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IDZIE JESIEŃ JESIENNE ŚWIĘTA

DZIEŃ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH

Halloween

Złota jesień

Roguz

Hallowen to święto duchów,
potworów i cukierków.
Święto to przywędrowało do
nas z Ameryki. Jednak nie
stamtąd się ono wywodzi.
Pierwszy raz halloween
obchodzono w Irlandii. 

Więcej na stronie 3.

PRZYRODA JESIENIĄ
Jesienią zachodzą w przyrodzie duże zmiany.
Z drzew spadają kolorowe liście, między którymi znaleźć można na pewno nie jednego
kasztana. Zwierzęta zbierają jedzenie na zimę,  szykując się do snu zimowego. 

Dominika Łuczak 5c

Wszystkich Świętych  –
rzymskokatolicka
uroczystość obchodzona 
1 listopada ku czci
wszystkich znanych 
i nieznanych z imienia
świętych. Następnego dnia
Polacy odwiedzają
cmentarze, aby ozdobić
groby swoich bliskich
kwiatami i zapalić znicze.

 Uroczystość Wszystkich
Świętych wywodzi się
głównie z czci oddawanej
męczennikom. Pierwotnie
święto to obchodzono 13
maja.
W Polsce Dzień Wszystkich
Świętych jest ustawowo
wolny od pracy. 

Marta Cieślak 6b

Narodowe Święto
Niepodległości.

Polskie święto państwowe
obchodzone 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania
przez Polskę niepodległości
w 1918, po 123 latach
zaborów (1795–1918).
Jowita Antoniewska 5c

Jesienne
zmiany

Jesień - to taka pora roku,
Gdy wiewiórki już po
zmroku,
Zbierają orzeszki i żołędzie
Jako zapasy, kiedy zima
nadejdzie.

Lisy budują swe jamy
I mówią do zimy ,,Witamy!”
Grzybiarze grzyby zbierają
I na kolejne czekają.
Zaś większość ptaków już odlatuje
I w ciepłych krajach przezimuje.
Barwy jesiennej przyrody są piękne
Aż odbierają każdemu mowę!
Kto tego nie widzi, nie widzi niczego
Bo takie kolory zachwycają każdego!

Kamila Płonek 5A

Wiktor Stępniewski

Wiktor Stępniewski

Natalia

Wiktor Stępniewski
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NASZE SPRAWY

NameExoWorlds – zagłosuj na nazwy dla planet pozasłonecznych

Konkurs jest
prowadzony przez
Międzynarodową Unię
Astronomiczną (IAU),
organizację uprawnion
ą do nadawania
oficjalnych nazw
obiektom w kosmosie.
Na liście obiektów do
nazwania jest m.in.
pierwszy
pozasłoneczny układ
planetarny PSR
1257+12 odkryty
przez prof. Aleksandra

Wolszczana. Ludzie
nadają nazwy
obiektom na niebie od
tysięcy lat. Jednak
obecnie jedyną
organizacją uprawnion
ą do nadawania
oficjalnych nazwa
obiektom w kosmosie
jest Międzynarodowa
Unia Astronomiczna.
To pierwsza okazja
dla społeczeństw na
całym świecie do
zdecydowania

o nazwach obiektów
niebieskich, a na
dodatek po raz
pierwszy od kilkuset
lat zostaną nadane
nazwy gwiazdom.
Spośród
wymienionych 20
gwiazd posiadających
układy planetarne,
nazwane zostanie 15,
bowiem pozostałe
posiadają historyczne
nazwy. Nazwy 
zostaną także

nadane planetom we
wszystkich 20
układach (łącznie 32
znanym planetom).
Przyszło 247
propozycji.
Głosowanie -
nameexoworlds.iau.org/exoworldsvote.
Konkurs zakończy się
31 października.

Michał Kiedrzyński 6b

Podręczna gra w stylu retro
Ta kieszonkowa gra odwołuje się do stylu retro – nie tylko zawartość, ale i
opakowanie przywołują wspomnienia sprzed lat. Wykonana ręcznie,
nawiązuje do tradycji i minionych, choć nie tak odległych lat.
Love Hulten to szwedzki projektant pracujący w Göteborgu. Samodzielnie
opracowuje on tworzone przez siebie przedmioty. Gra retro, wykonana z
wielką pieczołowitością, bazuje na technice skrytej w niewielkiej, drewnianej
skrzynce. Jej wymiary to jedynie 8x8x4 cm. Inspirowana czasami mody na
Game Boy’a, spodoba się wszystkim miłośnikom dawnych gadżetów.
Niestety nie jest znana jeszcze jej cena.

Wiktor Stępniewski VIb

CZY SKLEPIK
PRZETRWA ?

Czy sklepik
przetrwa?
      W naszej szkole
od lat działa sklepik
„Ostatnia deska
ratunku”, którym
opiekuje się Pani
Małgorzata
Wędrychowicz.
Sprzedają w nim
uczniowie z klas IV-
VI. Zawsze półki
uginały się pod

ciężarem batoników,
cukierków, słodkich
napojów i żelków, a
teraz – samo
zdrowie. 
Niestety ta zmiana
nie wpłynęła
korzystnie na
dochody sklepiku.
Kiedyś do lady
ciągnęły się długie
kolejki łakomczuchów
z całej szkoły, a teraz
„pustawo”. Na pewno
miała na to wpływ
zmiana produktów

na zdrowsze, a co za
tym idzie droższe i
pojawienie się
konkurencji –
automatu.
      Czy sklepik
przetrwa? Zapytamy
Dominikę Najder –
uczennicę klasy 6b i
przewodniczącą
sklepiku.
- Cześć Dominika, 
Powiedz mi, czy
według Ciebie sklepik
przetrwa?
- Myślę, że nie.

Nie przetrwa, gdyż
jest mało klientów tzn.
mało osób kupuje w
sklepiku. Poza tym
mamy konkurencję,
która jest na dole.
Jest to automat.
- A jak myślisz,
dlaczego klientów jest
coraz mniej?
- Ponieważ coraz
więcej osób,
szczególnie
pierwszoklasiści,
chce zaimponować
kolegom i kupuje

w automacie. Kolejną
ważną rzeczą jest to,
że nie mamy już
produktów, które
świetnie się
sprzedawały, jak np.
lizaki czy żelki.
- Uważasz więc, że
zmiana asortymentu
na zdrowszy,
niekorzystnie
wpłynęła na obroty
sklepiku?
-Tak uważam.
Jednak zachęcam
wszystkich

do kupowania w
sklepiku.
- Co jest w tym
takiego dobrego?
 - Zachęcam,
ponieważ kupowanie
w sklepiku jest
korzystne dla szkoły,
gdyż zarobione
pieniądze są
przeznaczane na jej
potrzeby.
- Czyli kupując w
sklepiku wspieramy
szkołę?
- Tak.

- Dziękuję Ci za
rozmowę. 

Szkolna świetlica

Sklepik szkolny
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WYDARZENIA

HALLOWEEN

Światowy 

Dzień 

Zwierząt

Święto obchodzone
corocznie 4
października w dzień
wspominania w
Kościele
powszechnym  

świętego Franciszka 
z Asyżu, patrona
zwierząt, ekologów i
ekologii. Św.
Franciszek w stosunku
do człowieka i przyrody
wyrzekł się chęci
dominacji oraz
wyznawał ideę
braterstwa wszystkich
stworzeń. Głosił, że
wszyscy mieszkańcy
Ziemi są braćmi, bez
względu na charakter,
poglądy, narodowość,
stan majątkowy

 i każdy, kto prosi o
pomoc, wróg czy
przyjaciel powinien być
wysłuchany i przyjęty.

Światowy Dzień
Zwierząt został
ustanowiony w 1931
roku na konwencji
ekologicznej we
Florencji i rozpoczyna
Światowy Tydzień
Zwierząt (ang. World
Animal Week) trwający
do 10 października
Obchody Dnia mają na
celu zmienić
zachowanie ludzi w
stosunku do zwierząt

i uświadomienie im, że
zwierzę to istota żywa,
a nie rzecz i ma swoje
prawa. Obchody
celebrują organizacje
ekologiczne i działające
na rzecz ochrony
zwierząt, organizacje
non-profit a także
wegetarianie.

Michał Kiedrzyński
6B

Dzień
nauczyciela

Dzień Edukacji
Narodowej jest
uroczyście
obchodzony w
instytucjach
związanych z
oświatą. 

Jest okazją do
nagradzania
wyróżniających się dla
niej nauczycieli i
pracowników
niepedagogicznych.
Minister Edukacji
Narodowej wręcza
nauczycielom złote,
srebrne, brązowe 

Krzyże Zasługi,
medale Komisji
Edukacji Narodowej

oraz nagrody Ministra
Edukacji Narodowej
za osiągnięcia
dydaktyczno-
wychowawcze.
 W Polsce Dzień
Edukacji Narodowej, 

czyli Dzień
nauczyciela
obchodzony jest 14
października.

Z okazji tego dnia
życzymy wszystkim
nauczycielom
WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO.

Halloween obchodzi się
różnie, zależy to od
kraju i ludzi w nim
mieszkających.
W Anglii chodzi się po
domach i woła „Trick or
treat’’ co oznacza po
polsku „Cukierek albo
psikus’’.
Natomiast w Irlandii
halloween rozpoczyna
się wielką paradą.
W naszej szkole z tej
okazji zorganizowano
bal dla klas 4-6,

podczas którego
obowiązywały stroje
związane z tym
świętem np. zombi,
wampiry, duchy i
diabły. Głównym
motywem halloween
jest podświetlona dynia
z upiorną twarzą. W
naszej szkole
przeprowadzono
coroczny konkurs na
najstraszniejszą dynię.

Dominika Łuczak 5c

Dynie w naszej szkole
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ROZRYWKA

REBUSY

HUMOR
Mówi nauczycielka:
- W mojej klasie, dzieci
są bardzo muzykalne.
Wszystkie grają mi na
nerwach.

________

- Jak brzmi liczba
mnoga od rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Na lekcji języka
polskiego nauczyciel
pyta:
- Czym będzie wyraz
„chętnie” w zdaniu -
"Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po
wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie
profesorze.

Dowód na to że
szkoła jest filmem:

- Geografia - Discovery
Channel
- WF - Szkoła
przetrwania
- Religia - Dotyk anioła
- Chemia - Szklana
pułapka
- Matematyka - 5*5
- Historia - Sensacje
XX wieku
- Język polski - Magia
liter
- Lekcja muzyki - Jaka
to melodia
- Lekcja wychowawcza
- Na każdy temat
- Przerwa - 997

- Test - Milionerzy
- Nowa w klasie -
Trędowata
- Nowy w klasie - Obcy
pasażer Nastromo
- Ostatnia Ławka -
Róbta co chceta
- Pan konserwator - Mc
Gyver
- Wycieczka szkolna -
Ostry Dyżur
- Wyrwanie do
odpowiedzi - Totolotek
- Wywiadówka - z
Archiwum X
- Powrót taty z
wywiadówki - Wejście
smoka

Światowy Dzień
Postaci z Bajek

Po raz pierwszy w
naszej szkole w dn.
5.11.2015r. dzieci z
klas 1-3 obchodziły
Światowy Dzień
Postaci z Bajek. Od
rana na korytarzach
można było spotkać

Reksia, Czerwonego
Kapturka, kota
Filemona, Bonifacego,
wróżki, rycerzy,
księżniczki. Było
wesoło i kolorowo. W
czasie wspólnego
spotkania na sali
gimnastycznej
nauczyciele wybrali
najciekawsze,

najbardziej
pomysłowe, ich
zdaniem, kostiumy.
Nagrodą-
niespodzianką dla
dzieci był występ
aktorów Teatru
Nowego i Teatru im.
Jaracza państwa Ewy
i Pawła
Audykowskich.

Zaprezentowali oni
fragmenty wiersza
Jana Brzechwy
„Szelmostwa Lisa
Witalisa”. Dziękujemy
za wspólną zabawę!

Źródło: Facebook


