu. Głosować będzie
można w dniach 5-7.10 (środa, czwartek, piątek) w dziupli
Samorządu Uczniowskiego w trakcie przerw lekcyjnych.

Zapraszamy również do udziału w konkursie na portret swojego
nauczyciela!!! Na prace czekamy do 10 października.

12 października akcja ph. "Z drugiej strony biurka". Zapytajcie
swojego nauczyciela, czy bierze w niej udział i sprawdźcie, jak to
jest z tej drugiej strony...
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         Wywiad z Panią Katarzyną Abramowicz

Pani Kasia ze swoją byłą uczennicą Weroniką

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki?

K.A. Wybrałam zawód nauczycielki z miłości i troski
do dzieci.

Uprawia Pani jakieś sporty?

K.A. Tak, uczęszczam na zajęcia aqua aerobiku i piłki
siatkowej.

Lubi Pani swoją pracę? Ile lat pracuje Pani w naszej
szkole?

K.A. Bardzo lubię! Uprawiam swój zawód z pasją. W
tej szkole pracuję już ponad 20 lat.

Ile klas wychowała pani przez te lata? Czy miała
Pani kiedyś klasę A?

K.A. Dużo. Nie, nie miałam.

Dziękuję za rozmowę. Kacper Janowicz

         Wywiad z przewodniczącą Samorządu  
         Uczniowskiego Zuzanną Anną Malarek

Dlaczego
postanowiłaś
kandydować
na
przewodniczącą
SU?
Z. M. Chcę
podzielić się z
innymi swoimi
pomysłami,
wnieść coś
nowego w życie
szkoły.
Jakie działania
chcesz podjąć
w tym roku
szkolnym?

Z.M. Mam wiele
nowych
pomysłów.
Jednym z nich
jest Dzień
Kibica
Jagiellonii. Będę
też chciała
kontynuować
sprawdzone już
akcje, np.
"Dzień bez
mundurka".
Czym się
interesujesz?
Z.M. Interesuję

się muzyką
oraz
nagrywaniem
filmów.
Dlaczego
postanowiłaś
nagrywać
filmy?
Z.M. Mogę w
ten sposób
kreatywnie się
rozwijać.
Jaki jest Twój
ulubiony film?
Z.M. Mój
ulubiony film

to "Szkolna
zaraza".
Jaki przedmiot
szkolny lubisz
najbardziej?
Z.M. Najbardziej
interesuje mnie
język angielski.

Dziękujemy za
rozmowę.
Rozmawiali:
B. Zieniewicz
F. Fabjańczyk

             Wybrane działania  
     Samorządu Uczniowskiego 
     w roku szkolnym 2016/2017

1. Dzień Technologii (październik).
2. Dyskoteka uczniów klas IV-VI
(październik).
3. Dzień Gier Planszowych
(listopad).
4. Dzień Postaci z Bajek (listopad).
5. Dzień Misia (listopad).
6. Dzień Czapki św. Mikołaja
(grudzień).
7. Szkolne mikołajki, poczta
świąteczna (grudzień).
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Kreskówki dawniej i dziś
Wielu z nas uwielbia telewizję. Oglądamy wszystko, na
co mamy ochotę. Jednak nie zawsze tak było. Nasi
rodzice nie mieli tak zróżnicowanych programów
telewizyjnych, o ile w ogóle mieli dostęp do telewizora.
Dzisiejsze seriale animowane trwają około pół godziny.
Kiedyś bajka taka jak "Bolek i Lolek" czy "Miś
Uszatek" trwała 10 minut. Dawniej nie było też
kanałów, na których przez 24 godziny emitowano bajki.
Obecnie jest ich mnóstwo. Popularne są: Disney XD,
Disney Channel, Cartoon Network. Seriali
animowanych w dzisiejszych czasach nie można
zliczyć. Najbardziej znane są: Fineasz i Ferb,
Akademia Tańca, Wodogrzmoty Małe. 

Niektórych programów (takich jak "Szkoła", "Dlaczego
Ja?") warto unikać. Nie wnoszą one do naszego życia
nic wartościowego. Lepiej przejrzeć YouTube'a w
poszukiwaniu kreskówek, które oglądali nasi rodzice ,
kiedy byli w naszym wieku.

Wracając do dawnej telewizji. Mimo tego, że kiedyś 
jakość obrazu była gorsza i nie było technologii 3D, to
nie warto stawać oporem wobec kreskówek z
pokolenia naszych rodziców. Bajka to bajka i jakby nie
patrzeć, to te dawno powstałe rozwijają logiczne
myślenie o wiele bardziej niż wiele współczesnych.
Dawna telewizja bardzo różniła się od tej dzisiejszej,
ale to nie znaczy, że jest gorsza. W wielu przypadkach
okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie. 
          Kamila Dworakowska

Jak poradzić sobie z
problemami w szkole?
Jednym chodzenie do szkoły sprawia przyjemność,
innym nie - taka jest prawda. Wielu z nas ma w niej
jakieś problemy, stresujące sytuacje. Stres jest
nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Już od
małego jesteśmy poddani jego działaniu, np. idąc
pierwszy raz do przedszkola. Im jesteśmy starsi, tym
stresujących sytuacji przybywa. Zwłaszcza, gdy
odpowiadamy sami za siebie bądź innych. W szkole
stresują niektórych takie sytuacje jak: odpowiedzi
ustne, pisanie klasówek, publiczne wystąpienia. Stres
można zredukować poprzez uprawianie sportu, taniec,
słuchanie muzyki, śpiew, rozmowę z bliską osobą.
Innym problemem, z którym możemy zetknąć się w
szkole jest brak akceptacji w klasie, wyśmiewanie się
z nas. Szerzej zajmiemy się tym zjawiskiem w
następnym numerze naszej gazetki. Jednak już teraz
pamiętajcie, że możecie zwrócić się po pomoc do
nauczycieli oraz pedagoga szkolnego. Wiktoria
Głażewska

Rys. Kinga Dekarz

Rys. Kinga Dekarz



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 11 10/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBuzie na luzie

      Pokemon GO. Dlaczego w nią gramy?

- Grając w Pokemony nie siedzimy w fotelu, tylko się ruszamy! Można
biegać, skakać i najważniejsze - łapać - mówią zwolennicy gry. Pokemon
GO to mobilna gra, która w ostatnim czasie podbiła serca młodzieży.
Została stworzona przez Nintendo i Niantic Labs. Gra jest inspirowana
kreskówką dla dzieci, w której główny bohater Ash Ketchum i jego
przyjaciele łapią oraz trenują pokemony. Dzięki tej grze my też możemy
zostać trenerem pokemonów. - Lubię tę grę, oglądałam wszystkie sezony
Pokemonów - powiedziała nam uczennica klasy 6.    Adrianna Michalczuk

                  Czym żyje YouTube? 

YouTube jest najpopularniejszym serwisem na świecie, w którym wiele
osób publikuje swoje autorskie filmy. Robią to z czystej przyjemności lub
po to, by zyskać popularność. Czym żyje YouTube? Znajdziemy na nim
vlogi, gameplaye, śmieszne filmy, challenge. Najbardziej popularnymi
kanałami są te z vlogerami oraz osobami, które grają w różne gry. Bardzo
znanym youtuberem na świecie jest PewDiePie. Ma ponad 47 milionów
subskrypcji. W Polce znani są Blow, Mandzio, Masterczułek, J.
Dabrowski oraz Rezi. 
Podsumowując. Na YouTubie jest wiele ciekawych rzeczy do obejrzenia,
ale pamiętajcie, że najlepsze jest prawdziwe, realne życie. 
Natalia Dudzińska

Redakcja: Adrianna Michalczuk, Kacper Janowicz, Natalia Dudzińska, Faustyna Ciborowska, Katarzyna
Cybulska, Barbara Zieniewicz, Kinga Dekarz, Filip Fabjańczyk, Kamila Dworakowska, Wiktoria Głażewska
Opiekun gazetki szkolnej: Adrian Petelski
Zapraszamy do współpracy z redakcją gazetki szkolnej!

           Nie kupuj - adoptuj!

Zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich
miłośników zwierząt, którym los czworonogów nie jest
obojętny, by przygarnęli pod swój dach najlepszego
przyjaciela człowieka - psa. Ważne jest, by psiego
towarzysza poszukać w schronisku dla zwierząt.
Jeżeli nie mamy możliwości zaadoptowania
czworonoga warto pomyśleć o innej formie pomocy.
Można schronisko wesprzeć darami takimi jak: stare
koce, kołdry, obroże przeciw kleszczom oraz pchłom,
a także namówić swoje starsze rodzeństwo, rodziców
do wolontariatu w białostockim schronisku. Samorząd
Uczniowski naszej szkoły za jeden z priorytetów w
tym roku przyjął pomoc zwierzętom ze schroniska. Na
jego rzecz będą prowadzone liczne zbiórki. Jeszcze
raz zachęcamy wszystkich do pomocy białostockim
psiakom. 
                     Faustyna Ciborowska

forbes.com

Rys. Katarzyna Cybulska
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