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listopad

Dzień Nauczyciela

Dzień Nauczyciela!

Jak wyglądał dzień Nauczyciela w naszej szkole???
Na początku każdy uczeń dostał kartkę, na której musiał
napisać swoich ulubionych nauczycieli i cechy, które
najbardziej w nich ceni. Na podstawie tego osoby należące do
Samorządu tworzyły legitymacje dla każdego nauczyciela.
Było przy tym dużo pracy i zabawy. Oczywiście na legitymacji
musiało znaleźć się zdjęcie nauczyciela, więc odbyła się mała
sesja zdjęciowa. Pani Agnieszka Marchwińska-Płóciniczak,
która jest opiekunem Samorządu, zaprojektowała jak mają
wyglądać legitymacje. Pod zdjęciem danego nauczyciela
znajdowały się jego pozytywne cechy, za to jeszcze niżej
uczniowie narysowali obrazek, który kojarzy im się z tym
nauczycielem. W szkole odbyło się również coś w rodzaju
konkursu. Na korytarzu zostały wywieszone zdjęcia
nauczycieli z dzieciństwa, obok których były kartki, żeby było
można wpisać swoje podejrzenia. W piątek 14 września
odbyła się ceremonia rozdania legitymacji nauczycieli.

Zgłębiono również tajemnicę zdjęć. Tuż po tym odbyły się
zawody UCZNIOWIE vs NAUCZYCIELE. Oczywiście najpierw
trzeba było wyłonić najlepszą klasę, która stanie oko w oko z
nauczycielami. Zawody klasowe wygrała 6a. Było gorąco, gdy
6a i nauczyciele brali udział w wyścigu rzędów. Jednak
okazało się, że nasza młoda krew  uczniowska jest trochę
bardziej sprawna fizycznie. To właśnie 6a wygrała tego dnia. 
                                                             Tonia Mikulska, 6b

Listopadowa zaduma
Dla tych, którzy odeszli 

Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień -
Pierwszy dzień
Listopada.              (D. Gellnerowa)

Dla tych
Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym
murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek
gromada,
I dla nich ten dzień 
Pierwszy dzień
Listopada. 

redakcja

redakcja
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Nasza klasa :) Nasza klasa :)

Klasa 4c
4c liczy 15
osób.
 Wychowaw-
czynią jest
Pani:
Magdalena
Pawłowska.
Przewodniczą-
cym klasy jest: 
Franciszek
Maciak.
Vice-
przewodniczą-
cym: Rafał
Piskor. 

Zuzanna
Kasprowicz, 4c

Dynastia miziołków

Paluszek i
główka to
szkolna
wymówka.

Czego Jaś się
nie nauczy, z
tego go spytają.

Czego Jaś się
nie nauczy, tego
Jan nie będzie
umiał.

Uczymy się nie
dla szkoły,ale
dla życia.

U nauk korzenie
gorzkie,ale
owoce słodkie.

Klasa 5a mieści
się w sali 107.
To bardzo miła
klasa, mająca
bardzo dobre
oceny.
Wychowawcą
naszej klasy jest
Pani Magdalena
Szacowna, uczy
języka
polskiego.Chłopcy
z naszej bardzo
lubią grać na
komputerach.
Dziewczyny

natomiast lubią
grać w różne
gry i zabawy.
Nasza klasa jest
super, nigdy
bym jej nie
zmienił.
Szymon
Wosiek, 5a

     

                 Dynastia Miziołków
  
   To typowa książka dla klas 4-6, bardzo śmieszna. To książka
opowiadająca o rodzinie Miziołków .
Postacie: Mamiszon (Mama), Papiszon (tata), Mały Potwór (siostra),
Kaszydło (Kaśka siostra), Miziołek (główna postać ), Pani Barszcz
(Nauczycielka).

    Rodzice Miziołka nie mają humoru: dzisiejszego dnia jest Prima
Aprilis, więc zrobiłem rodzicom psikusy. Mamiszonowi wsypałem do
cukierniczki sól, a Papiszonowi zaszyłem nogawki w spodniach. Kiedy
rodzice zorientowali się, nie byli zadowoleni.Pani Barszcz też miała od
nas psikus, podłożyliśmy pani Barszcz topiony serek na krzesło . 

    Mamiszon bardzo kiepsko gotuje. W trakcie książki pojawia się nowa
postać, Szczurek, który nazywa się Ogryzek.

                                                                                                  Zuzanna Kasprowicz, 4c

Joanna Olech
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 Mistrz tabliczki
mnożenia

Edukacja w
Anglii

4b.
Samorząd Szkolny

Wybory do Samorządu Szkolnego odbyły
się 30 września.
Przewodniczącą Samorządu jest:
Tonia Mikulska z klasy 6b.
Na razie nasza przewodnicząca sprawdza
się świetnie.
Vice-przewodniczącym Samorządu jest 
Tymek Szymendera z klasy 4b.
Samorządem opiekuje się p.Agnieszka
Marchwińska -Płóciniczak.

Eliminacje do
tego konkursu
odbywały się we
wrześniu na
korytarzach i w
klasach.
Finał mistrza
tabliczki
mnożenia odbył
30 września.
7 października
zostały
ogłoszone
wyniki.
Laureatem w
klasach 4 jest:

Maciej Grzelak
z klasy 4b.
Laureatką klas 5
jest: Dominika
Zakrzewska z
klasy 5b.
Laureatką klas 6
została: Alicja
Maciejewska z
klasy 6b.
Większość
laureatów w tym
konkursie
stanowiły
dziewczyny.

redakcja

Anglicy
zaczynają lekcje
o 8:30, przerwy
trwają 30 min.
lub 1h. Kiedy
jest pierwszy
śnieg, to
uczniowie nie
idą do szkoły. W
Anglii mają 3
semestry:
jesienny, letni i
wiosenny.
Przerwy po 30
min lub po 1h.

My zaczynamy
szkołę w wieku
6 lat, a oni w
wieku 5 lat, my
kończymy w
wieku 18 lat, a
oni kiedy mają
16 lat. Ola Ibbs,
4b

Wiedza jest
drugim słońcem
dla ludzi.
(Platon)

Gdy uczeń
osiąga coś
dzięki
nauczycielowi,
nauczyciel
również czegoś
się uczy. (P.
Coelho)

Zacną rzeczą
jest uczyć się,
lecz jeszcze
zacniejszą -
nauczać.
(M.Twain)

Celem edukacji
powinno być jak
myśleć, a nie co
myśleć. (B.
Beattie)

tabliczka mnożenia
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Edukacja w
Szwecji

Edukacja w
Szwecji

Wiem, że nie
mogę nauczyć
niczego. Mogę
jedynie
zapewnić
warunki, w
których można
się nauczyć. 
(Carl Rogers)

Edukacja w Kenii
W 2003 roku zostało ustanowione, że w Kenii wykształcenie jest
bezpłatne, lecz obowiązkowe. Obecnie ta ustawa obejmuje naukę
6 000 000 ludzi. Występują 3 rodzaje szkół
 w Kenii: tylko dla dziewcząt, tylko dla chłopców lub koedukacyjne.
(Koedukacyjne to szkoły dla dziewcząt i chłopców).
Cała szkoła musi mieć takie same mundurki i to właśnie mundurki oraz
szkolne jedzenie jest płatne, sama nauka zaś jest bezpłatna.
W jednej kenijskiej szkole może się uczyć ponad 300 uczniów i
pracować od 7 do 11 nauczycieli. Często w kilku szkołach pracuje jeden
pedagog.
W szkole podstawowej dzieci muszą opanować takie przedmioty jak:
język sauhili, angielski, matematykę, geografię, przyrodoznawstwo,
rzemiosło i religię.
(Sauhili to jest język, którym się mówi w Kenii).

                                                                                                     Hanna Osip,  4b

W Szwecji
edukacja trwa 9
lat, od 6 lub 7
roku życia do
16. Rok
szkolny
zaczyna się
pod koniec
sierpnia, a
kończy na
początku
czerwca. Dzieci
przez cały rok
są oceniane,
natomiast pod
koniec 3 klasy:

z matmy i
szwedzkiego.
Test czeka
uczniów też
pod koniec 5
klasy: z
angielskiego,
matmy i
szwedzkiego.
Uczniowie
piszą
sprawdzian
przed 

rozpoczęciem
9 klasy. Pod
koniec 9 klasy
dzieci dostają
świadectwo ze
spisem ocen.
Na świadectwie
dzieci mają
napisane: G 
[okej], VG 
[dobry], MVG 
[celujący].

Tosia
Rodziewicz, 4b

Szwecja

Słaby
nauczyciel –
opowiada.
Dobry
nauczyciel –
wyjaśnia.
Bardzo dobry
nauczyciel –
demonstruje.
Genialny
nauczyciel –
inspiruje.
(W.A. Ward)

redakcja
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Edukacja w
Japonii
W Japonii stosują
oceny w skali od 1-5.
W klasie jest ok. 40-
45 osób, a nawet
więcej. W każdej
klasie jest część
uczniów bardzo
zdolnych, część
słabych oraz
większość
przeciętnych.  Klasy
są podzielone na
grupy zadaniowe.
Uczniowie na
przemian sprzątają
klasy, korytarz,
toalety i inne
pomieszczenia
szkolne. Do szkoły
noszą mundurki
(gaku ran). Tosia
Koźlicka, 6b

W Japonii dzieci
chodzą do
przedszkola od 3 lat,
a kończą je w wieku
6 lat. Następnie
uczniowie
przechodzą do
szkoły podstawowej.
Po 12. roku życia
nastolatki idą do
szkoły średniej
niższego stopnia. Są
tam 3 lata i później
idą do szkoły
średniej wyższego
stopnia. Po
ukończeniu 18-stki
mogą uczyć się na
uniwersytecie.
Wybierają albo  4-
letnie kursy,
odpowiadające
tytułowi licencjata,
albo 2-letni kurs
magisterski.  Ala
Maciejewska, 6b

Japońska szkołaJaponia Francja

Edukacja w
Francji
Francuskie dzieci
przychodzą do szkoły jako
sześciolatki.
Mają oni następujące
przedmioty:
francuski, matematykę,
historię-geografię,
edukację cywilną, naukę
życia i ziemi, technologię,
sztuki plastyczne,
edukację muzyczną,
edukację fizyczną (inaczej
w-f), fizykę-chemię.
System edukacji
francuskiej to:
-edukacja przedszkolna(2-5
lat);
-szkolnictwo podstawowe
(6-11lat);
-szkolnictwo średnie;
-szkolnictwo wyższe.

                    Ola Gałka, 6b

Alaredakcja redakcja
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,        

Kawały
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć
wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy,
ciągnie…
-No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
-Ale mam buciki odwrotnie…
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują
się, sapią… Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią,
ciągną, ale nie chcą wejść… Uuuf, weszły! Pani
siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
-Ale to nie moje buciki…
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i
znowu szarpie się z butami…
Na to dziecko:
-…bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi
je nosić.
Pani zacisnęła ręce na szafce, odczekała, aż
przestaną jej się trząść i znowu pomaga dziecku
wciągnąć byty.
Wciągają, wciągają…weszły!
-No dobrze - mówi wykończona nauczycielka- a
gdzie masz rękawiczki?
-W bucikach.                                 Zuzanna D., 6b
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Edukacja w USA
Szkoła podstawowa
W USA dzieci rozpoczynają naukę w
szkole podstawowej w wieku 5 lat.
Coraz więcej szkół podstawowych w
Stanach Zjednoczonych oferuje
nieobowiązkowe klasy dla czterolatków,
zwane pre-K. Uczniowie spędzają w
szkole podstawowej 6-8 lat.
Szkoła średnia
Trwa 4 lub 6 lat, najczęściej 6. Gdy trwa 6
lat, jest podzielona na "junior high
school” i "senior high school”. Przez
pierwsze trzy lata nauki jest się
„juniorem”, a przez drugie trzy lata
„seniorem”.
Po ukończeniu high school uczeń dostaje
high school diploma, czyli odpowiednik
naszej matury.
Szkolnictwo pomaturalne
Do szkół pomaturalnych można zaliczyć
community colleges i szkoły zawodowe.
Community colleges są dwuletnimi
szkołami pomaturalnym, po których
uczeń otrzymuje tytuł Associate i może
kontynuować naukę na czteroletnich
uczelniach.
System ocen to: A-6, B-5, C-4, D-3, E-2, F-
1. Uczniowie jeżdżą do szkoły żółtym
autobusem. 
                                                   Zuza Borucka, 4b

redakcja

Edukacja w Rosji 
Edukacja w Rosji jest skonstruowana z
trzech etapów. Pierwszy zwany jest
poziomem prymarnym, a drugi nazywa
się I poziom sekundarny, natomiast trzeci
określa się jako II poziom sekundarny.
·  Poziom prymarny - trawa 4 lata, gdzie
dzieci uczą się z jednym nauczycielem.
Ogólnie dzieci skracają tę naukę jedynie
do klasy 3. Wówczas dziecko omija klasę
4 i idzie od razu do klasy 5(już w poziomie
I sekundarnym).
·  Poziom I sekundarny - gdzie dzieci uczą
się 4 lata. Tuż po zakończeniu tej szkoły
uczeń dostaje certyfikat kształcenia
ogólnego, który mówi, że dziecko
zakończyło szkołę główną. Zdaje również
egzamin z języka rosyjskiego, matematyki
(lub innych wybranych przez ucznia
przedmiotów).
·  II poziom sekundarny - gdzie
piętnastolatek może wybrać kierunek
ogólny lub wybrać szkołę o profilu
zdolności danego ucznia. W II poziomie
sekundarnym uczeń przebywa dwa
lata.                          Adam Karlik, 6b

Edukacja w USA
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KOSTIUMY NA HALLOWEEN
Czy tylko ja mam tak, że budzę się 31
października i
mam iść do koleżanki na imprezę, ale nie
mam kostiumu? No tak, ale ja was uratuję
:-) Przedstawiam
3 kostiumy na Halloween na ostatnią
minutę!

1. Rzymianka/Rzymianin
Materiały:
- stare prześcieradło;
-paciorki: im więcej tym lepiej.
Wiążemy prześcieradło na suknię i po
prostu wkładamy paciorki itd. na siebie.
2.Czapka ochronna przed kosmitami XD
Materiały:
-folia aluminiowa.
Poprośmy kogoś o owijanie folii wokół
naszej mózgownicy.Na końcu robimy coś
w rodzaju patyka na czubku.
3.Coś w rodzaju mordercy :-/
Materiały:
-bluza;
-cień do oczu;
-łyżka.
Zakładamy bluzę, malujemy oczy cieniem
i chwytamy łyżkę, no i na koniec
"MORDUJEMY"!!!!!!!!!
To koniec na dzisiaj ludzki, do
zobaczenia!

                      'Mou' Maria Bernaciak, 6b

Halloween to święto
zapożyczone z Ameryki.
(Amerykanie wymyślili to
święto w latach 90. w
Stanach Zjednoczonych).
Wierzyli, że 01.11 w
Święto Zmarłych złe
duchy przychodzą na
świat i żeby temu
zapobiec, ludzie sami
przebierali się za duchy
lub potwory, bo chcieli
po po prostu je
odstraszać. Sławny
zwyczaj zbierania
cukierków wymyśliły
dzieci między innymi
dlatego, żeby urozmaicić
to święto. Kiedyś to było
odstraszanie duchów, a
teraz to jest zabawa
głównie dla dzieci.
Obecnie to święto się
nieco zmieniło.
Prawda?Hanna Osip, 4b

Halloween redakcja
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Żarty (suchary)
*Pod koniec lekcji nauczyciel pyta jedną z
bliźniaczek:
- Dlaczego tak namiętnie się śmiejesz?
-Bo Julka nie dostała cukierka od pani  na urodziny,
a ja dostałam dwa.

*Na lekcji pani pyta Maję:
-Maju, napisałaś streszczenie książki ,,W pustyni i w
puszczy”?
Zapada milczenie…Jednak po chwili dziewczynka
odpowiada zapłakana:
-Niech mi pani wybaczy, bo ja przepisałam…
  
*Jaś pyta nauczycielka od polskiego (niezbyt lubi
chłopca):
-Podaj pytania mianownika.
-Co?Kto?!
Dobrze, tym razem ci się udało. 6!
*Lekcja w prehistorii.
Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie:
Ile to 2+2?
Wzywa Jasia do odpowiedzi. Ten nie zna
odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać
straszny huk i unoszą się tumany kurzu.
-Kto upuścił ściągę?-pyta.              Zuzanna D., 6b
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Psikus na Halloween
Potrzebne będzie:
-0,5 szklanki miodu;
-4 łyżki wody;
-1/3 szklanki mąki;
-zielony i czerwony barwnik spożywczy;
-kakao.

Wymieszaj ze sobą wodę, mąkę i miód. Stopniowododawaj oba barwniki, aż do uzyskaniaoczekiwanego koloru. Jeśli krew jest dla ciebie zbytjasna, dodaj kakao.  Zuza D., 6b
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1.  NEONOWA LEMONIADA
Składniki:
-1 cytryna
-1 limonka
-syrop z agawy
-woda
-kostki lodu
-garść borówek, malin i jeżyn
-kolorowy barwnik.
Przepis:
Umyć owoce, a cytrusy  pokroić
w plastry. Wszystkie owoce
wrzucić
do dzbanka zimnej wody. Dolać
1/3 szklanki syropu z agawy.
Następnie dodać
barwnik i kostki lodu. Dla
ozdoby można jeszcze krawędź
szklanki zamoczyć w wodzie,
a następnie w cukrze. Kolejny
napój gotowy!

2.  GORĄCA CZEKOLADA Z
PYSZNYMI OCZAMI
Składniki:
-500 ml mleka
-200 ml płynnej śmietanki 30%
-120 g czekolady (gorzkiej lub
mlecznej, można zrobić
mieszankę)
-2 łyżeczki cukru (z wanilią,
brązowego lub zwykłego)
-45 ml wody
-białe pianki
-czekoladowe okrągłe cukierki
-bita śmietana
Przepis:
Do rondelka wlać mleko,
śmietankę, wodę i dosypać
cukier.
Mieszając podgrzewać prawie
do zagotowania. Następnie
dodawać
po kostce czekolady i dalej
gotować. Gdy cała czekolada się
rozpuści,
zdjąć rondelek z ognia. Jak
czekolada nie będzie gładka,
można ją trochę zmiksować.
W 2 piankach zrobić małą dziurę
i do każdej z nich wsadzić
czekoladkę. Nasze ,,oczy”
wsadzić do ciepłego napoju i
nałożyć bitą śmietanę. I gotowe!

ala ala
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Zdrowa przekąska
Składniki:
5 pomarańczy
3 jabłka
1 kg winogron
1 limonka
Przepis:
Na początku umyć
owoce. Następnie
pokroić je na księżyce,
oprócz winogron. Na
końcu ułożyć jak na
rysunku poniżej.
           Tosia Koźlicka, 6b

redakcja

Strrasszznne hot dogi
4 osoby
Składniki:
4 parówki
4 bulki do hot dogów
Keczup
Przepis:
Najpierw ugotuj parówki.
Potem lekko podgrzej
bułeczki. W parówkach
wytnij coś na kształt
paznokcia.
Na bułkę rozlej keczup,
który będzie naszą krwią.
Połóż parówkę i gotowe.
           Tosia Koźlicka, 6b

redakcja

przekąska

hot dog
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Gry komputerowe
Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
Rainbow six to kolejna odsłona serii „Tom Clancy’s‘’.  Jest to gra o charakterze
antyterrorystycznym. Gra działa w trybie wieloosobowym oraz operacjach, które
przechodzi się samemu. Posiada ona 3 tryby gry:
-zakładnik;
-zabezpieczanie terenu;
-bomba.
Rozgrywka rozpoczyna się od wybrania jednego z operatorów jednostki
antyterrorystycznej bądź terrorystycznej (w zależności czy atakujesz, czy bronisz
celu). Przed każdym starciem można wybrać, czy chce się pokierować tworzącym
barykady castlem,  niszczącym je thermitem, zakłócającym komunikację wroga
mutem, ash specjalizującą się w niszczeniu ścian, dysponującym wielkim młotem
sledgem, czy też trującym przeciwników smokeiem. Oczywiście to nie wszystkie klasy
operatorów, ważne jest też umiejętne budowanie zespołu, aby członkowie wymieniali
się swoimi umiejętnościami.
                                                                                       Kuba Kaczmarek, 6c

redakcja gra
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Znicze

Palą się znicze...
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.

Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć -
Palą się znicze...
                        Ryszard Przymus

redakcja

Zaduszki 

W dniu Zaduszek,
w czas jesieni,
odwiedzamy bliskich
groby.
Zapalamy zasmuceni
małe lampki - znak
żałoby.

Światła cmentarz
rozjaśniły,
że aż łuna bije w dali,
lecz i takie są mogiły,
gdzie nikt lampki nie
zapali.
             Władysław Broniewski

listopad

listopad

redakcja



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 7 10/2016 | Strona 15 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Sekrety Da Vinci

Czy znasz w trzech językach słownictwo dotyczące
szkoły?

polski  angielski  hiszpański 
szkoła  school  escuela 
piórnik  pencil case  pulmero 
długopis  pen  bolígrao 
zeszyt  exercise book  cuaderno
książka  book  libro 
podręcznik  textbook  manual
ćwiczenia  exercise  clases
ławka  desk  banco
krzesło  chair  silla
dzwonek  bell zumbido
nauczyciel  teacher  profesor
uczeń  studentalumno
lekcje  lesson  deberes
pisaki  felt-tip  rotuladores
kredki  crayonscrayones
komputer  computer  computadora
rzutnik  overhead projector  proyector 
tablica  board  pizarra
drukarka  printer  impresora
klasa  classroom  clase

                                              Roch Zaremba, 6b


	Dzień Nauczyciela!
	Jak wyglądał dzień Nauczyciela w naszej szkole???
	Na początku każdy uczeń dostał kartkę, na której musiał napisać swoich ulubionych nauczycieli i cechy, które najbardziej w nich ceni. Na podstawie tego osoby należące do Samorządu tworzyły legitymacje dla każdego nauczyciela. Było przy tym dużo pracy i zabawy. Oczywiście na legitymacji musiało znaleźć się zdjęcie nauczyciela, więc odbyła się mała sesja zdjęciowa. Pani Agnieszka Marchwińska-Płóciniczak, która jest opiekunem Samorządu, zaprojektowała jak mają wyglądać legitymacje. Pod zdjęciem danego nauczyciela znajdowały się jego pozytywne cechy, za to jeszcze niżej uczniowie narysowali obrazek, który kojarzy im się z tym nauczycielem. W szkole odbyło się również coś w rodzaju konkursu. Na korytarzu zostały wywieszone zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa, obok których były kartki, żeby było można wpisać swoje podejrzenia. W piątek 14 września odbyła się ceremonia rozdania legitymacji nauczycieli.
	Listopadowa zaduma
	Dla tych, którzy odeszli
	Zgłębiono również tajemnicę zdjęć. Tuż po tym odbyły się zawody UCZNIOWIE vs NAUCZYCIELE. Oczywiście najpierw trzeba było wyłonić najlepszą klasę, która stanie oko w oko z nauczycielami. Zawody klasowe wygrała 6a. Było gorąco, gdy 6a i nauczyciele brali udział w wyścigu rzędów. Jednak okazało się, że nasza młoda krew  uczniowska jest trochę bardziej sprawna fizycznie. To właśnie 6a wygrała tego dnia.


	Dynastia Miziołków
	To typowa książka dla klas 4-6, bardzo śmieszna. To książka opowiadająca o rodzinie Miziołków .
	Postacie: Mamiszon (Mama), Papiszon (tata), Mały Potwór (siostra), Kaszydło (Kaśka siostra), Miziołek (główna postać ), Pani Barszcz (Nauczycielka).
	Rodzice Miziołka nie mają humoru: dzisiejszego dnia jest Prima Aprilis, więc zrobiłem rodzicom psikusy. Mamiszonowi wsypałem do cukierniczki sól, a Papiszonowi zaszyłem nogawki w spodniach. Kiedy rodzice zorientowali się, nie byli zadowoleni.Pani Barszcz też miała od nas psikus, podłożyliśmy pani Barszcz topiony serek na krzesło .
	Mamiszon bardzo kiepsko gotuje. W trakcie książki pojawia się nowa postać, Szczurek, który nazywa się Ogryzek.
	Nasza klasa :)
	Nasza klasa :)

	Samorząd Szkolny
	Wybory do Samorządu Szkolnego odbyły się 30 września. Przewodniczącą Samorządu jest: Tonia Mikulska z klasy 6b. Na razie nasza przewodnicząca sprawdza się świetnie. Vice-przewodniczącym Samorządu jest  Tymek Szymendera z klasy 4b. Samorządem opiekuje się p.Agnieszka Marchwińska -Płóciniczak.
	Edukacja w Anglii

	Edukacja w Kenii
	W 2003 roku zostało ustanowione, że w Kenii wykształcenie jest bezpłatne, lecz obowiązkowe. Obecnie ta ustawa obejmuje naukę 6 000 000 ludzi. Występują 3 rodzaje szkół
	w Kenii: tylko dla dziewcząt, tylko dla chłopców lub koedukacyjne.
	(Koedukacyjne to szkoły dla dziewcząt i chłopców).
	Cała szkoła musi mieć takie same mundurki i to właśnie mundurki oraz szkolne jedzenie jest płatne, sama nauka zaś jest bezpłatna.
	W jednej kenijskiej szkole może się uczyć ponad 300 uczniów i pracować od 7 do 11 nauczycieli. Często w kilku szkołach pracuje jeden pedagog.
	W szkole podstawowej dzieci muszą opanować takie przedmioty jak: język sauhili, angielski, matematykę, geografię, przyrodoznawstwo, rzemiosło i religię.
	(Sauhili to jest język, którym się mówi w Kenii).
	W Szwecji edukacja trwa 9 lat, od 6 lub 7 roku życia do 16. Rok szkolny zaczyna się pod koniec sierpnia, a kończy na początku czerwca. Dzieci przez cały rok są oceniane, natomiast pod koniec 3 klasy:
	z matmy i szwedzkiego. Test czeka uczniów też pod koniec 5 klasy: z angielskiego, matmy i szwedzkiego. Uczniowie piszą sprawdzian przed


	Edukacja w Japonii
	W Japonii dzieci chodzą do przedszkola od 3 lat, a kończą je w wieku 6 lat. Następnie uczniowie przechodzą do szkoły podstawowej. Po 12. roku życia nastolatki idą do szkoły średniej niższego stopnia. Są tam 3 lata i później idą do szkoły średniej wyższego stopnia. Po ukończeniu 18-stki mogą uczyć się na uniwersytecie. Wybierają albo  4-letnie kursy, odpowiadające tytułowi licencjata, albo 2-letni kurs magisterski.  Ala Maciejewska, 6b

	Edukacja w Francji
	W Japonii stosują oceny w skali od 1-5. W klasie jest ok. 40-45 osób, a nawet więcej. W każdej klasie jest część uczniów bardzo zdolnych, część słabych oraz większość przeciętnych.  Klasy są podzielone na grupy zadaniowe. Uczniowie na przemian sprzątają klasy, korytarz, toalety i inne pomieszczenia szkolne. Do szkoły noszą mundurki (gaku ran). Tosia Koźlicka, 6b
	Francuskie dzieci przychodzą do szkoły jako sześciolatki.
	Mają oni następujące przedmioty:
	francuski, matematykę, historię-geografię, edukację cywilną, naukę życia i ziemi, technologię, sztuki plastyczne, edukację muzyczną, edukację fizyczną (inaczej w-f), fizykę-chemię.
	System edukacji francuskiej to:
	-edukacja przedszkolna(2-5 lat);
	-szkolnictwo podstawowe (6-11lat);
	-szkolnictwo średnie;
	-szkolnictwo wyższe.
	Ola Gałka, 6b


	Kawały
	Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie…
	-No, weszły!
	Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
	-Ale mam buciki odwrotnie…
	Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią… Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść… Uuuf, weszły! Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
	-Ale to nie moje buciki…
	Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami…
	Na to dziecko:
	-…bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
	Pani zacisnęła ręce na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść i znowu pomaga dziecku wciągnąć byty.
	Wciągają, wciągają…weszły!
	-No dobrze - mówi wykończona nauczycielka- a gdzie masz rękawiczki?
	-W bucikach.                                 Zuzanna D., 6b
	Edukacja w Rosji
	Edukacja w Rosji jest skonstruowana z trzech etapów. Pierwszy zwany jest poziomem prymarnym, a drugi nazywa się I poziom sekundarny, natomiast trzeci określa się jako II poziom sekundarny.
	·  Poziom prymarny - trawa 4 lata, gdzie dzieci uczą się z jednym nauczycielem. Ogólnie dzieci skracają tę naukę jedynie do klasy 3. Wówczas dziecko omija klasę 4 i idzie od razu do klasy 5(już w poziomie I sekundarnym).

	Edukacja w USA
	Szkoła podstawowa
	·  Poziom I sekundarny - gdzie dzieci uczą się 4 lata. Tuż po zakończeniu tej szkoły uczeń dostaje certyfikat kształcenia ogólnego, który mówi, że dziecko zakończyło szkołę główną. Zdaje również egzamin z języka rosyjskiego, matematyki (lub innych wybranych przez ucznia przedmiotów).
	W USA dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej w wieku 5 lat.
	Coraz więcej szkół podstawowych w Stanach Zjednoczonych oferuje nieobowiązkowe klasy dla czterolatków, zwane pre-K. Uczniowie spędzają w szkole podstawowej 6-8 lat.
	Szkoła średnia
	·  II poziom sekundarny - gdzie piętnastolatek może wybrać kierunek ogólny lub wybrać szkołę o profilu zdolności danego ucznia. W II poziomie sekundarnym uczeń przebywa dwa lata.                          Adam Karlik, 6b
	Trwa 4 lub 6 lat, najczęściej 6. Gdy trwa 6 lat, jest podzielona na "junior high school” i "senior high school”. Przez pierwsze trzy lata nauki jest się „juniorem”, a przez drugie trzy lata „seniorem”.
	Po ukończeniu high school uczeń dostaje high school diploma, czyli odpowiednik naszej matury.
	Szkolnictwo pomaturalne
	Do szkół pomaturalnych można zaliczyć community colleges i szkoły zawodowe. Community colleges są dwuletnimi szkołami pomaturalnym, po których uczeń otrzymuje tytuł Associate i może kontynuować naukę na czteroletnich uczelniach.
	System ocen to: A-6, B-5, C-4, D-3, E-2, F-1. Uczniowie jeżdżą do szkoły żółtym autobusem.
	Zuza Borucka, 4b


	Halloween to święto zapożyczone z Ameryki.(Amerykanie wymyślili to święto w latach 90. w Stanach Zjednoczonych). Wierzyli, że 01.11 w Święto Zmarłych złe duchy przychodzą na świat i żeby temu zapobiec, ludzie sami przebierali się za duchy lub potwory, bo chcieli po po prostu je odstraszać. Sławny zwyczaj zbierania cukierków wymyśliły dzieci między innymi dlatego, żeby urozmaicić to święto. Kiedyś to było odstraszanie duchów, a teraz to jest zabawa głównie dla dzieci.
	KOSTIUMY NA HALLOWEEN
	Czy tylko ja mam tak, że budzę się 31 października i
	mam iść do koleżanki na imprezę, ale nie mam kostiumu? No tak, ale ja was uratuję :-) Przedstawiam
	3 kostiumy na Halloween na ostatnią minutę!
	1. Rzymianka/Rzymianin
	Materiały:
	- stare prześcieradło;
	-paciorki: im więcej tym lepiej.
	Wiążemy prześcieradło na suknię i po prostu wkładamy paciorki itd. na siebie.
	2.Czapka ochronna przed kosmitami XD
	Materiały:
	-folia aluminiowa.
	Poprośmy kogoś o owijanie folii wokół naszej mózgownicy.Na końcu robimy coś w rodzaju patyka na czubku.
	3.Coś w rodzaju mordercy :-/
	Materiały:
	-bluza;
	-cień do oczu;
	-łyżka.
	Zakładamy bluzę, malujemy oczy cieniem i chwytamy łyżkę, no i na koniec "MORDUJEMY"!!!!!!!!!

	Obecnie to święto się nieco zmieniło.
	To koniec na dzisiaj ludzki, do zobaczenia!

	Prawda?Hanna Osip, 4b
	'Mou' Maria Bernaciak, 6b

	Żarty (suchary)
	*Pod koniec lekcji nauczyciel pyta jedną z bliźniaczek:
	- Dlaczego tak namiętnie się śmiejesz?
	-Bo Julka nie dostała cukierka od pani  na urodziny, a ja dostałam dwa.
	*Na lekcji pani pyta Maję:
	-Maju, napisałaś streszczenie książki ,,W pustyni i w puszczy”?
	Zapada milczenie…Jednak po chwili dziewczynka odpowiada zapłakana:
	-Niech mi pani wybaczy, bo ja przepisałam…
	*Jaś pyta nauczycielka od polskiego (niezbyt lubi chłopca):
	-Podaj pytania mianownika.
	-Co?Kto?!
	Dobrze, tym razem ci się udało. 6!
	*Lekcja w prehistorii.
	Nauczycielka wykuwa na kamiennej tablicy pytanie: Ile to 2+2?
	Wzywa Jasia do odpowiedzi. Ten nie zna odpowiedzi i zastanawia się. Nagle słychać straszny huk i unoszą się tumany kurzu.
	-Kto upuścił ściągę?-pyta.              Zuzanna D., 6b
	Psikus na Halloween
	Potrzebne będzie:
	-0,5 szklanki miodu;
	-4 łyżki wody;
	-1/3 szklanki mąki;
	-zielony i czerwony barwnik spożywczy;
	-kakao.

	Wymieszaj ze sobą wodę, mąkę i miód. Stopniowo dodawaj oba barwniki, aż do uzyskania oczekiwanego koloru. Jeśli krew jest dla ciebie zbyt jasna, dodaj kakao.  Zuza D., 6b
	2.  GORĄCA CZEKOLADA Z PYSZNYMI OCZAMI Składniki: -500 ml mleka -200 ml płynnej śmietanki 30% -120 g czekolady (gorzkiej lub mlecznej, można zrobić mieszankę) -2 łyżeczki cukru (z wanilią, brązowego lub zwykłego) -45 ml wody -białe pianki -czekoladowe okrągłe cukierki -bita śmietana Przepis: Do rondelka wlać mleko, śmietankę, wodę i dosypać cukier. Mieszając podgrzewać prawie do zagotowania. Następnie dodawać po kostce czekolady i dalej gotować. Gdy cała czekolada się rozpuści, zdjąć rondelek z ognia. Jak czekolada nie będzie gładka, można ją trochę zmiksować. W 2 piankach zrobić małą dziurę i do każdej z nich wsadzić czekoladkę. Nasze ,,oczy” wsadzić do ciepłego napoju i nałożyć bitą śmietanę. I gotowe!
	1.  NEONOWA LEMONIADA Składniki: -1 cytryna -1 limonka -syrop z agawy -woda -kostki lodu -garść borówek, malin i jeżyn -kolorowy barwnik. Przepis: Umyć owoce, a cytrusy  pokroić w plastry. Wszystkie owoce wrzucić do dzbanka zimnej wody. Dolać 1/3 szklanki syropu z agawy. Następnie dodać barwnik i kostki lodu. Dla ozdoby można jeszcze krawędź szklanki zamoczyć w wodzie, a następnie w cukrze. Kolejny napój gotowy!

	Zdrowa przekąska
	Składniki:
	5 pomarańczy
	3 jabłka
	1 kg winogron
	1 limonka
	Przepis:
	Strrasszznne hot dogi
	Na początku umyć owoce. Następnie pokroić je na księżyce, oprócz winogron. Na końcu ułożyć jak na rysunku poniżej.
	4 osoby
	Składniki:
	4 parówki
	4 bulki do hot dogów
	Keczup
	Przepis:
	Tosia Koźlicka, 6b
	Najpierw ugotuj parówki. Potem lekko podgrzej bułeczki. W parówkach wytnij coś na kształt paznokcia.
	Na bułkę rozlej keczup, który będzie naszą krwią. Połóż parówkę i gotowe.
	Tosia Koźlicka, 6b
	Gry komputerowe
	Tom Clancy's Rainbow Six: Siege
	Rainbow six to kolejna odsłona serii „Tom Clancy’s‘’.  Jest to gra o charakterze antyterrorystycznym. Gra działa w trybie wieloosobowym oraz operacjach, które przechodzi się samemu. Posiada ona 3 tryby gry:
	-zakładnik;
	-zabezpieczanie terenu;
	-bomba.
	Rozgrywka rozpoczyna się od wybrania jednego z operatorów jednostki antyterrorystycznej bądź terrorystycznej (w zależności czy atakujesz, czy bronisz celu). Przed każdym starciem można wybrać, czy chce się pokierować tworzącym barykady castlem,  niszczącym je thermitem, zakłócającym komunikację wroga mutem, ash specjalizującą się w niszczeniu ścian, dysponującym wielkim młotem sledgem, czy też trującym przeciwników smokeiem. Oczywiście to nie wszystkie klasy operatorów, ważne jest też umiejętne budowanie zespołu, aby członkowie wymieniali się swoimi umiejętnościami.
	Kuba Kaczmarek, 6c


	Znicze
	Palą się znicze... Przypominają, Że ktoś odchodzi, Inni zostają.  Pośród cmentarzy Cichych uliczek Jak wierna pamięć - Palą się znicze...
	Zaduszki
	W dniu Zaduszek, w czas jesieni, odwiedzamy bliskich groby. Zapalamy zasmuceni małe lampki - znak żałoby.  Światła cmentarz rozjaśniły, że aż łuna bije w dali, lecz i takie są mogiły, gdzie nikt lampki nie zapali.
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