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czyli... Całkiem Odlotowe Oblęgorskie Luzaki :-)
Pierwszy dzwonek

Od redakcji

1 września 2014r. o godzinie 9.00 na
szkolnym boisku odbyło się rozpoczęcie roku
szkolnego.
Wszystkich uczniów przywitała pani
dyrektor Henryka Cisowska.

Nadszedł kolejny rok szkolny, a z
nim nowe wydania naszej gazetki
COOL. W tym roku spotykamy się co
drugi czwartek.
A oto nasz zespół:
Kaja Gaweł kl. V
Zuzia Gaweł kl. V
Sebastian Kukulski kl. IV b
Ida Mastalerz kl. V
Anita Prus kl. V
Julia Salacha kl. V
Ania Siedlarz kl. V
Paulinka Ziernik kl. V

Apel z okazji
rozpoczęcia roku
przypomniał nam,
że w tym dniu
powinniśmy
pamiętać nie tylko
o szkolnych
przyborach i plecakach lecz również o tym, co
wydarzyło się 1 września 1939. We wrześniu
tamtego roku dzieci nie usłyszały pierwszego
dzwonka, wybuchła wtedy II wojna światowa.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice uczcili tę
rocznicę minutą ciszy.
Na koniec rozeszliśmy się do sal
i otrzymaliśmy plan lekcji. Pełni nadziei, że ten
rok będzie wspaniały, udaliśmy się do domu.
Ania Siedlarz

Czytanie jest cool!

fot. Szkolne Koło Redakcyjne

W numerze przeczytacie m. in.
22 września 2014r. w bibliotece
o tym, jak klasa V świętowała Dzień
szkolnej odbył się „Dzień Głośnego Czytania”. Chłopaka, przypomnimy Wam, kto został
Klasy IV-VI miały przyjemność wysłuchać
Misterem Szkoły Podstawowej 2014
fragmentów utworów Stefana Żeromskiego
i zabierzemy na spacer z Sienkiewiczem.
czytanych przez p .Ewelinę Wilczkowską ,
p. Marcina Mastalerz i p. Irenę Gaweł.

Zuzia Gaweł

Życzymy przyjemnej lektury!
Zespół Koła Redakcyjnego

Szkołastr.
Podstawowa
2
w Oblęgorku
2
Numernumer
1 Wrzesień
wrzesień 2014/2015
Rok 2014/2015

30 września - Dzień Chłopaka
30 września
w kolorze niebieskim.
świętowaliśmy Dzień
Chłopaka. My, dziewczynki
z klasy V postanowiłyśmy
zrobić niespodziankę
naszym kolegom.
Nadmuchałyśmy
balony i schowałyśmy się pod
ławkami. Kiedy wchodziła
nasza wychowawczyni p.
Monika Jas z chłopakami,
wyskoczyłyśmy i rzuciłyśmy
Potem zajadaliśmy się
w górę balony. Zaskoczonym
tortem, który przygotowała
kolegom podarowałyśmy
Natalia Kosiba z mamą
prezenty. Były to krawaty

Zabawa na 102!
01.10.2014r odbyła się dyskoteka z okazji
„Dnia Chłopaka” dla klas IV-VI, trwała od godziny
16.00 do 20.00.
W trakcie zabawy odbyły się wybory na
Mistera Szkoły Podstawowej. Startowali w nich
Kamil Gaweł (kl.6), Artur Mastalerz (kl.6), Piotr
Karolik (kl. 4a) oraz Piotr Łośniak (kl.5). Każdy z
chłopców musiał się ciekawie przedstawić oraz
zatańczyć.
Wygrał Piotr Łośniak ku ogromnej radości
klasy 5.
Anita Prus

i babeczkami upieczonymi
przez Julię Salachę.
Po poczęstunku
przeprowadziliśmy konkursy.
Chłopcy budowali wieżę
z klocków o nietypowym
kształcie, śpiewali piosenki,
pletli nam warkocze i robili
makijaże.
Myślę, że koleżanki
z innych klas też
przygotowały równie ciekawe
święto dla swoich kolegów.
Kaja Gaweł

Cyrk
Jak co roku, w połowie września
odwiedził nas cyrk i jak zawsze zapewnił
nam moc emocji.

fot. Szkolne Koło Fotograficzne

fot. Szkolne Koło Fotograficzne

Zachwycaliśmy się pieskiem, który
robił niezwykłe sztuczki, świetnie
bawiliśmy się z klownem i podziwialiśmy
kobietę gumę, która potrafiła wykonać
niezwykłe akrobacje. Zaciekawieni
zastanawialiśmy się, w jaki sposób
marynarka pani Agaty Kipiel znalazła się
pod sznurami cyrkowca. Wielką atrakcją
był również wąż, którego najodważniejsi
mogli pogłaskać.
Zuzia Gaweł
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Na spacer z Sienkiewiczem...
Nie każdy ma takie
szczęście jak my :-).
Nasza szkoła ma wyjątkowe
położenie. Tuż za jej bramą
znajduje się aleja lipowa,
prowadząca do dworku,
w którym mieszkał Henryk
Sienkiewicz. Pewnie rzadko
myślicie o tym, że aleją,
którą wielu z nas chodzi do
szkoły, przechadzał się tak
wielki pisarz.
Aleja jest piękna
przez cały rok, ale jesienią

szczególnie. Złote blaski
słońca przebijają się przez
rzadkie o tej porze roku
liście. A te tworzą teraz
kolorowy dywan i szeleszczą
pod nogami. Stare lipy,
pamiętające jeszcze czasy
Henryka Sienkiewicza, dają
teraz schronienie ptakom.
(i dzieciom :-).
W połowie drogi do
dworku mijamy kładkę, a pod
nią kręty strumyczek, wijący
się niczym wąż pomiędzy
wyniosłymi drzewami. Jego
lipami, które, gdyby potrafiły
kojący szmer skłania do
zatrzymania się na mostku mówić, mogłyby nas
zadziwić swoimi
i do zadumy.
opowieściami.
Kiedy następnym
razem będziecie szli naszą
Julia, Anita, Kaja,
aleją, zatrzymajcie się na
Paulinka, Ania
chwilę i zadumajcie pod

Posprzątaliśmy świat
19.09.2014r.,
To była świetna
w piątek odbyła się
akcja, która w
akcja „Sprzątania
wyjątkowy sposób
Świata”. Uczniowie ze pomagała przyrodzie.
Szkoły Podstawowej w
Julia Salacha
Oblęgorku byli
podzieleni na grupy.
Dzieci z klasy V poszły
z panią Moniką Jas i
panią Agatą Kipiel w
kierunku kapliczki.
Sprzątaliśmy parking i
chodniki. Uzbieraliśmy
pełne wory butelek i
różnych, dziwnych
przedmiotów.

Sukces Kingi
18 września w Tokarni odbyły się
Wojewódzkie Masowe Biegi Przełajowe.
W kategorii dziewczyn z klas IV- VI
mistrzynią województwa została Kinga
Siedlarz. W kategorii chłopców na podium
uplasował się Kacper Śliwa, który zajął III
miejsce. Gratulujemy!!!
Ania Siedlarz
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Uśmiechnij się!
Jasiu pyta babci:
- Czy to prawda, że nie masz zębów?
- Tak, już parę lat...
- W takim razie mogę dać Ci moje
orzechy do przechowania.

- Tato, czy atrament jest drogi?
- Nie, Jasiu.
- To w takim razie nie rozumiem, dlaczego
mama się na mnie tak złościła, gdy
wylałem go na dywan.

Jasiu
rozmawia z
ciocią:
-Bardzo
dziękuję cioci
za prezent.
-Ależ nie ma
za co, Jasiu.
- Też tak myślę, ale mama kazała
podziękować.

Co ma łyżka wspólnego z jesienią?
- je się nią!
- Dlaczego jesień to najbardziej
niebezpieczna pora roku?
- Bo można dostać z liścia!

Żarty i zagadki wybrała dla Was
Anita Prus.

Rusz głową!
1. Co to za kłębuszek w liściach sobie leży? Ma on długie kolce, nazywa się...
2. Rosną na dębie w małych czapeczkach, zje je wiewiórka zamiast orzeszka.
3. Z brązową skórką, w skorupce schowane, zrobisz z nich ludzika-to...
4. Kiedyś na drzewach rosły zielone, teraz na ziemi leżą kolorowe.
5. Gdy w dzień szary pada z nieba, parasola nam potrzeba.
6. Jak ten miesiąc się nazywa, w którym szkoła się zaczyna?

Krzyżówkę opracowała
Paulinka Ziernik.

