A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined property: Published::$cache
Filename: libraries/Lib_space.php
Line Number: 22
Backtrace:
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/libraries/Lib_space.php
Line: 22
Function: _error_handler
File:
/var/www/MAM/devel/src/mam/backend/application/controllers/Published.php
Line: 17
Function: library
File: /var/www/MAM/devel/www/index.php
Line: 251
Function: require_once
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Witamy w pierwszym numerze
gazetki szkolnej "Przerwa".
Przygotowali ją uczniowie

klas
czwartych naszej szkoły.
Przedstawiamy w nim ważne
wydarzenia z życia szkoły
mijającym półroczu.
w
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Wizyta w redakcji
"Rozmaitości"
Uczniowie z koła
dziennikarskiego w
listopadzie 2107r.
spotkali się z redaktor
naczelną
„Rozmaitości”panią
Teresą Sadowską.
W czasie wizyty
dowiedzieli się, że
właśnie mija 26 lat
ukazywania się naszej

Od pani redaktor
dostali zadanie, by
w kolejnym numerze
„Rozmaitości” pojawiła
się informacja o
dzisiejszym spotkaniu
napisana przez (być
może) przyszłych
dziennikarzy.
Red.

Obejrzeli
gazety
lokalnej.
pierwsze
numery gazety,
tworzone jeszcze na
maszynie do pisania.

Pomóż zwierzętom
Kiedy my korzystamy z uroków zimy,
zwierzęta walczą o przetrwanie.
Pomóżmy im!

Zima
to szczególnie
trudny czas
w życiu
zwierząt. Silne
imrozy
opady śniegu powodują, że
zagrożenie to wzrasta. Skazane

Jak pomóc ptakom?
W przypadku ptaków bardzo istotną
kwestią jest rodzaj karmnika. Jeżeli

są
na
chłód,
miejscem
życia
jestnierzadko
rozpadająca
się
ich
lub
kawałek
gołego
betonu…
buda
Nie mają też co jeść
i często cierpią głód. Boją się
że ktoś je skrzywdzi.
też,
Dlatego pomagajmy tym
zwierzętom. Dokarmiajmy
bezdomne koty i psy.
One też zasługują na dom!

mamy taki z dwuspadowym dachem
o niewielkim prześwicie, nadlatujące
z góry ptaki nie widzą, co jest
w środku i bardzo często wpadają
w zasadzkę, napotykając wewnątrz
głodnego kota. Dlatego budując
karmnik, warto postarać się go
bardziej otworzyć, zadbać o
odpowiednio duży prześwit.

Ważne jest, by odpowiedni pokarm
pojawiał się w karmniku stale, a
od
nie czasu do czasu.
Można pomagać zwierzętom,
przekazując jedzenie różnym
fundacjom i stowarzyszeniom lub
poprosić rodziców, by przekazali 1%
podatku na ten cel. W Czarnej
Białostockiej działa Stowarzyszenie As
https://plpl.facebook.com/asczarnabialostocka
Karolina
Baranowska

„Moje spotkanie z…"
- konkurs literacki rozstrzygnięty

W grudniu odbył się szkolny konkurs „Moje spotkanie
z bohaterem literackim w Czarnej Białostockiej”. Wzięło
w nim udział 22 uczniów.
Lauretami zostali : Antoni Wirkowski, Alicja Matyszczyk,
Maja Daniłowicz, Damian Tomaszewski i Kamila Jackowska.
Prezentujemy jedno z nagrodzonych opowiadań.

Kaja
Michałowska
Antoni Wirkowski

Spotkanie z panem Kleksem
w Czarnej Białostockiej
Pewnego słonecznego dnia,
bawiłem
kiedy się z kolegami na działce,
nad naszymi głowami pojawiła się
nagle
ogromna kula. Wystraszyliśmy się, że
atak
to kosmitów. Po chwili jednak,
zaczęliśmy się tej kuli przyglądać,
kiedy
okazało się, że to ogromny globus.
pięciu minutach globus zaczął się
Po
poruszać. Zorientowaliśmy się, że
abyśmy poszli w ślad za nim.
chce,
Droga, którą nas prowadził globus,
była kręta i wyboista. Kula zatrzymała
się przed budynkiem biblioteki
wokół
której rosły wysokie
miejskiej,
oraz
krzaki
kasztanowce o pąkach w fioletowym
kolorze. Budynek był w kształcie
„C”
literyi miał jedno piętro. Na parterze,
półkach z książkami… siedziały
na
uśmiechnięte wszystkie dzieci z
klasy.
mojej W powietrzu unosiły się
świecące kropeczki.
kolorowe,

Nie wiedzieliśmy, co się dzieje.
Zaciekawieni poszliśmy na
piętro,
pierwszektórego ściany były
czerwonego.
Na nich wisiały
koloru
wykonane
przez
dzieci, oprawione
obrazki
białe
w ramki. Nagle usłyszeliśmy skrzek
szpaka : „aszam a eści i ejki
co
znaczy: „Zapraszam na
tyckie”,
iopowieści
sklejki poetyckie”. Po chwili zza
wyłoniła
się postać pana
półek
Z
wrażenia
Kleksa. zabrakło nam słów.
Kleks
Pan poprosił wszystkie dzieci,
usiadły
na dywanie. Wtedy
aby
swoją
opowieść.
Opowiadał
zaczął
o
swojej
Akademii,
jak ją założył
nam
i o przygodach, które przeżył.
koniec
dostaliśmy kartki i wycinki
Na
z gazet, by razem stworzyć
poetyckie”.
Zabawa była wspaniała.
„Sklejki
Spotkanie z panem Kleksem
bardzo
było interesujące. Wiele się z
dowiedziałem.
Mam nadzieję, że
niego
jeszcze kiedyś spotkam pana
Kleksa.

Dyskoteka andrzejkowa
29 listopada w Szkole

Podstawowej nr 1 w
Czarnej Białostockiej
odbyła się dyskoteka
andrzejkowa.
Po wejściu do szkoły
każdy losował numerek
oznaczający ucznia,
z którym można było
tańczyć. Sprzedawane
były ciasta, upieczone

przez uczniów. W sali
gimnastycznej grała
muzyka, przy której
niektórzy tańczyli, a na
drabinkach wisiały
kolorowe światełka.
To był bardzo udany
wieczór.

M.Daniłowicz
A.Matyszczyk

Dzień Pluszowego Misia

Mikołajki

Pogłówkuj

Kevin Kulikowski i
Sławek Malinowski

Warto zobaczyć! Warto zobaczyć! Warto zobaczyć! Warto zobaczyć!

„Thor: Ragnarok”
"Thor: Ragnarok" to amerykański fantasy film akcji na podstawie serii
komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu wydawnictwa Marvel
Comics. Obejrzałemgo w kinie Helios w Białymstoku i wróciłem

uśmiechem na twarzy.

Film w reżyserii TaikaWaititil jest
odsłoną
nową „Thora” i bardziej wchodzi w
nastrój komediowy niż w
częściach.
poprzednichW wielu momentach
bardzo śmieszny i rozbawiał
jest
widownię. Thor w filmie musi
boginię
pokonaćśmierci, Helę, która uwolniła
się z więzienia i zbliża się do Asgardu
i chce przejąć tron.

z

Ale Thor wtedy jest na drugim końcu
galaktyki. Władca piorunów musi
wrócić do Asgardu, ale najpierw
pokonać
swojego dawnego znajomego.
ma
"Thor: Ragnarok" zasługuje na 9
gwiazdek. To jeden z najlepszych
filmów o Thorze.
Wiktor Sak

