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Witamy ponownie   

W nowym roku szkolnym 

 Co nowego u „Balonika”? 

W i t a m y  p o n o w n i e 

uczniów 107 –ki.! W tym 

roku szkolnym, jak w 

poprzednim, zachęcamy 

Was do śledzenia naszej 

gazetki. Przygotowaliśmy 

dla Was nowe, stałe ko-

lumny: „Zakręconego 

H i s t o r y k a ”  o r a z 

„Tropiciela przyrody”. 

Mamy nadzieję, że równie 

interesujące okażą się arty-

kuły dotyczący  gier, poja-

wiające się regularnie w 

naszej Gazetce.  Planujemy 

również zamieszczać wy-

wiady z interesującymi Was 

osobami. Jak i konkursy, 

które ogłosimy już wkrótce. 

Tak więc zaczynamy!!! 

Przypominamy, że może-

cie nas znaleźć na stronie 

szkoły oraz w szkolnej 

bibliotece. Czekamy na 

Wasze opinie i sugestie 

dotyczące Gazetki pod 
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nów. Na początku musimy stworzyć 

swojego bohatera. Wybieramy kolor 

włosów, oczu, odcień skóry, fryzurę 

oraz ubranie. Po wpisaniu imienia mo-

żemy ruszyć w drogę. Dzięki skromne-

mu zapasowi pokeballi,  możemy złapać 

pierwszego stworka. W grze zbieramy 

Pokemony. Następnie możemy rozwijać 

ich zdolności,  dzięki treningowi, a tak-

że potyczką z innymi graczami. W grze 

„Pokemon Go” poruszamy się po okoli-

cy  za sprawą modułu GPS w dowol-

nym kierunku. Po natrafieniu na Poka-

mona z mapy, przenosimy na pole wal-

ki, gdzie przesuwając palcem po mapie 

rzucamy wirtualną kulą.  Gra „Pokemon 

Go” korzysta z technologii tzw. rzeczy-

wistości rozszerzonej. Jest także połą-

czeniem terenowej gry miejskiej z kom-

puterową grą fabularną. Gra dostępna 

jest za darmo dla urządzeń z Androidem 

i IOS, możemy się w nią bawić także 

poza domem na swoim tablecie lub 

smartfonem.   

Ollie 

Podczas wakacji świat oszalał na 

punkcie POKEMONÓW. W grze 

wcielamy się w postać trenera Pokemo-

W ubiegłorocznych 

wyborach na Prze-

w o d n i c z ą c e g o 

Szkoły wygrała 

nasza koleżanka 

Ania Florkowska z 

kl asy  VI  c . 

„Balonik” postano-

wił dowiedzieć się 

nieco więcej o na-

szej Przewodniczą-

cej, a także o zaj-

mowanym przez 

nią stanowisku. 

„Balonik” Witaj. 

Przewodnicząca: Cześć. 

„Balonik” Jak się czujesz w roli Przewod-

niczącej naszej szkoły ? 

Przewodnicząca: Ciężko jest, ale cieszę 

się, że wygrałam i tyle osób na mnie zagło-

sowało.. 

„Balonik” Jak zareagowały dzieci w two-

jej klasie, kiedy dowiedziały się, że zosta-

łaś Przewodniczącą  ? 

Przewodnicząca: Ogólnie się cieszyły. 

To była podwójna radość, bo mój kolega 

jest zastępcą. 

„Balonik” Co teraz zamierzasz jako Prze-

wodnicząca? 

Przewodnicząca: Kilka osób mnie prosi-

ło, żebym zorganizowała dyskotekę. Pla-

nuję porozmawiać z nauczycielami. 

„Balonik” Co jest najtrudniejsze w twojej 

funkcji? 

Przewodnicząca: Ciężko jest wymyślić 

coś co jest realne i fajne 

„Balonik” Czy jesteś inaczej traktowana, 

przez to że jesteś Przewodniczącą? 

Przewodnicząca: Wydaje mi się,  że nie i 

się z tego nawet cieszę. 

„Balonik” Jakiej rady udzieliłabyś nam na 

dobry początek? 

Przewodnicząca: Ustalić z nauczycielami 

co należy do moich obowiązków. 

„Balonik” Czy możemy liczyć na więcej 

zabaw i dyskotek? 

Przewodnicząca: Co do dyskotek, to 

wydaje mi się, że możecie, ale to zależy 

od decyzji nauczycieli.  . 

„Balonik” Co lubisz robić w wolnym 

czasie? 

Przewodnicząca: Lubię czytać, rysować i 

grać w tenisa. 

„Balonik” Dziękuję za rozmowę. 

Przewodnicząca: Dziękuję. 

 

Rozmawiała: Lena z klasy V c 

Hrabia podziwiał zamek wprawio-
nym okiem. 

Kazimierz Wielki chciał zamuro-
wać całą Polskę. 

Chopin urodził się i umarł bez-

dzietny. 

Trasę pokonali w trzy godziny  

i sześćdziesiąt minut. 

Faraona nosili w lektyce, a pod-

Śmiech to zdrowie, dlatego Redakcja 

„Balonika” postanowiła zamieścić kilka 

„kawałów” pochodzących z zeszytów 

szkolnych. Na szczęście nie pochodzą 

one z Waszych prac.  

dani padali mu na twarz. 

Chopin - to najprawdopodobniej 
największy gracz na świecie. 

Po bitwie na polu grunwaldzkim 
zostało więcej nieboszczyków niż 

przyszło. 

Kości człowieka są połączone łok-
ciami do kolan. 

Jesienią dni stają się coraz krót-
sze, a podwieczorki coraz chłod-
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KACIK GIER „Pokemon Go” 

ROZMOWA Z PRZEWODNICZĄCA SZKOLY 
Anną Florkowską 

Szkolny humor 
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Na pewno słyszeliście  powiedzenie: 

„co masz zrobić jutro, zrób dziś”. To 

powiedzenie jest prawdą, gdyż w ten  

sposób nie narasta nam liczba zadań do 

wykonania.  

Kolejna  przydatna rzecz to organiza-

tor. Zapisuj w nim ważne dla siebie 

terminy np. sprawdzianów, terminów 

zadań, projektów. W ten  sposób ważna 

data nie umknie, a Ty będziesz wie-

dzieć, czy masz czas na dodatkowe pro-

jekty lub spotkania.  

„Balonik” wie jak trudne dla wszystkich 

jest poranne wstawanie, dlatego radzi 

np. nastawić budzik piętnaście minut 

przed czasem z funkcją drzemki (da 

nam to czas na tzw. „dospanie”).  

Ubranie, książki do szkoły przygotuj 

poprzedniego wieczoru, aby rano nie 

tracić czasu na szukanie.  

Redakcja Rok szkolny już się zaczął, Redakcja 

„Balonika” podpowiada jak można 

zorganizować sobie czas, aby ułatwić 

sobie przygotowanie do zajęć.  

 Rozpoczęła się jesień, zawitała do 

nas 23 września i już zadomowiła się 

na dobre.  Dni stały się co raz krótsze, 

a poranki chłodniejsze. Z szafy musi-

my powyciągać cieplejsze bluzy oraz   

zastąpić nimi piękne sukienki i  krót-

kie spodenki. Ale jesień nie musi być 

szara i smutna. Nadal możemy przy 

jesiennym słońcu grać na boisku, a 

podczas spacerów zbierać kasztany 

lub liście. Ta pora roku jest bardzo 

malownicza, stała się inspiracją dla 

wielu malarzy, poetów. „Balonik” 

postanowił zaprezentować kilka ujęć 

jesieni. Prawda, że piękne? 

 

organizowane są zajęcia opiekuńczo –

wychowawcze dla uczniów klas I –III. 

31 października (poniedziałek) 

2 maja (wtorek) 

16 czerwca (piątek) 

Warto te dni wpisać do kalendarza !!! 

 

Redakcja 

1.09 rozpoczęcie roku szkolnego  

23 - 31.12 zimowa przerwa świąteczna 

30.01– 10.02 ferie 

13-18.04 wiosenna przerwa świąteczna  

22.06 podsumowanie roku szkolnego 

23.06 rozdania świadectw. 

W czasie trwania roku szkolnego w ka-

lendarz wpisane są  dni bez dydaktyki, 

które są wolne od zajęć. Podczas tych dni 

Str. 3 

Poradnik „Balonika”  

Piękna jesień 

Kalendarz roku szkolnego  



 

 

 

 

 

 

 

ILUZJA inaczej złu-

dzenie. Zobacz jak 

oszukuje Cię Twój 

mózg.  

 

 

 

Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 

 

 

gazetabalonik@interia.pl 


