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Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 1
w Sobótce

Drodzy Czytelnicy!
Nadszedł czas podsumowania I półrocza r.szk. 2009/2010.
Życzymy wszystkim czytelnikom
wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku
oraz
powrotu do szkolnych obowiązków
w pełni sił i motywacji wobec nowych wyzwań.

Redakcja
W numerze:
O sukcesach naszej
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„OJCZYZNA
POLSZCZYZNA”

Pyszny przepis
karnawałowy
Wywiad
z nauczycielem
wychowania fizycznego,
p. J Mikołąjczakiem

Jak miło spędzić
nadchodzące ferie…

Zimowa
krzyżówka z hasłem

Ale to już było…
Międzyszkolny Turniej „Ojczyzna polszczyzna”
W dniu 4 grudnia 2009 roku w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
odbył się Międzyszkolny
Turniej
„OJCZYZNA POLSZCZYZNA”, który
miał za zadanie promować wśród
uczestników czystość i poprawność naszej
mowy ojczystej oraz propagować wiedzę o
szeroko rozumianej „polskości”. Do turnieju
przystąpili uczestnicy czterech szkół: SP nr
1 w Sobótce, SP w Świątnikach, GG w
Sobótce oraz Gimnazjum nr 3 przy MOW.
W trakcie trwania turnieju, prezentowano prace laureatów, obejrzano
zwycięskie prezentacje multimedialne o Polsce, rozegrano Quiz językowy z
użyciem tablicy multimedialnej. Nie zabrakło tradycyjnego w ośrodku „Czytania
dzieciom”, które odbywa się przy okazji konkursów i turniejów. Tym razem
wybrano fragm.. książki prof. Jana Miodka pt. „ABC polszczyzny”.
Uczniowie naszej szkoły odnieśli wiele pięknych sukcesów, zdobyli
dyplomy oraz ciekawe nagrody książkowe.
Oto nasi laureaci:
• Aleksandra Botuszan - I miejsce
w konkursie literackim;
• Mariola Zasada - II miejsce w
konkursie literackim;
• Borys Herbut - III miejsce w
konkursie literackim;
• Bartosz Sienkowski - II miejsce
w konkursie plastycznym;
• Aleksandra Świst - Wyróżnienie
w konkursie plastycznym;
• Eryk Juszczak - I miejsce w konkursie multimedialnym;
• Dawid Filipczak - Wyróżnienie w konkursie multimedialnym.
W przeprowadzonym błyskawicznie quizie wiedzy o frazeologizmach
w języku polskim nasza reprezentacja zajęła I miejsce!

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym.
Opracował Eryk Juszczak, kl. 6b

O moim udziale w turnieju „Ojczyzna polszczyzna”
W
Międzyszkolnym
Turnieju
„Ojczyzna polszczyzna” nasza szkoła
zajęła I miejsce. Konkurs literacki wygrała
uczennica kl. 5c, Aleksandra Botuszan,
czyli ja, układając wiersz o mojej
ojczyźnie.
Do napisania tego utworu natchnęły
mnie piękne lasy i cudne jeziora,
zwłaszcza gdy wiosny nadchodzi pora.
Piękna też bywa Polska Złota Jesień.
W swoim wierszyku wspomniałam także o pięknych miastach, takich jak
Kraków czy Wrocław. Dziękuję również mojej przyjaciółce Marioli - to ona
natchnęła mnie, opwiadając o pięknych miejscach i porównując inne kraje do
Polski.
A oto i zwycięski wiersz:

„Kocham Polskę”
Co tam inne fajne kraje?
Ja mam Polskę, a w niej gaje.
No, i lasów pełny full,
No, a kwiatów mam tu rój.
No, i drodzy panowie i panie,
W mojej Polsce już tak zostanie!
Na stadionach mecze gramy,
do kibicowania zapraszamy!
Kraków piękny i uroczy,
Smok Wawelski zieje w oczy.
We Wrocławiu też atrakcje,
Teatr Lalek i udane wakacje,
Przez Warszawę Wisła płynie,
A ja mam tam swą rodzinę.
Co dzień chodzę na spacerki,
Bo ja lubię polskie alejki.
Zwiedzam góry, lasy, łąki
I znajduję tam biedronki.
Każda cztery kropki ma,

I skrzydełka małe dwa.
Orzeł naszym herbem jest,
I Ty dobrze o tym wiesz.
Biel i czerwień polska flaga,
To dla ludzi rzecz ciekawa.
Co tam Hawaje czy wyspa
Jamajka,
Tu mam rzeczywistość, a tamto to
bajka.
Piękna jest nasza kraina ojczysta,
Piękne są góry, piękna jest Wisła,
Piękne są lasy i cudne jeziora,
Zwłaszcza, gdy wiosny nadchodzi
pora.
Na nasze piękne bałtyckie morze,
Śpiesz się w wakacje gdy tylko
możesz.
Polska mówi ,,Do widzenia”
I zaprasza do zwiedzenia.

Aleksandra Botuszan i Mariola Zasada, kl.5c

Warto rozmawiać…
Wywiad z panem Jerzym Mikołajczakiem
- Dzień dobry! Jesteśmy uczennicami SP nr 1 w Sobótce i redaktorkami
gazetki „Ku słońcu’’. Chciałybyśmy, przeprowadzając z Panem wywiad,
zachęcić naszych czytelników do aktywności sportowej i rekreacji. Na
początek, prosimy o przedstawienie się.
- Nazywam się Jerzy Mikołajczak, jestem nauczycielem wychowania
fizycznego. Przed laty pracowałem w Waszej szkole oraz w liceum w Sobótce.
Obecnie uczę tego przedmiotu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w
Sobótce. Prowadzę również zajęcia wychowania fizycznego ze studentami
pierwszego roku w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji we Wrocławiu.
- W swojej pracy ma Pan więc kontakt z młodzieżą w różnym wieku. Proszę
ocenić kondycję fizyczną współczesnego pokolenia.
- Moim zdaniem jest ona bardzo niska. Parę lat temu, będąc nauczycielem w-f
w Szkole Podstawowej w Mirosławicach, przeprowadziłem badania
zainteresowań sportowych uczniów, i ich wyniki okazały się wręcz
przerażające: tylko 10% z badanej grupy uprawiało jakąkolwiek formę ruchu
poza szkołą. O tym samym świadczą puste boiska i stadion w Sobótce. Nasze
miasteczko z racji swego położenia geograficznego zapewnia świetne warunki
do rekreacji na świeżym powietrzu.
- Czy uprawia Pan jakąś dyscyplinę sportową?
- Mając 13 lat zacząłem grać w piłkę siatkową w klubie ODRA WROCŁAW,
następnie w AZS WROCŁAW i tę dyscyplinę uprawiam dotychczas, grając 23 razy w tygodniu z kolegami w zespole „BUDEKOM SOBÓTKA’’, którego
honorowym prezesem jest Pan Marek Sienkowski. Co roku lubię także
pozjeżdżać na nartach.
- Na zakończenie, proszę udzielić kilka rad wszystkim tym, którzy nie
doceniają korzyści płynących z dbania o tężyznę fizyczną oraz uprawiania
sportu.
- Każda forma ruchu jest zdrowa, może nią być jazda na rowerze lub choćby
spacer. Zachęcałbym, aby przynajmniej raz w miesiącu wejść na Ślężę i
solidnie dotlenić się w lesie. Wskazana jest również gra z rówieśnikami w
koszykówkę na stadionie OSiR-u czy zimową porą pozjeżdżanie na sankach z
„Janosika”. Warto również skorzystać z pozalekcyjnych zajęć Szkolnego
Klubu Sportowego, czyli znanych od lat tzw. SKS-ów. Ważne, by pamiętać o
swoich mięśniach i organizmie, którego dobry stan wymaga od nas dbałości i
starań. „Nie tylko telewizor i komputer - podarujmy sobie trochę ruchu na
świeżym powietrzu!”.
- Dziękujemy za rozmowę, życzymy Panu i Pana podopiecznym wspaniałego
samopoczucia i radości z realizowania sportowej pasji.

Wywiad przeprowadziły: Natalia Piórkowska i Pamela Dwornicka, kl. 6a

Jak miło i przyjemnie spędzić ferie zimowe...
Ferie zimowe to wspaniały czas, który możesz spędzić dobrze i ciekawie. Aby
były one udane, zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.
1. Szczególnie godnym polecenia pomysłem jest przeczytanie interesującej
książki, bądź długie wieczorne, zimowe spacery. Jedną z takich pozycji jest z
pewnością Harry Potter. Wszystkie części tej baśniowej opowieści
opowiadają o głównym bohaterze, czyli o synu Lilly oraz Jamesa: Harrym
Potterze, który w bardzo młodym wieku dowiaduje się, że jest jednym z
najbardziej obiecujących czarodziei. Gdy po jakimś czasie trafia do szkoły
magii Hogwartu, dopiero wtedy dowiaduję się, jakie posiada umiejętności i
odkrywa ten dotychczas nieznajomy sobie świat. W szkole magii poznaje
dwójkę przyjaciół: Rona oraz Hermionę. Więcej dowiesz się, gdy przeczytasz
tą niesamowitą książkę, która na pewno przeniesie Cię do tej bajkowej i
fascynującej opowieści.
2. Jeżeli nie jesteś fanem książek to postaw na zdrowy sposób spędzania czasu
wolnego. Możesz namówić na codzienne spacery przyjaciół lub rodzinę.
Zachęcamy do spacerowania wieczorem, ponieważ ulice są przepięknie
oświetlone a w powietrzu bardziej wtedy czuć tę zimową atmosferę. W
weekendy świetnym pomysłem na zabawę jest wybranie się na górę Janosik,
aby tam móc razem z innymi amatorami białego szaleństwa poszaleć na
nartach, snowboardzie bądź po prostu na sankach. Możesz też dla zabawy
razem z przyjaciółmi lub rodziną ulepić wielkiego śnieżnego bałwana.
Wracając jednak do książek, mamy jeszcze jedną ciekawą propozycję. To
pierwsza część bestsellerowego cyklu powieści Stephenie Meyer, p.t. ,,Zmierzch".
Polecamy ją szczególnie fanom wampirów. Jest to przygoda nastolatków uczących
się w liceum w Forks. Głównymi bohaterami są Bella (Kristen Stewart) i Edward
(Robert Pattinson). Bella dowiaduje się, że w jej nowej szkole, do której właśnie
zaczęła uczęszczać, uczy się również rodzina wampirów. Dziewczyna poznaje
wiele przyjaciół, ale też wrogów. Jest to lektura trzymająca w napięciu, którą na
pewno bardzo polubicie. Mamy nadzieję, że nasze propozycje na spędzenie
mroźnych ferii zimowych spodobają się Wam. Przywiązywałyśmy wielką wagę
do wyboru książek, które zdecydowałyśmy się polecić, jak i do innych
proponowanych zajęć.

Opracowały: Aleksandra Kuriata i Aleksandra Wasylów, kl. 6a
Zespół redakcyjny:
Aleksandra Botuszan, Pamela Dwornicka, Eryk Juszczak,
Ilona Kowalska, Aleksandra Kuriata, Barbara Kuriata,
Natalia Piórkowska, Elżbieta Sypniewicz, Karolina Uluseven,
Aleksandra Wasylów, Mariola Zasada.
Opiekun: Ewa Dąbrowska.

Moda na zimę 2010
Opowiemy dziś o modzie na zimę 2010roku.
Tak jak i w roku 2009, panują kolory zimne, przewagę
zdobywają brązy i ciemna czerwień.
W mroźne dni można założyć golf lub ciepły sweter,
i koniecznie na to kurtka. Bardzo modne są kurtki
dłuższe, z paskami, oczywiście w kolorach zimnych, na
przykład brązowa, szara. Do tego spodnie rurki
wkładane
do
kozaków.
Czarne lub ciemnoniebieskie.
Na nogi kozaczki, najlepiej
ze
skóry.
Mogą
być
niedługie, tylko za kostkę (ale w ciemnej barwie).
Czapka w jednolitym kolorze i szalik + rękawiczki do
kompletu.
Życzymy miłej zabawy w śniegu, mamy
nadzieję, że już zadbaliście o to, aby wyglądać
najmodniej, czyli: zgodnie z aktualnie panującymi
niskimi temperaturami. Pamiętajcie o naszych radach. Przede wszystkim musi
Wam być ciepło!

Ilona Kowalska i Karolina Uluseven.

Sylwestrowe orzeszki
Ciasto:
15 dag masła
2 budynie
czekoladowe
1 ½ szklanki mąki

pszennej
1 łyżeczka proszku do
pieczenia
½ szklanki cukru

pudru
1 jajko
2 łyżki oleju

Ponadto: około 10 dag orzechów laskowych.
Do miski przełożyć miękkie masło, wsypać budynie czekoladowe w proszku,
mąkę pszenną, proszek do pieczenia, cukier puder, wbić jajko i dodać olej.
Wszystko razem wymieszać i wyrobić ręką ciasto. Następnie wziąć mały kawałek
ciasta, jednego orzecha laskowego i zrobić kulkę wielkości dużej wiśni. Tak samo
postąpić z pozostałym ciastem i orzechami.
Kulki kłaść na wysmarowaną tłuszczem blachę. Poproś dorosłego, aby włożył
je do nagrzanego piekarnika i piekł około 15 minut w temperaturze 180-190 °C.
Ostudzić.
Z przepisu wyjdzie około 80 sztuk ciasteczek.

Smacznego życzą Aleksandra Botuszan i Mariola Zasada, kl.5c

Znani i lubiani
Imiona i nazwisko: Selena Marie Gomez
Data i miejsce urodzenia: 22.07.1992, Grand Prairie, USA
Kariera: Selena po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w serialu „Barney
i przyjaciele” w 2002 r. Później wystąpiła gościnnie w „Nie
ma to jak hotel”, by w reszcie w 2007 roku otrzymać jedną
z głównych ról w serialu „Czarodzieje z Waverly Place”,
w którym czaruje nie tylko swoim uśmiechem. Jej filmowe
wcielenia to Mary w „Kopciuszku: roztańczonej historii”
(2007 rok) i Carter w ,,Programie ochrony księżniczek”.
Gwiazda Disneya rozwija również swoją muzyczną karierę.
We wrześniu 2009 r. wyszła jej pierwsza solowa płyta „Kiss
and Tell”.
Ciekawostki: Najlepszą przyjaciółką Seleny jest Demi Lovato - dziewczyny
poznały się na planie serialu „Barney i przyjaciele”, prowadzą razem konto na
YouTube, gdzie umieszczają swoje filmiki.
Selena w sieci: www.myspace.com/selenagomez

Opracowała Barbara Kuriata, kl. 6a

Pasowanie na czytelnika
W
trakcie
uroczystych
lekcji
bibliotecznych, w minionym semestrze,
pasowano na czytelników biblioteki szkolnej
uczniów klas drugich oraz pierwszych.
Przed złożeniem obietnicy dobrego
czytelnika, dzieci opowiadały o tym, jak
należy obchodzić się z książkami. Podawały
sposoby ich szanowania i uchronienia przed
zniszczeniem.
Uczestnicy wysłuchali także krótkiego
programu, w którym przemówiła do nich
książka, prosząc o jej poszanowanie i
zapraszając do częstego z niej korzystania.
Na zakończenie, wszyscy otrzymali piękne
pamiątkowe zakładki.
W tym roku, zakładki pierwszaków były
prawdziwą niespodzianką: widniały na nich zdjęcia naszej szkoły i biblioteki oraz
portreciki najmłodszych czytelników - na tle mądrych i pożytecznych książek.

Red.

Poćwicz umysł…
Krzyżówka z hasłem

1. Imię renifera w zaprzęgu Mikołaja.
2. Zimowy opad atmosferyczny.
3. Na dworze jest…
4. Kolor śniegu.
5. Płatek śniegu.
6. Utrudniają komunikację w zimie.
7. Ulubiona zabawa dzieci.
8. Bywa często rano…
9. Deska przeznaczona do zjazdów na śniegu.
10. Patron z 14 lutego.
11. Na lodzie lub na stawie.
Opracowała Elżbieta Sypniewicz, kl. 5a

