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Z życia szkoły
Zasady bezpiecznych
wakacji

"Doktor Who" lub "Soy Luna"
- recenzje

Z życia szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Jana Pawła II w Czarnej
Białostockiej otrzymała tytuł
Szkoły Uczącej Się. Tytuł ten
jest uhonorowaniem
wieloletniego zaangażowania
i rozwoju szkoły w programie
Szkoła Ucząca Się. Stanowi on
potwierdzenie, że dyrektor
szkoły i nauczyciele w swojej
pracy z uczniami koncentrują
się na poprawie jakości
nauczania poprzez wdrażanie
strategii oceniania
kształtującego oraz
wprowadzanie praktyk
współpracy nauczycieli.
Maja Daniłowicz
Alicja Matyszczyk
kl. IV a

Z życia szkoły
Dzień Dziecka

04.06.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1
w Czarnej Białostockiej obchodziliśmy
Dzień Dziecka. Uczniowie wzięli udział w
licznych zajęciach m.in. w rozgrywkach
sportowych, podchodach z zadaniami do
wykonania, karaoke, pokazie pierwszej
pomocy z wykorzystaniem defibrylatora
oraz konkursie plastycznym na odznakę
dla ratującego życie.
Alicja Matyszczyk
Maja Daniłowicz

Przygoda
ponad czasem
"Doctor Who" to brytyjski serial science fiction wyprodukowany przez
BBC (British Brodcasting Corporation) w 1963 roku. Oglądałem go od
serii z 2005 roku. Teraz nie mogę odejść od komputera, kiedy trwa ten
serial. Więc może zaczniesz oglądać i Ty?

Zacznijmy od omówienia fabuły.
Doktor to ostatni kosmita z rasy
Władców Czasu, który podróżuje
w czasie i przestrzeni statkiem
kosmicznym wygląjącym jak
brytyjska budka policyjna,
nazywającym się Tardis. Z tego
powodu reżyserzy mają wolną
rękę co do miejsca i czasu
wydarzenia. Są tam takie
oryginalne pomysły jak: ratowanie
średniowiecznej Anglii przed
kosmitami, atak robotów na
opuszczone kosmiczne wesołe
miasteczko. Doktor, oczywiście,
nie podróżuje sam, ale z
kompanami. Zazwyczaj to są
dziewczyny, ale czasem też
mężczyźni, a nawet roboty!

Warto też wspomnieć o samej
osobie Doktora. Doktor, jak już
pisałem, jest kosmitą. Ma ponad
1000 lat na karku. Jego charakter
i wygląd trudno mi opisać. Teraz
wytłumaczę dlaczego. Doktor jest
(prawie) nieśmiertelny - w
przeciwieństwie do aktorów, a
serial ma ponad 50 lat. Podczas
gdy pierwszy aktor nie mógł już
grać głównej roli, scenarzysta
wymyślił, że Doktor, będąc kosmitą,
będzie doświadczał śmierci inaczej.
Po odniesieniu śmiertelnej rany
może się zregenerować, ale wtedy
zmienia swoją twarz i charakter.
Ale ... Doktor i tak zawsze jest
ekscentrykiem i osobą uwielbiającą
przygody.
Podsumowując, "Doktor Who" to
bardzo dobry serial, który warto
zobaczyć choćby z ciekawości,
więc polecam go wszystkim!
I pamiętajcie- wypatrujcie budek
policyjnych!
Wiktor Sak

Czas na wrotki!
Zbliżają się wakacje!Czas na wrotki i na nowy film
na programie Disney Channel "Soy Luna"!

Luna (Karol Sevilla)
jest szczęśliwą Meksykanką.
Za sprawą rodziców musi
przenieść się do Argentyny,
gdyż zostali oni zatrudnieni
przez Sharon Benson w
rezdencji jako kucharze.

Luna musi dostosować się do
nowego życia, znaleźć
nowych przyjaciół. W nowej
szkole styka się ze światem
luksusu, który niewiele ma
z nią wspólnego. Luna szuka
schronienia w swojej jeździe
na wrotkach.
Chcecie wiedzieć więcej?
To zapraszam do Disney
Channel.
Kaja Michałowska

"Soy Luna" - zwiastun na:
https://www.youtube.com/watch?v=FAQgDa3ujEk

Zasady bezpiecznych
wakacji
1. Gdzie jesteś, to nie tajemnica - powiedz
o tym rodzicom.
2. Zawsze miej przy sobie numer do
rodziców.
3. Przechodź przez ulicę w miejscach
wyznaczonych.
4. Brawura to zły doradca - przemyśl, co
chcesz zrobić. Zawsze kieruj się
rozsądkiem.
5. Zabawę w pobliżu ulicy zamień na
miejsce oddalone od ruchu aut.
6. Nie rozmawiaj z nieznajomymi, nie
przyjmuj od nich podarunków, ani nie
zgadzaj się na przejażdżki samochodem.
Takie próby zgłoś rodzicom.
7. Gdy zachodzi taka potrzeba, dzwoń pod
numer alarmowy i wezwij pomoc.
8. Kąp się w miejscach wyznaczonych pod
okiem opiekuna.
9. Wyjdź z wody, gdy widzisz, że pogoda
się zmienia, grzmi lub wieje silny wiatr.

10. Słońce nie zawsze jest naszym
przyjacielem. Pamiętaj o nakryciu głowy,
kremie ochronnym i piciu wody.
11. Miej na sobie odpowiedni strój. Klapki
na górskim szlaku to naprawdę kiepski
wybór.
12. Pamiętaj o odblaskach o zmierzchu i
po zmroku.
13. Kask to nie wstyd - to bezpieczeństwo.
14. Nie myśl, że jezdnia to idealne miejsce
do zabaw na rowerze. Gdy nie masz
uprawnień, jedź po chodniku lub po
ścieżce rowerowej.
15. Nie oddalaj się od rodziców podczas
pobytu w nowym miejscu.
16. Gdy jesteś w lesie, nie rozpalaj ogniska
i nie baw się w testera smaków - nie jedz i
nie dotykaj nieznanych roślin i grzybów.
17. Unikaj kontaktu z dzikimi zwierzętami.
Alan Kudlewski IVb

Kolorowanka
Kliknij w rysunek, a następnie baw się kolorami lub wydrukuj.

Alan Kudlewski
IV b

