
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

izabela kędzierzawska
Wrzesina 47
11-042, Jonkowo

Numer 1 10/17

Witamy naszych Drogich Czytelników, którym
mamy zaszczyt zaprezentować nasze szkolne
czasopismo "Byle do dzwonka". Będzie ono
ukazywało się co dwa miesiące. Pragniemy

prezentować w nim fakty z życia naszej szkoły.
Życzymy miłej lektury. Redakcja

Nasi uczniowie
korzystają 
z proponowanych
przez szkołę
wycieczek. Chętnie
w nich uczestniczą i
mają okazję uczyć
się w nietypowy
sposób.   Wizyta 
w planetarium,  
 teatrze to też
sposób na naukę,
na pewno o wiele
przyjemniejszy niż
tradycyjna lekcja.  
                       
                      IKA

Podróże kształcą; nasi
uczniowie odwiedzili już

Planetarium, Teatr Lalek i
Teatr w Węgajtach.

Początek roku szkolnego to
uroczystość wzbudzająca

mieszane uczucia: być tu czy
nie być? Oto jest pytanie.

Szkoła, edukacja to temat rzeka... Budzi wiele emocji, bo tam,
gdzie pracuje się 
z ludźmi i dla ludzi, emocje być muszą. 
13 października 2017 r. w naszej szkole też dużo mówiło się 
o edukacji, bo właśnie tego dnia obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. 
W trakcie uroczystego apelu przedstawiciele Samorządu
Szkolnego powitali wszystkich obecnych. 
Następnie pani dyrektor Anna Wasielewska podziękowała
wszystkim pracownikom za zaangażowanie 
w pracę na rzecz szkoły. Przedstawicielki Rady Rodziców złożyły
serdeczne życzenia.
Samorząd Szkolny przygotował własnoręcznie wykonane kartki 
z życzeniami. 
Atmosferę podgrzał występ Grupy Teatralnej Maska.
                  IKA
                
                 

Dzień Nauczyciela - występ Teatru "Maska"

Węgajty

 Rok szkolny 2017/2018 – to będzie
szczęśliwy rok. Zaczął się nietypowo-4
września (wakacje coraz bliżej!).
Uroczysty apel inaugurujący rok
szkolny 2017/2018 odbył się w naszej
szkole punkt 9.00 w sali gimnastycznej.
Obecni na nim rodzice, uczniowie,
nauczyciele, pracownicy szkoły zostali
uroczyście powitani przez Panią
Dyrektor Annę Wasielewską, która
życzyła uczniom wspaniałego,
obfitującego w same sukcesy nowego
roku szkolnego. 
                IKA
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Robert
Lewandowski

W trakcie
akcji nurek
słyszy:

Nasz gość w akcji.

Nietypowe spotkanie z niezwykłym
człowiekiem - panem Piotrem Prejnak ,

którego pasją jest nurkowanie. Może kogoś z
was zachęcił do tego sportu?

Idzie nurek w
pełnym stroju,
akwalung,
płetwy, pianka,
przez pustynię.
Spotyka Araba i
pyta:
- Daleko stąd do
morza?
- Aa, z pięćset
kilometrów.
- Ale żeście
plażę odwalili.

Sport
wspaniały i
niebezpieczny
Popatrzmy
na tę pasję

z
przymrużeniem

oka ;-)
Jak się
nazywa
francuski
nurek?
- Bulbul
Tone.

Nurek woła
do nurka:
- Uważaj
rekin, za
tobą!
- Nie boję się
rekinów.
- Ale rekiny
boją się
gumowych
ludzi.
- Już
uważam,
 kocham
zwierzęta.

Lewandowski w
MŚ 2018 
Na dublet
Cristiano
Ronaldo Robert
Lewandowski
odpowiedział
hat-trickiem i
teraz obaj mają
tyle samo
bramek w
klasyfikacji
strzelców
eliminacji MŚ
2018. Walka o
koronę będzie
pasjonująca!

Dzięki hat-
trickowi
skompletowanemu
w czwartkowym
meczu el. MŚ
2018 z Armenią
(6:1) Robert
Lewandowski
pobił strzelecki
rekord
europejskich
kwalifikacji do
mundialu.
Kacper Wójcik

Piłka nożna-              Lewandowski
nasza pasja               mistrzem

Robert Lewandowski

15 goli strzelonych przez Lewandowskiego w drodze na Mundial
sprawia także, że kapitan reprezentacji Polski został
najskuteczniejszym zawodnikiem w historii 
europejskich kwalifikacji do światowego czempionatu.
Nigdy wcześniej żaden zawodnik nie zdobył tylu bramek w jednym
cyklu eliminacyjnym.
Dzięki hat-trickowi skompletowanemu w czwartkowym meczu el. MŚ
2018 z Armenią (6:1) Robert Lewandowski pobił strzelecki rekord
europejskich kwalifikacji do Mundialu
W tej chwili Polacy zajmują pierwsze miejsce w swojej grupie i mają 19
punktów. To o trzy więcej niż Czarnogóra i Dania.
Do tej pory strzelecki rekord dzierżył Predrag Mijatović.
Kacper Wójcik

 
- Natychmiast
wracaj na
statek.
Facet szybko
się wynurza,
wciągają go na
pokład. Nurek
pyta:
- Co się stało?
- Toniemy,
odpowiada
kapitan.
Wiktoria

IKA
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Nasze lekcje powoli się zmieniają. Jest coraz
ciekawiej. Częściej coś tworzymy,
inscenizujemy, sami szukamy odpowiedzi ...

SAMORZĄD
SZKOLNY

PLANY NA ROK
2017/2018

Najlepsza
nauka przez
działanie ...

Działając,
uczymy się
więcej.
Angażujemy nie
tylko oczy i
uszy, ale także
inne zmysły i
części naszego
ciała. W taki
sposób
możemy
szybciej
zapamiętywać. 

Nasi uczniowie- praca twórcza.

Przedodniczący i z-ca
samorządu.

 Jeśli nie
możesz
czegoś
zapamiętać,
 ułóż o tym
piosenkę,
wierszyk lub
jakieś
dowolne
zdanie. To
ułatwi ci
pracę i na
długo
zapamiętasz
te treści. Pati
          

Do nauki
możesz użyć
nowoczesnych
technologii.
Twórz notatki
na komputerze
w postaci
prezentacji
power point,
zabawnych
grafik.Możesz
też nagrywać
się na dyktafon.
             WW

Wywiad z zastępcą
przewodniczącego samorządu
szkolnego Kamilą Malinowską.
- Czy cieszysz się, że zostałaś
wybrana do samorządu?
- Oczywiście, kandydowałam i
zależało mi na wygranej.
- Kto jeszcze reprezentuje naszą
szkołę?
Przewodniczącym jest Wiktor
Block, wspiera nas Przemek
Ciesielski.
- Co zamierzacie robić dla naszej
szkoły?
- Na pewno wspierać każde
działanie szkoły, apele, 

różne akcje. Poza tym będziemy
dbali o atrakcje. Pomożemy w
organizacji dyskotek szkolnych.
Prawdopodobnie pierwsza
będzie już niedługo -
andrzejkowa.
- Czy coś chcecie zmieniać?
- Jeszcze o tym nie myśleliśmy.
Mamy nadzieję, że uczniowie
szkoły wyjdą z jakimiś
propozycjami. 
- Życzę sukcesów. Będziemy na
pewno wspierać wasze
działania, pisząc o nich w "Byle
do dzwonka". P

IKA

IKA



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLByle do dzwonka

Humor ze
szkolnej ławki

Humor 
z zeszytów

Członkami redakcji dwumiesięcznika "Byle
do dzwonka" są uczniowie klas V,VI i VII. to

do nich możecie zgłaszać propozycje
dotyczące treści naszego czasopisma.

Wiktoria
Szczerbal,

Karolina
Czajkowska,
Kuba Pułym,

Kinga
Górska,Weronika

Mydło, Emilia
Bojanowska,

Mateusz
Kolender,

Patrycja Block,
Patrycja

Kempa, Marcin
Szablak, Anna
Kopciewicz,

Martyna
Małecka, Dawid

Ponichtera   

Mamy
nadzieję, że
dwumiesiączik
"Byle do
dzwonka" na
stałe wpisze
się jako
gazeta
promująca
wszelkie
działania,
które są
podejmowane
w naszej
szkole. 

Suma to nie wynik dodawania, tylko
msza w niedzielę. 
Wraz z wynalezieniem koła i
pieniędzy, ludzie zaczęli kręcić
interesy.

Po klasówce z matematyki
rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie. 

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
          Kuba

Grzech pierworodny otrzymujemy
od Adama i Ewy. Wszystkie inne
grzechy musimy sami popełnić.
W Biblii mnóstwo jest odniesień do
czasów dzisiejszych. Taki Noe
szukał 40 dni miejsca do
zaparkowania Arki...
Kiedy ojciec wracał z koniem do
domu, to chłopcy pchali mu do
pyska skórki od chleba.
Żołnierze noszą zielone mundury,
żeby udawać trawę.
Andy występują
 w górach.
 DawidSieć

Nasza Redakcja

Jeśli masz
ochotę zostać
dziennkarzem
naszej gazety
"Byle do
dzwonka",
zapraszamy do
kontaktu z
naszym
redaktorem
naczelnym Izą
Kędzierzawską.
Napiszcie do
nas, co Wam
się podoba w
naszej gazecie,
a nad czym
powinniśmy
jeszcze
popracować.
Następny
numer ukaże
się tuż przed
Świętami
Bożego
Narodzenia.
Redakcja

Anonim

IKA


	Witamy naszych Drogich Czytelników, którym mamy zaszczyt zaprezentować nasze szkolne czasopismo "Byle do dzwonka". Będzie ono ukazywało się co dwa miesiące. Pragniemy prezentować w nim fakty z życia naszej szkoły. Życzymy miłej lektury. Redakcja
	Podróże kształcą; nasi uczniowie odwiedzili już Planetarium, Teatr Lalek i Teatr w Węgajtach.
	Początek roku szkolnego to uroczystość wzbudzająca mieszane uczucia: być tu czy nie być? Oto jest pytanie.
	Uroczysty apel inaugurujący rok szkolny 2017/2018 odbył się w naszej szkole punkt 9.00 w sali gimnastycznej. Obecni na nim rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły zostali uroczyście powitani przez Panią Dyrektor Annę Wasielewską, która życzyła uczniom wspaniałego, obfitującego w same sukcesy nowego roku szkolnego.                  IKA
	SAMORZĄD
	PLANY NA ROK 2017/2018
	Członkami redakcji dwumiesięcznika "Byle do dzwonka" są uczniowie klas V,VI i VII. to do nich możecie zgłaszać propozycje dotyczące treści naszego czasopisma.
	Humor ze szkolnej ławki
	Humor
	z zeszytów

