Zachęcamy wszystkich uczniów SP, GM i LO aby razem z nami
tworzyć naszą gazetkę
.
Czekamy na Wasze pomysły!!!
Sportowcy - czekamy na Wasze teksty dot. sportu - Waszej pasji!
Potrzebnych informacji udziela p. SYLWIA JAGUSZEWSKA
(nauczyciel bibliotekarz) opiekun gazetki szkolnej.
.
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W KOŃCU WAKACJE!!!

Co słychać? Aktualności 
Warsztaty „Podaj dłoń”
Dnia 29 maja 2015 r. w Zespole Szkół Sportowych odbyła
się debata pod hasłem (Nie) groźne stereotypy. Była ona
podsumowaniem warsztatów zatytułowanych „Podaj dłoń”. W ich
trakcie młodzież wypracowywała definicję mowy nienawiści,
dyskryminacji, stereotypu oraz tożsamości człowieka.
Warsztaty prowadzone były przez szkolnego pedagoga – p. Monikę
Selwesiuk oraz p. Agnieszkę Szczygieł reprezentującą Amnesty
International.
Zaproszone na debatę osoby opowiadały o swoich doświadczeniach
życiowych dotyczących stereotypów oraz barier komunikacyjnych,
które często doprowadzają do mowy nienawiści.
Naszymi gośćmi byli: mgr Sylwia Zielińska (doktorantka US; osoba
niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim), dr Fuad
Jomma (adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki; reprezentant
mniejszości etnicznej)Tytus Łakatosz (przedstawiciel mniejszości
romskiej w Szczecinie).
Debatę prowadziła Katarzyna Zawadzka (doktorantka US, autorka
kilkunastu artykułów naukowych, związanych m.in. z: prawami
człowieka, mową nienawiści i polityki antydyskryminacyjnej.

Tego typu projekty są niezwykle cenne, gdyż kształtują niezbędne
w życiu umiejętności, wzbudzają empatię i wpływają na postawę
otwartego, tolerancyjnego człowieka, wolnego od mowy nienawiści.

WYWIAD Z OLIWIĄ SZYMSKĄ

Oliwii serdecznie gratulujemy sukcesów i czekamy na następne 

(uczennica klasy 1 a GM)
w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Gimnastyce Sportowej w
maju 2015 uzyskała I miejsce w finale Równoważni Juniorek i V miejsce
w Wieloboju Juniorek
- Od którego roku życia trenujesz gimnastykę?
- Od siódmego roku życia.
- Czy sama zaczęłaś trenować?
- Tak. Na samym początku trenowałam gimnastykę artystyczną, lecz
bardziej spodobała mi się sportowa.
- Co cię interesuje poza szkołą?
- Nie mam wiele czasu na nic innego.
- Jakie ćwiczenia najbardziej lubisz wykonywać w momencie kiedy
prezentujesz się podczas zawodów?
- Bardzo lubię ćwiczenia machowe w przód.
- Co chcesz robić w przyszłości, czy chcesz rozwijać swoje umiejętności
sportowe?
- Jeszcze nie wiem, lecz na pewno chce rozwijać się nadal w gimnastyce
sportowej.
- Czy przyjaźnisz się tylko z uczniami którzy trenują?
- Tak, ponieważ z nimi mam najwięcej kontaktu. Razem chodzimy na
treningi i widujemy się w szkole.
Wywiad przeprowadziła Agata Siewier z klasy 1a LO

Zdjęcie z prywatnych zbiorów Oliwii Szymskiej 

ŚCIANA ŚMIECHU

KĄCIK ORTOGRAFICZNY

Przychodzi baba do lekarza ze śledziem na plecach, a lekarz ją pyta:
- Co pani dolega ?
- Ktoś mnie śledzi!!! ;)

Witajcie Kochani !!!

Zięć po wizycie teściowej u lekarza pyta:
- Panie doktorze czy jest jakaś nadzieja?
- Niestety ni e, to tylko zapalenie ucha środkowego…

Mimo, że zaraz mamy
koniec
przypomnimy sobie naszą ortografię!

roku szkolnego, to

W zoo zwiedzający do dozorcy:
- Kiedy będzie pan karmił małpy??
- A co, głodny pan?

Jak wszyscy wiemy, w naszej szkole była "Corrida językowa",
na korytarzach wisiały zdania, w których były 2 formy i wybieraliśmy
jedną prawidłową, odbywały się testy w klasach, następnie
przedstawiciele klas wystąpili w konkursie o charakterze szkolnym.

Na pustyni żmija do krowy:
- Ssssspadaj !!
A krowa na to:
-Muuuuuuuszę?

Zabawa polega na tym, że na dole będą zdania (takie jak na
korytarzach ) i poprawna forma będzie napisana DUŻYMI literami,
ale nie zawsze ta forma będzie tą dobrą (zdań będzie około 20).
Jeśli zobaczysz złą formę to ją zakreśl.

Na lekcji polskiego pani pyta Jasia:
- Kiedy używamy wielkich liter?
- Kiedy mamy słaby wzrok!!!
Dwaj skazani rozmawiają w celi i jeden pyta się drugiego:
- Ile dostałeś ??
- 15, a ty?
- 10!
- To zajmij pryczę przy drzwiach bo szybciej wychodzisz!
OPRACOWAŁA JUSTYNA PIELECKA Z KL. 1A GM
WIĘCEJ DOWCIPÓW NA STRONIE WWW.DOWCIPY.NET.PL

1.Cytat z "Zemsty" musisz przytoczyć w
CUDZYSŁOWIU/cudzysłowie.
2.W jakiej cenie ten winogron/TE WINOGRONA ?
3.Babcia upiekła ciasto z KAKAŁEM/kakao ?
4.Do surówki użyj dwa pory/DWIE PORY.
5.We wtorek jadę do Międzyzdroi/MIĘDZYZDROJÓW.
6.Wczoraj zaczoł się/ZACZĄŁ SIĘ Turniej Tenisa Stołowego.
7.Dziś jest 18 MAJA/18 maj.

8.Mieszkanka Stargardu to stargardka/STARGARDZIANKA.

NASZA GALERIA

9.Podejdź do okna i GO/je otwórz.

W galerii prezentujemy prace naszych zdolnych uczniów

10.W naszym salonie jest CZWORO/cztery drzwi.
11.Kocham CIĘ/ciebie.
12.Miliony komarów LATAŁO/latały nad łąką.
13.NIE WYŁĄCZAJ/nie wyłąnczaj światła!ć
14.W cukierni kupił pięć BEZ/bezów.
15.Ewa wyprowadziła się z domu przed pół rokiem/ROKU.
16.Proszek zmieszaj z pół SZKLANKĄ/szklanki wody.
17.Babcia Agi hoduje osiem/OŚMIORO kurcząt.
18.Adam jest bardziej milszy/milszy od Piotra.
19.W pracy trzeba przestrzegać PRZEPISY/przepisów.
20.Zakonnicy zebrani w refektarzu odmawiali modlitwę PRZED POSIŁKIEM
I PO NIM/przed i po posiłku.

oprac. Aleksandra Walasek, kl. 1b GM

Bajki i opowiadania znalezione w Internecie
Kochani czytelnicy! Na łamach naszej gazetki będę Wam
przedstawiać różne, śmieszne, ciekawe opowiadania i bajki. Tym samym
chcemy Was namówić do tego abyście sami pisali swoje teksty
(opowiadania, bajki, wiersze) i zamieszczali je w gazetce.
A oto opowiadanie pt. „Para dziurawych skarpetek”, które znalazłam na
stronie: http://www.superkid.pl/dzieci-dzieciom-para-dziurawychskarpetek

W tym numerze prezentujemy prace Mateusza Lenczewskiego, ucznia
klasy 1c GM. Prawda, że piękne? 

Alicja i jej najlepsza przyjaciółka Maja miały do wykonania projekt
na historię. Polegał on na tym, żeby z kilku starych przedmiotów zrobić
jeden nowy wynalazek XXI wieku. Na miejsce poszukiwań wybrały strych
Alicji. Znalazły tam przeróżne stare obrazy, wykrzywiony widelec, jakieś
klocki i pękniętą piłkę do grania w nogę. Wydawało się, że mogą z tego
zrobić widelec obłożony klockami, który mógłby być rakietą kosmiczną,
albo obraz z ramą z piłki jako małe kino domowe. Ale dziewczynkom te
pomysły wydały się zbyt nudne, jak na 5 klasę. Wracały już do domu, gdy
Maja zauważyła na schodku parę dziurawych czerwonych skarpetek w
kolorowe ciapki i nagle ją olśniło:
- Możemy zrobić z tych skarpetek ciepłe ogrzewacze do rąk!
Od razu wzięły się do pracy. Alicja przyniosła nitki i drobną igiełkę,
a Maja dzbanek gorącej wody i dziwną gumową poduszeczkę, taką jak ma
pani pielęgniarka w szkole - tylko ona ma ją z lodem. Po skończonej pracy
dziewczynki wraz z psem Alicji Galeryjką wyszły na długi jesienny spacer.
Następnego dnia przyniosły do szkoły ciepłe, zacerowane ładnie
skarpetko-ogrzewacze. Oczywiście dostały obie 5 z dużymi plusami. Po
powrocie do domu Alicja zobaczyła krzątającą się po korytarzu babcię
Gosię.

- Babciu czy coś się stało?
- Nie, wszystko dobrze.
- Popatrz babciu, jaki wykonałyśmy z Mają projekt.
- Ojej, to moje skarpetki, wszędzie ich szukałam!
- O nie!!!
- Nie przejmuj się, o ale ładnie mi je zaszyłaś. Dziękuję.

To co, czekamy na Wasze bajki, opowiadania i wiersze!!!
Alicja Gabinecka 5a SP

Co słychać w naszej bibliotece?
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM
W ramach XV Ogólnopolskiego Czytania Dzieciom, któremu w tym
roku patronowało hasło „Czytamy w bibliotekach” klasy 0 – 3 odwiedziły
szkolną czytelnię, gdzie wysłuchały pięknego, głośnego czytania.

Sylwia Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz

