1

Zegar Prawdy
?

?

?
nr 1
jesień 2014

2

Słowo od redakcji!
Witajcie drodzy Czytelnicy! Chcemy Was zachęcić do czytania naszej gazetki pt. ,, Zegar Prawdy”.
Czasopismo było przygotowywane przez bardzo zaangażowaną grupkę młodych dziennikarzy. Byli
to uczniowie IV i V klasy, nazywają się :
Kacper Grzegorczyk( humor szkolny, wywiad z przewodniczącym szkoły),
Katarzyna Źegota( potrzeba wiedzy),
Kornelia Madej( upiorne opowiadanie),
Wiktor Książak( okładka gazetki, komiks),
Patryk Grzegorczyk( sport),
Wiktoria Hałas( recenzja książki),
Emilia Załupska( Dlaczego warto kochać zwierzęta? Życzenia, Wiersz),
Naszym pierwszym sukcesem jest ten numer gazetki. Kierowała nami pewna osoba, pani Karolina
Gajewska. Zapraszamy, miłej lektury!!!
Redakcja ,,Zegar Prawdy”

SZKOLNA PRZYGODA
Corocznie,1 września, uczniowie spotykają się w naszej szkole. Są szczęśliwi, ale i
zestresowani, a najbardziej oddział przedszkolny, który dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę.
Po tym jak Pani Dyrektor rozpoczęła
rok szkolny, wszyscy poszli zobaczyć, gdzie są ich klasy i kim są wychowawcy.
W szkole zmienił się korytarz. Jest teraz ładniej i nowocześniej. Mamy też nowych nauczycieli:
wychowawca klasy 1 mgr Marzena Rybka, nauczyciel w-f mgr Paweł Fester, nauczyciel historii
mgr Tomasz Traczyński, pani bibliotekarka mgr Franciszka Kocińska.
Przesyłam serdeczne życzenia od redakcji gazetki na nowy rok szkolny.
Mali uczniowie i nauczyciele
Dziś 14 października. Nareszcie pierwszaczki doczekały się swego upragnionego dnia .
Dnia pasowania na ucznia. W tym dniu recytowali piękne wiersze, śpiewali piosenki i pili magicz ny napój. Dostali wielkie rożki ze smakołykami, a od Pani sołtys Rogowa Sobóckiego, nalepki na
okno, żeby zawsze pamiętali o tym uroczystym dniu. Po pasowaniu mieli ,, ucztę'' z rodzicami.
Zgodnie z tradycją, w naszej szkole, 14 października, to również dzień nauczyciela. Wszystkie
dzieci, i te najmłodsze, i najstarsze, dziękowały nauczycielom za tą wiedzę którą nam przekazali,
kilkoma kwiatuszkami i czekoladkami. Dzieci, na sali gimnastycznej również czytały wiersze dla
nauczycieli, nie długie, lecz od serca. Samorząd Uczniowski i pomocnicy rozdali kwiaty i życzenia
nauczycielom i pracownikom naszej szkoły. Redakcja gazetki życzy zdrowia dla nauczycieli i
pierwszaków.
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Potrzeba wiedzy
15 października w naszej szkole odbył się konkurs ,,zDolny ślązaczek''. Brały w nim udział
uczniowie klas 4-6. Ten kto wygra nie będzie pisać testu szóstoklasisty. Pisali od godz. 12-13. Był
trudny, ale wszyscy zdążyli napisać. Wyniki są nieznane. Gazetka szkolna trzyma kciuki za szóstą
klasę.
Katarzyna Żegota
Życzenia na Dzień Nauczyciela
Dziś Dzień Nauczyciela,
więc składajmy Im życzenia:
wszyscy uczniowie życzą wam,
dużo zdrowia,
szczęścia, pomyślności,
i samych zdrowych kości!!!
Wiersz na Dzień Nauczyciela
Każdy Nauczyciel,
w głębi duszy,
jest jak ten marzyciel,
jak przyjaciel,
który dopomoże,
wszystkim, którzy
leżą jak te suche zboże...

Dlaczego warto kochać zwierzęta?
Wiele osób zadaje sobie to pytanie, a ja spróbuje Wam na nie odpowiedzieć.
Przykłady:
-bo są słodkie, piękne, nawet najbrzydsze zwierzę komuś się spodoba,
-niektóre są zabawne np. jak robią sztuczki.

ŻÓŁWIE STĘPOWE
Żółwie stępowe są to średniej wielkości zwierzęta. Samice są większe od samców. Mają w
odróżnieniu od innych żółwi mają cztery pazury u każdej z łap. Najczęściej żyją dwadzieścia –
dwadzieścia pięć lat ale rekordziści osiągają trzydzieści lat. Ich skorupa jest owalna, koloru
oliwkowozielonego. W środowisku naturalny zamieszkują południowo – wschodnią Rosję. A, gdy
nie macie pomysłów co dać mu do jedzenia to możecie skorzystać z tej krótkiej pomocy:
Zerwij liście mlecza, umyj je i pokrój wraz z marchewką. Wymieszaj składniki i daj
swojemu pupilowi.
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O to jeden przykład dlaczego warto kochać zwierzęta.
Zachęcam do czytania kolejnych powodów.
I do kupowania naszej gazetki szkolnej :)

Emilia Załupska
HUMOR :)
*Dyrektor szkolny przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada,
łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z
klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają:
-Czy możemy już iść do domu?
-A z jakiej okazji?
-No… przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie,
prawda?
*****************************************************************************
*Matka pyta syna:
-Co przerabialiście dziś na chemii?
-Materiały wybuchowe.-powiedział Stefan Kleks.
-Nauczycielka zadała wam coś?
-Nie zdążyła…

,,Oko w oko”

- Kacper Grzegorczyk pyta

Wywiad z przewodniczącym szkoły Mateuszem Lech.
1.Dlaczego chciałeś być przewodniczącym szkoły?
-Ponieważ nigdy nie zostałem wybrany do trójki klasowej.
2.Kto cię namówił, abyś kandydował na przewodniczącego szkoły?
-Nikt, ponieważ marzyłem o tym od dawna
.
3.Co zamierzasz zmienić w tej szkole?
-Chciałbym zorganizować więcej dyskotek dla dzieci.
4.Zdziwiłeś się jak wygrałeś wybory?
-Tak bardzo się zdziwiłem i ucieszyłem.
5.Jak oceniasz swoje predyspozycje do pełnienia tego zarządu?
-Trochę niepewnie, ponieważ nie wiem czy wszystko wyjdzie.
6.Co zrobisz, aby wykonać swoje obowiązki jak najlepiej?
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-Będę się starać jak najlepiej wszystko wykonywać.
7.Jak wyglądają obowiązki przewodniczącego szkoły?
-Wraz z zastępca i sekretarzem angażowałem się w zrobienie pierwszej szkolnej dyskoteki.
8.Jakie cechy powinien mieć przewodniczący szkoły?
-Powinien być mądry, dobry, pomocny i uczynny.
9.Masz swojego pomocnika i doradcę lub pomocnika?
-Nie ma, ponieważ jest nim sekretarz i zastępca.
10.Lubisz władzę?
-Nie popieram, ponieważ jest zła.
Kacper Grzegorczyk

SPORT DLA KAŻDEGO

Sporty dziecięce pomagają w prowadzeniu zdrowego stylu życia i dzięki temu możemy
uniknąć otyłości .
PROPOZYCJE SPORTU DLA DZIECI:
Od 6 lat do 7 lat
- piłka nożna,
- gimnastyka,
- pływanie,
- tenis,
- golf,
- sztuki walki,
- bieganie,
- taniec.
8 lat i więcej
- od ośmiu lat większość sportów - w tym sporty kontaktowe ( judo , karate itd. ) są do
zaakceptowania , tak długo jak mamy zapewnione odpowiednie wyposażenie ochronne.
Jeżeli nie lubimy żadnej z dyscyplin sportowych możemy np: jeździć na rowerze , rolkach
lub deskorolce (pamiętając o tym , by założyć ochraniacze i kask ochronny ). Zabawy na
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podwórku z rówieśnikami również mają dobry wpływ na nasze zdrowie .Jeśli tylko mamy
ładną pogodę, to nie siedzimy w domu , tylko wychodzimy na świeże powietrze.
Patryk Grzegorczyk

Straszne

opowiadanie

Pewnego dnia Pani powiedziała, że będziemy nocowali w szkole. Wszyscy się bardzo
ucieszyliśmy, ponieważ lubiliśmy spędzać razem czas. W końcu nadszedł ten upragniony dzień.
Wieczorem zebraliśmy się razem w sali gimnastycznej. Zaczęliśmy grać w wyzwania Madzia miała
zaśpiewać piosenkę, zaśpiewała pięknie i za to pani ją nagrodziła. Marek miał zaś zatańczyć, nie
zatańczył. Ale za niego zatańczył Mariusz świetnie zatańczy aż wszyscy zaczęli tańczyć nawet
Marek pani była zadowolona ze swoich uczniów. Nagle wszyscy zgłodnieli i pani przyniosła pyszne
kanapki z szynką i ogórkiem.
Po kolacji zasiedliśmy w kółku, aby poopowiadać sobie różne historie. Na dworze była
straszna burza z wielkimi błyskawicami. Wiał silny wiatr, który wykrzywił drzewa. Honorata
zaczęła opowiadać mrożącą krew w żyłach historię o duchach. Nagle otworzyły się drzwi
z korytarza zaczęły dochodzić straszne odgłosy. Wszyscy się bardzo przestraszyli, dziewczynki
zaczęły piszczeć, Pani poszła sprawdzić co się dzieje, kiedy długo nie wracała, strach ogarnął
nas jeszcze bardziej. Postanowiliśmy iść wszyscy na poszukiwania pani. Szliśmy ciemnym
korytarzem i nagle usłyszeliśmy straszliwy huk, który dobiegał z gabinetu dyrektora. Weszliśmy do
środka i wtedy naszym oczom ukazała się ogromna....CIĄG DALSZY NASTĄPI.
Kornelia Madej

