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Wydanie specjalne

Egzemplarz bezpłatny

Hej!
Udało się nam wydać numer drugi, ponieważ znaleźli się
chętni do pracy w redakcji i to aż sześć osób: Nicol Ziemba,
Maja Niesyn, Julia Ceremuga, Marcelina Kmita, Cyntia
Sikora i Bartosz Marek! Niestety, połowa redakcji odchodzi
dziś z naszej szkoły, gdyż stali się Gimnazjalistami  ale na
szczęście, we wrześniu, mogą się zgłosić inni chętni do pracy dziennikarskiej – zapraszamy.
Wiadomości
*
Dzisiaj żegnamy kolejny rocznik szóstoklasistów: Julię Ceremugę, Marcelinę
Kmitę, Kasię Orłowską, Nicol Ziembę,
Mateusza Soleckiego, Marcelina Rolewicza i Michała Śmiałka – nowym gimnazjalistom życzymy pomyślności w nowych szkołach!
**
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj baterie”. W drugim
semestrze zebraliśmy aż 17 kilogramów
zużytych baterii, dzięki czemu uchroniliśmy przyrodę przed ich szkodliwym
działaniem. Od września zbieramy dalej.
***
Dziś kończymy rok szkolny 2013/2014 

Nasza Szkoła zajęła I miejsce w Gminnym Turnieju Szkół Podstawowych
z okazji „Dni Czerwieńska” – WOW!!!

„Płoty, Zagórze i okolice”
konkurs rysunkowy

Na ogłoszony, w pierwszym numerze gazetki, konkurs rysunkowy wpłynęła jedna praca, która
znalazła się od razu na pierwszym miejscu 
Autorką pięknego rysunku jest

JULIA CEREMUGA

z klasy szóstej.
Julii gratulujemy i informujemy,
że interesująca nagroda została
Jej wręczona w środę, 25 czerwca 2014 r. Konkurs trwa.

NASI NAUCZYCIELE
Nauczyciele są nie tylko w szkołach. Spotykamy ich na co dzień, choć nie nazywamy ich
nauczycielami, to oni także uczą nas wielu ważnych umiejętności, przekazują cenną wiedzę.
Kogo mamy na myśli? Przede wszystkim
rodziców – to oni uczą nas chodzić, mówić,
zachowania się i wielu innych rzeczy. Nauczycielami są też trenerzy sportowi, instruktorzy
– specjaliści, np. tańca, a czasami nawet koleżanki lub koledzy, od których możemy się czegoś nauczyć. O takich ludziach chcemy dziś
opowiedzieć, zaczynając od wywiadu z mamą
naszej Koleżanki z klasy szóstej.

Wywiad Kasi Orłowskiej z mamą
Co pomyślałaś w pierwszej chwili, gdy dowiedziałaś się, że będziesz mamą?
- Byłam bardzo szczęśliwa.
Czy osiągnęłaś w życiu to, czego pragnęłaś?
- Tak, mam wspaniałą córkę, męża, dom i pracę.
Jaka jest Twoja ulubiona książka?
„Randka w ciemno” Daniel Stell.
Jaką potrawę najbardziej lubisz gotować?
- Najbardziej lubię gotować potrawy jednogarnkowe. Proste w przygotowaniu - niezajmujące
zbyt wiele czasu.
Lubisz dostawać kwiaty bez okazji? Kiedy i od kogo dostałaś ostatnio?
- Bardzo lubię dostawać kwiaty bez okazji. Ostatnio
dostałam kwiaty od taty i od męża na dzień kobiet.
Gdzie chciałabyś pojechać na wymarzone wakacje?
- Najbardziej do Paryża.

Jaki prezent na Dzień mamy sprawiłby Ci największą przyjemność?
- Niech się zastanowię... Już wiem, taki prezent,
który zostanie wykonany własnoręcznie przez córkę.
Jaką miałaś najstraszniejszą w życiu przygodę?
- Najstraszniejsza przygoda zdarzyła mi się w szkole
średniej. Były wakacje, sobota… Jechałam konno
do lasu, nagle koń jakby spłoszył się i machnął łbem
tak, że spadłam z niego. Następnego dnia poszłam
do kościoła z łokciem obdartym i siniakiem na brodzie.
Kiedy pierwszy raz się całowałaś?
- Pierwszy raz całowałam się w wieku 19 lat w samochodzie z Twoim tatą.
Czy lubisz wykonywać prace domowe? Które najchętniej?
- Nie za bardzo. Ale ze wszystkich najchętniej, to
odkurzanie i pranie.
Jak podobało Ci się w szkolnych murach?
- Bardzo mi się podobało, ale nie chciałabym jeszcze
raz pisać matury.
Jaki był Twój ulubiony przedmiot? Dlaczego?
- MATEMATYKA!!!!! Ponieważ bardzo ją lubię,
a wf, gdyż lubiłam biegać.
Czego w szkole nie lubiłaś?
- Chyba języka polskiego.
Czy wspominasz szkołę miło? Dlaczego?
- Tak, ponieważ byli fajni ludzie.
Jak zachowywałaś się na lekcjach?
- Byłam skupiona na każdej lekcji. Po prostu, wzorowa uczennica.
O czym marzyłaś, będąc uczennicą? Czy te marzenia się spełniły?
- Marzyłam o księciu z bajki. Oczywiście, że się
spełniło. 

NASI NAUCZYCIELE
Rozmowa Julii Ceremugi z trenerem
LZS Start Artek Płoty,
Panem Ireneuszem Domańskim
O Klubie:
Rok założenia : 1947 r.
Adres : ul. Lubuska 28, Płoty
Barwy : niebiesko - czarne
Zarząd klubu
Prezes: Rogowicz Paweł
Viceprezes: Domański Ireneusz
Skarbnik: Towpik Jacek
Członek: Siwiński Marek
Członek: Makarewicz Edward
Trener: Ireneusz Domański

Proszę powiedzieć kilka słów o klubie LZS
Start Płoty.
- Klub LZS powstał w 1947 roku, a więc
historia zespołu jest długa, więcej informacji
można uzyskać na naszej stronie internetowej:
lzsstartploty.futbolowo.pl
Aktualnie w klubie grają 3 zespoły w 3 kategoriach wiekowych: Żak (7- 9 lat), Orlik (1012 lat) i zespól seniorów. Do grupy trampkarzy (13-16 lat) nie ma chętnych.
- Jak Pan został trenerem i jak długo Pan
się tym zajmuje ?
- Piłka nożna to moja pasja i hobby, a więc
odbyło się to naturalnie.
Od 2005 r. pracuję z dziećmi i młodzieżą,
natomiast od roku 2011 prowadzę również
zespół seniorów.
- Czym jest piłka nożna dla młodych
chłopców ?

- Piłka nożna rozwija chłopców fizycznie,
kształtuje osobowość, ale również jest to dobra zabawa, fajna przygoda i możliwość
sportowej rywalizacji.
- A jakimi cechami powinien się charakteryzować zawodnik, który chciałby grać
w klubie LZS?
- Najważniejsze jest to, żeby miał chęci do
trenowania, by był odpowiedzialny, zaangażowany i systematyczny, resztą zajmą się
trenerzy 
- Co ma zrobić chłopak, który chciałby
zacząć grać w piłkę nożną w Starcie Płoty?
- Wszystkich chłopców w wieku 6-12 lat,
którzy chcieliby zacząć przygodę z piłką
nożną w naszym klubie, zapraszam na treningi, które odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki o godzinie 17:00 na boisku
sportowym w Płotach.
- Bardzo dziękuję za rozmowę.

Krótka historia Klubu. Pierwszym inicjatorem i organizatorem oraz prezesem drużyny był Mirosław Pietrzak.
Następcą został Pan Knapik. Dwójka tych Panów wspólnymi siłami zgromadziła młodzież zainteresowaną spędzaniem wspólnego czasu z sobą i piłką. W tym okresie w klubie była tylko jedna piłka, która była bardzo szanowana
i służyła klubowi i zawodnikom przez 3 lata. Jak jest zapisane w kronikach, pierwsze mecze zespół rozegrał w 1948r.
z następującymi miejscowościami: Trzebula, Nietków, Ochla, Przylep, Zawada, Słone. Drużyna posiadała wiernych
kibiców, którzy „wozami konnymi docierali na mecz, by kibicować swoim chłopakom”, tak wspomina tamte czasy
i wyprawy na mecze Pani Maria Bocian. Drużyna działała do 1960 roku. Jesienią 1969 roku, dzięki zaangażowaniu
Panów Aleksandra Motykiewicza i Mieczysława Fuksa ogłoszona zostaje C - klasowa drużyna piłki nożnej z Płot.
Drużyna rozgrywała swoje mecze na boisku przy szkole. W 1971 roku zrodził się pomysł aby odnowić boisko sportowe w Płotach koło Zagórza. Zawiązany zostaje społeczny komitet odbudowy boiska i budowy szatni, oddane do
użytku 22 lipca 1973 r. Drużyna awansowała już do klasy "B". W 1974 powstała liga międzypowiatowa w której występowały, między innymi: Polmo Kożuchów, Promień Żary, Fadom Nowogród. Na mecze z tymi zespołami przychodzili prawie wszyscy mieszkańcy Płot i Zagórza. (Źródło: lzsstartploty.futbolowo.pl)
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1) Stolica Polski.

5) Zrobione aparatem fotograficznym.

2) Wypożyczysz ją w bibliotece.

6) Pora roku następująca po lecie.

3) Wypływa z gór i wpływa do morza.

7) Odmierza czas.

4) Objaśnienie znaków na mapie.

Zamieszczoną obok krzyżówkę opracował Bartosz Marek z klasy czwartej. Możesz ją sobie rozwiązać dla własnej przyjemności, ale możesz także wziąć udział
w konkursie. Zapisz swoje rozwiązanie
obok, wytnij, wpisz imię i nazwisko, przynieś to panu Januszkowi do 30.09.2014

Krzyżówka według Bartosza Marka – konkurs i zabawa!

MINIATURY POETYCKIE
Nicol Ziemba

Nikola Kwiatkowska
***

Czas płynie, lata mijają,
ale przyjaciele zawsze zostają
i w każdej trudnej sprawie pomagają.
Gdy jesteś gdzieś długo lub na tylko jeden dzień,
to po powrocie przyjaciel z radością wita cię.
Przyjaciel to osoba, której można zwierzać się,
bo zawsze przy tobie jest,
czy jest dobrze, czy jest źle.
Pamiętaj, że przyjaciel przy tobie jest.
Nieważne czy duży, czy mały,
czy młody, czy stary;
ważne, że dla ciebie doskonały.
Przyjaciel to nie zabawka,
to osoba dużo dla ciebie warta.
Przyjaciela darzysz zaufaniem,
bo wiesz, że nigdy go nie zawiedzie.
Najsmutniejsze jest to
że gdy z przyjacielem kłócisz się
to wiesz, że od siebie oddalacie się.
Więc teraz
posłuchajcie dokładnie mnie:
z przyjaciółmi nigdy nie kłóćcie się.
Bo wasza przyjaźń może skończyć się,
a na pewno dla was najważniejsza jest.
Przyjaciel to skarb,
więc bardzo o niego dbaj.

Przyjaciółka
Moja przyjaciółka
Bardzo lubi mnie,
Zawsze wspiera mnie,
Ciągle śmieje się.
Wesoło nam jest!
Lubię ją, a ona – mnie.
Wie, jak pomóc chce.
Na siebie liczyć możemy,
Wszystkim dzielić się chcemy!!!
Od redakcji
Prezentowane wiersze były pracami biorącymi
udział w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci „Ja i moi przyjaciele”.

Konkurs rysunkowy „Płoty, Zagórze i okolice”
1. Redakcja ogłasza konkurs na rysunek ołówkiem. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie NSP, ich rodzice
i rodzeństwo oraz inni mieszkańcy Płotów i Zagórza.
2. Pracę należy wykonać na karcie bloku rysunkowego o formacie A-4.
3. Na odwrocie rysunku należy wpisać: imię i nazwisko autora, tytuł oraz datę i miejsce wykonania.
4. Termin oddawania prac: do 30 września 2014 r. (prace należy przekazać Panu Piotrowi Januszkowi).
5. Nagrody: najlepsze prace zostaną opublikowane w gazecie, a autorzy otrzymają nagrody rzeczowe. Wszystkie
prace zamieszone będą w galerii na stronie www szkoły.

„Ołówek i Kredka to Szkolna Gazetka” zredagowana przez zespół w składzie: Julia Ceremuga, Marcelina
Kmita, Nicol Ziemba, Maja Niesyn, Cyntia Sikora, Bartosz Marek oraz Piotr Janauszek. Adres redakcji:
pracownia.przyrody@gmail.com oraz sala nr 4.
Nakład: 60 egz.
Cena: 0,- złotych

