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Kochani Czytelnicy!
Wracamy do Was w nowej odsłonie, chciałoby się napisać "powakacyjnie" wypoczęci, ale prawda jest taka, że już nieco zmęczeni szkolnymi
obowiązkami. I taki też będzie numer tej gazetki: choć za oknem jesienna szaruga, w głowach jeszcze wakacyjne wspomnienia. To numer, który
jedną nogą wciąż w lecie, a drugą już w jesieni. 
W tym roku gazetkę redagują uczniowie klas czwartych, to najmłodsza redakcja w historii "Okna na Szkołę", wciąż się uczymy, dowiadujemy jak
powinna wyglądać praca dziennikarzy. Liczymy zatem na Waszą wyrozumiałość i mamy nadzieję, że z przyjemnością będziecie obserwować,    
 jak się rozwijamy.
Przyjemnej  lektury!
REDAKCJA

Człowiek ze złotym parasolem
DANUTA WAWIŁOW

Żółtą drogą, zielonym polem
szedł raz człowiek pod parasolem
i uśmiechał się mimo słoty,
bo parasol był cały złoty,
coś mu śpiewał, bzykał jak mucha,
śmieszne bajki plótł mu do ucha...

I ten deszcz tak padał i padał,
a parasol gadał i gadał,
a ten człowiek mu odpowiadał.
I oboje byli weseli,
choć się wcale nie rozumieli,
bo ten człowiek gadał po polsku,
a parasol - po parasolsku..

Już jesień, a w głowie wciąż wakacje... Wiktoria Krystek
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            Latem na sali gimnastycznej wkładamy sweter... ;)

Lato już dawno za nami, ale wciąż towarzyszą nam wspomnienia i opowieści związane z tym wakacyjnym czasem. To, co robiliśmy latem, wciąż
wzbudza sporo emocji. Niedawno jeden z uczniów z pasją opowiadał mi o tym, co przeżył „w lato”. Niestety nie wyczuł, że jego opowieść jest
niezgrabna, że użył niewłaściwego zwrotu. Wy pamiętajcie, że robimy coś w lecie albo latem. Poprawnie powiemy:

Latem byłam nad morzem.
W lecie zbierałem muszelki.

Jednak lato dobiegło końca, nadszedł pierwszy dzień września i trzeba było wrócić do szkoły.  Wszyscy spotkaliśmy się… No właśnie, gdzie?    
 Na sali  czy   w sali  gimnastycznej? Otóż obydwie formy są prawidłowe,  pod warunkiem, że sala jest duża. Pamiętajcie, że przyimek „na”
łączymy z przestrzeniami otwartymi, np. na stadionie lub dużymi pomieszczeniami, zatem jeśli sala gimnastyczna jest sporych rozmiarów,
możemy użyć zwrotu na sali.  Możemy  powiedzieć:

Na sali gimnastycznej (zwłaszcza jeśli jest duża).
W sali nr 25 (ponieważ jest niewielka).

Musimy jednak pamiętać, że są w języku polskim pewne stałe połączenia, których nie powinniśmy zmieniać, dlatego zawsze powiemy                    
 w banku, nawet jeśli będzie on rozmiarów Camp Nou czy innego ogromnego stadionu, powiemy też na poczcie, nawet jeśli poczta jest wielkości
mysiej norki.
Powitanie nowego roku szkolnego za nami. Dni są coraz krótsze i coraz chłodniejsze. Wkładamy na siebie coraz więcej warstw ubrań. I tu uwaga:
ubrania i buty wkładamy. Forma ubrałem sweter, to zwrot regionalny, zatem możemy go używać tylko w prywatnej rozmowie. Poprawnie
powiemy:

Włożyłem sweter.
Włożyłam spodnie.

Jeśli bardzo zależy wam na ubieraniu się, musicie użyć formy: ubrałem się w sweter.
Gorąco życzę wszystkim ciepłych dni, które przywiodą na myśl to, co robiliśmy latem, pozwolą przebywać na podwórku zamiast na sali
gimnastycznej i nie zmuszą nas do wkładania swetrów.

Alicja  Czauderna

I znów wkładamy ubrania... ***
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Aniołki pani Magdy ;)

Brylanciki pani Asi ;)

Przed Wami, Drodzy
Czytelnicy nasi nowi
uczniowie :)

Mówią, że szkoła jest
"fajna", nie tęsknią już
za przedszkolem.
Zapytani, co w szkole
podoba im się
najbardziej, niezależnie
czy są uczniami klasy
1A, czy 1B
odpowiadają zgodnie:
"Nasza pani!".

Życzymy Wam, młodsi
Koledzy, żeby Wasza
szkolna przygoda była
fascynująca, a zapału
niech wystarczy Wam
na najbliższych kilka
lat.

Wiemy, że w SPTE
będzie Wam dobrze :)
Redakcja
Opinie zebrała 
Michalina Ondrzejek

To już za nami:
1 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny. Nasz redakcja jest przekonana
o tym, że to będzie dobry rok!
15 września w naszej szkole nastąpiło
kropkowe szaleństwo: świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień Kropki.
30 września pamiętaliśmy o naszych
chłopakach :)
We wrześniu odbyły się spotkania
integracyjne niektórych klas. Bardzo lubimy
spędzać ze sobą czas :)
1 października wybraliśmy się na Rajd
Reformacyjny (zdjęcia na następnej stronie),
była to kolejna okazja do integracji, w ten
sposób postanowiliśmy też przypomnieć o
tym, że w tym roku obchodzimy 500-lecie
Reformacji. Wszyscy uczniowie wraz z
rodzicami i nauczycielami dotarli (choć z
różnych punktów) do Leśnego Kościoła w
Lesznej Górnej, gdzie wzięliśmy udział w
programie przygotowanym przez panią
Janinę Borutę. Dziękujemy!
14 października świętowaliśmy Dzień
Edukacji Narodowej. Tego dnia było
niezwykle barwnie: kolorowe kwiaty,
słodkości i drobne upominki świadczyły o
tym, że doceniamy naszych kochanych
nauczycieli. 

1A

1B
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Program z okazji rocznicy Reformacji

Program z okazji rocznicy Reformacji Program z okazji rocznicy Reformacji

***

*** ***
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felieton   felieton   felieton  felieton
Kątem oka, czyli czas na felieton

Jedną nogą w lecie...
Wakacyjne wspomnienia

   - Mmmmniamm…, Ale cudownie być na plaży. Bryza od morza, piasek,…
a może dzisiaj gofry z bitą śmietaną?...
 -Trrinng! Trrinng! Trrinng! Pyp-pip! Pip-pyp!
Rzuciłam „nieprzytomnym wzrokiem” na budzik. 6 Rano!?
Nie, to już dziś?! Szybkie śniadanie, zęby, uczesać się. O jejku, oczko w
rajstopach! Spóźnię się, jak nie znajdę zaraz drugiej pary!
Bilet, komórka... pewnie i tak, o czymś zapomnę. Spóźnię się na autobus!!…
Hanka uspokój się, to dopiero pierwszy dzień szkoły!
Nie na darmo ktoś powiedział „ to, co dobre szybko się kończy „ Koniec
wakacji. Czas do szkoły.
Jak więc sprawić, żeby nie „bolało”? Jak zaczarować codzienność żeby była
dla nas bardziej przychylna?
No cóż, najłatwiej byłoby wszystko dokładnie wcześniej zaplanować,
przygotować się i wówczas nie byłoby problemów.
Zdarza się jednak każdemu…zapomnieć zadania, nie nauczyć się na
zapowiedziany sprawdzian, czy zostać wyrwanym do odpowiedzi.
Paraliżujący stres może dopaść nas w każdej sytuacji.
Jak sobie z nim radzić?
Ponoć akupunktura, joga i hipnoza są bardzo skuteczne (osobiście nie
próbowałam)…
Wyobrażacie sobie, że ktoś robi to w szkole?
·Akupunktura widelcami ze stołówki lub grubymi igłami krawieckimi od pani z
techniki.
·Joga podczas sprawdzianu. Ktoś wykonuje ćwiczenia ustrasana (pozycja
wielbłąda),czy savasana (pozycja nieboszczyka) itp.
·A hipnoza? Przyznam, że niektórzy uczniowie (nie tylko z mojej klasy)
wyglądają i zachowują się tak, jakby samo wchodzenie do szkoły ich
hipnotyzowało.
Każdy ma swój sposób na stres. Z moich obserwacji wynika, że w szkole
nieźle działają „talizmany”. Wśród uczniów dominują zawieszki, maskotki,
ołówkowe ogryzki i stare pióra.
Te rzeczy, (jeśli już je macie) oczywiście nie mają magicznych mocy, ale
bywa, że „pomagają”.
To prawda! Jeżeli wierzymy, że coś lub ktoś daje nam szczęście -
oswajamy się z lękiem, jesteśmy bardziej „wyluzowani” i stres nas nie
paraliżuje. Nie ma w tym nic dziwnego, np. Sławny koszykarz M. Jordan
miał swoje szczęśliwe bokserki na każdym meczu, wierzył, że dzięki nim
zdobędzie punkty dla swojej drużyny.
Na całym świecie ludzie przywiązują się do szczęśliwych przedmiotów.
Czterolistna koniczyna, królicza łapka czy znaleziony grosz. Jeżeli dzięki
temu macie poczuć się lepiej, to nic w tym złego.
 Szukaj, kombinuj i sprawdzaj. Jednak 100% skuteczność uzyskasz wtedy,
kiedy tak na wszelki wypadek przygotujesz się do lekcjiJ.
Życzę Wam, żebyście znaleźli swój szczęśliwy sposób na osiągnięcie
wymarzonego celu. Albo jeszcze lepiej J. Żebyście w sobie znaleźli
wystarczające pokłady szczęścia i wiary w sukces, czego Wam i sobie
życzę w nowym roku szkolnym.
Jak mówił pewien mistrz kung fu, o imieniu Po: „Nie ma żadnego tajnego
składnika. Wystarczysz TY!” 

H.M.

Po rozpoczęciu wakacji niektórzy uczniowie byli w malowniczych górach,
gdzie można zobaczyć wspaniałe krajobrazy i tajemnicze jaskinie. Gdy
zwiedza się góry człowiek czuję cudownie, ponieważ wieje przyjemny
wiaterek , słychać śpiew ptaków i niezwykłe odgłosy lasów. Spora ilość osób
pojechała nad morze. Tam uspokajał ich szum fal, spacery po plaży i
zbieranie muszelek. Niektórzy pojechali za granicę np. do Włoch, Niemiec,
Chorwacji,  Grecji, na Litwę i Węgry. A niektórzy studenci nawet na inny
kontynent -  odwiedzili Azję lub Amerykę. Jedną z wakacyjnych atrakcji był
przelot samolotem. Cześć uczniów pojechała na kolonie, gdzie doświadczyli
trochę samodzielności  - co na pewno przyda się w szkole i w domu.
Jednak ,każdy z nas przywiózł z wakacji coś bardzo ważnego –
wspomnienia!  Wspomnienia, do których będziemy mogli wracać podczas
miesięcy nauki.
                                                                              Wiktoria Krystek

Wspomnienie z wakacji

Wspomnienia z wakacji

Paweł Krystek

Paweł Krystek
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z kącika przyrodnika    z kącika przyrodnika   z kącika przyrodnika

Maleńki podniebny akrobata

Podczas pierwszego spotkania nasza redakcja zdecydowała o
temacie głównym tego wydania gazetki: "Między wakacjami a
rokiem szkolnym". Redaktorki działu przyrodniczego stanęły
przed trudnym zadaniem, bo jakie zwierzę kojarzy się ze
szkołą? Może wielbłąd - obładowany swoimi garbami jak
uczeń tornistrem? Gdzie szukać pomysłu? Czym się zająć? I
wtedy ich wzrok padł na tornister jednej z nich. Tornister to
przecież dobre skojarzenie ze szkołą :) Zaraz dowiecie się
jakie zwierzę ozdabia plecak szkolny Zuzi.

Koliber to najmniejszy ptak świata: mierzy zaledwie od 6,3cm do 22cm.
Waży jedynie 10 g - to tyle samo co orzech włoski.
Kolibry to bardzo kolorowe ptaki, ich upierzenie jest najczęściej w
odcieniach zielonego  i niebieskiego, bywają nazywane latającymi
klejnotami.
Żywią się przede wszystkim nektarem kwiatów – zanurzają swoje długie
języczki w kielichach kwiatów, spijając to, co najlepsze. Mniam! ;)
Ptaki te występują głównie na Kubie{Kuba-to taka wyspa} a także w obu
Amerykach. W Polsce, niestety kolibrów nie spotkamy, ale czasami może
nam się wydawać, że natknęliśmy się na te maleńkie ptaszki, kiedy uda
nam się podpatrzeć Fruczaka gołąbka – ćmę przypominającą kolibra.
Gniazdo tych miniaturowych ptaszków jest uplecione z patyczków i
pajęczyn. Pajęczej nici używają jak dobra krawcowa.
 Ich jajka mierzą 6mm ; wysiaduje je samica.
 Ciekawostki :
·  Kolibry to jedyne ptaki na świecie ,które potrafią latać do tyłu i stać w
powietrzu podczas lotu.
·  Skrzydła kolibra mogą się poruszać z prędkością 200 uderzeń na
sekundę.
·  Kolibry żyją 8 lat.
·  Jeden z gatunków kolibra podczas nieprzerwanej wędrówki może
przelecieć 8000 kilometrów!
Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tych niezwykłych ptaszkach,
polecamy strony:
www.dinoanimals.pl
www.animalfan.blog.onet.pl

 Emilia Czauderna i Zuzanna Jackowska

Fruczak gołąbek

Koliber

Z muzyką w tle...
Rok szkolny w toku, na naszych plecach codziennie ciężkie tornistry, za
oknem na przemian słoneczne promienie i rzęsisty deszcz. Ostatnie ciepłe
dni przeplatają się z pierwszymi doskwierająco chłodnymi wieczorami.
Jak poprawić sobie humor podczas jesiennej szarugi? Wiadomo - dobrą
muzyką! Poniżej lista przebojów przygotowana przez Justynę Pelar i Kingę
Weber:

POLSKIE HITY
Z całych sił - Szymon Chodyniecki
Może będzie lepiej - Enej
Domek z kart - Natalia Szroeder
Prosta sprawa -  Ewelina Lisowska
Kamień z napisem "love" - Enej
Ty i ja - Monika Lewczuk

NA ZAGRANICZNĄ NUTĘ:
Love yourself - Justin Bieber
Hot'n cold - Katy Perry
Roar - Katy Perry
Wake me up - Avicii
One way - One direction

A JESLI KTOŚ LUBI DISCO POLO:
Przez twe oczy zielone - akcent

NA POCIESZENIE:
Happy - Pharrell Williams

DO NAUKI:
Naucz mnie - Sarsa + parodia ;)
Mamma mia - Elena feat

WAKACYJNIE
Sofia - Alvaro Soler

Rudy13

Belis7 DevinArt

http://www.dinoanimals/
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moda   moda   moda   moda   moda  moda  moda
Modna jesień

Jeśli chcecie się dowiedzieć co jest modne w danym sezonie, koniecznie
przeczytajcie rady przygotowane przez Matyldę Sikorę i Martę Pasterny. 

Rozpoczął się rok szkolny, zatem wybór tornistra już pewnie za wami, jednak my podpowiemy jeszcze
jakie są najmodniejsze wzory tego sezonu. Najpraktyczniejsze są plecaki w ciemnych kolorach - takie
mniej się brudzą. Modne są motywy zwierzęce, kwiatowe i geometryczne. Pamiętajcie, by w tornistrze
znalazły się dobrze wyposażone piórniki, bidon i śniadaniówka a w niej porcja warzyw i owoców.
Jeśli chodzi o ubrania, tej jesieni najmodniejsze są ciemne kolory, dżins i czapki z pomponami.
Niezależnie od pory roku modny jest uśmiech!

tornistry

jesienna moda

zawsze modne warzywa i owoce

jesienna moda

sport  sport  sport  sport  sport  sport

Zawsze w ruchu
Zawsze w modzie jest sport. Michalina
Ondrzejek spróbuje Was przekonać do swojej
ulubionej dyscypliny

Jest wiele ciekawych dyscyplin sportowych, które
można uprawiać od najmłodszych lat. Ja
poleciłabym tenis ziemny, który trenuję od
czterech lat.
  Tenis to dyscyplina sportowa rozgrywana na
korcie tenisowym, polegająca na przebijaniu
rakietą tenisową piłki ponad lub obok siatki na pole
przeciwnika. Może być rozgrywana pojedynczo
(tzw. singel) lub w dwuosobowych zespołach
zawodników jednej płci (debel) lub obu (mikst).
   Jest on sportem olimpijskim uprawianym na
wszystkich kontynentach przez ludzi w każdym
wieku. W tenisa może grać każdy, kto jest
  w stanie utrzymać w ręku rakietę tenisową. Jest
to sport ogólnorozwojowy, który można trenować
cały rok. W lecie na świeżym powietrzu, a w zimie
w hali.
  Najważniejszymi rozgrywkami tenisowymi w
roku są cztery turnieje tworzące tzw. Wielki
Szlem: Australian Open, Roland
Garros, Wimbledon oraz US Open.
  Lubię z tatą oglądać mecze tenisowe w telewizji,
szczególnie, gdy gra Agnieszka Radwańska,
która jest moją idolką.
  Jeśli chcecie spalić trochę kalorii, to jest to dobry
sposób, ponieważ wymaga od grającego ciągłego
ruchu.

Agnieszka Radwańska

www.imged.pl

www.bonprix.pl

gazeta.pl

www.bonprix.pl

tennismonjoie.be
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Gazetkę smakowicie przyrządziła redakcja w składzie:

* Bartosz Cholewa  * Emilia Czauderna  * Zuzanna Jackowska  
* Wiktoria Krystek  * Michalina Ondrzejek  * Marta Pasterny
* Justyna Pelar  * Matylda Sikora * Estera Walica * Kinga Weber 
* Tosia Woźniak * oraz tajemnicza H.M. 

Nad całością głowiła się, łamała ją i składała pani Alicja Czauderna.

OGŁOSZENIE: Jeśli chcecie, byśmy o czymś napisali, zgłoście swój
pomysł, ciekawy temat, trapiący was problem Emilce z IVa lub Tosi z
IVb. Nasza redakcja postara się podjąć wyzwanie! :)

kulinaria  kulinaria  kulinaria  kulinaria  kulinaria  kulinaria  kulinaria
Kuchenne SPTE, czyli coś na ząb, gdy za oknem ziąb

Dzisiaj zaserwujemy kilka przepisów na początek roku szkolnego.
  1.Dla smakoszy „Makaron ze szpinakiem”
  Makaron ze szpinakiem(porcja dla 4 osób)
  Składniki:  sos:
  makaron typu penne,   mrożony szpinak ze śmietaną,
  sól,   2 łyżki  serka mascarpone,
  3-4  łyżki śmietany 12%,
   1 łyżka oliwy z oliwek,
  czosnek (2 ząbki lub łyżeczka granulowanego),
  sól,
  pieprz,
   zioła prowansalskie,
  bazylia suszona i świeża.
  Sposób wykonania: 
  Makron przygotować według przepisu na opakowaniu.
Na patelni rozgrzać oliwę z oliwek, dołożyć szpinak, następnie przykryć 
patelnię.
Gdy szpinak uzyska właściwą masę dodać mascarpone, śmietanę i
czosnek, wymieszać, uważać żeby się nie przypaliło. Doprawić do smaku
pieprzem, solą, bazylią i ziołami prowansalskimi.
Połączyć odcedzony makaron z sosem na patelni, wymieszać.
Podawać na talerzach udekorowane listkami świeżej bazylii.
Smacznego!
2.  Dla łasuchów „Malinowe marzenie”
Składniki: 
 śmietana 30% (200 ml),
 5 łyżek  cukru pudru,
0,5 kg malin (mogą być mrożone),
6 herbatników maślanych,
1 serek mascarpone,
listki świeżej mięty.
 Sposób wykonania:
Herbatniki zmiksować lub pokruszyć.
Śmietanę i serek mascarpone ubić z 2 łyżkami cukru pudru, podzielić masę
na 2 części w proporcji 1/3 do 2/3.
Maliny zmiksować z 3 łyżkami cukru, podzielić masę na 2 części w proporcji
1/3 do 2/3.
Połączyć 2/3 masy malinowej z ubitą śmietaną, zmiksować.
Układać warstwowo w pucharkach:
I warstwa – spód – pokruszone herbatniki,
II warstwa -środek – bita śmietana połączona z malinami,
III warstwa – bita śmietana,
IV warstwa – górę deseru udekorować sosem malinowym, kawałkiem
herbatnika i listkiem mięty.
Mniam, mniam!
Poleca Tosia Woźniak :)

książki   książki  książki  książki  książki  książki  książki  książki  książki
Krystyna Drzewiecka  "Piątka z Zakątka"

"Piątka z Zakątka" to książka, która opisuje przygody pięciu przyjaciół (w
tym jednego psa - jamnika). Napisana jest z ogromnym poczuciem humoru.
Narratorem jest dziesięciolatek, zatem chłopak w wieku wielu z nas.
Znajdziemy tu historie związane z kolegami, rodzicami, nauczycielami,
wszystkim, co może nas spotkać w życiu. Polecam tym, którzy mają
poczucie humoru i lubią książki przygodowe.

Książkę wybrała Estera Walica

Piątka z Zakątka

humor   humor   humor   humor   humor   humor   humor   humor
Kochani Czytelnicy! Dotarliście do ostatniej strony naszej gazetki. Jaki
jest wniosek? Nieważne czy tęsknisz za wakacjami, czy cieszysz się
rokiem szkolnym, najważniejsze byś nie tracił humoru! Żarty zebrali dla
Was Bartek Cholewa i Justyna Pelar

- Puk, puk!
- Kto tam?
- Matematyka.
- Sama?
- Nie, z zagrożeniem.
***

Przed egzaminem
student pyta studenta:
-Powtarzałeś coś?
- Tak.
- A co?
- Będzie dobrze,
będzie dobrze...

Nauczycielka pyta
ucznia, patrząc mu
wnikliwie w oczy:
- Zawsze, gdy jest
klasówka, ciebie nie
ma, bo babcia chora,
tak?
- Tak proszę pani,
my też podejrzewamy,
że babcia symuluje...
***

- Nie rozumiem jak
jeden uczeń może
robić tyle błędów -
dziwi się polonistka,
oddając zeszyt
uczniowi.
- Wcale nie jeden,
pomagali mi mama
i tata - odpowiada
uczeń.
***

kolorowanka




	Człowiek ze złotym parasolem
	Żółtą drogą, zielonym polem
	szedł raz człowiek pod parasolem
	i uśmiechał się mimo słoty,
	bo parasol był cały złoty,
	coś mu śpiewał, bzykał jak mucha,
	śmieszne bajki plótł mu do ucha...
	I ten deszcz tak padał i padał, a parasol gadał i gadał, a ten człowiek mu odpowiadał. I oboje byli weseli, choć się wcale nie rozumieli, bo ten człowiek gadał po polsku, a parasol - po parasolsku..

	Latem na sali gimnastycznej wkładamy sweter... ;)
	Lato już dawno za nami, ale wciąż towarzyszą nam wspomnienia i opowieści związane z tym wakacyjnym czasem. To, co robiliśmy latem, wciąż wzbudza sporo emocji. Niedawno jeden z uczniów z pasją opowiadał mi o tym, co przeżył „w lato”. Niestety nie wyczuł, że jego opowieść jest niezgrabna, że użył niewłaściwego zwrotu. Wy pamiętajcie, że robimy coś w lecie albo latem. Poprawnie powiemy:
	Latem byłam nad morzem. W lecie zbierałem muszelki.
	Jednak lato dobiegło końca, nadszedł pierwszy dzień września i trzeba było wrócić do szkoły.  Wszyscy spotkaliśmy się… No właśnie, gdzie?      Na sali  czy   w sali  gimnastycznej? Otóż obydwie formy są prawidłowe,  pod warunkiem, że sala jest duża. Pamiętajcie, że przyimek „na” łączymy z przestrzeniami otwartymi, np. na stadionie lub dużymi pomieszczeniami, zatem jeśli sala gimnastyczna jest sporych rozmiarów, możemy użyć zwrotu na sali.  Możemy  powiedzieć:
	Na sali gimnastycznej (zwłaszcza jeśli jest duża). W sali nr 25 (ponieważ jest niewielka).
	Musimy jednak pamiętać, że są w języku polskim pewne stałe połączenia, których nie powinniśmy zmieniać, dlatego zawsze powiemy                      w banku, nawet jeśli będzie on rozmiarów Camp Nou czy innego ogromnego stadionu, powiemy też na poczcie, nawet jeśli poczta jest wielkości mysiej norki. Powitanie nowego roku szkolnego za nami. Dni są coraz krótsze i coraz chłodniejsze. Wkładamy na siebie coraz więcej warstw ubrań. I tu uwaga: ubrania i buty wkładamy. Forma ubrałem sweter, to zwrot regionalny, zatem możemy go używać tylko w prywatnej rozmowie. Poprawnie powiemy:
	Włożyłem sweter. Włożyłam spodnie.
	Jeśli bardzo zależy wam na ubieraniu się, musicie użyć formy: ubrałem się w sweter. Gorąco życzę wszystkim ciepłych dni, które przywiodą na myśl to, co robiliśmy latem, pozwolą przebywać na podwórku zamiast na sali gimnastycznej i nie zmuszą nas do wkładania swetrów.
	Alicja  Czauderna
	To już za nami:
	Maleńki podniebny akrobata
	Z muzyką w tle...
	Zawsze w ruchu
	Zawsze w modzie jest sport. Michalina Ondrzejek spróbuje Was przekonać do swojej ulubionej dyscypliny
	Krystyna Drzewiecka  "Piątka z Zakątka"
	Kuchenne SPTE, czyli coś na ząb, gdy za oknem ziąb
	OGŁOSZENIE: Jeśli chcecie, byśmy o czymś napisali, zgłoście swój pomysł, ciekawy temat, trapiący was problem Emilce z IVa lub Tosi z IVb. Nasza redakcja postara się podjąć wyzwanie! :)



