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Święto nauczycieli w naszej szkole W numerze:

- szkolne wycieczki
- wystawa zwierząt
- dbaj o zdrowie
- co warto przeczytać
- sprawdź swoja wiedzę

                              DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dzień Edukacji Narodowej
to święto uczniów,
nauczycieli oraz
pracowników szkoły. W
tym szczególnym dniu nie
zabrakło życzeń,
uśmiechów, kwiatów i w
naszej szkole. Była
wspaniała akademia na
naszej auli. Składaliśmy
serdeczne życzenia oraz
wręczaliśmy bukiety
kwiatów nauczycielom.W

tym dniu każdy bez wyjątku
powinien pamiętać nie tylko
o swoim wychowawcy, ale
też o każdym innym
nauczycielu i pracowniku
szkoły. 
WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO!

Oliwia Tomaszewska kl. 4c
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Wyprawa na Grabową

Spotkanie z Cystersami

Polecam wszystkim lubiącym historię i wycieczki wyprawę do Rud
Raciborskich. Klasy czwarte wraz z wychowawcami postanowiły zwiedzić
zabytki Rud Raciborskich. Zwiedziliśmy zabytkowy kościół Cystersów 
i odbyliśmy podróż kolejką wąskotorową. Mieliśmy możliwość wejścia 
do kabiny maszynisty i zrobienia wspólnego zdjęcia. Wysiedliśmy na stacji
"Paproć". W drodze powrotnej wstąpiliśmy do parku linowego gdzie było
mnóstwo atrakcji. Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.
Kolejnym punktem naszej wyprawy była stara kuźnia gdzie naprawiano m.in
ciuchcię. Na zakończenie nasza Pani opowiedziała nam legendę 
o skarbie ze Złotego Pociągu. O czym była legenda dowiecie się wybierając
się do Rud Raciborskich.

                                                             Krzysztof Knicz - Sowa kl. 4b

W październiku wybraliśmy się na wycieczkę szkolną w góry. Uczestnikami
wyprawy byli chętni uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Podróż autokarem trwała bardzo długo. Gdy z niego wysiedliśmy bez
namysłu poszliśmy zielonym szlakiem. Dotarliśmy do wieży widokowej 
na Grabowej, z której rozpościerał się piękny, jesienny krajobraz. Następnie
ruszyliśmy do schroniska "Chata Grabowa" gdzie w ogrodzie było dużo
wspaniałych rzeźb i plac zabaw. Schodząc z góry obieraliśmy nasiona buka
i je jedliśmy. Gdy byliśmy na dole czekała na nas kolejna atrakcja.
Pojechaliśmy na strzelnicę. Uczniowie szkoły podstawowej byli
lepsi.Strzelało 10 osób i zdobyliśmy 63 punkty, a z gimnazjum 7 osób
zdobyło 18 punktów. Na zakończenie wycieczki były kiełbaski. 
Dobrze wspominam tę wycieczkę.

                                                                   Zosia Górska kl. 4a
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Rady nie od parady, czyli Patrycja radzi

Dbaj o oczy
Coraz więcej
czasu spędzamy
przed
komputerem,
tabletem czy
telefonem
komórkowym. A
nasze oczy
wyjątkowo tego
nie lubią. Jak je
chronić? Jeżeli już
jesteśmy
zmuszeni uczyć
się przy
komputerze
musimy zadbać o
to aby monitor był
jak największy.
Jeżeli jest to
laptop, należy
robić przerwy i
popatrzeć gdzieś
w dal. Wietrzmy
pokój i często
wstawajmy

od biurka. Dlatego
przypominamy:
komputery, tablety
i komórki to
świetne
urządzenia które
uwielbiają dzieci i
młodzież, ale
korzystajmy z nich
z umiarem.

Patrycja Faryna kl.
4b

x

Czy wiecie, że
wygoda bierze
górę nad naszym
zdrowiem? Postęp
nauki i techniki
pozwolił na
odciążenie ludzi w
wykonywaniu
rożnych
czynności. O
tym,że ruch jest
jedną z
podstawowych
czynności dla
prawidłowego
funkcjonowania
człowieka to
wiemy już od
dawna. Wysiłek
fizyczny doskonale
wpływa na nasz
organizm. Ruch
odpowiednio
dawkowany

fantastycznie
wpływa nie tylko
na naszą
kondycję, 
ale i sprawność
umysłową.
Dlatego im więcej
się ruszamy tym
lepiej dla naszego
zdrowia oraz
kondycji fizycznej 
i psychicznej.
Uprawiając sport,
prowadząc zdrowy
tryb życia - piątki i
szóstki w szkole
MUROWANE!

Patrycja Faryna
kl.6b
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Wystawa zwierząt w szkole

Wystawa zwierząt w szkole

W naszej szkole jak
co roku miała 
miejsce wystawa
zwierząt.W tym roku
przyniosłam małe,
czarne  króliczki:
Dżekiego i Dżokejkę.
W domu mam
jeszcze 6 i około 30
chomików.W tym
roku najwięcej było
królików. Zwierzęta
były przeróżne:
ptaszki, rybki,żółwie,
szczury, szynszyle,
patyczaki, myszki.
Jednak najwięcej
było królików.
Dużym
zainteresowaniem
cieszył się
kameleon. Zwierzęta
są bardzo
inteligentne,
posłuszne i wierne

człowiekowi.
Decydując się na
posiadanie
zwierzaka w domu
trzeba być
odpowiedzialnym.
Należy im zapewnić
najlepszą opiekę,
wyżywienie oraz
miłość.
Pamiętajcie że
zwierzęta to nie są
zabawki, którymi
można się szybko
znudzić!

Kornelia Kroczyk kl.
6B

zdjęcie ZSP
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W co grać?

Co przeczytać?

Euro track simulator 2 to kontynuacja symulacji jazdy
ciężarówką z potężnymi 18 kołami. To kolejna odsłona tej
niekończącej się sagi , wprowadzającej nas na nowe drogi.
Pamiętajcie jednak, aby zabrać ze sobą zapasowe koło! - nie
wszystko w tej symulacji działa idealnie.Akcja tej gry przenosi
nas w rejony zachodniej Europy. Zwiedzanie zza kierownicy
tych olbrzymów to wrażenia oraz emocje
niepowtarzalne.Adrenalina na najwyższym poziomie!

                                      Krzysztof Knicz - Sowa kl.4b

Polecam gry planszowe. Ostatnio zagrałam w "Chińczyka"
oraz "Eurobiznes". Są to gry logiczne, które zmuszają do
myślenia. Do każdej gry dołączone są zasady więc bez
problemu mogą w nie grać dzieci oraz dorośli. Kolorowe pionki
oraz plansze sprawiają,że gra się przyjemnie. Jeżeli nie znacie
tych gier to zapraszamy do szkolnej świetlicy! 

                                          Julia Grychtoł kl. 4b

 

Patrycja poleca...

"Czekoladowy piesek" Holly Weeb

Amy i Lara są siostrami. Ich przyjaźń wystawiona jest na próbę
gdy dziewczynkom przychodzi zamieszkać w jednym pokoju.
Odtąd Amy będzie musiała radzić sobie z zazdrością o
ukochanego pieska Czoko i ulubione książki i zabawki. Czy
siostry się pogodzą?

"Wyspa Potępionych" Melissa De La Cruz

Książka jest o tym jak zło zamienia się dobro.Bohaterkami są
Diabolina - Pani Mroku, Mal - szesnastoletnia córka Diaboliny,
Evie córka Złej Królowej, Jay syn Dźafara oraz Carlos syn
Cruelli De Mon.Autorka książki to pisarka z listy bestsellerów
New York Timesa.Drugą cześć książki "Powrót na Wyspę
Potępionych" można już kupić w księgarniach lub obejrzeć
ekranizację na kanale Disney Channel.

                                         Patrycja Faryna kl. 4b
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                              Sprawdź swoją wiedzę
                          QUIZ WSZECHŚWIAT  - Ziemia

1.Ziemia,
która to planeta
od Słońca?
a/pierwsza
b/szósta
c/trzecia

2.Ile Ziemia ma
księżyców?
a/2
b/1
c/0

3. Ile wynosi
średnica Ziemi?
a/12640 km
b/10740 km
c/12740 km

4.Ile wynosi

odległość Ziemi
od Słońca?
a/150 mln km
b/150 km
c/50 mln km

5. Jaki jest czas
obiegu Ziemi?
a/ 2 lata
b/1 rok
c/ 3 lata

6.Co jest
podstawą życia
na Ziemi?
a/woda
b/światło
c/prąd

7.Co
spowodowało
powstanie
oceanów?
a/deszcze
b/wiatr
c/upały

Odpowiedzi
znajdziecie w
następnym
numerze

Quiz
opracowała
Kornelia
Kroczyk   kl. VIb
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Kącik Łasucha

Sałatka Agi

Składniki:
1/2 kg ziemniaków
2 ogórki zielone
jogurt
pęczek koperku
ocet, sól, pieprz do
smaku

Wykonanie;
Ugotowane
wcześniej
ziemniaki oraz
obrane ogórki
pokroić w
kostkę.Koperek
posiekać.
Wszystko włożyć
do miski i
wymieszać.
Doprawić do
smaku solą,
pieprzem

oraz odrobiną
octu.
Smacznego!

Piotr Ciupka kl.
IVb

Sałatka jesienna

Składniki:
1 por
słoik selera
puszka kukurydzy
puszka ananasa
mały majonez
20 dkg szynki
3 ugotowane na
twardo jajka
sól, pieprz do
smaku

Wykonanie;
Pokrój drobno,
por, ananas
odsączony z
syropu, szynkę
oraz jajka.Układać
warstwami w
misce. Każdą
warstwę delikatnie
posmarować
majonezem. 

Pól godziny przed
podaniem
wszystko
wymieszać
doprawiając solą i
pieprzem. Można
posypać zieloną
cebulką.
Smacznego!

Patrycja Faryna
kl.IVb
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