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Jesteśmy z Wami już rok!
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W tym miesiącu świętujemy urodziny gazetki. A jaki jest
najlepszy sposób na świętowanie? Oczywiście tort!

str.2

Święto Konstytucji 3
Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja
– polskie święto państwowe obchodzone 3
maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja (1791), ustanowione w 1919.
Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. 3 maja
1791 uchwalono drugą po korsykańskiej
konstytucję w nowożytnej Europie, a na
świecie trzecią po amerykańskiej. Wyprzedziła
m.in. konstytucję francuską. Konstytucja ta
została uchwalona przez Sejm Czteroletni,
który został zwołany w
październiku 1788.
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Dzień Flagi
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Dzień Matki

Jedno z najbardziej znanych
międzynarodowych świąt na
świecie – 26 maja obchodzone
jest jednak tylko w Polsce, w
innych krajach jest to
najczęściej pierwsza lub druga
niedziela maja.

Z tej okazji składamy najlepsze
życzenia wszystkim mamom :)
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Międzynarodowe
Święto Pracy
Międzynarodowy Dzień
Solidarności Ludzi Pracy,
popularnie zwany Świętem Pracy
lub po prostu 1 Maja –
międzynarodowe święto klasy
robotniczej, obchodzone od 1890
corocznie 1 maja. W Polsce
Święto Pracy jest świętem
państwowym od 1950. Jest to
dzień wolny od pracy
oraz szkoły.
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O naszej redakcji
W związku z tym, że jesteśmy z Wami już rok,
postanowiliśmy napisać kilka słów o każdej z nas.

Pewnie mało kto z Was wie, że zaczynałyśmy od gazetki klasowej. Z
początku pracowałyśmy nad nią tylko w dwójkę: Ewa i Natalia. To od
nas wyszedł pomysł. Stwierdziłyśmy, że skoro nie ma szans, żebyśmy
robiły gazetkę szkolną, to postaramy się o klasową. Nasza
wychowawczyni, mgr Kinga Maj zgodziła się i wspierała nas w tym
pomyśle. Wkrótce dołączyła Pola. Bardzo się cieszyłyśmy, kiedy
widziałyśmy, jak koledzy i koleżanki z klasy chętnie czytają naszą
gazetkę. Kiedy wydałyśmy 3 numer, pani Kinga Maj wraz z radą
rodziców zaproponowała nam tworzenie gazetki szkolnej. Oczywiście
się zgodziłyśmy, jednak niedługo później zaczęła się pandemia. Do
redakcji dołączyła również Ula. Około kwietnia Natalia zaproponowała,
by robić e-gazetkę, a już w maju, rok temu, powstał pierwszy numer.
Tym razem w redakcji były nie tylko Pola, Ewa, Ula i Natalia, ale też
Jagoda. Zdecydowałyśmy, kto się będzie czym zajmował. Wybrałyśmy
Natalię na redaktor naczelną. Teraz jesteśmy z Wami już rok i wciąż
zastanawiamy się, co dodać do gazetki, by była jeszcze lepsza :)
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Krótko o każdej z nas
Pola

Ula

Natalia

Uprawiam dużo
sportów, m.in.
akrobatykę, jazdę
konną. Jestem byłą
cheerleaderką.
Uwielbiam spać i nie
lubię się uczyć.

Ewa

Lubię uprawiać sport i
rysować. Od 6 lat
trenuje grę w szachy.
Oprócz tego
trenowałam taniec,
który niedawno
zamieniłam na
akrobatykę.

Bardzo lubię czytać
książki i uwielbiam
koty. Od około 8
lat trenuję
kung-fu i jeżdżę na
zawody. Lubię mieć
dużo do roboty.

Bardzo lubię rysować, od
dłuższego czasu chodzę na
zajęcia artystyczne. Lubię
też szyć i rzecz jasna spać.

Jagoda

Lubię spać i rysować.
Uwielbiam tygrysy,
zresztą tak samo jak
inne zwierzęta :)

Ponieważ doszło do nas kilka plotek szkolnych,
postanowiliśmy ich trochę zamieścić w tym numerze.
Ostrzegamy jednak, że nie wszystkie mogą być
prawdziwe, jak to jest z plotkami :)
Wracamy do szkoły już w
W czasie egzaminów
tym miesiącu.
ósmoklasistów będziemy mieli
dni wolne od szkoły.
Niektórzy nauczyciele będą
sprawdzali naszą wiedzę z
edukacji zdalnej przed
Obecne klasy 6 i 7 będą
wystawieniem ocen
miały tylko 3 egzaminy, a te
końcowych.
drugie w przyszłym roku
będą miały dodane jeszcze
3 lekcje, żeby nadrobić
materiał.

Jeśli znacie jakieś plotki i
chcecie, by znalazły się w
następnym numerze, napiszcie
do nas:
koperniczki@gmail.com.
Możecie się podpisać lub nie .
str.9

Chichotki
Mały Jasiu ma urodziny
i wypatruje przez okno gości.
Nagle mówi do mamy:
- Mamo wujek i ciocia idą!
- Nie mówi się wujek i ciocia, tylko wujostwo.
Wygląda dalej.
- Mamo kuzyn i kuzynka idą!
- Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka, tylko
kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka
i mówi do mamy:
- Mamo, idzie dziadostwo!

- Dzień dobry
chciałbym kupić tort
dla żony.
- Dobrze, ile świeczek?
- 26, jak zwykle.

Przychodzi mężczyzna
do sklepu i mówi do sprzedawcy:
- Chciałbym kupić synowi
długopis na urodziny.
Zdziwiony ekspedient pyta:
- To ma być niespodzianka?
- Tak, bo syn spodziewa się
motocykla.
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Memy
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Komiks ,,Podwójna wpadka" Hanna Gawlik 6B
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Tworzenie gazetki

Jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat tworzenia gazetki, zapraszamy Was do
przeczytania naszych odpowiedzi na dotyczące tego pytania.
K: Cześć, Natalia. Jesteś redaktor naczelną, prawda? Co to właściwie oznacza?
N: Właściwie, to w skrócie oznacza to, że dbam o to, żeby gazetka była gotowa na czas, przypominam
dziewczynom o zrobieniu rzeczy, które mają zrobić. Zajmuję się też między innymi wstawianiem rzeczy na
naszego bloga i stronę na Facebooku.
K: Czy dużo pracy zajmuje jej tworzenie?
N: Pracujemy nad nią właściwie cały miesiąc.
K: Czy można jeszcze dołączyć do redakcji?
N: Na razie raczej jeżeli ktoś chce pisać np. artykuły do gazetki, to zapraszamy go do roli jakby
współpracownika. Osoba taka nie należy do redakcji, ale od czasu do czasu pisze jakieś rzeczy i nam wysyła.
Zachęcamy do tego wszystkich, którzy chcą. Możecie do nas napisać na przykład na Messenger (Koperniczki
Gazetka) i zapytać, czy możecie zrobić dla nas artykuł.
K: Skąd pomysł na nazwę Koperniczki?
N: No cóż, jak sama nazwa wskazuje jest to połączenie słowa ,,Kopernik", jako patrona naszej szkoły i
,,pierniczki". To drugie wzięło się od pewnego magnesu w kształcie piernika z napisem ,,Ten piernik gryzł
Kopernik" (Taki sam napis znajduje się na torcie).
K: Cześć, Ula. Zajmujesz się robieniem sudoku, niektórych świąt oraz pomagasz przy robieniu wywiadów,
prawda?
U: Tak, jednak czasem mam też inne zadania, co miesiąc wyznaczamy nowe, lecz te przypadają mi
najczęściej.
K: Ile czasu zajmuje Ci zrobienie tych rzeczy?
U: Nie jest to jakoś bardzo długo, jednak do najkrótszych czynności także nie należy.
K: Jaka według Ciebie panuje atmosfera w redakcji?
U: Bardzo miła i przyjemna.
K: Czy zdarza Ci się, że nie masz już siły na dalszą pracę? Co Cię wtedy motywuje?
U: Tak, czasem najzwyczajniej mi się nie chce. Wtedy Natalia pisze mi po kilkanaście razy, abym to wykonała.
Robi mi spam i robię to.
K: Cześć, Pola. Zajmujesz się robieniem memów i niektórych świąt, prawda?
P: Tak, zgadza się.
K: Ile czasu zajmuje Ci zrobienie tych rzeczy?
P: Zależy od ilości moich zadań, ale zazwyczaj 15-25 minut.
K: To całkiem nieźle. Czy zdarza Ci się, że nie masz już siły na dalszą pracę? Co Cię wtedy motywuje?
P: Raczej nie zdarza mi się, ale naszą główną motywatorką jest Nati.
K: Czy kierujesz się czymś, kiedy wybierasz memy?
P: Wiadomo, nie każde memy nadają się do gazetki, ale staram się, żeby były w miarę zabawne i nikogo nie
uraziły.
K: Cześć, Jagoda. Zajmujesz się robieniem Chichotków, niektórych świąt oraz spisem treści, prawda?
J: Tak.
K: Czy możesz nam powiedzieć, ile czasu zajmuje Ci zrobienie tych rzeczy?
J: Myślę, że około godzinę, raczej nie więcej.
K: Czy zdarza Ci się, że nie masz już siły na dalszą pracę? Co Cię wtedy motywuje?
J: Hm... Prawdę mówiąc, to raczej nie mam takiej sytuacji, żeby mi się nie chciało zrobić czegoś do gazetki.
Zwykle mam na to ochotę w mniejszym lub większym stopniu, ale jednak.
K: Rozumiem, czy kierujesz się czymś, kiedy wybierasz żarty?
J: No cóż, w zasadzie to tak. Jak np. są święta Bożego Narodzenia, to biorę jakieś bardziej świąteczne żarty,
ale jak w danym miesiącu nie ma żadnego ważniejszego święta, to daję zwykłe.
K: Cześć, Ewa. Zajmujesz się robieniem okładki, prawda?
E: Tak.
K: Ile czasu zajmuje Ci zrobienie takiej okładki? Wiemy, że robisz jedną na cały rok, ale to pewnie dużo pracy?
E: Około półtorej godziny.
K: Czy możesz powiedzieć, jak przebiega tworzenie takiej okładki?
E: Najpierw robię tło, później napis, potem takie rzeczy jak np. wieża, narzędzia astronomiczne itp. dalej
Kopernika (na każdej) a następnie szczegóły i drobne poprawki.

Sudoku
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Konkurs
Zrób tabelkę z dwiema rubrykami:
,,Lekcje zdalne" i ,,Zwykła nauka". Porównaj
w niej obie formy nauki, a na koniec napisz
podsumowanie, w którym powiesz, które z nich
Ci bardziej odpowiada oraz dlaczego. Tabelkę
możesz zrobić na komputerze lub ręcznie.
Zachęcamy do wysyłania plików lub zdjęć na
koperniczki@gmail.com
do 20 maja. Zapewniamy, że praca nie pójdzie na
marne! Prosimy podpisywać się imieniem,
pierwszą literą nazwiska i klasą, żebyśmy
mogli rozdać nagrody, kiedy
wrócimy do szkoły.
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Nasze źródła
Memy: Facebook, Memy.pl, Paczaizm, Joe
Monster, Oaza Memów, Blasty.pl, Jeja.pl
Sudoku: eduzabawy.com,family-sphere.com
Żarty: xdpedia.com, kawały.tja.pl
Dzień matki: Wikipedia.pl
Międzynarodowy Dzień Pracy: Wikipedia.pl
Dzień flagi: Wikipedia.pl
Święto Konstytucji Trzeciego Maja:
Wikipedia.pl
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Autorki
materiałów
Okładka: Ewa Skalska 6B
Spis treści: Jagoda Zając 6B
Konkurs: Natalia Zaród 6B
Memy: Pola Krakowiak 6B
Chichotki: Jagoda Zając 6B
Dzień Matki: Ula Urbaś 6B
Świętujemy urodziny: Natalia Zaród 6B
Dzień Flagi: Ula Urbaś 6B
Międzynarodowy Dzień Pracy: Pola Krakowiak 6B
Sudoku: Ula Urbaś 6B
Plotki szkolne: Natalia Zaród 6B
Święto Konstytucji 3 maja: Pola Krakowiak
Komiks: Hanna Gawlik 6B
Opieka merytoryczna - mgr Kinga Maj
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Następny numer
już w czerwcu!

