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I wakacjom trzeba powiedzieć: "Pa, pa"
Tak niedawno spędzaliśmy całe dni na gorącej plaży, och wylegiwanie się na kocu i kąpiele w zimnej wodzie. A może byłeś w
górach? Wdrapywałeś się na najwyższe szczyty. To coś pięknego. Jednak każdy odpoczynek musi się kiedyś skończyć. Teraz
Jesteśmy na
stronie
www.rybnik.pl/sp1

znów 10 miesięcy nauki. Wiem, początki są ciężkie. Każdy tak
ma. Nie załamuj się, gdy coś Ci nie wyjdzie. Pokłóciłeś się z
kimś? Postaraj się pogodzić. Przy odrobinie sumienności i wytrwałości na pewno dojdziesz do celu!
Ania Szymura
A dla Was mamy konkurs:
Opisz ciekawą wakacyjną przygodę albo ciekawe
miejsce, które odwiedziłeś w czasie wakacji?

Praca graficzna Jakuba Marzec
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14 Października obchodziliśmy Dzień Nauczyciela !

NUMER
I/2012/2013

Z tej okazji chcemy przedstawić poradnik, jak postępować z nauczycielem,
aby nie mieć kłopotów w szkole.
Czcij belfra swego!
1. Szanuj nauczyciela swego – możesz mieć gorszego.
2. Nauczyciel nie zapomina – nauczyciel nie zaśmieca umysłu swego zbęd-

nymi informacjami.
3. Nauczyciel się nie krzywi – nauczyciel uśmiecha się bez

entuzjazmu.
1. Nauczyciel nie ględzi – nauczyciel dzieli się swoimi refleksjami.
2. Nauczyciel nie jest uparty – nauczyciel jest konsekwentny.
3. Nauczyciel nie lubi skarżypytów – nauczyciel wynagradza uczniów lojal-

nych.
4. Nauczyciel się nie spóźnia – nauczyciel ma ważne sprawy.
5. Jeśli chcesz żyć w spokoju, to nie wyprzedzaj nauczyciela w rozwoju.
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Nagrodzona praca konkursowa
Jakub Zawisz zdobył I miejsce w konkursie literackim

pt. "Gdyby dorośli nas pytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili". Konkurs zorganizowała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku.

„Gdyby dorośli nas zapytali, my byśmy niejedno dobrze doradzili…”
Gdybym został królem tak jak Maciuś Pierwszy i władza znalazłaby się w
moich rękach, wprowadziłbym kilka reform, dzięki którym życie w Rybniku stałoby się ciekawsze i lepsze.
Pierwszą moją reformą byłoby zmienienie szkół. Wprowadzenie zmian,
które proponuję, ucieszy wszystkie dzieci.
Wyścigi z małpami i tygrysami mogłyby zastąpić rozgrzewkę wf-u. Raz w
tygodniu wprowadzam obowiązkowe pływanie i zabawę z delfinami.
Ważenie jaj strusich i obserwację zwierząt w szkolnym zoo, proponuję na
lekcje przyrody i matematyki. Każde dziecko założy dzienniczek swojemu
ulubieńcowi i będzie go opisywać na lekcjach polskiego.
Proponuję wiele zajęć dodatkowych, np: plastyczne, nauka pieczenia ciastek czy uprawianie roślin i warzyw. Dzieci w moim królestwie mogą
sprzedawać swoje uprawy i wypieki i zarobić na utrzymanie swoich zwierząt.
Druga reforma. Rząd będzie podejmować decyzje sprawiedliwie. Wszyscy
ludzie będą głosować za zmianami w mieście lub przeciw. Wybudowałbym
spalarnię śmieci, w której zatrudnię bezrobotnych. Całe miasto oczyszczę z
wysypisk i wyprodukuję tanią energię dla naszych domów.
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Reforma trzecia. Rybnik będzie wesołym miastem. Wybuduję
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wesołe miasteczko, w którym będą karuzele, tory z autkami i
domami strachu. W każdą niedzielę wszystkie dzieci dostaną darmowe lody i watę cukrową. Wszyscy będą dbali o porządek, a na nieposłusznych nałożę kary, za które miasto będzie fundować
biednym i chorym pomoc.
Myślę, że nowe reformy rozsławią miasto Rybnik. Dzieci chętniej będą chodzić do szkoły, a życie dorosłych będzie łatwiejsze. Być może inne miasta również wprowadzą podobne reformy. W moim sejmie powstanie jeszcze dużo ciekawych pomysłów, które zmienią świat na

Czekoladowe delicje
Uwielbiacie czekoladę podobnie jak ja? Jeśli tak, to przepisy specjalnie dla Was !
Na dobry początek kilka ciekawostek o czekoladzie :)
Czekolada tu i tam ...
Włosi jedzą ją na deser w ... małych pierożkach !
Anglicy lubią ją z dodatkiem mięty .
Hiszpanie lubią pić czekoladę na gorąco i moczyć w niej pączki.
Belgowie uwielbiają nadziewane czekoladki.
Niemcy wolą czekoladę gorzką, bez cukru.
Składniki :

1. Rozgrzej piekarnik do temp. 200 stopni.

200 g czekolady deserowej

2. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej.

6 jajek
300 g cukru

3. W misce wymieszaj cukier, jajka i mąkę, następnie dodaj czekoladę i dobrze zamieszaj.

100 g mąki

4. Posmaruj blachę masłem i wlej do niej ciasto.

150 g masła

5. Piecz 25-30 minut.
Pola Karczmarek Va
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Dear English Learner!
Już niedługo świętujemy Halloween.
Wprowadź się w odpowiedni nastrój rozwiązując krzyżówkę.
Dopasuj odpowiedź z ramki do każdego z pytań. Good luck!
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KONKURS!
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Przetłumacz powyższy jesienny wiersz na język polski. Dla zwycięzcy nagroda
niespodzianka. Na gotowy tekst w języku polskim czeka pani Romana Rożek.
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YOUNG LEARNERS’ AREA - STREFA MAŁEGO ANGLISTY
Połącz kropki a dowiesz się, kto już się nie może doczekać
na święto Halloween…

HAPPY HALLOWEEN!
Your Autumn scarecrow
Colour and decorate the clothes using crayons or marker. Add eyes, a nose,
and a mouth. Wykonaj swojego własnego jesiennego stracha na wróble.
Wytnij szablon a potem ubranka stracha, przyklej na twardą kartkę, pokoloruj , dorysuj oczka nos i usta.
KONKURS!
Na Wasze prace
czeka pani Romana Rożek. Najpiękniejsze zawisną na
szkolnym korytarzu. Dla zwycięzcy
nagroda!
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Ogólnopolski Zlot Szkół im. Janusza Korczaka w Kielcach
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17 września 2012r. odbył się pierwszy zlot szkół im. Janusza Korczaka w Kielcach.
Po długiej podróży z Rybnika dotarłyśmy do Kielc. Na początku zostałyśmy zakwaterowane w akademikach. Potem poszłyśmy do stołówki na obiad. Następnie
harcerze zaprowadzili nas wszystkich do Urzędu
Wojewódzkiego, tam opowiedzieli nam plan na
pierwszy i drugi dzień. Po dwudziesto minutowej
przerwie każdy poszedł na warsztaty, do których zostaliśmy przydzieleni. Były to warsztaty muzyczne
lub plastyczne. Na muzycznych warsztatach nauczyłyśmy się piosenki „Świętokrzyskie” jakie cudne, a
na plastycznych malowaliśmy na liściach rzeczy, które nam się bardzo podobały w Kielcach. Po warsztatach poszliśmy na kolację, a potem zostaliśmy zaprowadzeni na koncert. Na koncercie młodzież pokazywała
swoje talenty. A na koniec koncertu śpiewały te osoby, które były na warsztatach
muzycznych. Po koncercie udałyśmy się oczywiście do akademików, ponieważ
trzeba było się wyspać i nabrać sił na drugi
dzień.
Drugiego dnia wycieczki w Kielcach najpierw
udaliśmy się na śniadanie. Po śniadaniu ruszyliśmy pod okiem przewodników zwiedzać Kielce, byłyśmy w grupie zielonej. Na początku byłyśmy na rynku, następnie w dwóch muzeach:
tradycyjnym – Pałacu Biskupów Kieleckich i interaktywnym – Ośrodku Myśli Patriotycznej i
Obywatelskiej. Potem poszliśmy do ,,Muzeum
Zabawek”. Pod koniec szliśmy wszyscy w Marszu Jedności do Urzędu Wojewódzkiego na uroczyste zakończenie, tam wszyscy wszystkim dziękowali, za różne rzeczy. A na koniec poszłyśmy na obiad, spakowałyśmy rzeczy i ruszyłyśmy pociągiem do Rybnika. W Kielcach naprawdę mi się podobało!
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Relację przygotowały dla Was:
Monika Reclik i Agnieszka Sapota.

