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Wielki sukces naszej gazetki!
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W tym roku nasza gazetka zdobyła główną nagrodę w konkursie organizowanym przez redakcję
gazety „Kurier Szczeciński”. Konkurs nosi nazwę
Szkolny Pulitzer i jest organizowany już od osiemnastu lat. W konkursie tym
biorą udział gazetki z całego województwa.
17 listopada w Centrum Kultury Eurore- dwudziestu redakcji.
gionu Stara Rzeźnia miało miejsce galowe spoSpotkanie rozpoczęło się od wspólnego
tkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
sadzenia krokusów na wyspie Łasztownia.
Dzięki temu, że zostało ono poprzedzone fachowym instruktażem wszyscy młodzi dziennikarze poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie. Potem znany szczeciński przewodnik,
Przemysław Głowa opowiadał nam
o historii tej części
miasta. Poznaliśmy też projekty
ukazujące jak wyspa może wyglądać w przyszłości.
Kolejnym punktem programu była konferencja prasowa. W jej czasie mogliśmy zadawać pytania dotyczące tematyki dziennikarskiej.
Na pytania odpowiadali: pani Małgorzata Duras, rzeczniczka prasowa Kuratorium Oświaty i
redaktor Andrzej Łapkiewicz, zastępca redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”.
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Wszystkie redakcje, uczestniczące w
spotkaniu, otrzymały dyplomy i torby prezentów. Następnie wręczono nagrody główne. Tytuł
najciekawszej gazetki spośród gazetek szkół
podstawowych otrzymała nasza „Super Buda”,
a spośród szkół gimnazjalnych – „Głos Budy” z
Gimnazjum w Resku.
Warto wspomnieć że również druga gazetka z naszej szkoły – „Bukowe Nowinki”, jak
co roku, brała udział w konkursie i zdobyła nominację do nagrody.
Julia Krupińska i Agata Nowicka
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Uroczyste otwarcie
Centrum Nauk Ścisłych
Wielkie laboratorium, mikroskopy, narzędzia multimedialne,
kamery, nowoczesne komputery
i tablety – to wszystko jest już u
nas. 22 września w naszej szkole
rozpoczęło działalność Centrum
Nauk Ścisłych.
Jest ono dostępne nie tylko dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 74, ale także dla
uczniów innych szkół z Prawobrzeża. Nowoczesna pracownia zapewni młodym naukowcom ze Szczecina idealne miejsce poszerzania
zainteresowań z zakresu nauk ścisłych. Uczniowie będą mogli przeprowadzać eksperymenty i zdobywać cenną wiedzę, która w przyszłości ułatwi między innymi dostanie się na
studia i zdobycie pracy.

zanie nauczycielom i uczniom innowacyjnych,
nowoczesnych form nauczania przedmiotów
ścisłych.
Dzięki doskonałemu wyposażeniu przeprowadzane doświadczenia będą nagrywane,
a następnie zamieszczane w Internecie. Centrum planuje również współpracę z ośrodkami
naukowymi z zagranicy, w tym z Europejską
Agencją Kosmiczną.
Agata Nickowska i Laura Obłoza

W ramach funkcjonowania nowo otwartego centrum, na terenie naszej szkoły będą
odbywać się spotkania nauczycieli matematyki
i przedmiotów przyrodniczych oraz uzdolnionych dzieci z prawobrzeżnej części Szczecina.
Głównym celem tego projektu jest poka-
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Myszki i inne myszowate
Opiszę Wam dziś moich podopiecznych

Rady dla przyszłych posiadaczy myszo-

– myszoskoczki. Kupiłam je sobie sama i w ten skoczków:
sposób spełniłam swoje wielkie marzenie. Posiadam dwa samczyki – jeden w kolorze białoczarnym, drugi brązowy, prawie jak wiewiórka.



Zapewnić dużą klatkę.



Wymieniać podkład codziennie.



Są to zwierzęta wymagające wyjątkowej
opieki, zwłaszcza pod względem utrzymania
czystości w klatce. Trzeba wymieniać im podkład praktycznie codziennie, jeśli nie chcemy by
w pokoju unosił się fetorek J. Żywią się zbożem, piją dużo wody.
Są bardzo aktywne i szybkie, wysoko
skaczą. Nie wiem czy to normalne u tej rasy,
ale moje zwierzaki uwielbiają zjadać plastik.
Plastikowa miseczka zniknęła w ich brzuszkach
w ciągu jednej nocy!

Stąd pochodzimy



Zakupić metalowe poidełko i miseczkę.
Hodować co najmniej dwa osobniki
razem.
Julia Krupińska
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Niemiecki cmentarz w Klęskowie
Nasza szkoła uczestniczy w projekcie

Moim zdaniem szkoła miała dobry po-

Altruizm, czyli trudna sztuka bycia człowiekiem. mysł z tym, że każda klasa ma jakieś zadanie
Każda klasa realizuje wymyślone przez siebie

do zrealizowania w ramach tego projektu. W

zadanie związane z niesieniem pomocy innym.

ten sposób uczymy się odpowiedzialności. A ja

Pomysły bywają różne – ogranicza nas tylko

jeszcze wierzę, że dobro powraca.

własna wyobraźnia.

Kacper Turkiewicz

Każdy wie, że na naszym osiedlu jest
stary cmentarz niemiecki z czasów II wojny
światowej. Moja klasa razem z wychowawczynią, panią Joanną Król zorganizowała w październiku sprzątanie lapidarium. Lapidarium to
miejsce, w którym znajdują się stare nagrobki,
elementy pomników i elementy starych budowli.
Podczas wizyty na cmentarzu sprzątaliśmy liście z nagrobków i zapaliliśmy kilka zniczy.

Nowy samorząd
Od początku października w klasach

giński z 3a, zastępcą Zuzanna Rybak z tej sa-

gimnazjalnych rozpoczęła się kampania wybor- mej klasy, a skarbnikiem Emilia Warunek z 3b.
cza do nowego Samorządu Uczniowskiego. Na W samorządzie znaleźli się również: Aleksanszkolnych korytarzach pojawiły się pomysłowe

dra Kozioł i Oskar Pietrzyk z 3a, Filip Lech i Na-

plakaty. Kandydaci robili wszystko, by zwrócić

talia Czaplińska z 3b oraz Adam Szałkowski i

na siebie uwagę, np. częstowali babeczkami,

Filip Bykowski z 2e. Wiemy, że samorząd miał

wodą mineralną z własną podobizną. Wybory

już swoje pierwsze spotkania, czyli od samego

zostały przeprowadzone we wtorek, 17 paź-

początku wziął się do pracy i możliwe, że już

dziernika. Po zaciętej walce o głosy okazało

wkrótce przekonamy się, co dla nas szykuje.

się, że przewodniczącym pozostaje Kuba Ba-

Zuzanna Kozioł

Mój gło
s
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU
NA POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
W dniu 14.11.2017r. wzięliśmy udział w

zbędnych do racjonalnych zachowań w obliczu

zajęciach na Pomorskim Uniwersytecie Me-

różnych zagrożeń, jak również zapoznanie się

dycznym.

z zakresem czynności efektywnej pomocy.

Dwadzieścia jeden osób pod opieką

Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Histo-

Magdaleny Skraby i Sylwii Gwardys-Szczęsnej rii Medycyny, gdzie zobaczyli sprzęt medyczny
uczestniczyło w zajęciach warsztatowych na

z poprzednich lat. Podziwiali też postęp techno-

Wydziale Nauk o Zdrowiu i na Wydziale Lekar- logiczny, który nastąpił na przestrzeni ostatnich
sko – Stomatologicznym.

dziesięcioleci.

Członkowie uczestniczyli w zajęciach

Uczniowie klasy IVe

warsztatowych „Pierwsza Pomoc”, których celem było nabycie wiedzy i umiejętności nie-

Przepis na odporność
Za oknem ziąb, a Ty czujesz, że do

Syrop z cebuli - najlepszy na kaszel!

drzwi puka niechciane przeziębienie? Coś na to Cebulę obierz, posiekaj i zasyp cukrem. Nazaradzimy. Sięgnij po naturalne syropy wzmac- stępnie dociśnij czymś ciężkim. Syrop jest gotoniające odporność. Nasze przepisy to domowa
recepta na zdrowie. Nie daj się katarowi, go-

wy do spożycia już po kilku godzinach, kiedy
cebula puści sok. Nie nadaje się do długiego

rączce i przeziębieniu.

przechowywania.

Napój z kurkumy

Najlepiej wypić w ciągu

Imbir pokrój w plastry i zalej 500 ml wrzącej wo- kilkunastu godzin od przydy. Gotuj przez 10 minut. Do wrzącego wywaru gotowania.
wsyp kurkumę zamieszaj, przykryj i odstaw na
5 minut. Następnie dodaj do napoju sok z cytryny i miód. Napój z kurkumy możesz podać zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Na zdrowie!
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Szkolny konkurs
ortograficzny
Każdy wie, że polska

ziomach: klasy 4-6 oraz klasy 7 ja zostałam Mistrzem Ortogra-

ortografia jest trudna. Nie zna-

i gimnazjalne. Wzięło w nim

fii. Byłam zaskoczona, ale wie-

czy to jednak, że każdy musi

udział 26 klasowych mistrzów

działam, że na konkursie szkol-

popełniać błędy. By ich unik-

ortografii. Każdy z nich pisał

nym nie mogę zawieść ludzi

nąć, należy po prostu ćwiczyć.

dyktando, które miało na celu

wierzących w moje umiejętno-

W piątek 6 października sprawdzić umiejętność stoso-

ści. Nie udało mi się jednak

w naszej szkole odbył się kon-

wania różnych zasad ortografii, wejść na podium, lecz gratuluję

kurs ortograficzny pod hasłem

w tym: pisownię wielkich liter,

„Piszę poprawnie!”. Został

przyimków złożonych i wyrażeń wyniki! Są to:

przeprowadzony na dwóch po- przyimkowych. W klasie 3d to

tym, którzy osiągnęli najwyższe
w klasach 4-6:
1 miejsce
Wiktoria Marciniak 6e
2 miejsce
Igor Keszka 5a
3 miejsce
Kornelia Łączyńska 5e,
w klasach 7 i gimnazjalnych:
1 miejsce
Joanna Dąbrowska 7e
2 miejsce
Natalia Wachowska 3b
3 miejsce
Maja Bardecka 2a
Natomiast szkolnym Mistrzem
Interpunkcji została Kornelia
Łączyńska!
Konkurs nie był trudny w
porównaniu z dyktandami, któ-
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rych napisaliśmy tak wiele

Marsjanin, Polak, Francuz,

w poprzednich latach. Co

Azjata,

nie oznacza oczywiście, że geograficzne nazwy, więc:
obyło się bez problemów.

Ural,

Wielu z nas miało kłopot z

Bałtyk, Lubelskie, Barania

poprawnym napisaniem

Góra.

słów takich jak petersbur-

A że głodni poznaniacy

żanin, londyńczyk, praża-

raz litery duże zjedli,

nin, Hiszpan bądź mieszka- maleńkimi pisz, mój Panniec Kenii. Musimy zapa-

kracy,

miętać, że nazwy miesz-

nazwy mieszkańców miast i

kańców miast ZAWSZE pi- osiedli:
szemy małą literą, nato-

województwo białostockie,

miast nazwy mieszkańców

powiat łódzki - nie kraina,

państwa - wielką.

administracyjny okręg

Niemały problem
stanowiła także pisownia
województw, np.: kujawsko-pomorskie, mazowieckie. Nazwy województw zapisujemy małą literą. Aby
szybciej zapamiętać pewne
zasady, proponuję wierszyk:
WIELKĄ LITERĄ zawsze
się pisze:
nazwy urzędów, władz, stowarzyszeń
oraz imiona wszelakich
istot: Sejm Polski, Jowisz,
Azor, Mefisto.
Nazwy mieszkańców ziem,
części świata:

małą literką zaczynaj.
Julia Barcicka

Dzień
Chłopaka
30 września - Dzień Chłopaka. W tym roku przypadł akurat w
sobotę, co nie przeszkodziło większości klas obchodzić go w szkole.
Przez trzy dni (piątek, poniedziałek i wtorek) na korytarzach
można było wyczuć różne zapachy,
usłyszeć śmiech i wesołe głosy dobiegające z sal lekcyjnych.
Pomysły były różne - od zrobienia lub zamówienia jedzenia po
różnego rodzaju konkursy, np.
"Jaka to melodia?", "Milionerzy",
rozpoznawanie smaku potraw.. Najczęściej jednak pojawiała się pizza
albo babeczki, a w tym roku również
jedzenie z KFC. Dla szykujących
niespodziankę dziewcząt zabawa
zaczynała się już na etapie planowana i przygotowań, a chłopcy mogli podziwiać efekty końcowe ich
starań.
Zaangażowanym dziewczynom warto pogratulować kreatywności, a chłopcom życzyć, by cały rok zachowywali się odświętnie!!!
Maja Sałach
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Z PÓŁKI MOLA KSIĄŻKOWEGO
Jeśli interesujesz się historią, marzysz o
dalekich podróżach i niestraszne Ci mrożące

do ostatniej strony.
Wartka akcja, mnóstwo

krew w żyłach przygody, mamy książkę dla Cie- zabawnych zdarzeń i
bie.

niesamowite przygody
Seria książek Agnieszki Stelmaszyk za-

sprawiają, że chce się

tytułowana „Kroniki Archeo” to pozycja nie tylko czytać i czytać bez końca. Gorąco polecamy!
dla młodzieży. Można powiedzieć, że jest to
książka bez ograniczeń wiekowych.

Redakcja

Pierwsza z serii nosi tytuł „Tajemnica
klejnotu Nefertiti”. Przenosi nas ona do Kairu
wprost na zatłoczone uliczki miasta. Wydarzenia wciągają i nie pozwalają się zatrzymać, aż

HUMOR
SZKOLNY
W szkole pani kazała narysować
dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi
do małego Jasia i pyta:
- Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie było łysej kredki.
*
Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.

Ola spóźniła się znowu do szkoły.
Nauczycielka się jej pyta:

- A ja mam kota.

-Olu dlaczego się znowu spóźniłaś?

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... -

Ola na to:

mówi Jaś.

-No bo kilka metrów od szkoły jest znak:
„Uwaga szkoła zwolnij!”
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Konkurs Piosenki
Patriotycznej
10 listopada 2017 roku w naszej szkole już po raz kolejny odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej.
Tym razem było nas więcej, gdyż w uroczystości brały udział również klasy drugie i
trzecie gimnazjalne. Przez sześć godzin lekcyjnych z małej sali gimnastycznej rozbrzmiewały
dźwięki pieśni Legionów Polskich z czasów I
wojny światowej. Najbardziej znane tytuły to:
Piechota, My Pierwsza Brygada, Rozkwitły pąki
białych róż. Dużą popularnością wśród uczniów
cieszyła się pieśń Ułani, ułani malowane dzieci
ze względu na swój humorystyczny charakter.
W konkursie zwyciężyły klasy: IVc, Vd,
Via, VIIf, IId z gimnazjum i IIIa z gimnazjum.
Jakub Osadców

A to już niestety ostatnia strona naszej gazetki :)

FOTORELACJA
z Rajdu imienia Stanisława Grońskiego - 16.09.2017r.

Zespół redakcyjny: Tymon Kowalczyk, Julia Krupińska, Ola Lang, Kornelia Łączyńska, Agata Nowicka, Jakub Osadców, Kacper Turkiewicz, Conor Kupis.
Opiekunka koła dziennikarskiego: Kamila Nienałtowska-Grzelak

