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WAKACJE, WAKACJE i......po wakacjach!
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Witamy Was w nowym roku szkolnym! 

W naszej szkole zaszły różne zmiany. Jedną z nich
jest nowa gazetka szkolna, do  czytania której
serdecznie Was zachęcamy. Prezentujemy też
skład redakcyjny naszego pisemka i zachęcamy do
współpracy! 
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CZY CHCE NAM SIĘ WRACAĆ DO SZKOŁY?

Pytając
uczniów naszej
szkoły, czy
chętnie wracają
do s\koły,
słyszy się
różne opinie.

,

Wielu uczniów myśli ,,o nie tylko nie do szkoły’’. Tylko dlaczego tak
bardzo nam zależy, żeby nie pójść do szkoły albo zachorować?
Odpowiedz jest bardzo prosta, nikomu nie chce się uczyć, odrabiać
lekcji ani pisać sprawdzianów i kartkówek. Równie dobrze w tym
momencie moglibyśmy grać lub z kimś się spotkać, ale chyba nikt
nie chce nie zdać. Czasem  mamy taką chwile w życiu, że nie chce
nam się uczyć i najchętniej rzucilibyśmy szkołę, bo na przykład
uczymy się cały dzień jednego przedmiotu, aby zdać go jak
najlepiej i ,,zabłysnąć’’, a okazuje się, że pominęliśmy jedno pojęcie
i zamiast przewidywanej piątki mamy czwórkę. Ciężkie jest życie
ucznia!
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Z ŻYCIA SZKOŁY...

Chcecie pewnie wiedzieć, czy coś może dziać się w
szkole we wrześniu oprócz nauki? Oczywiście, że

może się dziać! A najlepszym przykładem jest nasza
szkoła. Przede wszystkim zaczęliśmy od

Europejskiego Tygodnia Sportu.
A wśród działań znalazły się:

1. Spotkanie z policjantem o bezpieczeństwie
2. Turniej badmintona o puchar Dyrektora Szkoły

Po bardzo zaciętych spotkaniach w młodszej kategorii
wiekowej miejsce III zajęła GABRYSIA POŁEĆ z

klasy III, miejsce II ADAŚ POŁEĆ z klasy III,
zwycięzcą klas I-IV został RAFAŁ MIERNIK z klasy IV

W kategorii starszej miejsce III FILIP KOWALSKI
klasa VIII, miejsce II AGNIESZKA LIPIEC klasa VIII,
najlepszym okazał się PIOTR NOWAK klasa VIII.
Wszyscy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy okazałe
puchary z rąk Pani Dyrektor Bożeny Wrony.
                 BRAWO!!!

3. Świetnie też bawiły się PRZEDSZKOLAKI!
4. Robiliśmy też zdrowe drugie śniadanie.
5. I wreszcie - HIT!!!! - MECZ NAUCZYCIELE
KONTRA UCZNIOWIE
W historii szkoły nie zdarzyło się jeszcze aby
uczniowie wygrali z nauczycielami w siatkówkę.
Zawsze jednak jest ten pierwszy raz i właśnie 26
września 2019r.  to się zdarzyło !! Gratulacje!

6.  27 września był piątek i to dzień, którego tematem przewodnim było zdrowe odżywianie i dbanie o swoją
sportową formę. Jednym z działań był pokaz gimnastyki porannej jaką każdy z nas powinien zrobić rano.
Gimnastykę poprowadziła pani Ewa Sadrak, jednak największym powodzeniem cieszył się udział pani Dyrektor
Bożeny Wrony i pokaz kręcenia nietypowym kołem hula hop. Po ogólnej gimnastyce każdy chętny mógł
spróbować swoich sił z dużym i ciężkim kołem.

. .
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                              FOTOREPORTAŻ
Europejski Tydzień Sportu
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PATRIOTYCZNIE

Wrześniowe Spotkanie Młodzieży na Wykusie

30 września odbyło się wrześniowe spotkanie na
Wykusie. Tydzień zaczęliśmy od wycieczki. Pojechali
tam uczniowie klas:5,6 i kilku uczniów z klasy 8.
Uroczystość zaczęła się od modlitwy za poległych
żołnierzy. Następnie odbył się koncert szkół. Jako
pierwsi wystąpili uczniowie z Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Starachowicach, po nich
harcerze i uczniowie szkoły podstawowej w Wielkiej
Wsi. Po koncercie złożono wiązanki i zapalono znicze
przy miejscu upamiętniającym bohaterów. Spotkanie
zakończyło się bigosem i ciepłą herbatą.

                                    Olga Rozwadowska

Dnia 27.09.2019r. w 80. Rocznicę Powstania
Polskiego Państwa Podziemnego, Poczet
Sztandarowy naszej szkoły złożony z uczniów klasy V
– Mikołaj Połeć, Krzysztof Grzelka, Piotr Witkowski,
wziął udział w polowej mszy świętej, która odbyła się
przy Kapliczce Św. Jacka w Wąchocku. W
uroczystości tej wzięli udział kombatanci walk w latach
1939-1945, harcerze, uczniowie, władze. Obecność
bohaterów z tamtych lat, dostojnych gości oraz
pocztów sztandarowych w tym historycznym miejscu
sprawiły, że była to wyjątkowa lekcja patriotyzmu dla
młodzieży.

.

YCZNIE
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Dzień Chłopaka
Historia tego święta nie jest zbyt długa ponieważ zaczyna się
dopiero 19 listopada 1999 roku w Trinidad i Tobago. Ten pomysł
spodobał się też Organizacji Narodów Zjednoczonych więc
zaproponowali obchody International Men's Day (Międzynarodowy
Dzień Mężczyzn). To tego programu dołączyły kraje takie jak :Indie,
Australia, Chiny, Holandia i Wielka Brytania. Lecz prawie wszystkie
te kraje obchodzą dzień chłopaka w dniach przez siebie wybranych
np. w Brazylii 15 lipca, a  w Kanadzie 25 listopada. W Polsce
natomiast świętujemy 30 września dzień chłopaka, ale to nie jedyne
święto poświęcone facetom w naszym kraju, ponieważ 10 marca
celebrujemy Dzień Mężczyzny.
                                                             Oliwia Połeć

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu
chłopcu:
- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,
- Ciastek - tylko tych najsłodszych
- Samochodów - tylko tych najszybszych
- Zabaw - tylko najweselszych
- Przygód - tylko najciekawszych
... i butów - takich, co najlżejsze
w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!
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Najlepszy chłopak pod słońcem!!!

* Jaki powinien być ideał chłopaka
- wysoki
-bujna fryzura
- zgrabny
- wysportowany
- miły
- pomocny
- inteligentny

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu
chłopcu:
- Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej,
- Ciastek - tylko tych najsłodszych
- Samochodów - tylko tych najszybszych
- Zabaw - tylko najweselszych
- Przygód - tylko najciekawszych
... i butów - takich, co najlżejsze
w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!
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                    DZIEŃ NAUCZYCIELA
                       14 PAŹDZIERNIKA

.

Szanowne nasze grono pedagogiczne!

Jest super, po prostu fantastyczne!
W dniu Ich wspaniałego święta
Prosimy, by każdy zapamiętał,
Że za trudną pracę z nami i okazane serce
Chylimy głowy w ogromnej podzięce.

.
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O czym marzy
nauczyciel...
Ach, gdyby do szkoły
chodziły anioły...

Niestety...

Do naszej szkoły nie chodzą
anioły.
Rzec by można, że nawet
odwrotnie.

a

Życzenia od uczniów z okazji dnia nauczyciela
,,Wykształcenie to dobro, którego
nic nie jest w stanie nas pozbawić.’’
W podziękowaniu, za trudną pracę
i wskazanie właściwej drogi,
życzymy dużo wytrwałości
i dalszych sukcesów zawodowych.

a



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 1 09/2019 | Strona 14  

WWW.JUNIORMEDIA.PLSZKOLNY EXPRESS

20 TYPÓW NAUCZYCIELI POJAWIAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE

1.Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...”
2.Nauczyciel Roentgen :„Widzę, że nic nie wiesz!”
3.Nauczyciel Wróżka: „Do niczego się nie nadajecie. Zobaczycie, skończycie na bruku!”
4.Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”.
5.Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie umiesz. Złapałem cię!”
6.Nauczyciel Generalizator:„Twój brat był kiepski z historii, więc ty też sobie nie dasz rady”.
7.Nauczyciel Encyklopedysta: Zmieniasz kolejność wyrazów. Przeczytaj jeszcze raz tę definicję”.
8.Nauczyciel esteta: „Człowiek, który tak wygląda, w ogóle nie powinien zabierać głosu”.
9.Nauczyciel Niewierzący w Cuda:„Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz u mnie na cztery”.
10.Nauczyciel Wielbiciel Krzywej Gaussa:„Nie mogę postawić tylu dobrych ocen, to będzie podejrzanie
wyglądać...”
11.Nauczyciel Wrażliwiec:„Aż mi się źle robi, kiedy patrzę na wasze prace”.
12.Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?”
13.Nauczyciel Perfekcjonista:„Dobrze, ale mogłoby być lepiej”.
14.Nauczyciel Katastrofista:„Dzieli nas przepaść”.
15. Nauczyciel Wierzący w Cuda: „Praca kiepska. Popraw styl i formę, ortografię i interpunkcję.”
16.Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności:„Bardzo dobrze...trzy z plusem”.
17.Nauczyciel Strażnik Wielkiej Tajemnicy:„Jaką dostałeś ocenę? A, to już tylko moja sprawa”.
18.Nauczyciel Profilaktyk:„Wszystkim stawiam pały, nauczy was to odpowiedzialności na przyszłość”.
19.Nauczyciel Rejtan:„Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery”.
20.Nauczyciel Humanista:No, może będzie z ciebie człowiek”.

a

,,Jaki jest ideał nauczyciela?’’

Moim zdaniem nauczyciel powinien być miły i szczery. Powinien także wszystkich równo oceniać oraz
,,nie faworyzować’’ wybranych uczniów
Nauczyciel:
·  nie powinien dużo zadawać a więcej robić na lekcjach oraz pomagać gdy jest taka potrzeba.
·  nie powinien na nikogo podnosić głosu,
·  powinien być autorytetem dla uczniów,
·  musi być dla wszystkich sprawiedliwy i zabierać dzieci na wycieczki integracyjne.
                                                                                                           Julia Woźniak

a
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,,Typy nauczycieli’’

1.  Pierwszym typem nauczyciela jest ,,Wilk w
owczej skórze’’. Ten nauczyciel na początku jest
całkowicie miły a jeden mały błąd lub pomyłka
wprowadza go w szewską pasję.
2.  Drugi typ to ,,Bezwładny nauczyciel’’. Ten typ
nauczyciela w ogóle sobie nie radzi z uczniami i
daje sobie ,,wchodzić na głowę’’
3.  Trzeci typ nauczyciela a raczej nauczycielki to
,,Modelka’’. Pewnie teraz się zastanawiasz czemu
modelka? Tak właśnie ją nazwałam, ponieważ
zawsze wchodząc do szkoły wygląda, jakby zeszła z
wybiegu.
4.  Czwarty typ nauczyciela to ,,Świeżo upieczony
nauczyciel’’. Ten typ nauczyciela jest dopiero po
studiach jest on zawsze miły, uprzejmy i jeszcze nie
zniszczony przez system.(bardzo lubi
eksperymentować) 
5.  Piąty i przedostatni typ nauczyciela to ,,Przyszły
emeryt’’. Ten nauczyciel tylko odlicza dni do
emerytury i robi wszystko żeby nie zdać.
6.  Ostatni typ to ,,Strajkowicz’’. Obowiązkowo
chodzi na wszystkie strajki i nie za bardzo
interesuje go los uczniów.
                                                                                         Julia Woźniak
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CIEKAWE SPOTKANIA W SZKOLE....
OKIEM SPRAWOZDAWCY

 
  3 października 2019 do naszej szkoły przyjechała Joanna Olech-
pisarka i ilustratorka. Spotkanie odbyło się dla klas 5-6 zamiast
normalnych lekcji.
  Joanna Olech zaczym została pisarką, ilustrowała książki. Jej
najsłynniejsza książka „Dynastia Miziołków” zdobyła wiele nagród
m.in. nagrodę Naszej Księgarni, nagrodę im. Korlena
Makuszyńskiego, nagrodę Polskiej Sekcji IBBY. Napisała też m.in.:
„Pompon w rodzinie Fisiów”; „Pompon na wakacjach”; „Tarantula,
Klops i Herkules”; „Trudne Słówka”; „Tytus w cyrku”; „Tadek i
spółka”. Na początku spotkania pani powiedziała, że nie ma szkoły
pisarskiej, w przeciwieństwie do innych zawodów. Pisarzem może
zostać każdy. Następnie pani zadawała pytania i za każdą dobrą
odpowiedź dzieci otrzymywały cukierka. Było też do wykonania
parę zadań. 1 zadanie to odgadnąć hasło. Język jakim są napisane
Miziołki. Hasło to „kolokwializm” czyli, język potoczny. 2 zadanie to
znaleźć chłopaka podobnego do Miziołka. Został nim Kuba z klasy
5. 3 zadanie to wymyślić zdanie bez liter: ś, ć, ń, ą, ę, ó, ł, ź, ż, ci, si,
ni, zi, dzi, dz, ch, rz, dź, dż, cz, sz. 4 zadanie to test o książce
„Tarantula, Klops i Herkules”. Pani wybrała takie osoby, które
jeszcze nie czytały tej książki. Najwięcej punktów zdobył Wiktoria z
klasy 6. W ostatnim 5 zadaniu trzeba było ułożyć historyjkę o
smoku: szczęśliwym, zdziwionym i wściekłym. Na to miało się tyle
czasu ile pani zajęło narysowanie smoka Pompona. Wygrał Bartek
z klasy 6. Pani również pokazała nam książki „Kto ty jesteś” i
„ZOOM”, które pokazują, że książki da się zrozumieć samymi
obrazkami bez ani linijki tekstu. Na koniec spotkania dzieci
zadawały pani Joannie pytania. Po spotkaniu autografy i dedykacje
nie miały końca. Uczniowie wykupili prawie wszystkie książki.
Nasza bibliotekarka była mile zaskoczona.
  Moim zdaniem takie spotkania powinny być częściej
organizowane. Koledzy i koleżanki chętnie pracowali z autorem i
książką. Uważam, że z tego spotkania wyniesiemy wiele informacji
o książkach pani Joanny.
                                                                                                             
OLA ŁASEK
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SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA AUTORSKIEGO

    2 października 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Olech,
współczesną autorką książek dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w niej uczniowie klas V i VI. Pani
Joanna napisała lekturę właśnie dla tych klas- ,,Dynastia Miziołków’’.
  Na początku pani Joanna wyjęła rekwizyty ze swojej walizki. Gdy wszyscy uczniowie zebrali się w
klasie zaczęło się spotkanie.  Pani Joanna zaczęła o sobie opowiadać. Dowiedzieliśmy się, że pisarką
została z przypadku, ponieważ z zawodu jest ilustratorką. ,,Dynastia Miziołków’’ powstawała stopniowo,
gdyż pani Joanna co tydzień (przez jeden rok) pisała kawałek tej książki, który był wykorzystywany w
gazecie dla dzieci. Bohaterowie tej książki byli inspirowani jej własną rodziną. Ona była Mamiszonem,
jej mąż był Papiszonem, syn Miziołkiem (w domu naprawdę tak na niego mówiła), jej córki Kaszydłem i
Małym Potworem. Rysunki do książki również rysowała sama. W pewnym momencie pani Joanna
zdecydowała, że zrobi nam quiz, czy dobrze Ją słuchaliśmy i czy uważnie czytaliśmy książkę. Nagrodą
za dobrą odpowiedź były cukierki, którymi rzucała do danej osoby. Były również konkursy na przykład
na najbardziej zmyśloną historię o smoku. Zabawa ta była na czas, ale pani Joanna nie używała stopera,
tylko rysowała smoka i gdy go skończyła czas się kończył. Dowiedzieliśmy się, że pani Joanna jest w
trakcie pisania kolejnej książki, do której uczniowie podsuwali pomysły. Zapytaliśmy, kiedy tę książkę
będzie można przeczytać? Pani Joanna powiedziała, że dopiero w połowie następnego roku, ponieważ
rysowanie obrazków i drukowanie zajmuje najwięcej czasu. Pani Joanna nie tylko pisze książki. Wydała
dwie książki w których jest bardzo mało tekstu, a  jest ogromna ilość obrazków. Pani Joanna napisała
15 książek. Na końcu był czas na zadawanie pytań. Było można również kupić książki autorstwa pani
Joanny.
  Spotkanie było bardzo interesujące, ciekawe oraz zabawne. Pani Joanna Olech jest naprawdę miła
osobą. Chcielibyśmy, aby było więcej takich spotkań z różnymi pisarzami.

                                                                                          NIKOLA KOZIEŁ
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OGŁOSZENIE

„SZKOLNY EKSPRESS” poszukuje NIELETNICH
REDAKTORÓW
Jeśli masz pomysły, chcesz się nimi podzielić,
potrafisz pisać- czekamy i zapraszamy do 
współpracy!! Czeka na ciebie:

Rozwój
Zabawa
Kreatywność

. /
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Witamy w nowym roku szkolnym. Przedstawiamy
skład nowej gazetki szkolnej "Szkolny Express".

Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby
uczynić nasze pisemko bliskie szkole i każdemu

uczniowi. Odwiedzajcie nas!
          A tak bawimy się w wolnej chwili..
Wpadaj na naszą szkolną gazetkę internetową „Szkolny Express”!

 – www.juniormedia.pl
Znajdziesz tu:

 „wieści różnej treści”
ciekawostki z życia szkoły

fotoreportaże

. .

. .
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	Dzień Chłopaka
	Historia tego święta nie jest zbyt długa ponieważ zaczyna się dopiero 19 listopada 1999 roku w Trinidad i Tobago. Ten pomysł spodobał się też Organizacji Narodów Zjednoczonych więc zaproponowali obchody International Men's Day (Międzynarodowy Dzień Mężczyzn). To tego programu dołączyły kraje takie jak :Indie, Australia, Chiny, Holandia i Wielka Brytania. Lecz prawie wszystkie te kraje obchodzą dzień chłopaka w dniach przez siebie wybranych np. w Brazylii 15 lipca, a  w Kanadzie 25 listopada. W Polsce natomiast świętujemy 30 września dzień chłopaka, ale to nie jedyne święto poświęcone facetom w naszym kraju, ponieważ 10 marca celebrujemy Dzień Mężczyzny.                                                              Oliwia Połeć
	Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu: - Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, - Ciastek - tylko tych najsłodszych - Samochodów - tylko tych najszybszych - Zabaw - tylko najweselszych - Przygód - tylko najciekawszych ... i butów - takich, co najlżejsze w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

	Najlepszy chłopak pod słońcem!!!
	* Jaki powinien być ideał chłopaka
	- wysoki
	-bujna fryzura
	- zgrabny
	- wysportowany
	- miły
	- pomocny
	- inteligentny
	Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu: - Dziewczyny - tylko tej najfajniejszej, - Ciastek - tylko tych najsłodszych - Samochodów - tylko tych najszybszych - Zabaw - tylko najweselszych - Przygód - tylko najciekawszych ... i butów - takich, co najlżejsze w których wszędzie mógłbyś dotrzeć!

	DZIEŃ NAUCZYCIELA
	14 PAŹDZIERNIKA
	Szanowne nasze grono pedagogiczne!
	Jest super, po prostu fantastyczne!
	W dniu Ich wspaniałego święta
	Prosimy, by każdy zapamiętał,
	Że za trudną pracę z nami i okazane serce
	Chylimy głowy w ogromnej podzięce.
	Niestety...
	Do naszej szkoły nie chodzą anioły.
	Rzec by można, że nawet odwrotnie.

	Życzenia od uczniów z okazji dnia nauczyciela
	,,Wykształcenie to dobro, którego
	nic nie jest w stanie nas pozbawić.’’
	W podziękowaniu, za trudną pracę
	i wskazanie właściwej drogi,
	życzymy dużo wytrwałości
	i dalszych sukcesów zawodowych.
	20 TYPÓW NAUCZYCIELI POJAWIAJĄCYCH SIĘ W SZKOLE
	1.Nauczyciel Filozof: „Wiem, że nic nie wiesz...”
	2.Nauczyciel Roentgen :„Widzę, że nic nie wiesz!”
	3.Nauczyciel Wróżka: „Do niczego się nie nadajecie. Zobaczycie, skończycie na bruku!”
	4.Nauczyciel Pesymista: „I tak się tego nie nauczysz”.
	5.Nauczyciel Inkwizytor: „No widzisz, a jednak nie umiesz. Złapałem cię!”
	6.Nauczyciel Generalizator:„Twój brat był kiepski z historii, więc ty też sobie nie dasz rady”.
	7.Nauczyciel Encyklopedysta: Zmieniasz kolejność wyrazów. Przeczytaj jeszcze raz tę definicję”.
	8.Nauczyciel esteta: „Człowiek, który tak wygląda, w ogóle nie powinien zabierać głosu”.
	9.Nauczyciel Niewierzący w Cuda:„Kaktus mi tu wyrośnie, jak zdasz u mnie na cztery”.
	10.Nauczyciel Wielbiciel Krzywej Gaussa:„Nie mogę postawić tylu dobrych ocen, to będzie podejrzanie wyglądać...”
	11.Nauczyciel Wrażliwiec:„Aż mi się źle robi, kiedy patrzę na wasze prace”.
	12.Nauczyciel Hamlet: „A więc wiesz, czy nie wiesz?”
	13.Nauczyciel Perfekcjonista:„Dobrze, ale mogłoby być lepiej”.
	14.Nauczyciel Katastrofista:„Dzieli nas przepaść”.
	15. Nauczyciel Wierzący w Cuda: „Praca kiepska. Popraw styl i formę, ortografię i interpunkcję.”
	16.Nauczyciel Wielbiciel Teorii Względności:„Bardzo dobrze...trzy z plusem”.
	17.Nauczyciel Strażnik Wielkiej Tajemnicy:„Jaką dostałeś ocenę? A, to już tylko moja sprawa”.
	18.Nauczyciel Profilaktyk:„Wszystkim stawiam pały, nauczy was to odpowiedzialności na przyszłość”.
	19.Nauczyciel Rejtan:„Po moim trupie dostaniesz z matematyki cztery”.
	20.Nauczyciel Humanista:No, może będzie z ciebie człowiek”.


	,,Jaki jest ideał nauczyciela?’’
	Moim zdaniem nauczyciel powinien być miły i szczery. Powinien także wszystkich równo oceniać oraz ,,nie faworyzować’’ wybranych uczniów
	Nauczyciel:
	·  nie powinien dużo zadawać a więcej robić na lekcjach oraz pomagać gdy jest taka potrzeba.
	·  nie powinien na nikogo podnosić głosu,
	·  powinien być autorytetem dla uczniów,
	·  musi być dla wszystkich sprawiedliwy i zabierać dzieci na wycieczki integracyjne.


	,,Typy nauczycieli’’
	1.  Pierwszym typem nauczyciela jest ,,Wilk w owczej skórze’’. Ten nauczyciel na początku jest całkowicie miły a jeden mały błąd lub pomyłka wprowadza go w szewską pasję.
	2.  Drugi typ to ,,Bezwładny nauczyciel’’. Ten typ nauczyciela w ogóle sobie nie radzi z uczniami i daje sobie ,,wchodzić na głowę’’
	3.  Trzeci typ nauczyciela a raczej nauczycielki to ,,Modelka’’. Pewnie teraz się zastanawiasz czemu modelka? Tak właśnie ją nazwałam, ponieważ zawsze wchodząc do szkoły wygląda, jakby zeszła z wybiegu.
	4.  Czwarty typ nauczyciela to ,,Świeżo upieczony nauczyciel’’. Ten typ nauczyciela jest dopiero po studiach jest on zawsze miły, uprzejmy i jeszcze nie zniszczony przez system.(bardzo lubi eksperymentować) 😉
	5.  Piąty i przedostatni typ nauczyciela to ,,Przyszły emeryt’’. Ten nauczyciel tylko odlicza dni do emerytury i robi wszystko żeby nie zdać.
	6.  Ostatni typ to ,,Strajkowicz’’. Obowiązkowo chodzi na wszystkie strajki i nie za bardzo interesuje go los uczniów.
	CIEKAWE SPOTKANIA W SZKOLE....
	OKIEM SPRAWOZDAWCY
	3 października 2019 do naszej szkoły przyjechała Joanna Olech-pisarka i ilustratorka. Spotkanie odbyło się dla klas 5-6 zamiast normalnych lekcji.   Joanna Olech zaczym została pisarką, ilustrowała książki. Jej najsłynniejsza książka „Dynastia Miziołków” zdobyła wiele nagród m.in. nagrodę Naszej Księgarni, nagrodę im. Korlena Makuszyńskiego, nagrodę Polskiej Sekcji IBBY. Napisała też m.in.: „Pompon w rodzinie Fisiów”; „Pompon na wakacjach”; „Tarantula, Klops i Herkules”; „Trudne Słówka”; „Tytus w cyrku”; „Tadek i spółka”. Na początku spotkania pani powiedziała, że nie ma szkoły pisarskiej, w przeciwieństwie do innych zawodów. Pisarzem może zostać każdy. Następnie pani zadawała pytania i za każdą dobrą odpowiedź dzieci otrzymywały cukierka. Było też do wykonania parę zadań. 1 zadanie to odgadnąć hasło. Język jakim są napisane Miziołki. Hasło to „kolokwializm” czyli, język potoczny. 2 zadanie to znaleźć chłopaka podobnego do Miziołka. Został nim Kuba z klasy 5. 3 zadanie to wymyślić zdanie bez liter: ś, ć, ń, ą, ę, ó, ł, ź, ż, ci, si, ni, zi, dzi, dz, ch, rz, dź, dż, cz, sz. 4 zadanie to test o książce „Tarantula, Klops i Herkules”. Pani wybrała takie osoby, które jeszcze nie czytały tej książki. Najwięcej punktów zdobył Wiktoria z klasy 6. W ostatnim 5 zadaniu trzeba było ułożyć historyjkę o smoku: szczęśliwym, zdziwionym i wściekłym. Na to miało się tyle czasu ile pani zajęło narysowanie smoka Pompona. Wygrał Bartek z klasy 6. Pani również pokazała nam książki „Kto ty jesteś” i „ZOOM”, które pokazują, że książki da się zrozumieć samymi obrazkami bez ani linijki tekstu. Na koniec spotkania dzieci zadawały pani Joannie pytania. Po spotkaniu autografy i dedykacje nie miały końca. Uczniowie wykupili prawie wszystkie książki. Nasza bibliotekarka była mile zaskoczona.   Moim zdaniem takie spotkania powinny być częściej organizowane. Koledzy i koleżanki chętnie pracowali z autorem i książką. Uważam, że z tego spotkania wyniesiemy wiele informacji o książkach pani Joanny.                                                                                                               OLA ŁASEK
	SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA AUTORSKIEGO      2 października 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie autorskie z Joanną Olech, współczesną autorką książek dla dzieci i młodzieży. Uczestniczyli w niej uczniowie klas V i VI. Pani Joanna napisała lekturę właśnie dla tych klas- ,,Dynastia Miziołków’’.   Na początku pani Joanna wyjęła rekwizyty ze swojej walizki. Gdy wszyscy uczniowie zebrali się w klasie zaczęło się spotkanie.  Pani Joanna zaczęła o sobie opowiadać. Dowiedzieliśmy się, że pisarką została z przypadku, ponieważ z zawodu jest ilustratorką. ,,Dynastia Miziołków’’ powstawała stopniowo, gdyż pani Joanna co tydzień (przez jeden rok) pisała kawałek tej książki, który był wykorzystywany w gazecie dla dzieci. Bohaterowie tej książki byli inspirowani jej własną rodziną. Ona była Mamiszonem, jej mąż był Papiszonem, syn Miziołkiem (w domu naprawdę tak na niego mówiła), jej córki Kaszydłem i Małym Potworem. Rysunki do książki również rysowała sama. W pewnym momencie pani Joanna zdecydowała, że zrobi nam quiz, czy dobrze Ją słuchaliśmy i czy uważnie czytaliśmy książkę. Nagrodą za dobrą odpowiedź były cukierki, którymi rzucała do danej osoby. Były również konkursy na przykład na najbardziej zmyśloną historię o smoku. Zabawa ta była na czas, ale pani Joanna nie używała stopera, tylko rysowała smoka i gdy go skończyła czas się kończył. Dowiedzieliśmy się, że pani Joanna jest w trakcie pisania kolejnej książki, do której uczniowie podsuwali pomysły. Zapytaliśmy, kiedy tę książkę będzie można przeczytać? Pani Joanna powiedziała, że dopiero w połowie następnego roku, ponieważ rysowanie obrazków i drukowanie zajmuje najwięcej czasu. Pani Joanna nie tylko pisze książki. Wydała dwie książki w których jest bardzo mało tekstu, a  jest ogromna ilość obrazków. Pani Joanna napisała 15 książek. Na końcu był czas na zadawanie pytań. Było można również kupić książki autorstwa pani Joanny.   Spotkanie było bardzo interesujące, ciekawe oraz zabawne. Pani Joanna Olech jest naprawdę miła osobą. Chcielibyśmy, aby było więcej takich spotkań z różnymi pisarzami.
	NIKOLA KOZIEŁ


	OGŁOSZENIE
	„SZKOLNY EKSPRESS” poszukuje NIELETNICH REDAKTORÓW
	Jeśli masz pomysły, chcesz się nimi podzielić, potrafisz pisać- czekamy i zapraszamy do  współpracy!! Czeka na ciebie:
	Rozwój
	Zabawa
	Kreatywność
	Witamy w nowym roku szkolnym. Przedstawiamy skład nowej gazetki szkolnej "Szkolny Express". Postaramy się dołożyć wszelkich starań, żeby uczynić nasze pisemko bliskie szkole i każdemu uczniowi. Odwiedzajcie nas!
	A tak bawimy się w wolnej chwili..
	Wpadaj na naszą szkolną gazetkę internetową „Szkolny Express”!

	– www.juniormedia.pl
	Znajdziesz tu:
	„wieści różnej treści”
	ciekawostki z życia szkoły
	fotoreportaże


