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ADAŚ
 GAZETKA SZKOLNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 W CHRZANOWIE
nr 2 rok szk. 2021/22

Serdecznie witamy wszystkich Naszych Czytelników! 

Oddajemy w Wasze ręce drugi numer Naszej Szkolnej Gazetki „Adaś”.  Gorąco zapraszamy do

współpracy wszystkich chętnych uczniów, którzy chcą i mają ochotę napisać coś od siebie.  Minęło

trochę czasu od poprzedniego wydania. Zapraszamy!

W tym numerze:
• Sonda pt. „Jak uczniowie spędzili ferie?” 

• Dzień Bezpiecznego Internetu

• Serdecznie zapraszamy przyszłych 
pierwszoklasistów do naszej szkoły!!! 

• Walentynki! Ach, Walentynki!

• Śmiech to zdrowie
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Sonda pt.
„Jak

uczniowie
spędzili
ferie?”

       Niedawno w naszym województwie zakończyły się ferie.   Żal nam żegnać się z odpoczynkiem

zimowym,  jednak  czas  już  na  powrót  do  szkoły.  Redakcja  gazetki   życzy  wszystkim,  aby

przyszłoroczne ferie, były równie udane, jak tegoroczne. Życzymy zdrowia w drugiej części roku

szkolnego oraz samych sukcesów w nauce.  

Podczas ferii część dzieci wraz z rodzicami wybrała się na mniej lub bardziej odległe stoki

narciarskie,  by  tam oddać  się  zimowemu szaleństwu,  jednak większość  uczniów naszej  szkoły

została w mieście.  Co mogą robić dzieci podczas przerwy zimowej, by nie dać się nudzie? 

Postanowiliśmy zadać uczniom klas trzecich pytanie, jak  spędzili ferie zimowe? 

Ferie spędziłem u cioci, blisko granicy z Niemcami. Z moimi kuzynami bawiliśmy się na

śniegu, rzucaliśmy śnieżkami, zjeżdżaliśmy z górki na sankach. Po powrocie od cioci, odwiedziłem

babcię i dziadka. Dużo spacerowaliśmy. W  Dzień Babci i Dziadka podarowałem im czekoladki

oraz zestaw śrubokrętów.  

Igor 3a

Ja spędziłam ferie w górach ze swoją rodziną. Mieszkaliśmy u cioci. W górach było sporo

śniegu,  więc  bawiliśmy  się  cudownie.   Z  kuzynkami  odwiedziłyśmy   lodowisko.  Moje  ferie

uważam za  bardzo udane. Oczywiście, nie zapomniałam o zakupie  pamiątek.

Alicja 3b

Ferie spędziłam w domu, wypoczęłam. Chodziłam często na lodowisko, bawiłam się 

z siostrą. Jednego dnia  pojechaliśmy na stok narciarski Czarny Groń. Uczestniczyłam w zimowych

zabawach na śniegu,  zjeżdżaliśmy na sankach, zjedliśmy smaczne jedzenie.  Wyjazd był bardzo

zabawny i miło go wspominam. Tęskniłam za szkołą.

Ines 3c
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Podczas ferii  wyjechałem na obóz sportowy do Krosna. Na obozie był ze mną kolega 

z  klasy  Kacper.  Było  wiele  atrakcji:   trampoliny,  kręgle,  basen,  lodowisko.   Odwiedziliśmy

Muzeum  Szkła,  gdzie  kupiłem  szklanego  słowika.  Jedzenie  było  smaczne.  Prosto  z  obozu

pojechałem z rodziną na Mazury. Lubimy aktywnie spędzać czas. Chętnie przedłużyłbym ferie.

Patryk 3d

Dzień Bezpiecznego Internetu

Święto to obchodzone jest w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą 

Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci 

i młodzieży do zasobów internetowych. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu będziemy 

obchodzić w naszej szkole 8 lutego.

10 Zasad Bezpiecznego Internetu

1. Nie podawaj swoich danych osobowych, takich jak adres, numer telefonu itp.

2. Pamiętaj, że nie każdy jest kimś, za kogo się podaje.

3. Nie podawaj nikomu hasła dostępu do Twojego konta na stronie, na której jesteś zalogowany.

4. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.

5. Nie umawiaj się sam na spotkania z nieznajomymi, których poznałeś przez internet.

6. Stwarzaj trudne do odgadnięcia hasła dostępu - kombinacje minimum 12 cyfr, wielkich i małych 

liter oraz znaków interpunkcyjnych.

7. Nie klikaj w nieznane załączniki i linki.

8. Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć i nie udzielaj im zbyt wielu informacji na swój temat.

9. Do każdego konta stosuj inne hasło dostępu.

10. Zachowaj ostrożność przy pobieraniu plików z internetu.
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 Internet  ma swoje wady i  zalety.  Jednak nigdy nie zastąpi on prawdziwej rozmowy na

dłuższy  okres  czasu.  Po  prostu  człowiek  jest  istotą  towarzyską,  a  rozmowa  przez  ekran  nie

posiada ,,tego czegoś" czego doświadczamy spotykając się w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Nie można drugiej osobie chociażby podać ręki, czy przytulić, co w dzisiejszym okresie pandemii

nabrało wyjątkowej wartości.

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów 

do naszej szkoły!!! 

Witaj młody uczniu! 

Czeka Cię wybór nowej szkoły, w której spędzisz kilka kolejnych lat życia. 

Mamy nadzieję, że wybierzesz właśnie naszą szkołę, gdzie na pewno spędzisz wiele miłych chwil. 

Wiemy również, że chciałbyś poznać szkołę z trochę innej strony, taką jaką widzą jej uczniowie. 
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Oto wypowiedzi trzecioklasistów, którzy kończą w tym roku etap edukacji wczesnoszkolnej:

Warto przyjść do naszej szkoły, aby się uczyć, po to, aby zarabiać pieniądze i mieć lepszą

pracę. W klasie integracyjnej  nauczyliśmy się pomagać sobie wzajemnie.  Opiekujemy się  naszą

koleżanką  na  przerwach,  pomagamy  jej  w  codziennych  czynnościach  szkolnych.  Najbardziej

pomaga jej, nasz kolega z klasy Oskar.

Alicja 3a

Bardzo warto przyjść do naszej szkoły,  żeby zdobywać wiedzę.  W szkole jest  przyjazna

atmosfera,  panie są  miłe,  poznaję nowe koleżanki  i  kolegów. Przez trzy lata  wszyscy  zżyli się

bardzo ze sobą , na maksa. W klasie integracyjnej uczymy się akceptacji.

Marcelina 3a

Podoba mi się to, że szkoła jest taka duża. Mamy w szkole wiele atrakcji: plac zabaw, 

boisko, siłownia, sklepik szkolny, biblioteka. W naszej szkole nauczyciele są fajni. 

Natalia 3b

Lubię chodzić do szkoły, mam tam dużo przyjaciół. Bawimy się razem na przerwach. 

Podobają mi się wyjścia  z klasą na świeże powietrze oraz wycieczki szkolne.

Alisa 3b

Polecam w naszej szkole  różne dodatkowe zajęcia, na które chętnie chodzimy: sportowe, 

z języka niemieckiego, informatyczne, muzyczne i oczywiście basen.

Amelia 3c

W szkole odbywają się ciekawe wycieczki, nasza klasa była w Ojcowie. Na wszystkich 

zajęciach  można się wiele nauczyć. Warto przyjść, gdyż są fajni nauczyciele.

Maja 3c

W naszej szkole są ciekawe lekcje, najbardziej lubię zajęcia sportowe. Dużo dowiaduję się  

na zajęciach języka angielskiego. Lubię czytać, a w naszej bibliotece jest dużo książek. Uwielbiam 

komiksy.

Adam 3d

Warto przyjść do naszej szkoły, gdyż nauczyciele są mili. Mamy dużą salę gimnastyczną, a 

ja uwielbiam ćwiczyć. Często wychodzimy na nowy plac zabaw, boisko szkolne, do biblioteki i 

muzeum. Nasze  klasy są kolorowe. Na przerwach możemy odpoczywać na pufach, bawić się z 

koleżankami. Chętnie chodzę do szkoły.

Maja 3d
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Walentynki! Ach, Walentynki!

JUŻ PRZEMINĄŁ
CZAR CHOINKI,
CZAS WYSYŁAĆ
WALENTYNKI!!

To najgorętszy jest w roku dzień!

Choć jest zima, to jak kominki,

W krąg żarzą się tysiące serc!

Zbliża się Dzień Zakochanych, czy też

Dzień Świętego Walentego. 

Skąd się wzięło te święto? 

Jego nazwa pochodzi

od św. Walentego, którego wspomnienie

liturgiczne w Kościele katolickim 

obchodzone jest 14 lutego.

Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie już od wieków średnich. 

Brytyjczycy uważają, że to oni wymyślili Walentynki. Faktem jest, że to angielski pisarz – Walter 

Scott – rozsławił je na cały świat. Do Polski Walentynki dotarły całkiem niedawno, ale dziś już nikt 

nie wyobraża sobie lutego bez Dnia Zakochanych. 

Nie trzeba tego zbyt serio brać,

Ale fajnie jest w upominku

Serduszko dostać albo dać! 
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W przeddzień walentynek Jasio podchodzi
do szkolnego sklepiku I mówi:

- Poproszę dwadzieścia kartek z napisem
,,Tylko dla Ciebie” 

Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu. 

Jasiu pojechał na wycieczkę klasową i dostał
SMS-a od mamy:
- Natychmiast przyślij mi swoje zdjęcie!
Trochę się zdziwił, ale spełnił życzenie mamy.
Odpowiedź przyszła natychmiast:
- Gdzie masz czapkę!? 

Jasiu wraca ze szkoły i woła do taty:
- Tato umiem liczyć do dziesięciu!
- To policz.
- 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
- Jasiu, a gdzie jedynka? 
- Jedynka jest w dzienniczku. 

- Jasiu! Dlaczego się spóźniłeś na lekcję?
- Sama pani mówiła, że dzwonek jest dla nauczyciela... 

Skład redakcji „Adaś”:

Adam Bochenek

Maja Borkowska

Maja Ciszewska

Adam Jura

Patryk Kadłuczka,

Patryk Kałamacki

Kacper Kubiela 

Gazetka szkolna powstaje pod opieką  p. Andżeliki Kuli


