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          SERDECZNIE WITAMY UCZNIÓW KLAS I
                 W MURACH NASZEJ SZKOŁY!

.

1 września 2015
roku progi naszej
szkoły
przekroczyło 62
dzielnych
pierwszoklasistów,
którzy z
uśmiechem zostali
powitani przez
naszą
społeczność
szkolną.
Uczniowie zaczęli
naukę w trzech
klasach
pierwszych: I a
(wych.: mgr
Małgorzata
Dudała),

I b (wych.: mgr
Gabriela Polak), I
c (wych.: mgr
Gabriela Dybała).
Czy wiecie, że do
klas I uczęszcza
łącznie 29
dziewczynek i 33
chłopców? W
ostatnich dniach
września
zapytaliśmy
pierwszaków, jakie
są ich wrażenia po
pierwszym
miesiącu nauki w
SP40. Oto kilka
wypowiedzi:
Bardzo lubię

zajęcia
wychowania
fizycznego, na
których
uczestniczymy w
klasowych
zawodach
(Nicolas
Szczypiński, I b),
Podobają mi się
zajęcia
plastyczne. Lubię
bawić się w
świetlicy szkolnej
(Marta Zawadzka,
I a), Lubię język
angielski, bo
uczymy się
obcego języka
(Oliwier Pagacz, I
b

), Najbardziej 
podoba mi się
świetlica, bo jest
miła pani, jest
fajnie i można się
bawić (Sandra
Polewska, I b),
Podobało mi się,
jak robiliśmy
światełka. Lubię
odrabiać zadania i
grać w piłkarzyki 
(Julia Wojtasik, I
a), Uwielbiam
plastykę!
Podobają mi się
przerwy, bo
można zjeść
zdrowe śniadanie
(Lucyna
Sadowska, I c

), Bardzo fajne są
lekcje, bo można
się dużo
dowiedzieć
(Aleksandra
Kwatera, I b),
Podoba mi się
odrabianie lekcji.
W szkole lubię
bawić się z
kolegami.
Uwielbiam być w
szkole!  (Maciej
Ungrowski, I a),
Życzymy
pierwszakom
wspaniałych
szkolnych
przygód! 
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Szlak Orlich
Gniazd
przyciąga
wielu
amatorów
pieszych
wycieczek po
Jurze
Krakowsko-
Częstochowskiej. 
Wśród nich
znaleźli się
także
uczniowie klas
II b i II c.
Postanowili
wybrać się na
wycieczkę do
Mirowa, by
zwiedzić  ruiny
zamku 
i wysłuchać
legendy o
Mirze i Bobolu
oraz pięknej
białogłowie,

która ich
poróżniła.
Następnie
czerwonym
szlakiem udali
się do Bobolic,
gdzie
zobaczyli
pięknie
odnowiony
zamek.
Obejrzeli
komnaty
zbudowanej w
II połowie XIV
wieku warowni 
oraz
zbrojownię. 
Wysłuchali
ciekawej
historii jej
powstania, 
którą
opowiedział
przewodnik.
Wracając

podziwiali
Skałki
Mirowskie i
zajrzeli do
napotkanej po
drodze jaskini. 
Był czas na
posiłek,
zabawy na
świeżym
powietrzu oraz
zakupienie
pamiątek. 

Czy wiecie,
że ..
Konstrukcja
zamku w
Mirowie opiera
się na wysokiej
skale, ponad
którą wznosi
się wysoka
wieża.
Doskonały
punkt

obserwacyjny
umożliwiał
kontakt z
rycerzami na
bliźniaczym
zamku w
Mirowie.
Warownie
stanowią
element
składowy
Szlaku Orlich
Gniazd, który
biegnie w
kierunku od
Krakowa do
Częstochowy 
i obejmuje
zamki oraz
runy. 
Kilkanaście
twierdz
powstało z
konieczności
obrony granic i
najważniejszych

szlaków
handlowych.
Wspomniany
system
obronny
stworzył Król
Kazimierz III 
Wielki.
Przed wieloma
laty bliźniacze
zamki Mirów 
i Bobolice
należały do
dwóch braci
Mira i Bobola,
od których
pochodzą ich
nazwy. Za ich
panowania
zamki rosły w
potęgę, a to za
sprawą łupów
przywożonych
z licznych
wypraw
wojennych.

Zgromadzone
bogactwa
ukrywał
specjalnie
wykopany
podziemny
tunel, łączący 
dwie twierdze. 
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Na jego straży
stała
czarownica,
która odstraszał
a
wszystkich
porażając ich
swoimi
czerwonymi
oczami. 
Pewnego

dnia prócz
skarbów bracia
przywieźli w
swe rodzinne
strony piękną
białogłowę.
Zakochali się w
niej od
pierwszego
wejrzenia i nie
mogąc dojść

do porozumienia
postanowili
rzucić o nią los.
Szczęście
uśmiechnęło się
do Bobla, który
ożenił się z
księżniczką. 

Wybranka jego
serca pokochała
jednak Mira i
spotykała się z
nim potajemnie
w podziemnym
tunelu. Bobol
odkrył zdradę    
i ugodził
mieczem w
pierś swojego

brata. Żonę
nakazał
zamurować w
tunelu. Do dziś
dnia nocą
można spotkać
białą damę,
która z wieży
zamku w
Bobolicach
spogląda

w kierunku 
Mirowa.

. .

24 września
2015 r.
uczniowie klas
I-III,
uczęszczający
do świetlicy
szkolnej, wzięli
udział w
zajęciach
zatytułowanych
"Zaprzyjaźnij
się z książką!".
Na początku
zajęć otrzymali
tajemniczy list,
który, jak się
potem okazało,
napisały do
nich... książki!

Tak, tak -
książki! W
słowach
skierowanych
do uczniów
wspominały,
że "ze strachu
bledną im
twarze, gdy kto
ś kredkami po
nich maże"!
Uczniowie,
wraz z
prowadzącą
zajęcia, mgr
Moniką Kałużą
, zastanawiali
się, dlaczego
warto czytać

książki.
Rozmawiali
również na
temat książek,
które lubią
czytać.
Metoda
niedokończonych
zdań pomogła
uczniom
wyrazić swoje
zdanie i
jednocześnie
poznać opinie
koleżanek i
kolegów.
Następnie
uczestnicy
zajęć zostali,

przy pomocy
losowania,
podzieleni na
grupy i
otrzymali
zadanie,
którym było
prawidłowe
ułożenie w
kolejności od
autora do
czytelnika
drogi
powstawania
książki.
Podczas zajęć
dzieci miały
także okazję
zobaczyć,

jak wygląda
książka
zadbana, a jak
zniszczona.
Wskazując
różnice
pomiędzy
dwoma
egzemplarzami,
a także na
podstawie
wysłuchanego
wiersza Nie
zaginaj ,
uczniowie
ułożyli
regulamin pod
nazwą "Jak
obchodzić

się z książką?
". Na
zakończenie
zajęć dzieci
wykonały
zakładki do
książki, które,
zgodnie z
obietnicą, mają
im służyć
podczas
czytania
ciekawych
lektur i
pasjonujących
przygód
bohaterów
literackich. 

                     ZAPRZYJAŹNIJ SIĘ Z KSIĄŻKĄ! -
      PROPAGUJEMY CZYTELNICTWO W ŚWIETLICY

. .
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Często
wracam
myślami do
czasu
spędzonego w
Dźwirzynie
podczas
tegorocznych
wakacji.
Wspominam
kąpiele,
zabawy w
piasku,
spacery
brzegiem
morza, zachód
słońca.
Szczególnie
utkwiła mi
jednak w
pamięci
wycieczka do
„Parku
wieloryba” w
Rewalu.
Niezwykła

atrakcja
stwarza
turystom
możliwość
poznania
Bałtyku – jego
ukształtowania,
klimatu, fauny i
flory. Można
dowiedzieć się
więcej o
rybach oraz
ssakach
żyjących w
Morzu
Bałtyckim.
Niektóre z nich
budzą
przerażenie,
jak na
przykład 
potwory z
najciemniejszych
otchłań
morskich –
samogłowy

czy
zwisłoszczęki.
Strach i
zarazem
podziw
wywołują
„Giganci z
oceanów”:
walenie, rekiny
czy ogromne
kałamarnice. 
W Krainie
Piratów i
Papug mogłam
znaleźć
odpowiedź na
pytanie: Jak
wygląda i żyje
prawdziwy
pirat?
Niezwykle
atrakcyjna
okazała się
także wizyta w
„Bajkowej
chacie”,

do której
zaprosili mnie
Jaś i Małgosia,
Królowa
Śniegu, Śpiąca
Królewna,
wampir
Drakula i
Frankenstein.
W podróży po
świecie baśni i
iluzji
towarzyszyły
mi także
czarownice,
nietoperze i
pająki.
Zgubiłam
gdzieś 
swoje ciało i
obawiałam się,
że moja głowa
już na zawsze
pozostanie w
tej chacie jako
jeden

z eksponatów
umieszczonych
na talerzu.
Czy wiesz, 
że ….

Samogłów to
gatunek ryby
zamieszkującej
niemal
wszystkie
morza i
oceany strefy
ciepłej i
umiarkowanej.
Ciało ma silnie
spłaszczone i
pokryte grubą
skórą.
Odżywia się
meduzami,
kalmarami i
larwami
węgorzy.
Chętnie zjada
także plankton
i mięczaki.

Zwisłoszczęk
to gatunek
niewielkiej ryby
głębinowej z
rodziny
wężorowatych.
Odznacza się
rzadką wśród
zwierząt
zdolnością do
czerwonej
bioluminescencji
(świeci na
czerwono).
Ola Zawalska,
klasa II b.
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Oliwia Cisło,
uczennica
klasy II b i
wielka
miłośniczka
zwierząt,
postanowiła się
podzielić z
czytelnikami
szkolnej
gazetki
zebranymi
przez siebie
ciekawostkami
o kotach.
Zapraszamy
do lektury i
poszerzenia
swojej wiedzy
na ten temat.

Koty są
sympatycznymi
i wrażliwymi
zwierzątkami.
Dobrze widzą

w ciemności i
mają 
wspaniały
słuch. Ich
zachowanie
oraz
przyzwyczajenia
wynikają z
cech
wrodzonych.
Naturalna jest
dla nich
ruchliwość,
ciekawość
otaczającego
ich świata oraz
odwaga w jego
poznawaniu.
Bardzo lubią
się bawić.
Typowe dla
kocich
igraszek jest
przesadne
powtarzanie
pewnych

ruchów i
zachowań
zaobserwowanych
u dorosłych
osobników.
Małe kotki
bawiąc się
rozwijają
umiejętności
łowieckie. Koty
są typowymi
drapieżnikami -
polowanie jest
dla nich
czynnością
instynktowną.
Atakują
wszystko, co
się porusza.
Na proces
polowania
składają się
następujące
elementy:
skradanie się,
zatrzymywanie

się, zasadzka,
atak,
przygwożdżenie
do ziemi i
zabijanie.
Wszystkie są
z natury
obszarnikami,
nawet te, które
zamieszkują w
domu. W
przerwie
między
zabawą a
polowaniem
chętnie
wylegują się w
ciepłych 
i cichych
miejscach.
Zarówno koty
dzikie, jak 
i domowe
poświęcają
bardzo dużo
czasu na sen. 

Sposoby
porozumiewania
się kotów:
głosowy
(mruczenie,
miauczenie,
gniewne
skrzeki,
wściekłe
zawodzenie);
język ciała
(wyraz
pyszczka,
postawa,
położenie
ogona); dotyk
(pocieranie się
nosami,
przytulanie,
wzajemne
mycie);
zapach
(znaczenie
terytorium,
identyfikacja
osobnicza). 
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Ulubionym
sposobem
porozumiewania
się kotów są
przeciągłe,
ciche
miauknięcia.
Wskazówką
humoru kota jest
ogon.
Podniesiony
pionowo do
góry, jest
sygnałem chęci

nawiązania
kontaktu z
człowiekiem,
obniżony ogon
oznacza
rezerwę i
obawę. Koty to
czyścioszki!
Samodzielnie
doskonale dbają
o utrzymanie
futra w
czystości. Za
pomocą

szorstkiego
języka i
zwilżonych śliną
łapek „myją”
wszystkie
dostępne części
ciała.
Oliwia Cisło, 
klasa II b

Kotek się
uczy ...
Dość już figlów.
Nasz kocina
pierwszą klasę
dziś zaczyna.
Ogon? Ogon
jeden mam,
policzyłem sobie
sam!
Nosek — jeden.
Łapką czuję.
Teraz uszy
porachuję.

Dwa mam
uszka! Myję
dwa,
więc odpowiedź
nie jest zła.
Przytulę się do
kanapki,
będę teraz
liczyć łapki
jedna,
druga,
trzecia,
czwarta...
Ta odpowiedź

piątki warta!
Dość już mam
tych kocich
psot.
Jestem uczeń, a
nie kot! 

Stefania
Szuchowa

                           KOCIE ZWYCZAJE ...
                           NADESZŁA JESIEŃ ...

Jesień 
przyszła do
nas
niepostrzeżenie.
Przyroda
zaczyna
zmieniać
swoje szaty.
Na zajęciach
lekcyjnych w
szkole
podejmujemy
tematy
związane z
nadejściem
kolejnej

po lecie pory
roku. Dla
Wiktora
Łaganowskiego,
ucznia klasy II
b, stało się to
inspiracją do
poszukiwania
ciekawostek
związanych z
jesienią, które
postanowiliśmy
zamieścić we
wrześniowym
numerze
gazetki.

Jesień
astronomiczna
zaczyna się 23
września
równonocą,
trwa do
przesilenia
zimowego 22
grudnia. W
ostatni dzień
października
odwoływany
jest czas letni -
przestawiamy
wtedy zegary o
jedną godzinę

wstecz.
Temperatury
powietrza
wahają się
pomiędzy 5 a
15 stopni
Celsjusza.
Jesienią
występuje
największa
różnorodność
grzybów. W
Polsce z około
5 tysięcy
gatunków
zbierane

są tylko
nieliczne. 
Jesień 
to także sezon
na jabłka. Co
piąte jabłko na
europejskim
stole pochodzi
z polskich
sadów.
Najbardziej
pochmurnym
miesiącem
roku jest
listopad, mimo
to największe

opady
przypadają na
lipiec. 

Wiktor
Łaganowski,
klasa II b

. .. .
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                      KRZYŻÓWKA... Z NAGRODĄ

.

.

Wydrukuj
krzyżówkę w
domu. Rozwiąż
ją, podpisz
swoim imieniem
i nazwiskiem
oraz klasą, do
której chodzisz,
i wrzuć
rozwiązanie do
pudełka w
świetlicy
szkolnej.

Na poprawne
rozwiązania
czekamy do 8
października.
Spośród osób,
które poprawnie
rozwiążą
krzyżówkę,
wylosujemy
jedną, która
otrzyma
nagrodę-
niespodziankę!

.

.


