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                    WIELKI POWRÓT DO SZKOŁY!

Temat miesi

happy halloween
Za nami święto duchów pełne magii, dyń i
nietoperzy, gdzie roi się od słodyczy oraz
psikusów. Zabawa w strachy okraszona

szalonymi dekoracjami, wyszukanymi strojami, 
przerażającym makijażem. Za nami halloween!

Zajrzyjcie koniecznie na str. 3.

Wywiad z Grzegorzem
Kasdepke, pisarzem, autorem
scenariuszy, dziennikarzem.
Przez wiele lat redagował
"Świerszczyk". Spotkały się z
nim nasze redakcyjne koleżanki:
Julia, Oliwia, Basia i Oliwia.
                        str.2

Oj, w szkole się dzieje. Wieści
szkolnej treści to wiadomości
szkolne z ostatniego miesiąca.
Przeczytaj, czym jest dziennik
elektroniczny, kto najwięcej wie
o papieżu i dlaczego tańczono
rock and rolla...
                            str. 4

GK

Chcesz być zawsze na topie?
Wiedzieć, co jest modne, jaką
książkę przeczytać, co jeść, aby
być zdrowym?
           Dla ciebie jest str. 6

Nasi uczniowie już zdobywają
najwyższe miejsca w sporcie

                      str. 5

Aleksandra Błaszczyk

fit. J. J
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Wywiad z ciekawym człowiekiem... 
Grzegorz Kasdepke - autor książek dla dzieci 

Co Pana inspiruje do pisania książek?

Moją inspiracją do napisania książek ,,Kacper z
szuflady" i ,,Kacperiada" był mój syn Kacper, który ma
teraz 20 lat. Tak naprawdę to Kacper był moją
inspiracją do pisania. Kiedy byłem mały, to nie
chciałem być bajko-pisarzem, bo nie znam żadnego
młodego chłopaka, który chciałby nim zostać.

Jaka była Pana ulubiona potrawa z dzieciństwa?

Moją ulubioną potrawą były ciemne kluski nazywane
kiedyś kluskami łyżką kładzionymi, robiła je moja
babcia lub mama.

Ile książek Pan napisał?

Napisałem na pewno więcej niż 40 książek, niektóre
cienkie jak moja ostatnia książka ,,Nie chcę być
księżniczką", albo długie jak np. ,,Detektyw
Pozytywka".

Co trzeba zrobić, żeby zostać pisarzem? 

Receptura jest prosta. Trzeba dużo czytać.

Dziękują za rozmowę: 

Basia Pniak, Oliwia Lewandowska, Oliwia Śmigiela
i Julia Jastrzębska
                                                               

Czy lubi Pan podróżować?

Tak, bardzo lubię i już niedługo pojadę do Niemiec, też
na takie spotkanie autorskie, ale nie po niemiecku,
tylko po polsku dla moich polskich czytelników
mieszkających w Niemczech.

Jaka była Pana ulubiona książka z dzieciństwa?

Moje ulubione książki to były komiksy o ,,Tytusie,
Romku i Atomku'' Papcia Chmiela.

Jakie książki planuje Pan napisać w najbliższym
czasie?

Piszę teraz dwie książki: jedną o dziewczynce, która
zaprzyjaźniła się z arbuzem, a potem go zjadła. A
druga książka jest o ,,Detektywie Pozytywce''.

18 października uczestniczyłyśmy w Dziecięcym
Saloniku Filmowym w kinie Amok w Gliwicach,
gdzie spotkałyśmy się z pisarzem, autorem
książek dla dzieci - Grzegorzem Kasdepke.
Przeczytajcie, co nam powiedział:

G. Kasdepke

Kasdepke

fot. Jastrzębska

Grzegorz
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Dlaczego lubimy się bać?

Temat miesiąca: Halloweenowa maskarada 

Halloween to święto wywodzące się z Ameryki,
obchodzone w wieczór 31 października.
Najhuczniej obchodzone jest w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej
Brytanii.
To święto duchów w Polsce pojawiło się w latach
90-tych. Głównym symbolem halloween są dynie,
duchy, czarownice i inne maszkary, między
innymi Krwawa Mary.

poznając w ten sposób tradycje innych krajów oraz
słownictwo w tym kręgu tematycznym.

Strachy na lachy
Straszne opowieści zawsze budziły zainteresowanie,
bo lubimy się bać, dreszczyk emocji sprawia, że
rośnie nam poziom adrenaliny. Wszystkie dzieci boją
się Krwawej Mary, ale przynajmniej co drugie próbuje
ją wywołać z lusterka. Ogromną popularnością cieszą
się książki o wampirach i wilkołakach. Znanym
filmowym horrorem jest opowieść o Samarze Morgan. 
Bohaterowie horrorów mają częstą cechę wspólną:
przerażający wygląd, kontakt z zaświatami. 

Maskarada 
Kto chce świętować halloween, musi wykonać
odpowiedni makijaż i zaopatrzyć się w strój. Królują
barwy ciemne: czerń i czerwień. Makijaż typu zombie,
wampir, czarownica po przejściach.

il.

Alicja Sładkowska
Popularność w
Polsce
Rzadko
przebieramy się
i chodzimy po
domach z
okrzykiem
,,Cukierek albo
psikus! ". Ale
uczestniczymy
w zabawach na
języku
angielskim

Dziady
W pogańskiej Polsce obchodzono Dziady, czyli
dzisiejsze Zaduszki, przypadające po Święcie
Zmarłych. Nawiązywano wtedy kontakt z duszami
zmarłych, modlono się za nie, wierzono, że należy je
nakarmić miodem, kaszą, jajami. Rozpalano też
ogniska, które nie pozwalały wejść demonom do
świata żywych...                     
                                            Alicja Sładkowska

halloween

Michał Szczupał

Alicja Sładkowska

Marysia Rorot
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Dzień Papieski

DEN

      Samorząd Uczniowski  
               powołany!

   www.synergia.librus.pl
             e- dziennik

"Jan Paweł II Patron Rodziny" to temat XV Dnia
Papieskiego, który obchodziliśmy w naszej szkole 16
października, w rocznicę wyboru kardynała Karola
Wojtyły na papieża Jana Pawła II. Głównym punktem
uroczystości był konkurs pt."Jeden z dziesięciu ", w
którym wzięli udział wybrani uczniowie klas IV - VI.
Uczestnicy teleturnieju musieli wykazać się wiedzą na
temat naszego papieża. Z dwunastu uczestników
została wyłoniona najlepsza trójka: 
1 miejsce Zuzanna Gogolin VI a
2 miejsce Patrycja Ziemlanka IV b
3 miejsce Oliwia Lewandowska IV a
                                                          Barbara Pniak

fot. KK

Szkolny flesz
Dzień Edukacji Narodowej

W tajnych wyborach, które odbyły się w naszej szkole,
zostali wybrani reprezentanci uczniów, czyli Samorząd
Uczniowski w składzie:
Oliwia Kuźma
Ola Błaszczyk
Oliwia Lewandowska

Opiekunem SU została wybrana pani Alicja Leśko.
Samorząd ma już za sobą pierwszą inicjatywę, a
mianowicie zorganizował dyskotekę z okazji Dnia
Chłopca.
                                                      Oliwia Śmigiela

  Od 1 września tego roku nauczyciele w naszej szkole
nie posługują się już tradycyjnymi dziennikami
papierowymi, ale korzystają z tzw. e-dziennika, czyli
dziennika elektronicznego. Polega to na tym, że nasze
obecności, oceny, tematy są wprowadzana na
komputerze do programu librus. 
Podgląd do naszych postępów w nauce uzyskali także
rodzice, którzy otrzymali specjalny kod, przy pomocy
którego logują się do e- dziennika o każdej porze dnia i
nocy. Ma to swoje dobre i złe strony. Czasem zdążyło
się ocenę poprawić, zanim rodzic się z nią zapoznał... 
Oprócz tego można tam znaleźć bierzące informacje o
tym, co było na lekcji, kiedy sprawdzian, a kiedy
wycieczka. KK

         Dzień Edukacji Narodowej 
w naszej szkole uczciliśmy uroczystą
akademią przygotowaną przez uczniów
klasy IV a i IV b. Uczniowie podziękowali
wszystkim pracownikom szkoły wierszem i
piosenką. Nie obyło się bez radosnych, rock
and rollowych akcentów w wykonaniu Julii
Jastrzębskiej, Oliwii Lewandowskiej i Oliwii 
Śmigieli. Natalia Czapla i Patrycja Ziemlanka
przygotowały solowe utwory na flecie.
                                 Oliwia Lewandowska

fot. KK

Zuza, Patrycja, Oliwia
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Filip Pielot, uczeń klasy VI b, 
najlepszym rysownikiem w Zabrzu

Szkolna Uliczka Sukcesów

Julia, Marta, Michał, Natalia

zdj. autorzy I miejsca dla SP 15 w Biegu na
Orientację
             
            Pierwszy sukces sportowy
                          naszej szkoły 
                w nowym roku szkolnym!

Uczniowie naszej szkoły zajęli 1 miejsce 
XXVI Zawodach w Biegu na Orientację o Puchar
Zabrzańskiej Jesieni 

Punktacja indywidualna:
1 miejsce: Julia Siwiec
2 miejsce: Marta Soćko
2 miejsce: Łukasz Skowron
3 miejsce: Mikołaj Łupina
3 miejsce: Natalia Blacheta

  Gratulujemy!

                                                     Barbara Pniak
                                                                     

        Mateusz Pondo laureatem
       Antologii poezji dziecięcej

                            Okno
Czasem, gdy patrzę przez okno
Widzę kwiaty, las, ludzi tłum.
Oni biegną.
Stukot obcasów. Warkot silnika.
Spieszą do pracy, domów, szkół.
Gdzieś w oddali słychać wycie psa.
Oni biegną. Bez ustanku.
A na gałęzi siedzi ptak.
Śpiewając beztrosko nie zna czasu.
Czas się zatrzymał w moim oknie.
W śpiewie ptaka.
Patrzę przez okno.
Patrzę.
Patrzę.
                                    Mateusz Pondo

Antologia poezji dziecięcej to wojewódzki konkurs
poetycki dla uczniów wszystkich szkół. Finałem
zmagań poetyckich jest tomik wierszy.

W międzynarodowym konkursie plastycznym "World
Herituge Vision 2015" nasz kolega Filip Pielot, uczeń
klasy VIb, "wymalował" II miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Uznanie jurorów zdobył obrazek
przedstawiający zamek w Malborku.

                Na straganie książek 
to projekt realizowany w klasie III a
przez panią Joannę Kowolik. Dzieci nie
tylko czytają książki, ale ich treść
interpretują w niebanalny, artystyczny
sposób. Popatrzcie tylko na zdjęcie!

III a

fot. KK

fot. J. Kowolik
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Top Kącik!

Top Fryzura

   Mały Książę wśród nas

Uwierz w siebie 
z Nickiem Vujcic 

 Wiem co jem

Zaczynamy nowy dział w gazetce
czyli TOP FRYZURA.
Naszą top fryzurą na ten miesiąc
jest warkocz francuski zwany
potocznie francuzem.
Będzie nam potrzebna jedna
gumka. Zaczynamy od czoła.
Bierzemy nie za duże, nie za małe
pasmo włosów i dzielimy je na trzy
części. Prawą część przekładamy
nad środkową częścią. Lewą
część nad środkową. Powtarzamy
tę czynność, ale za kolejnym
razem dobieramy włosy leżące po
bokach głowy.Tak przeplatamy do
końca i wiążemy gumką.

      Aleksandra  Błaszczyk  

Czym zastąpić frytki z
ziemniaków?
Zastanawialiście się, czym
zastąpić frytki ziemniaczane, które
są pyszne, ale tłuste i bardzo
kaloryczne?
Przepis na zdrowe frytki z
marchewki.
Składniki:
4 marchewki, 2 ziemniaki, łyżka
oleju z pestek z dyni, liście laurowe,
sól i pieprz do smaku.
Przygotowanie:
Obierz marchewki i pokrój w
drobne paski. Następnie umyj
ziemniaki i pokrój w talarki. W
brytfannie poukładaj talarki, na
ziemniaczki połóż marchewki.
Tylko nie obieraj kartofelków, bo
będą mniej chrupiące. Polej olejem,
przypraw. Wstaw do pieca na 160
stopni na 1,5 godziny.
                     Julia J., Oliwia L.

Film ,,Mały Książę '' opowiada o
chłopcu, który mieszkał na planecie
niewiele większej od siebie
samego. Nie mieszkał tam sam,
mieszkał z różą, jego ulubionym
kwiatem, który sam zasadził. Ale
powoli zaczynało  mu się nudzić,
więc wyruszył w świat i zostawił
swoją różę. Po drodze spotkał
wiele osób, niektórych dobrych, a
niektórych nie. Dotarł na planetę, na
której nie było dzieci, byli tylko
dorośli. I po pewnym czasie on też
stał się dorosłym. Niektóre sceny
tego filmu były wesołe, inne smutne
lub wzruszające. Najbardziej
podobało mi się to, jak mały książę
znów stał się dzieckiem. 

Oliwia Śmigiela

Ala Sładkowska

          Bez rąk, bez nóg, 
            bez ograniczeń!
Jest to książka motywacyjna, a za
razem streszczająca życiorys
Nicka. W każdym rozdziale jest
opisane jakieś zdarzenie z jego
życia, a na koniec każdego
rozdziału jest dodana motywacja na
każdą sytuację. Nick jest
uznawany za największego
motywatora. Mimo różnych
przykrych sytuacji w jego życiu nie
poddał się i walczył dalej. Książa
jest naprawdę bardzo wciągająca,
ponieważ chcemy się dowiedzieć,
co dalej wydarzyło się w ciekawym
życiu Nicka. Polecam ją
przeczytać !!!
                   Zuzanna Gogolinmodelka

źr. Google
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Kącik sportowy: mecz
marzeń

Bliźniaki

    Jesienne bukiety III b

Kącik Fascynatów

Wygrana Polskiej reprezentacji 2:1
z Irlandią  zagwarantowała nasz
udział w Euro 2016, które odbędzie
się we Francji. W 13 minucie
meczu Krychowiak  zza pola
karnego strzelił w lewy róg
bramki.Trzy minuty później Irlandia
wyrównała 1:1. Przed końcem
pierwszej połowy Lewandowski
strzelił piękną bramkę "z główki".
Dzięki tej bramce Polska do końca
meczu prowadziła 2:1.Tym
meczem Polska jest w Euro 2016.

                            Filip Głowa
 

IIIb

Drzewa się mienią kolorowymi
liśćmi, więc skorzystajcie z
propozycji klasy III b i udekorujcie
swój pokój jesiennym bukietem.
Świetnym pomysłem jest także
własnoręczne wykonanie
wazonika.

W tym dziale
pokażę osoby
ubrane
podobnie. Na 
zdjęciu poka-
zane są dwie
dziewczynki z
klasy III B. Po
lewej stoi  Maja
Sano- cka, a po
prawej Ania
Czmoch ubrane
w takie same
bluzki. Moim
zdaniem
wyglądają
pięknie.
Martyna
  Walasek

               F1 2013 Classic Edition
 to niesamowita gra  o formule współprodukowana
przez FIA. Pewnie się zastanawiacie, czemu nie
opisałem części 2014, czy 2015. Ja odpowiem tak,  że
to jedyna część F1 w której jest dodatek "Classic
Edition''. No ale co to  w ogóle za dodatek?  O tym
później. 
 Mam tą grę i to szczęście, że mogę korzystać z
kierownicy z wbudowanym sprężeniem zwrotnym, co
polega na przekazywaniu drgań do kierownicy czyli
tak, jak na prawdziwym torze. Wtedy jeździ się
genialnie, choć w sumie myślę, że nawet kontrolerem
lub na klawiaturze też będzie się świetnie grało. A teraz
wracamy do dodatku "Classic Edition". To takie coś, co
przybliża nas do dawnych czasów F1. Są tam dawni
kierowcy, bolidy oraz tory z lat 80-tych i 90-tych XX
wieku. Gra jest ciekawa, fajna, a grafika rewelacyjna.
Polecam fanom motoryzacji i nie tylko.
                                                     Michał Szczupał 

fot. N. Blacheta
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Zagadka

Kącik sowy mądrej głowy

Ciekawostki

1. Służy do kopiowania.
2. Przepłyniesz nim Kanał La
Manche.
3. Izabela krócej.
4. Ciocia zdrobniale.
5. Przymiotnik od rzeczownika        
bankiet.
6. Kraj Draculi.
7. W płocie lub na wampira.
8. Inaczej Ocean Spokojny.
9. Miesiąc między wrześniem a      
    listopadem.
10. ................... mój ulubiony.
Polska sieć supermarketów.
11. Gatunek papugi.

Zuzanna Gogolin

Czy wiesz, że:

Ciąża słonia trwa 21 miesięcy.
Słoń w marszu potrafi rozpędzić
się nawet do 15 km/h.
Słonie osiągają dorosłość w wieku
12 lat.
Dorosły słoń waży około 5 ton.

Pożywienie:
trawy, liście, kory, bambusy i
owoce.
Długość ciała wynosi 5,5 - 6,4 m.
Lubią kąpać się w błotnych
sadzawkach.
Przeciętnie żyją od 40 do 60 lat.

                     Kamil Rzeszutek

krzyżówka

google

Narysuj 4
proste odcinki
bez odrywania
ręki, żeby
połączyć nimi
wszystkie 9
kółek. Linie
mają być
zerowej
grubości i
idealnie proste o
dowolnej
długości.

Zuzanna
Gogolin

il. Zuza

il. Zuza G.
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Tydzień  Marlenki Horoskop Emi

Poniedziałek: Przychodzi mała Marlenka do apteki i
mówi do aptekarki:
-Poproszę  aspirynę.
-Dobrze...zapakować?
-Nie dziękuję, poturlam...

Wtorek: Nauczycielka języka polskiego pyta się
uczniów:
-Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika ''niedziela''?
-Wakacje, proszę pani!

Środa: Co to znaczy, jeśli ktoś znajdzie cztery
podkowy?
To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.

Czwartek:
Marlenka z siostrą wracają ze szkoły i od progu wołają
:

-Mamo, mamo!
Wygrałaś
konkurs
klasowy "Czyja
mama jest
najpiękniejsza?"
Wszyscy
głosowali na
swoje mamy, a
ty dostałaś dwa
głosy...

Piątek: Pani pyta Marlenkę:
-Marlenko, powiesz  jakieś zdanie w trybie
oznajmującym?
-Koń ciągnie wóz.
-Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak, aby było
zdaniem rozkazującym.
-Wio!
                                           Paulina Opałka

Marlenka

Byk: Nauczysz się na niezapowiedzianą kartkówkę  z
przyrody i dostaniesz piątkę. Dostałeś ocenę nie
dostateczną,  teraz masz szansę to poprawić, bo jest
to twój szczęśliwy miesiąc.
Baran: Dostałeś ocenę niedostateczną, miałeś się
nauczyć na zeszły tydzień, ale ci się pomyliło, niestety
nie możesz tego poprawić. Jest ci smutno, ale nie
martw się, jest kropla nadziei, dostaniesz pięć z
zadania domowego z plastyki.
Bliźnięta: Niestety w tym miesiącu rozchorujesz się.
Gdy po chorobie przyjdziesz  do szkoły, będziesz miał
do napisania sześć testów.
Rak: W tym miesiącu dostaniesz super oceny, mama
cię doceni i nagrodzi super prezentem. Uważaj na to,
co mówisz, żeby kogoś nie urazić.
Waga: W tym miesiącu poznasz super kolegę na
placu zabaw. Pilnuj się, żeby nie dostać kary na
wychodzenie z domu. Przeczytaj zaległą lekturę.
Skorpion: Niestety dostałeś złe oceny i nie możesz
tego poprawić, a na dodatek dostałeś od mamy karę.
Widać jednak światełko w tunelu, szykuje się lepsza
passa.
Ryby: Przez cały miesiąc będziesz dostawał dobre
oceny, tak trzymaj! Również wśród znajomych
będziesz się cieszyć uznaniem.
Strzelec: W tym miesiącu zaczniesz uprawiać sport i
dostaniesz szóstkę z wf-u. Poza tym twoja sylwetka
nabierze "zabójczych" kształtów.
Koziorożec: Masz szczęście, w tym miesiącu
dostałeś kieszonkowe za dobre oceny i możesz je
wydać coś fajnego. Uważaj na kogoś ze swojego
otoczenia, obgaduje cię.
Wodnik: Dbaj o swoje zdrowie, zacznij się cieplej
ubierać, bo będziesz mieć problemy z gardłem i miną
cię andrzejkowe atrakcje w szkole.
Lew: Zobaczysz w telewizji fajny film, który zmieni
twoje patrzenie na świat. zaczniesz dbać o ekologię,
pomagać w schronisku. 
Panna: Przed tobą udany tydzień, zarówno w szkole
jak i w domu. Będzie wesoło i sympatycznie.
Obowiązki wypelnisz szybko i sprawnie, dzięki czemu
będziesz mieć dużo czasu dla siebie.

                                               Emilia Biela

il. Nicholas Pavino
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Dnia 30.11 odbędzie się impreza andrzejkowa.
Klasy 1 - 3 biorą udział w konkursie na najlepsze
przebranie andrzejkowe, a klasy 4-6 na najlepsze
przedstawienie lub skecz. Przedstawienie nie musi być
długie, mile widziane skecze. Poza tym każda osoba
musi mieć jakiś dodatek lub przebranie andrzejkowe. 
Nagrodą dla wygranej klasy jest puchar.

Zmiany na lekcjach wychowania fizycznego.
W tym roku szkolnym wszyscy uczniowie ćwiczą na
w-fie. Ci, którzy się źle czują, muszą zostać odebrani
przez rodziców do domu.

google

1 listopada-Wszystkich Świętych
2 listopada-Zaduszki
4 listopada- Barack Obama został wybrany na
pierwszego  czarnoskórego prezydenta USA (2008)
8 listopada-Dzień Zdrowego Śniadania
9 listopada-Dzień Wynalazcy
11 listopada-Narodowe Święto Niepodległości - dzień
wolny od szkoły
13 listopada-Dzień Niewidomych
14 listopada-Dzień Seniora
19 listopada-Dzień Filozofii
21 listopada-Dzień Telewizji, Dzień Życzliwości i
Pozdrowień
25 listopada-Dzień Pluszowego Misia
28 listopada-Dzień bez Zakupów
29/30 listopada-Andrzejki

                    Natalia Czapla, Julia Hosumbek
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Tylko zdrowe jedzenie!
W szkolnym sklepiku nie
znajdziecie już niezdrowych
przekąsek. Czas na fit styl życia!

Zuzanna Gogolin
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