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                                              NARESZCIE WAKACJE !!!

 W tym numerze m.in :

 Pomysł na udane
wakacje
 Pod żaglami?
 Harcerska Przygoda ?
 Wojaże z Rodzinką ?
 Obóz tematyczny ?
 Władcy Języków w podróży...
 

         
         PROGNOZA POGODY 
                       NA 
         TEGOROCZNE LATO !!!

ZADBAJ O DOBRY HUMOR LATEM

 WAKACYJNY KLUB KSIĄŻKI 
  
 WŁADCY JĘZYKÓW W PODRÓŻY !
     

 KONKURSY !!!

:)

POŻEGNANIE ÓSMOKLASISTÓW
Fotorelacja z komersu
Top 10 szkolnych wydarzeń -
Drukowanie w 3D, Piknik ,,Wylogowani"
, Salonik Literacki ,,Bajka"-zwycięzcy
plebiscytu Redakcji

ASY DZIENNIKARSTWA- warsztaty
dziennikarskie z Konradem Sinicą  

MJ
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belgijka

Poloneza czas zacząć

Ósma A ze swoją wychowaczynią Wodzirej

Takiego komersu juz dawno w naszej szkole nie było.
Bawiliśmy się przednio. Stanowimy zgraną ekipę
 i trudno nam się będzie rozstać. 
Było dużo zabawy i wzruszeń. Klasy ósme
przygotowały filmiki dla swoich wychowawczyń.
Łza się w oku kręciła.
Wodzirej spisał sie wyśmienicie, było mnóstwo
konkursów i wspaniała muzyka. Przy stole
zaśmnóstwo pyszności :)
PS Wielu Nauczycieli przyjęło zaproszenia na nasz
komers.Dziękujemy.

                                                         TO BYŁ WSPANIAŁY KOMERS !

MJ

MJ
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,Dziennikarz powinien być ciekawy świata i ludzi "
O tym, jak redagować z sukcesem gazetę.

Redaktor naczelny Sztafety i nasza redakcja

Metoda 
Odwróconej
Piramidy-
warto ją
stosować 
w praktyce.
Dlaczego?
Przemawiaja
za tym
względy
praktyczne.

,Tajemnica odwróconej piramidy"

Przygotowując notatkę ,artykuł prasowy, pamiętaj o tym,że najważniejsze wydarzenia
powinny znajdować się na początku tekstu. Mniej istotne informacje powinny znajdować się
niżej. 

 Względy praktyczne :
Czytelnicy docieraja do najważniejszych informacji szybko.
To,co na końcu -jako mniej istotne - może ulec skróceniu, Zmieści się reklama lub inny
ważny materiał , który trafia w ostatniej chwili.

PS Nauczyłeś się selekcjonować informacje, uczysz się precyzji.
Dbasz o ekonomię-zostaje miejsce na reklamę :)

MJ
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,, ZADBAJCIE O CYKLICZNOŚĆ  WYDAWANIA
GAZETY"

,

”

20 maja Redakcja szkolnej gazetki ,,Przybij piątkę” wzięła udział w Warsztatach Dziennikarskich,
prowadzonych przez redaktora ,,Sztafety” pana Konrada Sinicę. Warsztaty odbyły się w Bibliotece
Pedagogicznej w Stalowej Woli.

Grupa młodych dziennikarzy i sympatyków szkolnej gazetki podczas spotkania z Naczelnym Redaktorem
,,Sztafety”, zgłębiała tajniki dziennikarskiego warsztatu. Uczniowie zdobywali informacje na temat budowy
notatki prasowej , artykułu do pisma oraz poznali zasadę odwróconej piramidy w tworzeniu notatki prasowej 
o wydarzeniu. Poznali sposób pracy dziennikarza w terenie i w redakcji. Mieli okazję zobaczyć archiwalne
numery ,,Sztafety” i prześledzić rozwój pisma. Z zainteresowaniem rozpoznawali stałe i okolicznościowe działy
,,Sztafety”; z radością odnajdywali na zdjęciach swoich znajomych ,a nawet wyszukali kilkanaście artykułów
 i fotorelacji o naszej szkole ;) Zwrócono uwagę na ciekawe tytuły w gazecie i  poznawano zasady ich
tworzenia. Rozpoznawano funkcje tytułów tekstów. Dowiedzieliśmy się ,jak w języku dziennikarskim nazywają
się poszczególne części,czy strony gazety. 

Nie omieszkaliśmy także pochwalić się panu Konradowi naszym szkolnym pisemkiem. Poprosiliśmy o opinię
 i dodatkowe wskazówki. Wszystkie były dla nas bardzo cenne.

 Najważniejsze ! Udało nam się zdobyć autograf ,,Naczelnego” i jeszcze otrzymaliśmy zaproszenie na kolejne
warsztaty dziennikarskie w Redakcji tygodnika ,,Sztafety” !

PS ASAMI WYWIADU W NASZYM PIŚMIE ZOSTALI : KACPER PIOTROWSKI
                                                                                       NINA PARYSZ 

..Bhaterami tekstów w ,,Sztafecie" są ludzie stąd "
 O tym, jak redagować poczytną gazetę, rozmawiamy z Redaktorem Naczelnym Konradem Sinicą.

,,BĄDŹCIE TAM, GDZIE DZIEJĄ SIĘ WAŻNE
WYDARZENIA ''

BĄDŹCIE RZETELNI I PRAWDZIWI

UMIESZCZAJCIE ZDJĘCIA GRUPOWE, BY JAK
NAJWIĘCEJ CZYTELNIKÓW SIĘ MOGŁO NA NICH
ODNALEŹĆ /
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                                              CZYTANIE-DODAJ DO ULUBIONYCH !

Uczestnicy gry ,,Serce Pinokia"

:) Drużyna Kota

GRUPA SALONIKU LITERACKIEGO,, Bajka"
Pamiątkowe zdjęcia z ,,Pinokia " 

Wygrana w Miejskim Konkursie Booktalking 

Zabawa była przednia :)

MJ MJ

MJ

MJ
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Dzika Mrówka 
zapalony podróżnik  i doświadczony poszukiwacz
skarbów – nie jest zachwycony wakacjami w polskich
górach.   W końcu Tatry to nie Himalaje,  a Polska to
nie Ameryka Południowa. Jednak szybko okazuje się,
że pozory mylą – czerwony szlak na Orlą Perć jest
bardziej niebezpieczny, niż by się zdawało,  a cudem
odnaleziona teczka kuriera tatrzańskiego kryje
mnóstwo tajemnic. Dzika Mrówka wraz z przyjaciółmi
 i wujkiem Staszkiem wyrusza kurierskim szlakiem w
kolejną podróż życia.

.

                                               Wakacyjny Klub Podróżniczo-Przygodowy
                                                                  Miłośnika Książki 
                                wraz ze szkolną biblioteką otwiera Książkowe Biuro Podróży!

.

.
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PLUS MINUS 16

Powieści z tej serii to skok na głęboką wodę; w
codzienne problemy młodzieży (chłopaków  i
dziewczyn), ich dyskusje z najbliższymi, pierwsze
poważne związki i decyzje. Znajdziecie tu aktualne
historie, słodko-gorzkie – jak życie każdego, kto już
trochę zna smak dorosłości.

WAKACJE Z GANGSTEREM

'' To miały być najgorsze wakacje w życiu
Gabi...spędzone z dala od przyjaciół w rodzinnej wsi
ojca, bez Internetu. Jak długo da się wytrzymać w
takim miejscu ? Cóż ...da się , jeśli w sklepie pracuje
sympatyczny chłopak, w pobliżu rozbije się przystojny
gangster, a w małej społeczności aż kotłuje się od
wzajemnych uraz i sekretów. Choć odcięta od świata
wioska wydaje się marną scenerią do przeżycia
wielkiej przygody i pierwszego uczucia, tu spędzonych
wakacji Gabi z pewnością nigdy nie zapomni.

PLAŻA TAJEMNIC

Kto się urodził pod trzynastym znakiem zodiaku? Kim
jest Pani Zagadka? Jak się otwiera okno na wakacje?
Gdzie można spotkać Dziadka Plażowego? Czy
istnieje różnica czasu między snem a jawą?
Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te pytania, to
trzymacie w ręku właściwą książkę. I pewnie już
wiecie, co robić dalej…
„W książce jest mnóstwo humoru, za to nie ma
łatwych odpowiedzi ani banalnych happy endów –
zaginiona Myszka nie odnajdzie się cudem  w
babcinym domu, Dziadek Plażowy nie odzyska nagle
sił. Ale pojawi się kociątko, którym trzeba będzie się
zaopiekować, zaś odnaleziony kamyk przypomni, że
warto dbać o każdy dzień.”
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NIEDZICA "WAKACJE Z DUCHAMI"

''Przy akompaniamencie piekielnych jęków na flance
baszty ukazała się jasna i zwiewna postać. Jej białe,
luźne szaty, przepojone niebieskawym światłem,
powiewały na wietrze..." 

.

Literackie pocztówki  z wakacji
Wakacyjny    Klub Podróżniczo- Przygodowy
Miłośnika Książki (Recenzenta) ogłasza konkurs
fotograficzno-literacki!

Przed wami kolejne książkowe wyzwania:
Wybierz jedno zadanie, które Ci się najbardziej
spodoba i weź udział w naszym konkursie .
 1. Samodzielnie wykonaj pocztówkę ze swoich
wakacyjnych wojaży z książką. Narysuj /wyklej...
/ilustrację swojej pocztówki do wybranej książki.
W adresacie- wpisz dane adresowe naszej szkoły i
hasło Wakacyjny Klub Dobrej książki. 

W części:  treść- napisz pozdrowienia w imieniu
bohatera / bohaterów książki lub własnym. Napisz , co
ciekawego przeżywasz, gdzie jesteś, co zrobiło na
Tobie największe wrażenie. Kogo ciekawego poznałeś
dzięki ksiązce, którą czytałeś/łaś.

2. Sfotografuj się z książką - dobrze , jeśli zdjęcie
opowiadać będzie o Twoich pasjach czytelniczych     
 i miejscach  twoich  wakacyjnych wojaży. 

Nagrody :
 Najpiękniejsze , najciekawsze prace umieścimy na
tablicy  i stronie internetowej Klubu !
Autorów prac nagrodzimy odznaką i dyplomem "
Łowcy wakacyjnych przygód "
 Autorzy najlepszych prac
poprowadzą zajęcia w klubie na
temat swoich ulubionych książek
wg własnego pomysłu
Na pewno nauczyciele języka polskiego docenią
wysiłek swoich uczniów -czytelników-cząstkową
oceną celującą z języka polskiego
Wysyłajcie swoje prace na adres mailowy
organizatorów konkursu:
j-marzena@wp.pl, joanna@wptransfer.pl

.

,
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HARCERSTWO -  TO  WIELKA FRAJDA,  ALE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ !

CZUWAJ -  tak brzmi pozdrowienie harcerskie.

Lato pod namiotami

SYMBOLE HARCERSKIE
Każda organizacja harcerska w Polsce stosuje te
same symbole jakimi są krzyż harcerski, lilijka,
mundury harcerskie i chusty harcerskie. Harcerze
rozwijają swoje umiejętności w różnych dziedzinach
poprzez zdobywanie sprawności i stopni
harcerskich.
MOJE HARCERSTWO
Mam na imię Kacper i należę do Szczepu ZHP
"Bieszczadnicy" w Woli Rzeczyckiej od pierwszej
klasy szkoły podstawowej. Obecnie jestem w
drużynie starszoharcerskiej, gdzie pełnię
funkcję zastępowego. Spotykamy się całą
drużyną w każdy wtorek w naszej harcówce,
gdzie odbywają się nasze zbiórki. 
W tym roku za cel wakcyjnego wypoczynku obraliśmy
sobie Mazury. Poprzedniego lata wyjechaliśmy na
pięciodniowy „Rajd Odkrywców”, który swój finał miał
w Gdańsku! 
Harcerstwo to super sprawa ! Kacper Piotrowski

HARCERSTWO Jestem całkowicie
przekonany,  że każdy z was słyszał kiedyś o
harcerstwie. Jedni trochę więcej, inni trochę
mniej. Różni ludzie mówią na ten temat różne
rzeczy. Jedni, twierdzą że to ciekawy sposób
na spędzanie czasu z przyjaciółmi i rozwijanie
się, inni, zaś mówią, że to kompletna bzdura i
strata czasu.
IDEAŁY HARCERZA
Harcerze kierują się ideałami zawartymi w
dziesięciu punktach Prawa Harcerskiego oraz
Przyrzeczeniu Harcerskim. Należąc do
harcerstwa młody człowiek wykształca w sobie
takie cechy jak pracowitość, czy
odpowiedzialność. Staje się bardziej pomocny
 i aktywny społecznie.
PATRONI DRUŻYN HARCERSKICH
 Ważnym jest, aby harcerzom wyznaczyć
autorytety w postaci patronów drużyn.
Patronami mogą być na przykład Szare Szeregi
lub - znani z książki Aleksandra Kamińskiego –
Rudy, Alek i Zośka. Dzielni młodzieńcy,
podobnie jak inni patroni, powinni być wzorem
dla nastolatków, którzy mają zamiar podążać
drogą harcerza przez resztę życia. 

MJ
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.
                     ANGIELSKI I NIEMIECKI 
                             W PODRÓŻY

Excuse me, where can I find the nearest hotel?
Przepraszam, gdzie mogę znaleźć najbliższy
hotel?

Can you reserve a room for me?
Czy możesz zarezerwować dla mnie pokój?

Could you tell me how to get to …
Czy mógłby mi Pan powiedzieć jak dotrzeć do … ?

Are there any  art galleries/museums near here?

Czy są tu w pobliżu jakieś galerie sztuki/muzea?

Which gate is the flight….?
Która bramka jest na lot…?

guide – przewodnik
go sightseeing – zwiedzać

check-in – zameldowanie się

check-out  – wymeldowanie się

departures - odloty

arrivals - przyloty

ins Ausland fahren – jechać za granicę

das Ferienhaus – dom wczasowy
der Stadtführer  – przewodnik (osoba)
der Reiseführer – przewodnik (książka)
Verspätet - Opóźniony
Haben Sie freie Zimmer?  - Czy macie Państwo wolne pokoje?

Wie viel kostet die Fahrkarte nach... ?  - Ile kosztuje bilet do... ?

.

,

.

.

.

.

.
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                      PROGNOZA POGODY

                                                       POMYSŁ NA UDANE WAKACJE

Wojaże z Rodzinką 
My lecimy do Turcji (Julia VIa)
Z rodzicami i bratem spędzę kilka dni na Mazurach , a
potem wyjeżdzam na obóz taneczny i jezykowy (Nina
VIa )
My jedziemy do Chorwacji ( MIlenka I Kacper)
Niczego nie planuję,ale liczę na to ,że coś się wydarzy
(Marysia)
A może wakacje w siodle? (Justyśka)

Będę tańczyć !

Tydzień po rozdaniu świadectw jadę z moją grupą
taneczną na organizowane 8-dniowe letnie
warsztaty taneczne w góry do miejscowości
Poronin. Czeka nas mnóstwo ciekawych zajęć. W
naszym grafiku mamy: aerobik, zajęcia taneczne,
sportowe, gry i zabawy, basen, wycieczki w góry,
spacery, itp. Poza zajęciami praktycznymi
organizowane będą również zajęcia teoretyczne w
formie wykładów i 
pogadanek m. in. z historii tańca, bezpiecznego
poruszania się  w górach itp. Dzięki temu, każdy
dzień będzie wypełniony różnymi zajęciami  i nie
będzie czasu na nudę :)
Będziemy mieli trzy posiłki dziennie + deser
:)))))))))). Niestety rygor dietetyczny również będzie
:((( żadnych lodów, chipsów, fast-foodów,
napojów gazowanych. Ale to dobrze – tancerz
musi się dobrze odżywiać!!!
Ewa Karlikowska IVc .

 Na zakończenie roku szkolnego
prognozujemy wielkie  
przejaśnienia.Wiekszość 
 świadectw będzie świecić paskiem
:)  Czwarta ,,c'' kończy rok szkolny
z najwyższą średnią w szkole !
Natalia IVc

.


