GAZETKA SMYKA

śona magika cyrkowego
krzyczy do męŜa :
- Wczoraj królik, dzisiaj królik! Czy nie
mógłbyś raz wyciągnąć z cylindra kotleta
schabowego albo chociaŜ kurczaka?!







Mały wąŜ pyta mamę:
- Czy ja jestem jadowity?
- A czemu pytasz?
- Bo ugryzłem się w język!

Nad jeziorem siedzi facet. Łowi ryby.
Podchodzi do niego leśniczy i mówi:
- Proszę pokazać kartę rybacką.
Facet wyciąga z kieszeni kartę do gry.
- Co to ma znaczyć?
- Nie wie pan? To joker.
On zastępuje kaŜdą kartę!

Tatusiu, jak byłeś mały, to teŜ dostawałeś od
swojego taty lanie?
- No pewnie!
- A dziadek od swojego taty?
- Oczywiście!
- A pradziadek?
- TeŜ! Ale dlaczego pytasz?
- Bo chciałbym się w końcu dowiedzieć, kto
zaczął...

Przychodzi bezzębny facet
do dentysty, otwiera usta
i mówi: „prima aprilis!”
- Na co czeka blondynka,
stojąc pod drzewem?
- Na autograf od Kory.

Gazetkę Smyka redaguj ą uczniow ie klas I – III
Opieka, skład i opracowanie graficzne: Anna Dykas
Współpraca: Maria Świerz
Nakład: 70 szt.
Adres redakcj i: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy, sala nr 4.
www.zsplibusza.pl
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50 gr

Ziemio!
Nasza Matko!
Tak jesteś nam bliska.
Nie damy
więc niszczyć
więcej środowiska.
Szanujmy naturę
i Ŝyjmy z nią
w zgodzie,
Bo człowiek tak wiele
winien jest
Przyrodzie!

W NUMERZE

Młody tygrys po raz pierwszy
w Ŝyciu bierze udział
w cyrkowym pokazie tresury.
Zaciekawiony pyta matkę:
- Kto tam siedzi ?
-To widzowie, ale ich nie
musisz się bać, przecieŜ
widzisz, Ŝe wszyscy
są za kratami.

Jakiego rodzaju jest rzeczownik
„jęczmień”?
- Męskiego proszę pana!
- Świetnie, a dlaczego?
- Bo ma ...wąsy!

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Kwiecień 2008 nr 8 (58)












Kartka z kalendarza;
Światowy Dzień Ziemi;
Z Ŝycia klas młodszych;
Dzieci mają głos:
Listy do Ziemi;
ABC dobrego wychowania;
W świecie przyrody;
Rozstrzygnięcie konkursów;
Zagadkowo;
Humor ... ☺
Dodatek: „Stąd jestem,
stąd pochodzę”
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Drodzy Czytelnicy!
Wiosna
w
kalendarzu
zagościła na dobre. A za
oknem? Bywa róŜnie. Jak to w
kwietniu. Na szczęście dzień
coraz dłuŜszy, zieleni wokół
coraz więcej i słońce do nas
uśmiecha się coraz częściej.
Wszyscy
jesteśmy
juŜ
spragnieni
zabaw
na
podwórku, skakania w gumę,
jazdy
na
rowerze...
Chwytajmy kaŜdy promyk
słońca. Niech w naszych
sercach teŜ zagości wiosna!

Kartka z kalendarza
KWIECIEŃ














1 IV - Prima aprilis,
Między narodowy Dzień Ptaków
2 IV - Między narodowy Dzień KsiąŜki dla Dzieci
4 IV - Dzień MęŜczy zn
5 IV - Dzień Leśnika i Drzewiarza
7 IV - Światowy Dzień Zdrowia
10 IV - Dzień SłuŜby Zdrowia
11 IV - Dzień Radia
12 IV - Między narodowy Dzień Lotnictwa
14 IV - Dzień Ludzi Bezdomnych
18 IV - Między narodowy Dzień Ochrony
Zabytków
22 IV - Dzień Ziemi
23 IV - Światowy Dzień KsiąŜki
29 IV - Między narodowy Dzień Tańca

2 kwietnia
2 kwietnia przeszedł do historii Kościoła.
Tego dnia odszedł „Nasz PapieŜ".
Trzy lata temu - 2 kwietnia 2005 roku
zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II
po blisko 27 letnim pontyfikacie.

Który ptak mógłby tak napisać o sobie? RozwiąŜ zagadki.
Rozwiązania zapisz na kartce, przyklej kupon konkursowy,
podpisz się. Kartkę z rozwiązaniem wrzuć do skrzynki Smyka
w sali nr 4 do 15 maja.

1. śyw ię się okruchami chleba, kaszą, ziarnami zbóŜ.
Co dzień budzę Was ćw ierkaniem.
2. Jestem ptakiem, który za morze w ybrać się nie moŜe.
3. Biały po staw ie pływ am, najczęściej w parku przebyw am
4. Mam pióra biało – czarne, buciki czerw one, umykają Ŝaby, gdy idę w ich
stronę.
5. Jak telegrafista stukam, gdy korników w drzew ie szukam.
6. Zbudow ałam gniazdko w stajni przy pułapie. Uciekajcie muszki, bo w as
w locie złapię!
7. Spotkasz mnie w lesie albo w parku, albo w domowym zegarku.
8. Nazyw ają mnie dzw onkiem, choć nie dźw ięczę w szkole. Wstając rano ze
słonkiem, dzw onię ponad polem.
9. Gdy Cię spotka jakaś bieda, w ystrychnąć się na mnie nie daj!









2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 „Ojciec Święty Jan Paweł II powrócił do
domu Ojca" - tymi słowami abp Leonardo Sandri obwieścił wiernym śmierć
papieŜa.
Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu zmienił cały styl obecności
papiestwa i Kościoła w świecie - zapoczątkował nową epokę w Ŝyciu
społeczeństw.
„Lolek", „Wujek", arcybiskup, papieŜ - mimo wysokich godności Jan Paweł
II nie stracił poczucia humoru i pozostał serdecznym przyjacielem kaŜdego
człowieka.
28 czerwca 2005 r. w bazylice św. Jana na Lateranie w Rzymie
zainaugurowano proces beatyfikacyjny Jana Pawła II, zaledwie 87 dni po
Jego śmierci.
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10. Brzuszek pękaty i czerwony. Przyleciałem do Was z północnej strony.
Na ostach przysiadam, nasiona wyjadam.
KUPON
Prawidłowe rozwiązanie zagadki z numeru 7: WIOSNA
Nagrody w ylosow ali: Magdalena Kukuła, Paulina Jodłowska,
Katarzyna Grygowicz, Filip Tumidajewicz, Joanna Karp, Sylwia
Pudlik, Krystyna Pabis, Anna Mucha, Jakub Wszołek, Grzegorz
Rządca, Marcin Chmiel.
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Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
Projekt odzna ki „Przyjaciel Zie mi”
Konkurs plastyczny skierowany był do uczniów
klas pierwszych. Komisja konkursowa w składzie:
p. Marta Pilch Bartuś, p. Justyna Rutana, p. Sabina Król
przyznała następujące nagrody i wyróŜnienia:

NAGRO DY:
Aleksandra Trybek
Anna Św ierz
Rafał Czech
Jakub Piotrow icz
Marceli Juruś
WYRÓśNIENIA:
Julia Bania
Marlena Szewczyk
Katarzyna Grygow icz
Sław omir Lewek
Daniel Bielski
Adrian Leszczyński

22 kwietnia Światowy Dzień Ziemi
Raz w roku, 22 kwietnia obchodzimy na świecie Dzień Ziemi.
Ziemia to nasza planeta. śyją na niej ludzie, rośliny i zwierzęta. Ludzie jednak
stworzyli zagroŜenie dla całej przyrody. Często niszczą środowisko, w którym Ŝyją.
Ścieki z zakładów przemysłowych i gospodarstw domowych zatruwają wodę w
rzekach i jeziorach. Dym z kominów zanieczyszcza powietrze. Wysypiska śmieci
powodują skaŜenie gleby. A my oddychamy zatrutym powietrzem, pijemy
zanieczyszczoną wodę, jemy Ŝywność, która nam szkodzi, toniemy w śmieciach.
W zatrutym środowisku chorują ludzie, giną rośliny i zwierzęta. Na szczęście ludzie
zrozumieli,
Ŝe
niszcząc
Ziemię
niszczą
siebie.
22 kwietnia przypomina nam, Ŝe Ziemia na której mieszkamy, potrzebuje ochrony
i opieki. To wspaniała okazja, aby pomyśleć, co kaŜdy z nas moŜe zrobić dla swojej
planety, aby była zdrowa, piękna i czysta.
Dziś ekologia modne słowo
Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową.
Jej straŜnikami się ogłaszamy,
Od dziś przyrodzie my pomagamy.

Rafał Czech I b

Ola Trybek I b

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,
Musisz takiemu uwagę zwrócić.
Nie moŜna przecieŜ bezkarnie śmiecić,
To wiedzą nawet najmłodsze dzieci.

Dziękujemy wszystkim
uczniom za udział
w konkursie.

Nie wolno łamać gałęzi drzew,
Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.
A kiedy bocian wróci z podróŜy,
Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłuŜył.

Oto kilka prac konkursowych.

Anna Św ierz I b

Kuba Piotrow icz I b
Sponsorem nagród
w konkursie
plastycznym
i literackim jest Pani
Lucyna Grygow icz,
której serdecznie
dziękujemy w
imieniu dzieci oraz
redakcji Gazetki
Smyka.

Kasia Grygowicz I b
Daniel Bielski I a
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Pamiętaj!
Mamy tylko jedną Ziemię!

Pozwól dŜdŜownicy do ziemi wrócić,
Po co jej dzieci mają się smucić.
Niech barwny motyl siada na kwiatach,
śyje tak krótko, niech wolny lata.
Choć ekolodzy jeszcze z nas mali
Uczyć będziemy tego wandali.
Matka natura nam wynagrodzi,
Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie.
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Przyjaciel Ziemi dba o czystość otoczenia. Czy wszyscy mieszkańcy Ziemi dbają
o swoją planetę? Śmieci jest coraz więcej i więcej. Niektóre z nich nie ulegają
naturalnemu rozkładowi w przyrodzie. ZagraŜają ludzkiemu zdrowiu i środowisku.
Coraz więcej w nich plastikowych butelek, aluminiowych puszek, folii. Większo ść
śmieci
moŜe
być
ponownie
przetworzona
i wykorzystana przez przemysł. NaleŜy je tylko odpowiednio segregować, np.
papier, szkło, plastik, złom.
R ecy kli ng to „technologia” rozumiana j ako odzys kiwanie s urowców z




2 kwietnia Szkolne Koło Caritas przygotowało montaŜ słowno –
muzyczny upamiętniający postać Wielkiego Polaka PapieŜa
Jana Pawła II.
4 kwietnia gościł w naszej szkole cyrk „Szok”.
W programie były między innymi: Ŝonglerka,
akrobacje, magia, iluzja oraz tresura zwierząt.
Najwięcej emocji wzbudził ogromny wąŜ oraz
malutki piesek.
Najbardziej tajemniczą zagadką była magiczna
kula unosząca się w powietrzu.

materiałów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcj i.
Do recy kl ingu nadają si ę:

•

puszki aluminiowe,

•

szkło (butelki i słoiki),

•

papier i tektura (makulatura),

•

niektóre opakowania plastikowe,

•

stal,

•

inne (akumulatory, zuŜyte opony, tekstylia, baterie).

Mały Samorząd Uczniow ski zorganizow ał w naszej szkole zbiórkę baterii
oraz aluminiow ych puszek. Oto rezultaty tych akcji:
BATERIE



10 kw ietnia w Jaśle odbyły się eliminacje wstępne 13 Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces’’.
W konkursie tym wzięła udział Natalia Staw iarska z klasy III b. ChociaŜ
Natalka nie zakwalifikowała się do dalszego etapu pięknie
zaprezentowała przygotowane piosenki.



16 kw ietnia odbyło się spotkanie wychowawców z rodzicami.



29 kw ietnia (wtorek) na hali sportowej odbędzie się impreza dla klas
I – III z okazji Święta Ziemi. W programie między innymi scenki
ekologiczne, rozstrzygniecie konkursów ekologicznych oraz rozdanie
nagród, podsumowanie akcji zbiórki puszek i baterii, a takŜe
sprawnościowy turniej wiosenny.
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KLASA

ILOŚĆ KG

Ia
Ib
II a
II b
III a
III b

17 kg 20 dag
36 kg 10 dag
4 kg 40 dag
4 kg 40 dag
16 kg 10 dag
3 kg 30 dag

PUSZKI
klasa
klasa
klasa
klasa
klasa
klasa

I a - 12 uczniów - 914 puszek
I b - 6 uczniów - 430 puszek
II a - 7 uczniów - 543 puszki
II b - 4 uczniów - 319 puszek
III a - 4 uczniów - 148 puszek
III b - 4 uczniów - 178 puszek

Akcja trwała od 25.03 do 23.04

W akcji „Puszka” wzięło udział 37 uczniów z klas I - III . Łącznie zebrano 2532
puszki. Dochód ze sprzedaŜy puszek zostanie przeznaczony na dotację do
wyjazdu uczniów na zieloną szkołę. Za udział w akcji serdecznie dziękuję.
Akcja zbiórki baterii trwa nadal.
Opiekun MSU
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Czyli

dobrego wychowania

rymowanki - wyliczanki i inne sposoby
na zapamiętanie szkolnych wiadomości

" Oda do śmiecia "
Fruwa sobie po podwórku,
Przed oczami.
Wiatr unosi go wysoko
Nad głowami.
LeŜy sobie na podłodze,
Pod nogami
I udaje niewiniątko
TeŜ czasami.

Jak zapamiętać trudne wiadomości z róŜnych przedmiotów? MoŜe do pomocy uŜyć
wiersza? śartobliwe wierszyki, rymowanki, czasami śmieszne rysunki bardzo
pomagają w nauce. śmudną naukę moŜna przekształcić w zabawę, moŜna będzie
się uczyć przyjemniej i skuteczniej.
"U" czy "ó"?
Makówka, dachówka - przez ó pisz te słówka.
Wyjątek: zasuwka.
Kto kreskuje -uj e, otrzymuje dwóje.

Więc do kosza go zaprowadź
Jak najprędzej.
Niech nie fruwa po podwórku
Nigdy więcej!
Śmieć powinien zawsze chcieć,
Mieszkać tam, gdzie mieszka śmieć!

Na kłopoty z pisow nią „nie" z rzeczow nikiem, przymiotnikiem i czasow nikiem:

Śmieci nie moŜna wyrzucać byle gdzie. Czy chciałbyś bawić się w brudnym
otoczeniu? Sterty śmieci na łące, w lesie lub rowie nie tylko szpecą, ale takŜe
szkodzą środowisku. A wiesz, dlaczego? Po pierwsze – woda deszczowa
przesiąka przez śmieci do gleby i wody gruntowej. Czy chciałbyś pić taką
wodę? Po drugie – odpady gniją i nieprzyjemnie pachną. Czy chciałbyś Ŝyć
w pobliŜu takiego miejsca?
Jak postępuj e dobrze w ychowany mieszkaniec Ziemi ?
1. Segreguje śmieci przed wyrzuceniem.
2. Nie łamie gałęzi drzew i krzewów
3. Unika kupowania produktów w plastikowych
opakowaniach.
4. Nie pozwala, aby kapała woda z kranu.
5. Wyłącza światło, gdy ostatni wychodzi z pokoju.
6. Nie wyrzuca papieru, tylko oddaje go na makulaturę.
7. Nie zaśmieca pomieszczeń, ulic ani trawników.
8. Kupuje produkty ekologiczne...
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Z „nie" rzeczownik i przymiotnik niech się łączą jak brat z bratem.
Pisz więc razem: niepowaŜny, nieuwaga, niedostatek...
KaŜdy uczeń dobrze wie,
Ŝe czasowniki piszemy rozdzielnie z „nie"!
Kolej ność w ykonyw ania działań:
Moi drodzy przyjaciele,
najpierw w nawiasach liczymy wiele,
potem mnoŜymy i dzielimy,
a na koniec nam zostanie dodawanie i odejmowanie.
Utrw alanie tabliczki mnoŜenia:
Teraz idź do domu,
czołem, czuwaj, cześć,
8 razy 7 jest 56.
Teraz ci to powiem:
kru ki lubią sery.
8 razy 8 jest 64.

-5-

Kochana Ziemio!

Dzieci
Maja
głos
Wyniki konkursu literackiego

„List do Ziemi”
W konkursie literackim wzięło udział 22 uczniów klas II i III.
Prace pisemne oceniła komisja w składzie: p. ElŜbieta Mytczak, p. Aneta Juruś,
p. Justyna Rutana.
Wyniki konkursu:
I miejsce: Justyna Rakoczy kl. II a
II miejsce: Ewelina Przybyłowicz, Konrad Pierz II a
III miej sce: Natalia Kasprzyk II a
WyróŜnienia:
Monika Świerzowska II b
Agnieszka Myszkowska II a
Katarzyna Przybek II b
Wojciech Trojanowicz II a

Na wstępie mojego listu pragnę Cię serdecznie pozdrowić i powiedzieć, Ŝe
bardzo Cię kocham. Kocham Cię za to, Ŝe jesteś taka piękna i dobra, Ŝe pozwalasz
nam Ŝyć na sobie i czerpać z siebie wszystkie dobrodziejstwa
i plony. Wiem, Ŝe ostatnio my Twoje dzieci sprawiamy Ci coraz więcej problemów.
Coraz bardziej Cię krzywdzimy i zanieczyszczamy nie pytając Cię o zdanie i nie
zdając sobie sprawy, Ŝe następstwa tej naszej ingerencji są fatalne dla Ciebie
i nieodwracalne. Ostatnio coraz częściej spotykamy się z informacjami w mediach o
niszczeniu środowiska. Coraz więcej ludzi, którym zaleŜy na Tobie – Kochana
Ziemio alarmuje nas o róŜnych katastrofach ekologicznych na morzach i lądach, o
śmierci lasów, o kwaśnych deszczach, zatruciach wody i powiększającej się
dziurze ozonowej, która zagraŜa wszystkim istotom Ŝywym. Coraz częściej
dowiadujemy się z mediów, Ŝe kurczą się zasoby naturalne, Ŝe coraz mniej jest
czystej, pitnej wody i zdrowego powietrza. Wszystko to powoduje olbrzymie
zagroŜenie dla całego świata, przyrody i Ŝycia ludzi. Zdaję sobie sprawę z tego, Ŝe
gdy teraz wszyscy nie zabierzemy się za naprawienie tego cośmy zepsuli, to juŜ
jutro moŜe być za późno, a następne pokolenia nie będą miały juŜ co oglądać
i podziwiać. Ustanowiony „Dzień Ziemi” to stanowczo za mało. Musimy zacząć
przywracać Ci to, cośmy zabrali i zniszczyli. Musimy ograniczyć zatruwanie
środowiska i powietrza oraz na nowo nauczyć się wsłuchiwać w głos przyrodynatury i z nią współgrać.
Kochana Ziemio, na zakończenie chciałabym Cię jeszcze raz bardzo gorąco
przeprosić za krzywdę, którą Ci – my ludzie wyrządzamy. Obiecuję teŜ, Ŝe zrobię
wszystko, Ŝeby Ci pomóc. Jeszcze raz serdecznie Cię pozdrawiam.
Twoja na zawsze oddana Ci przyjaciółka
Ewelina Przybyłowicz kl. II a

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

Libusza, 08.04.2008r
Kochana Ziemio!
Na wstępie mojego listu składam Ci najserdeczniejsze Ŝyczenia z okazji
Twojego święta, które przypada 22 kwietnia.
Niestety, wielu ludzi pamięta o Tobie tylko w ten jeden dzień w roku,
natomiast przez cały rok wyrządzają Ci wiele szkód. Chciałam Cię przeprosić
za zatruwanie powietrza dymem z fabryk i spalinami. Przepraszam takŜe za
wpuszczanie do rzek róŜnych toksycznych ścieków. Przepraszam za
zaśmiecanie Twojego pięknego krajobrazu. Nie mogę takŜe zapomnieć o
podpalaniu traw i lasów. Idąc do szkoły widzę w fosach mnóstwo papierów,
butelek i puszek.
Droga Ziemio bardzo chcę Ci pomóc, dlatego sprzątam wokół mojego domu.
Wiem, Ŝe to maleńka kropelka w morzu potrzeb. Jednak mam nadzieję, Ŝe
ludzie wreszcie zrozumieją, Ŝe naleŜy dbać o środowisko.
Pozdrawiam Cię serdecznie.
Justyna Rakoczy kl. II a
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Kochana Ziemio!
Na wstępie listu chciałem się przedstawić. Mam na imię Konrad i mam 9 lat.
Bardzo mi się podoba Twój krajobraz. To, Ŝe na swojej powierzchni masz: góry,
zielone doliny, piękne tropikalne lasy, morza, oceany, wulkany i pustynie. ChociaŜ
ma m niewiele lat to widzę, Ŝe ludzie dorośli nie doceniają tego piękna i niszczą je.
Produkują ogromne ilości śmieci, wycinają drzewa, a gdy nie będzie lasów
i roślinności to nie będzie tlenu. Wzrośnie tęŜenie dwutlenku węgla, który grozi
efektem cieplarnianym, a w rezultacie powiększeniem się dziury ozonowej. Ludzie
nie powinni wycinać drzew tylko wykorzystywać surowce wtórne czyli makulaturę,
szkło. Przemysł na Twojej powierzchni rozwija się bardzo szybko. Z kominów
fabryk wydostają się dymy i pyły, które wracają na Ziemię pod postacią kwaśnych
deszczów, które niszczą Twoje środowisko naturalne. Aby Cię juŜ więcej nie
zanieczyszczać
ludzie
powinni
spróbować
Ŝyć
ekologicznie.
Na zakończenie listu do Ciebie chciałem Cię przeprosić za wszystkich dorosłych
i myślę, Ŝe moje pokolenie postara się Ŝyć w zgodzie i przyjaźni z Tobą Ziemio.
Pozdrawiam
Konrad Pierz kl. II a
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