GAZETKA SMYKA

Mała Irka była po raz pierwszy
w szkole.
- No cóŜ Irka – pyta mama po
powrocie - Czego się
nauczyłaś?
- Bardzo mało mamusiu – jutro
muszę pójść jeszcze raz.

Wpada Puchatek do Tygryska i mówi:
- Tygrysku, mam dla Ciebie dobrą
wiadomość! Był Krzyś i dał nam dziesięć
słoiczków miodu, po osiem dla kaŜdego!
Tygrysek na to:
- Jak to po osiem? PrzecieŜ dziesięć
na dwóch to wcale nie jest osiem!
Na to Puchatek:
- Ja tam nie wiem, ale ja swoje
osiem juŜ zjadłem...

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Luty 2008 nr 6 (56)

Zima, zima,
zima, zima
a śniegu
jak
na lekarstwo :)

Jasio idąc ulicą z mamą zauwaŜa kota i pyta:
- Mamo! Czy to kot, czy kotka?
- Kot. Nie widzisz, Ŝe ma wąsy?

Tomek po obejrzeniu filmu
„Matrix”;
- Eeee tam, lepsze efekty
specjalne to ja mam w domu
po wywiadówce.

- Jasiu, jak się czujesz w szkole?
- Jak w komisariacie, ciągle mnie
pytają, a ja niczego nie wiem.







Rozmawiają dwa koty:
- Wiesz, dzisiaj na pewno spotka mnie coś
przykrego.
- Skąd ci to przyszło do głowy?
- Człowiek w czarnym ubraniu przeszedł mi
drogę!
List z ferii:
„Kochani Rodzice!
Na nartach jest super.
Wczoraj złamałem nogę.
Na szczęście nie swoją...”

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

-12-

W NUMERZE

Mały dinozaur pyta mamę:
- Mamo czy jak umrzemy
to pójdziemy do nieba?
- Nie, do muzeum!

50 gr












Kartka z kalendarza;
Z Ŝycia klas młodszych;
Ciekawostki o kotach;
Dzieci mają głos;
Pasowanie na czytelnika;
Przed wyjazdem na Zieloną
Szkołę;
To i owo, wyniki konkursów;
Zagadkowo;
Humor ... ☺
Dodatek: „Stąd jestem,
stąd pochodzę”
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Drodzy Czytelnicy!
Choć zima nas nie rozpieszcza
a śniegu jak na lekarstwo
wierzymy, Ŝe jeszcze w tym roku
uda się pojeździć na sankach
i nartach, które jak dotąd smutno
patrzą z kąta. A moŜe znacie
jakiś sposób na przywołanie
zimy? Jeśli tak, koniecznie go
wykorzystajcie. Ostatni dzwonek!
A tymczasem przed nami drugi
semestr nauki. Mamy nadzieję,
Ŝe będzie jeszcze lepszy od
pierwszego.
Do wakacji juŜ tylko 4 miesiące:)

Kartka z kalendarza
LUTY






6 II – Popielec
8 II – Dzień Bezpiecznego Internetu
11 II – Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego
14 II – Walentynki, czyli Dzień
Zakochanych
17 II – Św iatowy Dzień Kota

Dziś przygotowaliśmy dla Was 2 zadania. W pierwszym
naleŜy odszukać ukryte nazwy zwierząt, a drugie polega na
rozwiązaniu krzyŜówki. Odpowiedzi z obu zadań zapiszcie na
kartce, podpiszcie się, przyklejcie kupon konkursowy.
Karteczkę wrzućcie do skrzynki Smyka w sali nr 4 do 10 marca.
W poniŜszych zdaniach ukryte są zw ierzęta, odszukaj je:
1. Wczoraj była wielka ulewa.
2. Biegamy szybko po boisku.
3. Przechodzimy na przejściu dla pieszych.
4. Tam jest bar, a naprzeciw sklep.
5. WyjeŜdŜam jutro na wieś do babci.
6. Babcia przysłała mi długi list.
7. Marek kolekcjonuje małe samochodziki.
Hasła krzyŜów ki

Tu odczytaj

rozwiązanie

1. IX miesiąc roku.
2. Część ciała w której
znajduje się mózg.
3. Drugi miesiąc w roku.
4. Był nim Aleksander
Kwaśniewski.
5. ZjeŜdŜasz nimi z górki.
6. Mały Tomasz.
7. Przepowiada ją wróŜka.
8. SłuŜą do chodzenia.
9. Bawią się nimi małe
dziewczynki.
10. Tańcowała z nią nitka.

Polska jest krajem z wieloma pięknymi, staropolskimi
zwyczajami. To one świadczą o odrębności kaŜdego
państwa. Zwyczaj Walentynek przywędrował do nas zza
oceanu. Polacy są narodem, który łatwo przyjmuje
zwyczaje z innych krajów. Tak teŜ stało się z walentynkami. Święto to ma jednak
swoich zwolenników i przeciwników.
Nazwa „walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego, patrona zakochanych.
14 lutego mamy okazję wyznać miłość lub sympatię bliskiej naszemu sercu osobie.
Ten dzień szczególnie sprzyja nieśmiałym zakochanym, którym brakuje odwagi lub
nie potrafią wyznać swoich uczuć. Pomocne w tym są karteczki walentynkowe.
Aby ułatwić przepływ walentynek do adresata Mały Samorząd Uczniowski
uruchomił w tym dniu na terenie naszej szkoły pocztę walentynkową.
Było duŜo emocji, radości i niespodzianek.

Walentynki! Ach, Walentynki!
Nie trzeba tego zbyt serio brać,
Ale fajnie jest w upom inku
Serduszko dostać albo dać!
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KUPON
Rozwiązani e zagadek z numeru 5: śnieg, styczeń, luty, mróz, karmnik, zima,
Stary i Nowy Rok.
Nagrody wylosowali: Tomasz Rakoczy, Jakub Gorzkowicz, Natalia Ćmiech,
Justyna Rakoczy, Filip Niziołek, Izabela Jezuit, Anna Mucha, Szczepan
Świerz, Marcin Chmiel, Natalia Stawiarska.
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W zw iązku z obchodzonym w lutym Dniem Kota zamieszczamy
kilka ciekaw ostek związanych z tym miłym zw ierzątkiem.
- Ernest Hemingway hodował krowę, by jego 40 kotów miało codziennie świeŜe
mleko. Najbardziej wyróŜnione czworonogi jadły z pisarzem posiłki przy stole.

Św iatow y Dzień Kota (World Cats Day) to święto mające
podkreślić znaczenie kotów w Ŝyciu człowieka.
Jest obchodzone corocznie 17 lutego, w Polsce obchodzone
po raz pierwszy w 2006 r. z inicjatywy Miesięcznika KOT.

Koty są częstymi bohat erami ksiąŜek dla dzieci .

- Charles Dickens miał bardzo inteligentnego kota, który gasił łapką
świece, gdy uznał, Ŝe jego pan powinien juŜ udać się na spoczynek.

Oto kilka z nich:

- W Japonii kot jest najpopularniejszą maskotką. Jego portret
z podniesioną łapką w geście pozdrowienia widnieje przy wejściu
do sklepów i restauracji. Maneki neko zapewnia powodzenie
w interesach.

Kot Filemon - Bohater opowiadań i filmów animowanych.
Poszczególne odcinki opowiadają o przygodach dwóch
kotów – starego, doświadczonego Bonifacego, oraz
Filemona – małego, naiwnego kotka, ciekawego świata.

- W 1879 roku w Belgii przeprowadzono próbę zastąpienia gołębi
pocztowych kotami. 37 zwierząt wywieziono z Liège do miejscowości połoŜonej w
promieniu 30 km. Koty wyposaŜono w odpowiedni ekwipunek i wypuszczono.
Wszyst kie wróciły do Liège, ale większo ść pozbyła się w drodze przesyłek. Okazały
się listonoszami niegodnymi zaufania.

Chcesz narysować kota? Nic prostszego! Jak to z robić pokazuje rysunek.
Ołówek do ręki i do dzieła!

Filonek Bezogonek to mały kotek bez ogona, który wraz z kilkoma
innymi kotkami mieszka i przeŜywa róŜne przygody w małych
zaułkach połoŜonych niedaleko głównego gmachu biblioteki
uniwersyteckiej Uniwersytetu w Uppsali.
Jest on bohaterem serii ksiąŜek szwedzkiego autora Gösty
Knutssona, w skład której wchodzą między innymi
Przygody Filonka Bezogonka
Garfield to popularny komiks którego bohaterem jest wylegujący się
przed telewizorem, poŜerający lasagnę tłusty, leniwy, rudy kocur,
nazywany Garfieldem.

M IAAUU,
M IAAUU

Główny bohater bajki Smurfy, nieodłączny
towarzysz Gargamela,
to oczywiście Klakier.
Kot w butach – baśń, która opowiada o kocie
odziedziczonym przez jednego z trójki synów młynarza. Mądry
i przebiegły kot przejmuje inicjatywę i podejmuje działania w celu
powiększenia majątku nowego właściciela. Występując w
przebraniu sługi stwarza przed przejeŜdŜającym karetą królem
i jego córką pozory bogactwa a następnie podstępem zajmuje
zamek i ziemie naleŜące do czarownika
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☺

☺ Laurka dla babci, laurka
dla dziadzia
W styczniu MSU ogłosił konkurs
plastyczny pt. „Laurka dla babci,
laurka dla dziadzia”.
W konkursie, polegającym na
wykonaniu laurki za pomocą techniki
komputerowej wzięło udział 12
uczniów.
Nagrody otrzymali:
Marceli Juruś I b
Angelika Czech III b
Robert Majewski II b
Natalia Furmanek II b
WyróŜnienia:
Przemysław Kuk II a
Anna Przybyłowicz II a
Dawid Przybyłowicz I a

Dzień Babci i Dziadzia
u pierwszaków

22 stycznia w kl. I b i 23 I w kl.
I a odbyła się uroczystość z okazji
Dnia
Babci
i
Dziadzia.
„Dziadkowie”, to wielki skarb dla
wnuków, dlatego naleŜy o Nich
pamiętać. Dzień Babci i Dziadka
jest
wspaniałą
okazją
do
wspólnego spotkania i wyraŜenia
swojej wdzięczności za okazane
serce,
miłość,
cierpliwość,
wyrozumiałość. „Niechaj babcia
i dziadziunio dzisiaj wiedzą, Ŝe
mają wnuczęta – wnuczęta
kochające
i
wdzięczne
ogromnie.”
Dzieci dedykowały gościom liczne
wiersze, piosenki, a takŜe scenki
dramowe tematycznie związane ze
świętem.
Przy
poczęstunku
przygotowanym przez rodziców
miło upłynął czas. Był to dzień
pełen uśmiechów, wzruszeń, łez
radości...

Przed wyjazdem na Zieloną Szkołę
Grupa uczniów z klas trzecich i czwartych wyjeŜdŜa w czerwcu tego roku na
zieloną szkołę do Jastrzębiej Góry.
Chętni podjęli juŜ decyzję w jesieni ubiegłego roku. Rodzice zgodzili się pokryć
ko szty tej wielodniowej wycieczki. Wszyst kim podoba się pomysł takiego
wypoczynku, więc podjęliśmy inicjatywy mające na celu gromadzenie funduszy na
organizację zielonej szkoły. Pomogą one obniŜyć koszy wycieczki.
Do tej pory wspólnymi siłami (uczniów, rodziców i nauczycieli) przygotowaliśmy
kiermasz świąteczny, oraz loterię karnawałową. Do tej pory zgromadziliśmy 520 zł,
ale mamy jeszcze w zapasie
inne pomysły. Dziękujemy
uczniom, rodzicom
i nauczycielom za ogromny
wkład włoŜony w przygotowanie
ozdób świątecznych na
kiermasz oraz za przekazanie
fantów na loterię.
W szczególności dziękujemy:
p. Annie Dykas, p. Agnieszce
Pabis, p. BoŜenie Pabis -Tavares,
p. Marzenie Przybyło Furmanek,
p. Lidii Świerz, oraz rodzicom
przede wszystkim p. ElŜbiecie Gąsior, p. Alicji Karp, p. Ludwice Ludwin.
Podobne inicjatywy podejmują teŜ nasi starsi koledzy z klasy czwartej, którzy tak jak
i my z niecierpliwością czekają na wyjazd nad morze.
Jastrzębia Góra to miejscowość nadmorska, najdalej wysunięte miejsce na północ
Polski. Ma wysokie wybrzeŜe klifowe i panuje tam dobroczynny klimat. Powietrze
jest pełne cennego dla naszego zdrowia jodu.
W ciągu tych dni pobytu nad morzem planujemy wycieczki do Trójmiasta, na
Westerplatte do Łeby, a takŜe wędrówki piesze po najbliŜszej okolicy.
Maria Świerz oraz uczniowie klasy III a

Udział:
Katarzyna Grygowicz I b
Krzysztof Karp II a
Joanna Karp II a
Agnieszka Sikora II b
Maciej Krzysztoń III a

odbędzie się na terenie
naszej szkoły

W dniach:
25, 26, 27 lutego
odbędą się

SESJA ZDJĘCIOWA

REKOLEKCJ E

20 lutego (w środę)

Będzie moŜliwość wy konania
zdjęć legitymacyjnych, klasowy ch,
portretowy ch i innych.

Nagrody ksiąŜkowe ufundowali:
p. M. Świerz, p. M. Mrozek, MSU.
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Szczegółowy
harmonogram
podadzą wychowawcy.
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☺ Zabawa karnawałowa
Pasowanie na Czyt elnika
biblioteki szkolnej
18 lutego pierwszoklasiści po raz
pierwszy przekroczyli próg biblioteki
szkolnej.
W tym dniu zostali uroczyście pasowani
na Czytelników. Zanim to nastąpiło pani
bibliotekarka zapoznała ich
z pomieszczeniami biblioteki, sposobem
wypoŜyczania ksiąŜek oraz
księgozbiorem.
Dzieci poznały równieŜ zasady
poszanowania ksiąŜek, o których
opowiedziały im postacie bajkowe: Krasnoludki, Czerwony Kapturek oraz Kot
w Butach. Nauczyły się teŜ krótkiego wierszyka:
„Szanuj ksiąŜki z biblioteki
czy lato, czy zima,
dwa tygodnie kaŜdą ksiąŜkę
w domu moŜesz trzymać.”
Królowa – KsiąŜka przedstawiła dzieciom
swoje Ŝale i prośby.
Po wysłuchaniu przedstawienia
pierwszoklasiści złoŜyli
uroczyste przyrzeczenie:

22 stycznia 2008 r. uczniowie klas
I – III wzięli udział w Międzyszkolnym
Konkursie „Kolęduj my Małemu”
zorganizowanym przez Powiatowe
Centrum Edukacji w Gorlicach.
Konkurs odbył się w kinie „Farys” w
Bieczu. Uczestniczyło w nim 22 zespoły
i soliści ze szkół całego powiatu.
Z naszej szkoły wystąpiło 4 zespoły
z klas I a, II b, III a, III b prezentując po
dwie przygotowane kolędy.
W kategorii zespołów wokalnych
II miejsce wyśpiewały uczennice z klasy
III b, a w kategorii zespołów
kolędniczych równieŜ miej sce II zajęli
uczniowie z klasy III a (na zdjęciu).
Gratulujemy!

☺
My, uczniow ie pierw szej klasy
Tobie, KsiąŜko przyrzekamy,
Ŝe szanow ać Cię będziemy,
krzyw dy zrobić Ci nie damy.
Obow iązków czytelnika
będziemy przestrzegać pilnie
i z Tw ych rad i Tw ych mądrości
korzystać od dziś zawsze
PRZYRZEKAMY!

Od tej chwili uczniowie klasy Ia i Ib stali się przyjaciółmi i czytelnikami biblioteki
szkolnej. Na pamiątkę pasowania na czytelnika, kaŜdy uczeń dostał zakładkę do
ksiąŜki. Nowi Czytelnicy mogli juŜ wypoŜyczyć pierwszą ksiąŜkę.
AD
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Dnia 24 stycznia w Domu StraŜaka
odbyła się zabawa karnawałowa dla
uczniów klas I – III. Wodzirejem
zabawy był jak zwykle clown Alex,
a towarzyszyła mu wesoła Pippi.
Zabawy i tańce sprawiły dzieciom
wiele radości. Szczególną atrakcją
był pokaz jazdy na jednokołowym
rowerze oraz chodzenie na
szczudłach. DuŜym powodzeniem
cieszyła się równieŜ loteria fantowa,
z której dochód
przeznaczony
został na dotację do
wyjazdu uczniów
na Zieloną Szkołę.

☺ Hej kolęda, kolęda

W styczniu zajęcia z Akademii Misia Ratownika przeprowadziła opiekunka
szkolnego PCK pani mgr Marta Głowiak, która przybliŜyła uczniom podstawowe
zasady udzielania pierwszej pomocy.
DuŜe zainteresowanie wzbudziły ćwiczenia na
fantomie. Realizacja projektu AMR
dobiegła końca. Utrwaleniem zdobytych
wiadomości był test sprawdzający od Misia
Ratownika. Okazało się, Ŝe wszyscy uczniowie
zasłuŜyli na certyfikat ukończenia Akademii.
Na zakończenie dzieci pisały kolejny list do
Misia z podziękowaniem za cenne rady
i wskazówki dotyczące szeroko pojętego
bezpieczeństwa. Na pewno od tej pory
zarówno w domu, w szkole jak i na ulicy, kaŜdy czuł się będzie bezpieczniej . MF
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Klasa III a podjęła dosyć trudny, ale ciekawy temat...

Dzieci
Maja
głos

W przyszłości chciałabym wynaleźć taką maszynę, która bardzo szybko kręciłaby
trwałe loki na włosach. Nazwałabym ją „Kręciołek” i byłaby ona bardzo przydatna
w zawodzie fryzjerskim. (Ola Wenc)
Chciałbym w przyszłości wynaleźć Teleporter. Byłoby to urządzenie, które
przenosiłoby nas w inne miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć w danej chwili.
(Maciek Krzysztoń)

Dzieci z klasy III b podzieliły się z nami wraŜeniami z ferii zimowych...
Ferie zimowe spędziłem przyjemnie i wesoło. kiedy była brzydka pogoda bawiłem
się z rodzeństwem, oglądałem telewizję, czytałem ksiąŜkę, grałem na
komputerze, a gdy było cieplej, wychodziłem na dwór. W jedną słoneczną
niedzielę wybraliśmy się z całą rodziną do Małastowa. Tam pojeździłem sobie na
nartach, ale była frajda! Przez całe ferie opiekowałem się ptakami, karmiłem je i
obserwowałem, jak zajadają smakołyki. Ferie minęły mi bardzo szybko, szkoda
tylko, Ŝe nie było śniegu.
Marcin Chmiel z kl. IIIb
Moje ferie zimowe wspominam miło. Na dworze nie było śniegu, ale za to moŜna
było jeździć na rowerze. Podczas ferii tata wyremontował nasz pokój i teraz ma
piękny, Ŝółty kolor i pomarańczowe dodatki. Trochę czasu spędziłem grając na
komputerze w „Olimpiadę Zimową".
Paweł Basista z kl. IIIb
Tegoroczne ferie zimowe spędziłem w domu razem z siostrą i kuzynką z
Krakowa. Nie było śniegu, więc nie mogliśmy jeździć na sankach i nartach, ale za
to duŜo spacerowaliśmy. Znalazłem juŜ nawet pierwsze bazie. Często jeździliśmy
na lodowisko do Gorlic. Świetnie się tam bawiliśmy, ucząc się jeździć na łyŜwach.
Kiedy padał deszcz, graliśmy na komputerze i oglądaliśmy ciekawe filmy
przyrodnicze. Czas upływał mi bardzo szybko i przyjemnie, ale przyznam, Ŝe z
radością wróciłem do szkoły.
Konrad Malarczyk z kl. IIIb
Pierwszy tydzień ferii spędziłam w domu pomagając mamie w kuchni i pilnując
młodszego brata. W wolnych chwilach odwiedzałam koleŜanki. Dwukrotnie byłam
na krytym basenie w Gorlicach, a takŜe na lodowisku. W drugim tygodniu
odwiedziłam kuzynkę mieszkającą w Wójtowej. Spędziłam tam dwa dni. Mimo, Ŝe
nie było śniegu, tegoroczne ferie naleŜały do udanych.
Gabrysia Pisula z kl. IIIb

Chciałbym kiedyś wynaleźć satelitę kierowaną z komputera, która odszuka kaŜdego
człowieka na Ziemi. (Szczepan Świerz)
Chcę wynaleźć taki pojazd, który lata i pływa pod wodą. Będzie on bardzo
przydatny w poznawaniu nieznanych głębin mórz i oceanów. (Wojtek Nowak)
Chciałbym odkryć nową, nieznaną jeszcze planetę. (Przemek Barczyk i Grzesiek
Rządca)
Chciałbym odkryć i odwiedzić w kosmosie Planetę Pająków. (Alek Karp)
Chciałabym odkryć nowe gatunki drzew i krzewów. (Jadwiga Ludwin)
Chciałabym odkryć w kosmosie złoŜa drogocennych kamieni planetarnych
i wybudować fabrykę takich kamieni. (Kasia Gąsior)
Chciałabym skonstruować samochód w kształcie konia. (Ula Gazda)
Chciałabym skonstruować ładny i funkcjonalny dom na kółkach. (Aneta Kluska)
Zabawa w konstruktorów
i twórców rozmaitych, przydatnych
w Ŝyciu urządzeń i przedmiotów
bardzo się spodobała. Dlatego
trzecioklasiści z zapałem
przystąpili do budowania
z róŜnych materiałów
„Fantastycznego pojazdu.”
Takie pojazdy na pewno
przydadzą się w podróŜach
mi ędzyplanetarnych czy
podwodnych i pozwolą spełnić
podjęte marzenia.
M. Świerz

Zebrała M. Fur manek
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