W bieżącym numerze:

Jesienne klimaty
Jesień przyszła uroczyście,
ubrana w przepięknej jarzębiny kiście,
kapelusz miała z wrzosami
i babie lato pomiędzy włosami..
Jesienne klimaty barwne, niczym liście
malowane złotem, brązem oczywiście…
Cudne chryzantemy wielokolorowe,
ucieszyć każde oko są gotowe.
Pod nogi spadają brązowe kasztany
śmieszne ludziki z nich poukładamy,
żeby każdemu humor poprawiły
i były dla wszystkich wspomnieniem miłym.
W szkole rozbrzmiewają wesołe rozmowy,
bowiem trwa w najlepsze rok szkolny nowy…
Już niebawem wszyscy razem się spotkamy
i wspólnie w piłkę chętnie pogramy.
Czytelnikom życzymy zdrowia i radości
a także super odporności.
M.K.
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Szkolny humor
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie
buduje gniazd?
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka!
- Nauczyciel: A czemu nie buduje?
- Jasio: No bo mieszka w zegarach.
***
- Dlaczego ciągle spóźniasz się do
szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy
śpię.
***
Kaziu, czy umyłeś już uszy?
- Nie, ale jeszcze słyszę!

Jesień
Rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Pierwszego września, po długiej przerwie,
w szkole ponownie rozbrzmiał dzwonek, a korytarze wypełniły się uczniami. Tęskniliśmy za tym
momentem bardzo. Klasy pierwsze oraz grupa zerowa uczestniczyły w uroczystym rozpoczęciu
roku szkolnego na sali gimnastycznej, zaś uczniowie pozostałych klas spotkali się w salach
lekcyjnych ze swoimi wychowawcami.
4 września 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie
włączyli się w Ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku lekturą do czytania została
wybrana „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Akcję zorganizowali nauczyciele bibliotekarze przy
współpracy z wychowawcami poszczególnych klas. W bibliotece szkolnej zgromadzili się
uczniowie klas 4-8, by wspólnie z Panią Dyrektor Joanną Filipowicz odczytać fragmenty utworu.
5 września przedstawiciele klas siódmych włączyli się w czytanie „Balladyny” na placu przed
HDK. Akcję zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna.
W dniach 19-20 września na hrubieszowskim deptaku
odbyła się 5 edycja Rubienaliów. Uroczystość była
połączona z 620 rocznicą nadania praw miejskich
naszemu miastu. Z tej okazji nasi uczniowie
reprezentowali szkołę w „Potyczkach żakowych o Berło
Króla Władysława Jagiełły”, rywalizując z młodzieżą
z hrubieszowskich szkół.
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie aktywnie wzięła
udział w ogólnopolskiej akcji #sadziMY, której
inicjatorem był
prezydent
Andrzej Duda,
wraz
z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. W dniu 18 września
2020r. otrzymaliśmy z rąk Pani Burmistrz Miasta
Hrubieszowa sadzonki drzew, które zostały posadzone
wokół naszej szkoły. Akcję na terenie szkoły rozpoczęła
Pani Burmistrz Marta Majewska, która w dniu
23 września 2020r. przy szkole posadziła pierwszą
sadzonkę. Towarzyszyły jej wydelegowane klasy i dzieci
z grupy przedszkolnej, które osobiście zaangażowały się
w prace.
„Niezłomni Żołnierze Zamojszczyzny – żywa lekcja patriotyzmu” to projekt, w którym
uczestniczyli uczniowie klas ósmych naszej szkoły. 21 września w nowo wyremontowanym
i rozbudowanym Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława
Prusa „Adama” w Bondyrzu obejrzeli film poświęcony wysiedleniom na Zamojszczyźnie,
a następnie wysłuchali opowieści kustosza muzeum pana Edmunda Sitka. Obejrzeli również
eksponaty znajdujące się w muzeum. Ta niezwykła lekcja przybliżyła młodzieży historię ziemi, na
której żyjemy oraz bohaterstwo jej mieszkańców podczas II wojny światowej.
W piątek 25 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Tego dnia
nauczyciele języków obcych dołożyli wszelkich starań, aby wskazać uczniom korzyści płynące
z nauki języków. Koordynatorami obchodów były Panie Justyna Przybik i Ewa Filipowicz Sidorczuk.
Pani Monika Anigacz opracowała bardzo ciekawą audycję, po której wszyscy zapragnęliśmy
posługiwać się choć jednym językiem obcym. Zostały także przygotowane plakaty z zadaniami
dla uczniów, które zostały wywieszone na drzwiach klasopracowni.
29.09.2020r. odbyły się wybory do MSU, podczas których uczniowie klas 2 i 3 wybierali
przedstawicieli do rady samorządu. Zanim oddano głosy, każdy z kandydatów zaprezentował się.
W wyniku tajnego głosowania przewodniczącą została Amelia Pasieka z klasy 3 b, zastępcami
Maja Klimkowska z klasy 3 a i Hubert Wawryk z klasy 3a.

Jedyneczka - Gazetka szkolna – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie

strona 2 z 20

30 września w naszej szkole uczciliśmy Dzień Chłopaka. W klasach dziewczynki złożyły chłopcom
życzenia i wręczyły drobne upominki. Samorząd Uczniowski odczytał życzenia przez radiowęzeł,
a Mały Samorząd Uczniowski ogłosił wyniki plebiscytu na tytuł „Super Kolegi” zorganizowanego
w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Laureaci otrzymali dyplomy i słodycze. Oto oni: 0 Kacper
Sidorczuk, 1 A Bartłomiej Szymański, 1 B Dawid Kornaszewski, 2 A Sebastian Wajda, 2 B Robert
Kraj, 2 C Radosław Borzęcki, 3 A Hubert Wawryk, 3 B Aleksander Ząbek, 3 C Filip Olejczuk.
Gratulujemy zwycięzcom.
Dnia 1 października 2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie
odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach uczestniczyli uczniowie klas
od 4 do 8. Komisja wyborcza przeliczyła głosy i po zweryfikowaniu ocen z zachowania ustalono
następujący skład Rady SU przewodniczący Rady SU: Aleksandra Szymko, zastępcy
przewodniczącego SU: Oliwier Stadnicki, Kacper Głowacz, członkowie: Marcel Baj, Paweł
Gumieniak.
2 października 2020 roku w naszej szkole odbyła się X edycja akcji – Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Nasi uczniowie przystąpili do rywalizacji a najlepsi zdobyli tytuł Mistrza Tabliczki
Mnożenia. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów matematycznych.
Jak co roku jesienią, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz pierwszoklasiści mieli możliwość
wzięcia udziału w spotkaniu z Policjantem. Rozpoczęła się realizacja programu „Akademia
Bezpiecznego Puchatka”.
W
dniach
5-11.10.2020r.
odbył
się
Europejski
o którym można przeczytać na łamach niniejszej gazetki.

Tydzień

Świadomości

Dysleksji,

13 października 2020 r. w naszej szkole odbyła się
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na
uroczystość
przybyli
nauczyciele,
pracownicy
administracji i obsługi oraz uczniowie. W części
artystycznej uczniowie z klas 3c oraz uczennice z klasy
7b pod kierunkiem pani Joanny Nazar, Moniki Czulak,
Pauliny Seweryn, Sylwii Wojak zaprezentowali skecz
dotyczący zdalnego nauczania. Wszyscy nauczyciele
otrzymali moc życzeń i serdeczności.
Lena Niźnikowska z klasy 2c zajęła II miejsce
w konkursie plastycznym „Razem z rodziną promuję
Powiat Hrubieszowski”. Konkurs został zorganizowany
przez Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. Lena
otrzymała
także
nagrodę
za
udział
w konkursie plastycznym pt.: „Historia w pocztówce
zamknięta”. Konkurs został zorganizowany przez
Caritas.
W dniach od 12-18.10.2020r. obchodziliśmy Tydzień Mediacji. W dniu 15.10.2020r. obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Mediacji. Relację znajdziecie w niniejszej gazetce.
„Totus Tuus”- to tytuł tegorocznego Dnia Papieskiego, który już po raz XX obchodzimy w Polsce.
Z tej okazji 19 października po raz pierwszy w historii naszej szkoły akademia odbyła się inaczej,
bez udziału publiczności.
23.10.2020r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych. Ze
względu na obostrzenia epidemiczne uczniowie poszczególnych klas świętowali bez obecności
rodziców. Pomimo tego, był to miły i niezapomniany dzień.

Przygotowała: p. Marta Kuczyńska
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Sprawozdanie z obchodów
Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie
05.10.2020r. Warsztaty dziennikarskie
Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji '2020, w myśl hasła przewodniego tegorocznych
obchodów: "Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań", rozpoczęliśmy od warsztatów
dziennikarskich. W zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez dziennikarza, pana
A. Winiszewskiego, uczestniczyli uczniowie zainteresowani dziennikarstwem, w tym członkowie
Zespołu Redakcyjnego gazetki szkolnej "Jedyneczka". Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się
na czym polega praca dziennikarza i reportera. Uczyli się jak sporządzić notatkę, wywiad, sondę.
Dowiedzieli się jak przeprowadzić konferencję prasową. Nagrywali swoje wypowiedzi i analizowali
nagrania. Doskonalili pamięć, koncentrację uwagi i aktywne słuchanie, które są niezbędne w pracy
dziennikarza, poprzez ciekawe zadania i ćwiczenia, przygotowane przez prowadzącego. Na
zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom. Warsztaty dziennikarskie
pogłębiły zainteresowania i pasje dziennikarskie uczniów i zapewne na długo pozostaną w ich
pamięci.
06.10.2020r., w ramach obchodów ETŚD, odbyły się ciekawe zajęcia z wykorzystaniem autorskich
pomysłów na gry edukacyjne, rozwijające zainteresowania czytelnicze i kształtujące umiejętność
pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Nauka trudnych wyrazów, przeplatana zabawą
jest na pewno o wiele bardziej skuteczniejsza. Dzieci wykonywały prace plastyczne, jako ilustracje do
bajek a także odgrywały scenki. Nauce i zabawie towarzyszyła radosna atmosfera. W organizację
zajęć edukacyjnych zaangażował się Dziecięcy Dyskusyjny Klub Książki "Lekturynki" wraz
z opiekunami.
07.10.2020r. W ramach akcji czytelniczej „Dzieci czytają dzieciom – Czytanie na dywanie” odbyło się
czytanie bajek terapeutycznych z serii: "Ortograffiti z Bratkiem". W akcji czytelniczej wzięli udział
najmłodsi uczniowie z grupy "0" oraz klasy pierwszej. Wolontariuszkami, które pięknie czytały
dzieciom bajki były: Karolinka, Maja i Ola z kl. IIIa. Dzieci z zainteresowaniem słuchały ciekawych
opowieści, poznały pacynkę Bratka-przyjaciela wszystkich uczniów oraz dowiedziały się, co należy
zrobić, aby nauczyć się płynnie czytać.
08.10.2020r. DZIEŃ DYSLEKSJI #Dyslexiaday – 08.10.2020r.
Konkurs kaligraficzno-ortograficzno-gramatyczny
W dniu 08.10.2020r. w grupie "0" oraz w klasach I-III odbył się "Konkurs kaligraficzno-ortograficznogramatyczny". Wszyscy uczniowie z klas 0-III wypełnili karty pracy, które były dostosowane do ich
wieku, począwszy od szlaczków, po mini-test ortograficzno-gramatyczny. Wyłoniono laureatów
konkursu. Dodatkowo, z okazji Dnia Dysleksji #dyslexiaday, odbyła się audycja w szkolnym
radiowęźle, której przesłaniem było przybliżenie tematyki dysleksji oraz postaci sławnych
dyslektyków. Uczniowie, rodzice i nauczyciele otrzymali materiały szkoleniowe za pośrednictwem
wiadomości w dzienniku elektronicznym. Kontynuowaliśmy także akcję czytelniczą. Tym razem
dziewczęta z kl. III a Ola, Maja i Karolinka odwiedziły uczniów klasy Ib. Był to kolejny dowód na to, że
bajka łączy wszystkie dzieci a czytanie przynosi wiele radości:)
09.10.2020r. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Uczniowie klas ósmych naszej
szkoły włączyli się w świętowanie tego dnia. Zadaniem młodzieży było napisanie listu do swojej
nauczycielki języka polskiego. Obchody Międzynarodowego Dnia Pisania Listów miały na celu
przypomnienie uczniom o pięknej, niestety już zapominanej, tradycji pisania listów. Poza tym
zadanie to wpisało się w obchodzony w tym tygodniu Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji,
któremu w tym roku przewodzi hasło „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań. Okazało się, że
w dzisiejszych czasach pisanie lisów, to działanie bardzo niezwykłe i wyjątkowe.
Dodatkowe działania podjęte w SP 1 Hrubieszów podczas Tygodnia Dysleksji:
Podczas Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji uczniowie mogli podziwiać gazetki
tematyczne, związane z dysleksją rozwojową oraz sławnymi dyslektykami. W Klubie Ortograffiti
zorganizowano gry i zabawy ortograficzne. Czwartoklasiści zmierzyli się z zadaniem konkursowym
"Orto-krzyżówka". Uczniowie klasy IIIc wzięli udział w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem
Teatru Kamishibai, prowadzonych przez pracownika MBP w Hrubieszowie. Uczniów zaproszono do
udziału w konkursach artystycznych. Przeprowadzono następujące konkursy dla uczniów:
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Grupa „0” oraz klasy I-III
1.Konkurs plastyczny pt. „Okładka lub ilustracja do mojej ulubionej książki/bajki”.
Klasy IV-VIII
1.Konkurs plastyczny pt. „Pomoc do nauki ortografii; ortograficzny plakat, zakładka, plan lekcji”
2.Konkurs plastyczny „Sławni dyslektycy-portret”
Laureaci konkursów
Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III „Okładka lub ilustracja do mojej ulubionej bajki/książki”
Laureaci w kategorii okładka lub ilustracja:
I miejsca:

Julia Kiszel, kl. III b, Miłosz Brunowski, kl. III a, Helena Lachowicz, I a

II miejsca:

Mikołaj Zając, kl. II c, Wiktoria Hałasa, kl. II a, Gabriela Osmańska, kl. III b
Urszula Nowak, kl. I b

III miejsca:

Jagoda Szczepanik, I a,
Aleksandra Pałys, kl. II a

Zuzanna

Kudelska

II

a,

Lena

„Pomoc

do

nauki

Niźnikowska,

II

c,

Wyróżnienia:
1. Zuzanna Kalbarczyk, I b
2. Bartłomiej Szymański, I a
3. Aleksandra Wojtiuk, I b
4. Hubert Wawryk, III a
5. Jakub Twardowski, I b
6. Hanna Graboś, I b
7. Kamil Klocek, III b
8. Maja Klimkowska, III a
9. Zuzanna Peczak, III a
10. Aleksandra Paczos, II a
11. Mateusz Kański, II c
12. Maja Magdziak, III b
13. Karolina Grzegorczyk, III a
14. Martyna Jasic, II a
Konkurs plastyczny dla uczniów klas
ortograficzny, zakładka, plan lekcji”

IV-VIII

ortografii-plakat

I miejsce: Martyna Osmańska, kl. VII c
II miejsca: Eliza Poninkiewicz, kl. VII a, Aleksandra Siek, VI d
III miejsca: Kacper Maciejczyk, kl. VII c, Nina Ochyra, kl. VIc
Wyróżnienia:
1. Dawid Dworak, IV b
2. Maksymilian Wąsak, VII c
3. Wiktor Dąbrowski, VII a
4. Marcel Baj, VII c
5. Zuzanna Wiśniewska, VII a
6. Karol Kowalski, VII c
7. Wiktoria Korzeniowska, VIc
8. Agata Szymańska, IV b
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Konkurs dla uczniów klas IV-VIII „Sławni dyslektycy-portret”
I miejsce: Kacper Kasprzak, VII d
II miejsce: Wiktoria Najfeld, VII d
III miejsca: Julia Bakalarczuk, VII b, Alicja Lipska, VII a
Wyróżnienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Patrycja Bałszan, VIa
Stefania Suchecka, VI c
Natalia Bałbustyn, VI c
Marcel Kosząłka VI c
Wiktoria Spychalska, VI b

Konkurs Kaligraficzno-ortograficzno-gramatyczny, dla uczniów klas 0-III
laureaci w poszczególnych klasach:
Grupa „0”: Eliza Sułek
Klasa Ia: Martyna Markowska, Lena Sawicka
Klasa Ib: Maja Szostak
Klasa IIa: Aleksandra Paczos
Klasa II b: Karolina Kowalczuk
Klasa IIc: Igor Tucki
Klasa IIIa: Karolina Danilczuk, Zuzanna Peczak
Klasa IIIb: Mikołaj Karpiuk
Klasa IIIc: Nikola Podgórska
W działania w ramach ETŚD’2020 zaangażowali się nauczyciele: Marta Kuczyńska, Małgorzata
Serafin, Małgorzata Sidorska, Marta Lackowska, Ewa Filipowicz-Sidorczuk, Anna Karkuszewska.

Koordynator działań w ramach ETŚD’2020 w SP Nr 1 Hrubieszów – Marta Kuczyńska, pedagog
szkolny, terapeuta pedagogiczny
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Mediacje rówieśnicze. Czym jest mediacja?
mediacja jest jedną z metod rozwiązywania konfliktów, bez
i psychicznej

używania przemocy fizycznej

konflikt, tak jak negatywne emocje typu złość czy gniew, nie jest sam w sobie czymś złym,
dopiero nasz sposób reakcji na taką sytuację może przynieść pozytywne lub negatywne
skutki
rozwiązywanie konfliktów poprzez negocjację czy mediację , daje stronom konfliktu szanse na
to, że osiągną trwałe satysfakcjonujące porozumienie
mediacja to dobrowolne i poufne porozumiewanie się ludzi będących w konflikcie, którzy przy
pomocy bezstronnego I neutralnego mediatora starają się osiągnąć ugodę
mediacja uczy strony konfliktu brania odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje, daje
możliwość współdecydowania w swojej sprawie
mediacja stwarza warunki do szybkiego rozwiązania zaistniałego konfliktu oraz zapewnia
utrzymanie lub naprawę wzajemnych, dobrych relacji, przy jednoczesnym rozwiązaniu sporu

mediacja umożliwia opowiedzenie o swoich przeżyciach, wyrażenie swoich uczuć i emocji
mediacja umożliwia poznanie i zrozumienie racji z punktu widzenia drugiej osoby
umożliwia przeproszenie za wyrządzone krzywdy i wybaczenie doznanych krzywd
umożliwia szybsze uzyskanie zadośćuczynienia i pozbycie się lęku przed sprawcą
mediacja umożliwia też zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron
podstawowe zasady mediacji to: dobrowolność, poufność, bezstronność, neutralność,
szacunek i bezinteresowność
uczestnicy mediacji dobrowolnie biorą udział w mediacji, w każdej chwili mają prawo z niej
zrezygnować
wszystkie sprawy poruszane podczas mediacji są poufne, zarówno mediator, jak i strony
konfliktu, zobowiązane są do zachowania tajemnicy
dwie strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane przez mediatora
mediator jest osobą neutralną, pozwala stronom zarządzać swoim konfliktem i nie narzuca
swoich gotowych rozwiązań
mediator szanuje godność i wartość każdego człowieka oraz wyrażane przez ludzi poglądy
mediator nie może wykorzystywać kontaktu ze stronami dla własnych korzyści.
Zachęcamy do korzystania z mediacji rówieśniczych w naszej szkole. Więcej informacji u opiekuna
Szkolnego Klubu Mediatora – p. Marty Kuczyńskiej
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Tydzień Mediacji
i Międzynarodowy Dzień Mediacji
Jak co roku zaangażowaliśmy się w organizację Tygodnia Dysleksji, który odbył się w tym roku
w dniach 12-18.10.2020r.W dniu 15.10.2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa
w Hrubieszowie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Gazetki okolicznościowe, ulotki i plakaty, jakie rozwiesiliśmy w szkole, miały za zadanie promocję
mediacji,
jako
konstruktywnego
i skutecznego
sposobu
na
rozwiązywanie
konfliktów,
w
tym
konfliktów rówieśniczych.
W Międzynarodowym Dniu Mediacji
wysłuchaliśmy
także
audycji
wyemitowanej w szkolnym radiowęźle.
Audycja miała na celu przybliżenie
tematyki mediacji rówieśniczej, w tym
rodzaju spraw konfliktowych, które
mogą być kierowane do mediacji w
szkole.
Uczennice
klas
ósmych:
Aleksandra Szymko, Agata Czajkowska
i Gabriela
Senkowska
–
jako
przeszkolone mediatorki rówieśnicze,
spotkały
się
z kandydatami
na
mediatorów
rówieśniczych,
którzy
rozpoczęli swoje szkolenie. Dziewczęta
przybliżyły grupie uczniów ideę mediacji
oraz opowiedziały o działaniach, jakie w
poprzednich latach podejmował Szkolny Klub Mediatora. Dodatkowo, w klasie VIIIc odbyły się zajęcia
wychowawcze na temat: Co to jest mediacja rówieśnicza? – Tydzień Mediacji. Podczas lekcji o roli
mediatora opowiadała Gabrysia Senkowska, która także odpowiadała na pytania koleżanek
i kolegów. Następnie przedstawiono uczniom zasady i zalety mediacji oraz omówiono katalog spraw,
które mogą zostać włączone do mediacji rówieśniczej. Uczniowie wspólnie zastanawiali się nad tym,
jakie predyspozycje powinna mieć osoba, która chciałaby być mediatorem.
W ramach działań promujących mediację, uczennica klasy
VIIIb Aleksandra Szymko, wykonała prace plastyczne –
plakaty, które reprezentowały naszą szkołę w konkursach:
1. „Mediacja rówieśnicza- mój sposób na konflikt”- konkurs
plastyczny: „Moje prawo do mediacji rówieśniczej”; konkurs
wojewódzki, realizowany przez Sąd Okręgowy w Lublinie
w ramach programu „Mediacje rówieśnicze w szkole…”
2. „Międzynarodowy Dzień Mediacji” - ogólnopolski konkurs
pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.
Obecnie rozpoczęło się szkolenie grupy 35 uczniów z klas
szóstych i siódmych, którzy w roku szkolnym 2020/2021
zdobędą Certyfikat Mediatora Rówieśniczego.
W bieżącym roku szkolnym działa Dyżur Mediacyjny.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy mediatorów
przy rozwiązywaniu konfliktów na terenie szkoły.
Działania służące promocji mediacji w Tygodniu Mediacji
Międzynarodowym Dniu Mediacji wspierał Sąd Rejonowy
w Hrubieszowie, za co serdecznie dziękujemy!

Opiekun Szkolnego Klubu Mediatora - Marta Kuczyńska, pedagog szkolny, mediator
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Warsztaty dziennikarskie
Dnia 5 października w naszej szkole odbyły się warsztaty dziennikarskie z radiowym dziennikarzem,
Andrzejem Winiszewskim. Uczestniczyły w nich osoby, które interesowały się dziennikarstwem,
jednak ich znaczącą częścią byli członkowie zespołu redakcyjnego naszej gazetki.

Uczyliśmy się, jak przeprowadzić prawidłowo
wywiad,
sondę
oraz
wiele
innych.
Wykonywaliśmy też różne zadania, które
sprawdzały nasze umiejętności.
Uważam, że zaciekawiło nas to, jak prowadzi się
konferencję prasową, lub jak robi się notatki
potrzebne do stworzenia później artykułu, na
przykład takiego, jak tutaj.

Byliśmy też zaintrygowani nagrywaniem swoich
wypowiedzi na podany nam losowo temat. Było
to też lekko zabawne, ponieważ trudno było się
skoncentrować pod presją czasu nam zadanego.
Zadania natomiast były bardzo różnorodne – po
tłumaczenie z języka polskiego Norwega na
tradycyjny Polski, zapamiętywania ciągu cyfr,
liter bądź owoców, przy których była pewna
zasada, której w pewien sposób początkującym
trudno było dostrzec.

Warsztaty były bardzo kreatywne, i jestem
pewna, że zostaną w naszej pamięci na długi
czas. Może ktoś z nas kiedyś zainspiruje się tym
i pójdzie w kierunku dziennikarstwa.

Przygotowała: Amelia Panasiewicz
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Przyjaźń
Wiesz czym jest przyjaźń?
Przyjaźń to wielki skarb, którego nikt nie może Ci zabrać jeżeli dobrze o nią walczysz. Pewnie
niektórzy myślą , że nie potrzebują czegoś takiego jak przyjaźń, dla nich jest to tylko zabawą.
Zastanawiałeś się kiedyś jak jest mieć przyjaciela?
Ja nie muszę, ponieważ mam wspaniałych przyjaciół, a raczej przyjaciółki. Są one niezastąpione, ale
koniec o mnie. Czy masz prawdziwego przyjaciela?
Na końcu znajdziesz quiz na prawdziwą przyjaźń. Odpowiedz sobie na pytanie czym jest
przyjaciel, prawdziwy przyjaciel jest to osoba, której możesz zaufać i powierzyć swój sekret. Kiedy jej
powierzysz swój sekret masz 100%, że zostanie to tylko pomiędzy Wami.
Jest jeden problem jak go znaleźć? To nie łatwa sprawa. Ponieważ trudno jest znaleźć kogoś
z podobnymi cechami charakteru, Ale nie zawsze musi to być osoba o tym samym charakterze.
Czasami trafiają się przyjaźnie gdzie dwie osoby, które mają całkowicie inny charakter. Przyjaźń to
przyjaźń i nic nie może jej złamać. Niestety czasami trafiają się przyjaźnie, w których nie jest to
prawdziwa przyjaźń. Jeżeli kogoś nie lubicie to nie przyjaźnijcie się z nim na siłę. Prawdziwy przyściel
wie o Tobie wszytko tu znajdziesz quiz na waszą przyjaźń. Jeżeli Twój przyjaciel go nie przejdzie to
nie znaczy, że Cię nie lubi :).
Zadaj mu takie pytania :
1. Kiedy masz urodziny?
2. Jaki jest Twój ulubiony kolor?
3. Mieszkasz w domu wolno stojącym czy w bloku?
4. Czy masz jakieś zwierzęta, jak tak to jakie?
5. Co lubisz jeść najbardziej?
6. Co lubisz pic najbardziej?
7. Czy masz rodzeństwo?
8. Jakie lubisz lekcje?
9. Czy się w kimś kochasz, jak tak to w kim?
10. Co lubisz robić w wolnym czasie?
11. Czego nie lubisz robić w wolnym czasie?
12. Kogo nie lubisz (z np klasy)?
13. Gdzie byś chciał pojechać na wakacje?
14. Gdzie spędziłeś ostatnie wakacje?
15. Jakie zwierzę najbardziej lubisz?
16. Jakie zwierze chciałbyś mieć?
Te wszystkie pytania dotyczą Ciebie tu masz wynik:
Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje Twój przyjaciel 1 punkt, a więc:
1-5 = Twój przyjaciel dopiero się uczy, jeszcze wiele przed nim
5-10 = Twój przyjaciel jest bardziej doświadczony jednak, jeszcze się musi poduczyć
11-16 = Twój przyjaciel wie o Tobie praktycznie wszytko i widać, że dobrze się znacie.
MIŁEJ ZABAWY :)

Przygotowała: Maja Nowacka
Jedyneczka - Gazetka szkolna – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie

strona 10 z 20

Sport w „JEDYNCE”
23 września 2020r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie odbyły się coroczne Biegi Przełajowe
Poświęcone Bohaterom Września 1939r. Był to już 21 Bieg, który jednoczy całą społeczność naszej szkoły
i sąsiadujących przedszkoli. Na uroczystość przybyła Pani Burmistrz Miasta Hrubieszowa – Marta
Majewska, Pan Marek Watras – dyrektor HOSiR, pan Artur Kern – przewodniczący Miejskiej Rady Sportu.
Biegi Przełajowe upamiętniające poległych w działaniach wojennych żołnierzy we wrześniu 1939r. zostały
objęte Patronatem Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
Uroczystość rozpoczęła się na placu rekreacyjnym odczytaniem Listu Intencyjnego, przypominającego
najważniejsze fakty historyczne dotyczące tragicznego września 1939r. Uczczono również pamięć
zamordowanych uczniów w Biesłanie 1 września 2004r. oraz ofiary ataku terrorystycznego z 11 września
2001r. w Nowym Jorku. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządu Uczniowskiego
wraz z opiekunem zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy na cmentarzu wojennym. Następnie głos
zabrała Pani Burmistrz Marta Majewska , która nawiązała do wydarzeń historycznych związanych
z II wojną światową, jednocześnie dziękując za kultywowanie tradycji związanej z oddawaniem hołdu
Bohaterom Września 1939, trwającej już 21 lat. Wszyscy zwycięzcy biegów w poszczególnych kategoriach
otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale i statuetki. Galeria zdjęć z wydarzenia dostępna jest na stronie
internetowej oraz profilu fb naszej szkoły.

19-20.09.2020r. na lądowisku w Podlodowie odbyły się kolejne zawody Modeli Swobodnie Latających klas
F1A, F1B, F1C, F1Q, zaliczane do punktacji Pucharu Polski.
W dniu 19.09.2020r. V Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających pod nazwą „Crosno Cup”.
Zawodnicy sekcji modelarskiej Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Hrubieszowie wystartowali
w klasach modeli F1A Piotr Wielosz–Hałasa, F1B Leszek Kryszczuk w zawodach tych zajął 2 miejsce,
a Kacper Hołuj w klasie modeli F1Q stanął na najniższym stopniu podium.
W dniu 20.09.2020r. odbyły się Ogólnopolskie Zawody Modeli Swobodnie Latających pod nazwą „Norbi
Cup”. W tym dniu także szczęście nie opuściło naszych zawodników w wyniku czego w klasie modeli F1B
na najniższym podium stanął instruktor Leszek Kryszczuk, a w klasie modeli z napędem elektrycznym F1Q
na 2 miejscu uplasował się Kacper Hołuj.
W dniach 10-11.10.2020r. modelarze UKS „Jedynka” udali się na lotnisko w Gliwicach, gdzie odbyły się
Mistrzostwa Polski Modeli Swobodnie Latających Małych Form i Latających Skrzydeł. Organizatorem
zawodów było Gliwickie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych, Aeroklub Gliwicki oraz Miasto Gliwice.
Modelarze z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” w Hrubieszowie, pod opieką instruktora Pana
Leszka Kryszczuka, wystartowali w następującym składzie: Kacper Hołuj, Paweł Gumieniak i Jakub
Wezgraj. Zawodnicy nasi zajęli następujące miejsca: Kacper Hołuj w klasie modeli F1Q/M zajął 2 miejsce
i wywalczył tytuł Wicemistrza Polski. W klasie modeli F1H i F1A/M zawodnicy nasi drużynowo zajęli
3 miejsce i wywalczyli tytuł Drużynowy II Wicemistrz Polski, wygrała drużyna z Gliwic, a na drugim miejscu
uplasowała się drużyna reprezentująca Aeroklub Poznański.
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Przekąski
Banan – to pożyteczny i odżywczy owoc, który wzbogaca organizm pożytecznymi substancjami.
Można go wykorzystywać nie tylko jak samodzielny składnik, ale i jednocześnie z serem, owsianką,
ryżem, innymi owocami i nawet mięsem. Jednym słowem, jeśli w domu są banany, to można łatwo
przygotować smaczny obiad z trzech dań.
Banan zawiera ogromną ilość składników odżywczych i witamin. On jest znany obecnością takich
witamin, jak B1, B2, РР, В3, В9, A, C, E i takich mikroelementów, jak Ca, K, Na, Mg, P, Fe, Zn.
Składniki:
-

ciemna czekolada - 150 g;
olej roślinny - 2 w. ark.;
banany - 4 szt.;
orzech leśny albo inny orzech – 1 szklanka;
pałeczki dla lodów - 8 szt.
Sposób przygotowywania:

Oczyść banany, rozetnij ich wpół i wstaw do
każdej połówki pałeczkę dla lodów. Zaściel
duży talerz pergaminem, wyłóż banany i
potrzymaj ich w zamrażalniku w ciągu 15
minut. Posiekaj orzechy i roztop czekoladę na
wodnej łaźni, dodawszy masło. Potem wymocz
każdą połówkę banana w czekoladzie i obtocz
w orzechach. Ułóż je znów do zamrażalnika na 30 minut.
SMACZNEGO!!!
Przygotowała: Kateryna Ivantsova

Hejka! Dziś pokażę Wam prosty deser na Halloween, którego można wykonać samemu w domu!

Monster Rice Krispies
Do wykonania tego potrzeba:
1/4 szklanki masła
Białą czekoladę
Barwnik o dowolnym kolorze
5 szklanek ryżu dmuchanego
4 szklanki pianek małych
Odrobinę masy cukrowej do wykonania oczu.
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Instrukcja na rice krispies:
Rozpuścić masło w garnku. Później wrzucić pianki i roztapiać do całkowitego rozpuszczenia. Wsypać
ryż dmuchany do garnka i dokładnie wymieszać. Przełożyć na blachę i wstawić do lodówki na 2-3
godziny. Po tym czasie wyciągnij je z lodówki i pokrój w kosteczki.
Polewa:
Pokrój białą czekoladę w kosteczki następnie wrzuć do garnka i na niskim ogniu roztapiaj do
całkowitego rozpuszczenia. Następnie dodaj wybrany przez siebie barwnik i wymieszaj.
Kiedy masa delikatnie ostygnie, nadziane na patyk kawałki rice krispies namocz w czekoladzie
i pozostaw do ostygnięcia. Na koniec wykonaj dekoracyjne oczy z masy cukrowej.
Gotowe! Smacznego!
Przygotowała: Izabela Jankowska

Cwane Kokosanki
Składniki:
2 białka
2/3 kubka cukru
4 łyżki mąki ziemniaczanej
200g wiórków kokosowych

Przygotowanie:
Ubij białka, dodaj do nich cukier, mąkę i wiórki kokosowe
– wszystko dokładnie wymieszaj. Teraz uformuj kokosanki
i przenieś je na wyłożoną papierem do pieczenia blachę.
Piecz kokosanki przez pół godziny w temperaturze 150
stopni.

Przygotowała: Amelia Panasiewicz
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Siedzisz w domu przez pandemię i nie chce Ci się uczyć, zgadłam?
Tak, to też książki, ale tu możesz się rozerwać!
SERIA „CZYTAM SOBIE. EKO.”
BABA JAGA I DUCH PUSZCZY – Po powrocie z Ameryki
Baba Jaga ma wiele nowych pomysłów. Tymczasem coś
dziwnego zaczyna się dziać w lesie…
MISJA INSPEKTORA MASKONURA – Inspektor Maskonur
to nadmorski agent do zadań specjalnych. Rozbroi
każdą
plastikową
pułapkę
i
zażegna
niebezpieczeństwo, jakim są plastikowe butelki, słomki
czy torebki dla innych ptasich mieszkańców plaży.
A jak każdy z nas może zadbać o bezpieczeństwo
ptaków na plaży?
SAMOTNY BANAN – Na straganie w pudełku leży samotny banan. Jest jeden i nie wygląda już
doskonale. Nikt nie chce go kupić. Czy trafi na śmietnik?
SMOG W CENTRUM MIASTA – Pewnego zimowego dnia w radiu ogłoszono, że w mieście dzieje się coś
strasznego. Nelka nie mogła uwierzyć, w to, co słyszy. Smok, prawdziwy smok?! Czy jest wielki i ma
dwie głowy?
JESTEŚ FANEM FANTASY?
Kate jest typową nastolatką. Mieszka u swojej ciotki w Londynie
i wiedzie spokojne życie. Fion jest ferem, baśniową istotą. Jego
stosunki z ojcem są coraz gorsze, więc w akcie buntu opuszcza
dom, by odnaleźć przypisaną mu czarownicę.

POTRZEBUJESZ KOMEDII?
Opowieść o przełamywaniu barier, o niemożliwym, które staje się
możliwe i przyjaźni ponad podziałami. Przy okazji pojawiają się tu
również momenty mrożące krew w żyłach, stawiające naszych
bohaterów przed niecodziennymi zadaniami. Jak im podołają?
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TO, O CZYM DOROŚLI NIE MÓWIĄ...
MÓZG – Najbardziej skomplikowany obiekt we wszechświecie – mózg – oraz procesy, które w nim
zachodzą, omówione w prosty i zabawny sposób, zrozumiały dla każdego (od 9 do 113 lat).

EKONOMIA – Skąd się biorą pieniądze, jak zarobić, ale się za bardzo nie narobić, co się opłaca, a co
nie, gdzie kupić taniej, jak ratować sytuację, kiedy w skarbonce albo w portfelu widać dno. Po co Ci
ekonomia?! Przekonaj się.

ALTERNATYWA?
Minął 28 tydzień tajnych prac
wykopaliskowych,
które
miały
przybliżyć ludzkość do poznania
sekretu obcej cywilizacji. W 29
tygodniu stało się jednak coś
niezwykłego! Zniknął cały zespół,
pozostawiając po sobie jedynie
dziennik.

POEZJA?
i

„Mleko i miód” to opowieści o miłości i kobiecości, ale też przemocy
stracie. W krótkiej, poetyckiej formie skrystalizowały się pełne
cielesności emocje. Każdy z rozdziałów dotyka innych doświadczeń,
łagodzi inny ból.

Przygotowała: Amelia Panasiewicz
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Gry i zabawy
Jesień to czas, w którym większość naszego wolnego czasu spędzamy w domu, często na oglądaniu
telewizji lub innych sprzętach elektronicznych. Nie wszyscy jednak lubią taką formę odpoczynku lub
ich rodziców niespecjalnie zadowala taki sposób radzenia sobie z nudą, dlatego podsunę wam kilka
pomysłów jak w ciekawy sposób zwalczyć jesienną nudę.
Gra w szachy.
Ta forma spędzenia czasu jest bardzo niedoceniana przez stereotypy, w które ludzie nadal wierzą.
Według większości ludzi szczególnie młodszych osób, szachy to nudna gra dla starszych ludzi np.
naszych dziadków. Prawda jest zupełnie inna, bo gdy już pozna się zasady gry jest naprawdę fajna.
Myślę, naprawdę warto, tym bardziej, że jest wiele aplikacji i filmów do nauki, więc każdy ma szansę
spróbować.
Pieczenie.
Jest to fajny pomysł na spędzenie czasu z rodzicami, z dala od telefonu, a przy okazji powstają
zdrowe słodycze, które następnego dnia możecie z przyjemnością zjeść. Pamiętajcie nigdy nie piec
ani nie gotować bez wiedzy i nadzoru rodziców.
Przerabianie ubrań.
Po pierwsze zapytajcie rodziców o stare lub nieużywane już ubrania. Potnijcie, rozerwijcie, zwiążcie,
pozwólcie ponieść się swojej wyobraźni i stwórzcie jakieś autorskie dzieło. Później możecie
przymierzyć to co wyszło i zrobić mały pokaz mody.
Układanie domków z kart.
To zajęcie wymagające wiele cierpliwości, dlatego nie każdemu przypadnie do gustu. Jest bardzo
wciągające i daje dużo satysfakcji, gdy już się uda.
Domino.
Stawianie klocków pionowo w rzędach a następnie popychanie pierwszego z nich tak, aby stworzyć
efekt domina. To również zabawa dla cierpliwych osób, ale warto spróbować, może akurat wam się
uda.
Przygotowała: Antonina Suchecka

Coś dla graczy
AMONG US
Jeden z najnowszych hitów Twitcha jednak nie doczeka się sequela. Twórcy Among Us postanowili pełną
parą kontynuować prace nad pierwszą częścią.
Sukces Among Us przyszedł równie szybko, co nagłe zainteresowanie Fall Guys. Gra pojawiła się jakby
znikąd, kosztuje bardzo niewielkie pieniądze i szybko okazało się, że dla streamerów stanowi kopalnię
contentu. Nic więc dziwnego, że twórcy chcą pracować nad dalszym rozwojem gry.
O drugiej części Among Us dowiedzieliśmy się nieco ponad miesiąc temu, dzięki oficjalnej zapowiedzi
dewelopera. Od tego czasu bardzo wiele się jednak zmieniło. Ze średniej 16 tysięcy graczy w sierpniu, gra
podskoczyła do ponad 100 tysięcy przez ostatnie 30 dni. Twórcy zdecydowali się odpuścić więc na razie
prace nad sequelem.
Główną motywacją nowej gry była przestarzała baza Among Us, która uniemożliwia tworzenie części
contentu. Ze względu na rosnącą popularność, plany dotyczące dwójki zostały odłożone w czasie,
a niektóre jej elementy trafią niedługo do gry dostępnej aktualnie na Steamie.
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Kiedy premiera PlayStation 5?
Przez długi czas pewne było jedynie to, że PlayStation 5 powstaje. Producent oszczędnie dzielił się
oficjalnymi informacjami na ten temat. Dopiero Mark Cerny (główny architekt urządzenia) w wywiadzie
dla magazynu Wired zdradził znacznie więcej szczegółów. Co ciekawe, przez długi czas nie padło nawet
oficjalne sformułowanie „PlayStation 5″, lecz konsola nowej generacji.
Trudno było jednak oczekiwać, aby Sony zdecydowało się na inne rozwiązanie niż „piątka”. Tak oczywiście
się stało i na początku października 2019 roku, w kolejnym wywiadzie dla Wired, potwierdzono iż nowa
konsola to PlayStation 5 (PS 5).
Na zapytanie w Google PlayStation 5 „kiedy premiera”, trudno było szukać w 100% wiarygodnych
informacji, aczkolwiek pojawiały się pewne poszlaki. Branżowe źródła początkowo sugerowały, że debiut
może nastąpić jeszcze w okresie świątecznym 2019 roku. Rzeczywistość zweryfikowała te przypuszczenia.
Specyfikacja PlayStation 5
Spekulacji co do parametrów technicznych PlayStation 5 do momentu oficjalnego komunikatu producenta
było mnóstwo. Mark Cerny potwierdził część z nich, a zarazem zdradził nieco nowych szczegółów. Na
kolejnych konferencjach przedstawiano kolejne detale, a ostateczna specyfikacja przedstawia się
następująco:
Najważniejsze cechy PS5
10,28 Teraflopy– taka będzie moc obliczeniowa PS5 (PS4 miało 1,84 TF, a PS4 Pro – 4,12 TF)
AMD – to właśnie ta firma po raz kolejny przygotuje podzespoły konsoli Sony
procesor – ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen Zen 2 obsługujących 16 wątków o częstotliwości
taktowania 3,5 GHz (zmienna częstotliwość)
karta graficzna – specjalna wersja RDNA 2 (Radeon Navi) z 36 jednostkami obliczeniowymi o taktowaniu
2,23 Ghz (zmienna częstotliwość)
pamięć – 16 GB GDDR6/256-bit
szerokość pasma pamięci – 448 GB/s
dysk SSD 825 GB – niestandardowy dysk o pojemności 825 GB. Ma to być najszybszy dysk SSD dostępny
na rynku. Skróci to czas ładowania gier (nawet kilkunastokrotnie) i pozwoli na tworzenie znacznie
większych i szczegółowych światów, większe pole widzenia w grach i płynniejszą rozgrywkę
możliwość rozbudowy dysku – konsola wyposażona będzie w slot NVMe SSD oraz wyjście USB na
zewnętrzny dysk HDD
napęd optyczny 4K UHD Blu-ray – Sony nie rezygnuje z tradycyjnych płyt, co oznacza, że wciąż będzie
można korzystać z konsoli jako domowego centrum rozrywki
ray tracing – realistyczne odwzorowanie oświetlenia w dynamicznym środowisku, co pozwala na tworzenie
realistycznej oprawy graficznej i poprawiająca animacje świateł i cieni. Obecnie jedynie posiadacze
najbardziej wydajnych komputerów mogą się nią cieszyć
8K – nowa konsola PlayStation ma obsługiwać obraz w rozdzielczości 8K
dźwięk 3D Audio – oddzielny układ mający zapewnić nową jakość dźwięku przestrzennego, co pozwoli na
większą imersję
kompatybilność wsteczna – możliwość uruchamiania gier z PS4
DualSense – nowa wersja kontrolera zastępująca dotychczasowego Dual Shock 4
ulepszona wersja kontrolera z haptyką, która zastąpi tradycyjne wibracje. Pozwoli to na zróżnicowanie
efektów – inaczej pad będzie zachowywał się w grze wyścigowej w zależności od nawierzchni, inna będzie
reakcja na wystrzał z broni lub cios. Drugą nowością będą triggery adaptacyjne. Przyciski L2/R2 będą
stawiały różny opór w zależności od kontekstu gry
napęd optyczny 4K UHD Blu-ray – Sony nie rezygnuje z tradycyjnych płyt, co oznacza, że wciąż będzie
można korzystać z konsoli jako domowego centrum rozrywki
nowy interfejs PS5 – jeśli do danej gry trafi nowa zawartość (np. mapa do gry sieciowej lub misja do
kampanii), to informację o tym otrzymamy bezpośrednio z menu konsoli, bez konieczności uruchamiania
gry
instalowanie gier – gracz będzie mógł wybrać, czy chce zainstalować całość gry, czy wyłącznie tryb
multiplayer lub kampanię dla jednego gracza. W ten sposób szybciej będzie można zacząć zabawę,
a z drugiej strony oszczędzić miejsce na dysku.
Dla porównania warto dodać, że najwydajniejsza konsola obecnej generacji (Xbox One X) cechuje się
wydajnością około 6 teraflopów.
Co to wszystko oznacza? Mimo deklaracji obsługi rozdzielczości 8K, to wydaje się mimo wszystko mało
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prawdopodobne, aby gry działały płynnie w tak wysokiej rozdzielczości. Zwłaszcza, że nawet bardzo
mocne komputery nie oferują na tę chwilę takich możliwości. 8K odnosić się będzie raczej do obsługi np.
filmów w takiej rozdzielczości. To tyle.
Przygotował: Filip Grabowski

Łamigłówki
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Przygotowała: Kateryna Ivantsova

Rozwiąż krzyżówkę

Przygotowała: Oliwia Kisielewicz
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Zagadki o Jesieni
Kolczaste jak jeże każdy do rąk je bierze, odziera z odzienia i je w ludziki przemienia.
.................................

Wiosną na drzewach się zielenią, a jesienią brązowieją.
.................................

Przygotowała: Sara Caruk

Rozwiąż krzyżówkę
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1. Nazwa naszej szkolnej gazetki.

4. Zdolności umysłowe.

2. Imię Pani Dyrektor naszej szkoły.

5. Nauka o liczbach.

3. Lekcja, na której uczymy się o przeszłości.

6. Miesiąc początku roku szkolnego.

HASŁO:

…...................................................

Przygotowała: Kateryna Ivantsova

Liście z drzew spadają.
Mgły nam widoczność obniżają.
Deszcze jesienne opadają.
Uczyć się ciągle musimy.
Nawet gdy do szkoły nie chodzimy.
Noszenie ciężkich plecaków się kłania.
Zimne noce, coraz zimniejsze i krótsze dni.
Taka polska jesień
Nikt nie poradzi na to nikt.
Magdalena Korol
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1.
2.
3.
4.
5.

Nasza Ojczyzna.
Sport na rowerach.
Gra na stole.
Skrzynia, kozioł, przewroty to.
Dyscyplina, walczą na macie.

6.
7.
8.
9.

Sport na szpady.
Dzieli ich siatka.
Lotką gramy.
Gra przy stole.

Przygotowała: Stefcia Suchecka
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