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To miejsce czeka na
Twój zwycięski projekt!

Regulamin konkursu na projekt okładki do gazetki SuperJordanek

1. Celem konkursu jest zaprojektowanie okładki do gazetki wychowanków OPP1
noszącej tytuł SuperJordanek.
2. Każdy uczestnik zajęć w Jordanku może wykonać dowolną liczbę projektów.
3. Projekt należy przygotować w formie pracy plastycznej wykonanej dowolną
techniką płaską w formacie A4.
! Projekt powinien zawierać elementy związane z wybraną porą roku.
!! Prosimy nie zamieszczać oznaczeń dat i numerów wydań.
4. Projekty prosimy przekazać wychowawcy prowadzącemu zajęcia, na które chodzi autor projektu do dnia 15 grudnia 2017r.
5. Prace zostaną ocenione przez jury, w którego skład wejdą członkowie redakcji
gazety SuperJordanek oraz pani Małgorzata Bockenheim (prowadząca Warsztaty
plastyczne i Warsztaty teatralne).
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w drugim numerze SuperJordanka.
7. Zwycięskie projekty stanie się oficjalną stroną tytułową gazetki.
Czekamy na Wasze prace!!

Od redakcji
Po wakacjach kontynuujemy wydawanie gazetki SuperJordanek. W ty numerze
przeczytacie o giełdzie rzeczy używanych i dziwnych albo ciekawych domach. Jest też
konkurs. Będą komiksy też dwujęzyczny, po polsku i angielsku. Zachęcam do czytania
Maja Grzeszczyk.

Czy zastanawialiście się jak ludzie budują domy ?
Dom na klifie
Ten dom znajduje sie w Australii. Obecnie nie ma
ceny, więc nikt go nie kupił. Ma trzy sypialnie, dwie
łazienki i jeden garaż. Moim zdaniem istnieje ryzyko,
że dom spadnie do oceanu.

Dom samolot
Ten samolot to boeing 727 z roku 1965. Samolot
został przeniesiony z San Jose na Kostaryke. To
część luksusowego hotelu Costa Verde . Za noc
zapłacicie 350 dolarów.

Dom muszla
Jedna
ściana
domu
wykonana
jest
z kolorowego szkła. Dom muszla ma cztery
sypialnie, trzy łazienki i jeden pokój gościnny.
Został zbudowany w Mexico City. Otoczony jest
blokami mieszkalnymi z trzech stron.

Krzywy Dom
Ten dom znajduje się w Sopocie. Krzywy dom
odnajdzie na liście "miejsc wyjętych z bajki"
portalu BBC.

Szklany dom w Tokio
To dom, który ma 3 małe piętra a żeby dostać sie z
jednego na drugie to musisz wchodzić
po
małych
schodkach. Nie ma tam żadnych ścian.
Ja bym tam nie mieszkała,
ponieważ wszyscy by
mnie wdzieli.
Dom Etgara Kereta
W tym domu mieszkał Etgar Keret (pisarz). Nie
można w nim się zameldować. Został wybudowany
w 2012 roku. Zgodnie z planem miał być rozebrany
w 2016 roku, lecz to się nie stało. Mieszkańcy nie
chcieli tego. Można zapisać się, żeby go zwiedzać.

Napisała: Maja Grzeszczyk
W świecie: niesamowite domy

Giełda rzeczy używanych
Pani dyrektor zorganizowała taką giełdę w Jordanku
i uznałyśmy to za bardzo ciekawy temat. Poszłyśmy do
sali, w której odbywa się wyprzedaż i zapytałyśmy
kupujących i sprzedających o to czym jest giełda.

Dowiedziałyśmy się, że giełda rzeczy używanych to takie miejsce, w którym można
wymieniać towary lub kupować je.
Zadałyśmy kilka pytań uczestnikom giełdy.
Jak to się stało że w Jordanku powstała giełda?
Stało się to tak, że chcieliśmy pokazać dzieciom jak
można sprzedając uczyć się i bawić. Można też nauczyć
się jak nie wyrzucać rzeczy na śmietnik ale dawać im
drugą szansę na wykorzystanie.
Dlaczego giełda odbywa się właśnie dzisiaj czyli 4 listopada?
Tak było po prostu wygodnie. Chcieliśmy ją zorganizować we wrześniu, ale niestety
osobom, które były organizatorami ten termin nie odpowiadał.
A my o giełdzie myślimy, że...
… można ją zorganizować wszędzie Na przykład na dworze albo pod dachem.
...można zyskać nowe przedmioty, sprzedać stare.
...można też uporządkować swoją szafę.
Uczestnicy giełdy wychodzą uśmiechnięci, ponieważ zyskali dużo pieniędzy, nowe
kontakty i pozbyli się starych przedmiotów.

Komiks

