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       GAZETKA SZKOLNA WYDAWANA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICZU

Drodzy Czytelnicy,

obchodzimy URODZINY! Nasza redakcja ma już pełne 20 lat.

Pierwszy  numer  Szkolniaka ukazał  się  26  października  2000  roku  (spójrzcie  na  datę
aktualnego numeru, tat, tak, to było równo dwadzieścia lat temu). Redakcję i gazetkę  stworzyli
uczniowie gimnazjum, obecnie redakcja składa się z uczniów szkoły podstawowej, taką rewolucję
przeżyła nasza gazetka. Opiekę nad redakcją od początku sprawuje  polonistka Iwona Zelmańska.
Ukazało się już ponad 100 numerów  Szkolniaka, a w każdym można znaleźć ciekawe artykuły,
aktualności szkolne, fotoreportaże z wydarzeń szkolnych oraz krzyżówki czy  rebusy przygotowane
przez uczniów. I tak jest do dzisiaj, chociaż zmieniło się wiele. Pierwsze numery były drukowane i
rozprowadzane w szkole, obecnie  gazetkę można przeczytać na stronie internetowej naszej szkoły
A co  znajdziecie  w  jubileuszowym numerze?  Przede  wszystkim archiwalne  zdjęcia  gazetki,  a
oprócz  tego  to,  co  nas  wszystkich  interesuje:  pandemia  (co  robić,  żeby  nie  zachorować),
ciekawostki ze świata, żarty i... przeczytajcie, to się dowiecie.
                                              Szkolniakowi życzymy następnych 20 lat, a Wam miłej lektury!
                                                                                                  Redakcja

Tak  wyglądała  pierwsza  strona  pierwszego  numeru  gazetki,  po  prawej  stronie  widać  różne
archiwalne wydania.



Jak dbać o swoje zdrowie w szkole  podczas pandemii?

10 podstawowych zasad:
1.Często myj lub dezynfekuj ręce.
2.Zakrywaj nos i usta.
3.Zachowuj dystans (1.5 m).
4.Nie dotykaj oczu ust i nosa.
5.Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
6.Używaj tylko swoich przyborów szkolnych.
7.Spożywaj tylko swoje jedzenie i picie.
8.Jeśli czujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
9.Jeśli masz kaszel, gorączkę lub inne objawy choroby, zostań w domu.
10.Słuchaj uważnie poleceń nauczycieli.

Najczęściej spotykane mity na temat koronawirusa:
1.Dzieci nie zachorują na koronawirusa.
Koronawirus może zarazić każdego bez względu na wiek.
Dzieci również chorują, ale objawy są zazwyczaj mało wyraźne.
2.Zwierzęta przenoszą wirusa.
Nie, psy czy koty są w pełni odporne na tego wirusa.
3.Cieplejsza pogoda ma wpływ na zabicie wirusa.
Pogoda nie ma znaczenia na szybkość rozprzestrzeniania się koronawirusa. Nie wiemy, jaka 
temperatura jest dla niego korzystniejsza.
4.Każdy umrze.
NIE! Wirus ten jest śmiertelny dla niewielkiej ilości osób. Blisko 80% przypadków ma łagodny 
przebieg.
5.Koronawirusem można zarazić się przez paczkę, którą dostarczy nam kurier.
To mało prawdopodobne. Wirus na tekturze nie wywytrzyma więcej niż 12 h.

Czy wiesz, że...

1. Statua wolności została stworzona we Francji według projektu Fryderyka Bartholdiego i 
przekazana jako dar dla Stanów Zjednoczonych Ameryki.
2. Korea Północna i Kuba to jedyne miejsca, w których nie można kupić Coca-Coli.
3. Arabia Saudyjska jest jedynym krajem na świecie, w którym nie ma rzek.
4. Wszystkie koty były uważane za święte w starożytnym Egipcie. Jeśli zabiłeś kota, mogłeś być 



skazany na śmierć.
5. W 2011 r. kobieta o imieniu Aimee Davison zakupiła „niewidoczne” dzieło za 10 000 dolarów.
6. W 1889 roku królowa Włoch, Margherita Savoy, zamówiła pierwszą pizzę z dowozem.
7.Najostrzejsza papryczka chili na świecie jest tak ostra, że może cię zabić.
8. Facebook ma więcej użytkowników niż USA, Chiny i Brazylia mieszkańców  łącznie.
9. Kiedyś litera Z została usunięta z alfabetu na aż 200 lat.
10. Nie da się oddychać przez nos, mając wystawiony język.

Sport to zdrowie, czyli coś dla fanów... piłki nożnej

Piłka  nożna,  futbol  -  gra  zespołowa,  najpopularniejsza  dyscyplina  sportowa  z  około  4
miliardami  fanów  na  całym  świecie.Współczesna  piłka  nożna  narodziła  się  w  XIX  wieku  na
Wyspach Brytyjskich. Najchętniej grali w nią uczniowie oraz studenci, a dzięki ich zainteresowaniu
piłka  nożna  stała  się  oddzielną  dyscypliną  i  została  wprowadzona  do  szkół.  W  celu
przeprowadzania  profesjonalnych  rozgrywek  szkolnych  ogłoszone  zostały  zasady  gry  w  piłkę
nożną. Najważniejszą z nich był zakaz łapania piłki rękami. W kolejnych latach wprowadzano i
przekształcano przepisy dotyczące gry w piłkę nożną, aż w roku 1857 roku powstał pierwszy klub
piłkarski na świecie –  Sheffield Football Club, który ogłosił aktualne i obowiązujące zasady gry w
piłkę nożną.

Pierwsze piłki  do gry w piłkę nożną wykonywane były z podłużnych kawałków skóry i
zasznurowanego pęcherza zwierzęcego z powietrzem. W latach 50. XX wieku złożono pierwszą
piłkę z 32 łat.   

Uśmiechnij się!
1.Nauczycielka pyta Kazia:
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej klejnotów został aresztowany”?
- W więzieniu, proszę pani.

2.– No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
– Sty...?
– Czeń!
– Lu...?
– Ty!
– A dalej sama!
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień.

3.Nauczyciel mówi do uczniów:
- Zadam wam do domu dwa zadania: pierwsze, drugie i trzecie.

4.Tata przegląda zeszyt Jasia:
Dlaczego tak nierówno piszesz te literki?
To nie literki, to nuty.
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