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                "Twój dom”
             Wanda Chotomska
       Jest w każdym naszym słowie,
        a słowa są najprostsze -
        chleb, mama, dom gościnny,
        i Wisła, i Mazowsze.

        I jest w czerwieni maków,
        i w białych kwiatach wiśni,
        w piosenkach wszystkich ptaków
        i w każdej naszej myśli.

        W mazurku chopinowskim,
        i w czarnym węglu Śląska,
        i tu, gdzie serce mówi,
        że to jest właśnie Polska.

.
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  UROCZYSTY APEL W
DNIU NIEPODLEGŁOŚCI

Uroczy występ klasy 2bUczniowie kl.4b- Rosja,Prusy,Austria

Taniec w wykonaniu uczniów kl.2b

Kotylion

        W naszej szkole uczniowie klasy 4b  i 2b 
przygotowali  apel z okazji  Święta  Niepodległości. 
11 listopada 2016  to 98. rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości. Narodowe Święto
Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w
ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11
listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po
123 latach niewoli.  Pierwszy rozbiór polski był
przeprowadzony przez Austrię, Prusy i Rosję.   W
drugim rozbiorze Polski nie brała udziału Austria tylko
Rosja i Prusy.  Te zdarzenie miały miejsce w  1792 i
1793. Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795
roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego
rozbioru Polski.  Duch wolności w narodzie nie gasł i
w 1830 roku wybuchło powstanie listopadowe.  Rok
później w maju  rozbito powstanie nad Ostrołęką. W 
1863 wybuchło kolejne powstanie-nazwane
powstaniem Styczniowym.  Jednak dopiero I wojna
światowa dała ojczyźnie szansę na walkę o
niepodległość. I tak odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem stopniowym, a wybór
11 listopada był nieprzypadkowy, ponieważ  11
listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie
zachodnim zakończyła się I wojna światowa.              
                   SZYMON

..

.

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 3 11/2016 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Prosto z 15-ki

  LIST DO 
                KRÓLOWEJ

Klasa VIc -gr.I

Kończymy pisać nasz list.

Nasza grupa

        Uczniowie klasy VI c (grupa pani Aleksandry
Załęskiej) na lekcji j. angielskiego napisali list do
królowej Wielkiej Brytanii, Elżbiety II. Wszyscy
intensywnie myśleliśmy  nad treścią. Ostatecznie w
liście zadaliśmy  królowej kilka pytań: czy wspaniale
jest być królową, czy ma dużo obowiązków,  ile
królowa ma zwierząt w pałacu, czy jej wysokość
odwiedziła kiedykolwiek nasz kraj itp. Nasz list nie
jest długi, ale jest w całości napisany w języku
angielskim. Na końcu, mimo listopada, życzyliśmy jej
wesołych świąt. Liczymy, że dostaniemy odpowiedź
bardzo szybko. Niektórzy czekają trzy miesiące, a
szczęśliwcy tylko jeden miesiąc.  Ogólnie wiadomo,
że Królowa Elżbieta II osobiście  nie odpowiada na
listy, które otrzymuje- robią to jej damy dworu.
Teraz czekamy na odpowiedź.

   Ciekawostka o Królowej Elżbiecie II- jest najdłużej
panującym monarchom Wielkiej Brytanii, bowiem
pobiła rekord królowej Wiktorii, której jest
prawnuczką. Obecnie królowa zasiada na tronie już
64 rok.
Joanna Pietrzak-VIc

.
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 UCZYMY SIĘ                
                   RATOWAĆ

Jak opatrzyć zwichniętą rękę

Sztuczne oddychanieOcenienie funkcji życiowych

         
            Nauka pierwszej pomocy przedmedycznej
jest bezcenna i wie to każdy uczeń. Dlatego co roku
do naszej szkoły przychodzą ratownicy PCK, którzy
uczą nas jak zachować się w sytuacjach, gdy ktoś
potrzebuje pomocy. W trakcie spotkania uczyliśmy
się sprawdzać stan poszkodowanego, czy jest
przytomny, czy nieprzytomny. To jest bardzo ważne,
ponieważ od tego zależy nasze dalsze postępowanie.
Też trzeba pamiętać aby zadzwonić po fachową
pomoc na numer 112 lub 999. Jeśli poszkodowany
oddycha to układamy go w pozycji bocznej ustalonej,
a jeśli nie oddycha to przystępujemy do sztucznego
oddychania , czyli resuscytacji: 30 uciśnięć klatki
piersiowej i 2 wdechy. Każdy uczeń, który chciał
poćwiczyć resuscytację, mógł to zrobić na fantomie
przyniesionym przez panią ratowniczkę PCK. 
    Oprócz tego uczyliśmy się prostszych rzeczy
takich jak usztywnienie zwichniętej ręki,
bandażowanie uszkodzonych kończyn itp.                  
   Dowiedzieliśmy się ,że każdy człowiek jest
zobowiązany do udzielenia pomocy poszkodowanym
osobom, nie wolno nikogo zostawić bez pomocy. A
jeśli nie udzielisz pomocy to jest to karane. J.J

.
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        SZKOLNE 
                HALLOWEEN

Czy poznajecie? To Agata.

Uczniowie z klasy 4b.

Wampirzyce z 5c. Czarownice z 5a.

Cześć! Jak wiecie 31 października było Halloween,
święto pochodzące z Ameryki, jednak nie tylko w
Stanach Zjednoczonych się je obchodzi. Jest też w
krajach takich jak Irlandia, Kanada lub Wielka
Brytania. W Polsce ten zwyczaj nie jest tak popularny
jak w Ameryce, ale powoli coraz więcej osób je
obchodzi. Halloween polega na tym by dowolnie się
przebrać np. za postać z bajki, jedzenie lub
najczęściej czarownice, zombie, czaszki itp. Warto
jest zrobić samemu strój wtedy jest więcej zabawy.
Gdy już mamy stroje to chodzimy po domach w
okolicy i zbieramy słodycze. W Polsce część ludzi
jest nie za dobrze nastawiona do Halloween, bo mają
zdanie, że Polska ma swoje święta i powinniśmy się
ich trzymać. Jednak w Halloween chodzi o dobrą
zabawę, i nie widzę powodu żeby tego święta
nienawidzić.
No ale nikt nie ma na to wpływu.
W naszej szkole tegoroczne Halloween było
obchodzone 28 października w piątek, to nie było
przymusowe- kto chciał ten się przebrał, a kto nie to
nie. W szkole też odbyły się 2 konkursy, jeden na
najlepszy strój, ale niestety zdjęcia się nie zapisały na
karcie więc konkurs został przerwany. Drugi konkurs
to był Apple Bobbing, czyli coś bez czego Halloweenu
w Ameryce nie może być, jest to łowienie samymi
zębami jabłka które znajduję się w wodzie. Jest przy
tym dużo zabawy. To by było na tyle :-) 
POZDRAWIAM                Monika Sinkiewicz :)

.
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   MAGIA
                  TEATRU

.

.

.

       Klasy szóste i piąte wybrały się do teatru na
spektakl pod tytułem  ,,Nasz Mikołajek, czyli rzecz o
dobrym wychowaniu '', oparty na opowiadaniu Sempe
i Gościnnego.Bardzo podobały nam się barwne i
ciekawe przygody Mikołajka i jego przyjaciół, którzy
postanowili wygrać szkolny konkurs i wybrać się do
Bajkowego Miasteczka. Oczywiście udało im się to i
spełnili swoje marzenie. Gotfryd, Alcest, Mikołajek i
Jadwinia to po trochu każdy z nas. Na tym spektaklu
można się było uśmiać, ale też i zmartwić. Sięgniemy
na pewno po dalsze przygody Mikołajka, który uczy
nas, że trzeba dbać o przyjaźń, bowiem jest ona
trwałą wartością w życiu człowieka. Pokazuje, że
należy marzyć i bardzo czegoś pragnąć, a na pewno
się to spełni.        
        Mam nadzieję, że spektakl się podobał i
będziecie zagłębiać się w pouczające  historie
Mikołajka. Za każdym razem jest to wyjątkowe
przeżycie, które na długo pozostaje w naszej pamięci
i sprawia, że na chwilę przenosimy się do innego
świata.

 Antonina Serwińska

.
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SZKOLNY DZIEŃ            
BICIA REKORDÓW

Uczniowie grają utwór "Kurki trzy".

Bicie rekordu we wspólnym czytaniu.

SPEED STACKSNajlepsze w HULA HOOP - Kasia i Magda.

   W naszej szkole 15 listopada świętowaliśmy DZIEŃ
BICIA REKORDÓW,m.in.w jednoczesnej grze na
dowolnym instrumencie utworu ''Kurki trzy'',
wspólnym czytaniu wiersza " Na straganie".
   Odbyło się również wiele ciekawych konkurencji
sportowych, Oto zwycięscy niektórych z nich:
Kręcenie hula-hoop
klasy I-III- Kasia Perfikowska IIIa, Magda Chłopik IIIc-
6,16 min.
klasy IV-VI- Mikołaj Pliś- 6,48min.
Skoki przez skakankę
kl. I-III- Jakub Surmański IIId- 2,20min.
Zwis na drabinkach
kl. I-III- Dawid Barcikowski IIIb- 2,25min.
kl. IV-VI- Szymon Jucho Vc- 2,25min.
Stanie na lewej nodze
kl. I-III -Jarosław Kaleta IIIc-12min.
kl. IV-VI- Weronika Kondratowicz Vc- 8,49 min.
Kozłowanie piłki koszykowej
kl. I-III- Rafał Makowski- 3,40 min.
kl. IV-VI- Paulina Ruszczyk VIa- 1,59 min.
Układanie Kostki Rubika- Paulina Ruszczyk-
1,44min.
   Imprezę zorganizowały pani Ela Sowa i pani Ela
Sochacka-Popik i panie ze świetlicy.
TO BYŁ NIEZWYKLE INTERESUJĄCY DZIEŃ !!!
                                                    MARTYNKA

.
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WRÓŻBY NA                    
          ŚW. ANDRZEJA

Przekuwanie serca z imionami.

Wróżby z kubeczka

Wróżenie z wosku.

 
   Jak każdy wie Andrzejki to święto wróżb i ostatnia
okazja do hucznej zabawy przed rozpoczęciem
adwentu. Są odprawiane w nocy z 29 na 30 listopada.
Kiedyś wróżby odprawiane w Andrzejki były
przeznaczone tylko dla niezamożnych dziewcząt.W
późniejszych czasach bawiono się zbiorowo przez co
w zabawach uczestniczyły zarówno dziewczyny jak i
chłopcy. Wróżby były i często są traktowane
naprawdę poważnie.

Pomysły na Andrzejki:
-Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu
(np. listek - staropanieństwo, obrączka lub wstążka z
czepka - bliski ślub itd)
-Wylewanie wosku do zimnej wody, który zastygał i
tworzył kształt sylwetki przyszłego wielbiciela, albo
akcesoria związane z jego zawodem. 
-Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim
butów zgromadzonych panien: ta której but pierwszy
dotarł do progu miała najwcześniej wziąć ślub. 
-Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane
tłuszczem i sprowadzały psa. ta dziewczyna, której
placek pierwszy został zjedzony miała jako pierwsza
wyjść za mąż. 
- Tą zabawę zna chyba każdy. Uczestnicy wróżby
pisali imiona na dwóch kartkach. jedna zawierała
imiona dziewczyn, a druga chłopców. Potem
dziewczyna przekuwała z czystej strony kartkę z
imionami chłopców tak, by ich nie widzieć.
Dziewczyna potem miała wyjść za mąż za chłopca o
imieniu, które przekuła. Chłopcy natomiast przekuwali
kartkę z imionami dziewczyn. 

CIEKAWOSTKA BONUSOWA: Odpowiednikiem
Andrzejek są Katarzynki.

Pozdrawiam, Agata Piekarczyk ;)

.

.
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   CIEKAWY ŚWIAT :
        PAS KUIPERA

     Pas Kuipera to duży zbiór ciał niebieskich
krążących poza orbitą Neptuna. Otacza on cały
system planet w Układzie Słonecznym. Ciał w Pasie
Kuipera jest więcej niż sobie wyobrażasz. Rozciąga
się on od 30 do 50 ja. Od Słońca. Jest podobny do
pasa planetoid tylko większy: 20 razy szerszy i 20-
200 razy masywniejszy. Uważa się, że odkryto w
nim ponad 70000 obiektów o średnicy większej niż
100km! Większość obiektów Pasa Kuipera składa się
z zestalonych prostych związków chemicznych
takich jak metan, amoniak i woda. Planety karłowate
odkryte w Pasie Kuipera to: Pluton, Eris i Makemake.
Pierwszy odkryty obiekt w Pasie Kuipera został
odkryty w 1992 roku. Pamiętacie Nibiru? Jak tak to
na pewno wiecie co to jest. Jest to obszar w Pasie
Kuipera, w którym jest wyrwa bez żadnych obiektów.
Jest hipoteza , że Nibiru to spowodowało. Pluton był
pierwszą planetą karłowatą obserwowaną z bliska
przez sondę New Horizons w 2015 roku. Istnieje też
skupisko ciał niebieskich podobne do Pasa Kuipera
znajdujące się o wiele wiele dalej niż Pas Kuipera.
Nazywa się Obłok Oorta. Księżyce Plutona to:
Charon, Nix, Styx, Hydra i Kerberos. Charon jest
naajwiększy.

Informacje zebrał: KUBA

.
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          ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM WOŚP 

Jeśli chcesz pomagać- zostan wolontariuszem WOŚP

.

         UWAGA !
   Już od 19 listopada można zostać olsztyńskim
wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tylko z Waszą pomocą uda się
zorganizować 25. Finał WOŚP w Olsztynie, więc nie
zwlekaj i wypełnij formularz zamieszczony na stronie 
www.wosp.olsztyn.eu w zakładce wolontariat.  Jak co
roku koordynację wolontariatu w olsztyńskim sztabie
WOŚP wspierają harcerze z Hufca Warmińskiego
ZHP.  
   Aby formularz był prawidłowo wypełniony przygotuj
swoje zdjęcie  ( formatu zdjęcia legitymacyjnego o
rozmiarze co najmniej 800x1034px), na zdjęciu musi
być dobrze widoczna Twoja twarz- nie może to być
zdjęcie całej sylwetki, zdjęcie ma być bez nakrycia
głowy.
 
        ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM !!!!!                  
                                                             

.

.

http://www.wosp.olsztyn.eu/
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PRZYRODA 
               WOKÓŁ  NAS

GEOGLOSSUM DIFFORME

Wyglądają jak uszy zająca.

Ciekawe kształty

   
      Drogą elektroniczną na naszą redakcyjną
skrzynkę pocztową otrzymaliśmy bardzo ciekawe
zdjęcia od Kacpra. Uczeń ten napisał, że lubi
fotografować przyrodę i dlatego często robi wypady
do lasu wraz z rodzicami. Kacper przysłał nam
zdjęcia z lasu niedaleko Olsztyna. Na zdjęciach
widzicie grzyby o kształtach przypominających małe
czarne maczugi. To GEOGLOSSUM DIFFORME.
Te grzyby powszechnie nazywane są językami
ziemi. Występują w Europie i Ameryce Północnej.      
     Przyroda potrafi nas zaskoczyć różnymi
kształtami i kolorami. Zawsze pamiętajcie, aby nie
niszczyć napotkanych okazów, tylko dlatego, że nie
nadają się do jedzenia. 
     Kacprowi gratulujemy spostrzegawczości i wartej
naśladowania pasji. Na rodzinne wypady do lasu
warto zabrać ze sobą aparat fotograficzny, albo
chociaż telefon, który ma funkcję aparatu. Naszych
czytelników prosimy o przysyłanie swoich ciekawych
zdjęć na adres redakcji :  gazetkasp15@gmail.com

.

.

.
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 KĄCIK KULINARNY    
  SZYSZKI RYŻOWE

    
       SKŁADNIKI:

·  80 g ryżu preparowanego
·  300 g krówek (takie miękkie    
 szybciej się rozpuszczą)
·  100 g masła
·  opcjonalnie łyżka gorzkiego  
 kakao

    Cześć!                                                                        
Tym razem mamy dla Was bardzo prosty w
wykonaniu przepis na pyszne szyszki z ryżu
preparowanego. Na pewno nie raz jedliście takie
smakołyki na przerwie w szkole ( można je kupić w
naszym sklepiku szkolnym), ale o ile przyjemniej
zrobić je samemu i przynieść do szkoły własne.

Wykonanie:
     1.  Rozpuść krówki razem z masłem - mieszaj,    
          aby masa się nie przypalała.
     2.  Możesz dodać trochę gorzkiego kakao -         
         szyszki nabiorą odrobinę ciemniejszego koloru.

     3.  Dodaj ryż do masy krówkowej i wymieszaj.
     4.  Odstaw całość do lekkiego wystudzenia.
     5.  Jeszcze ciepłą masę dziel na mniejsze części i
     tocz w rękach kule - ich rozmiar zależy od Ciebie,
    ale najwygodniej się je taki o średnicy około 2 cm.
    

Notatki:
Jeśli masz mało czasu, albo nie wierzysz w swoje
umiejętności - możesz krówki zastąpić gotową masą
kajmakową, którą lekko pogrzej, aby była bardziej
płynna i do niej dodaj ryż.
 Natka

Pyszne, słodkie szyszki

Uważaj abyś się nie oparzył.

.

.
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HUMOREK NA
                   WIECZOREK

Dlaczego JESIEŃ jest najniebezpieczniejszą
porą roku?

  - Bo można dostać z liścia.

Wilk spotyka w lesie Czerwonego Kapturka.
- Gdzie idziesz?
- Do babci.
- A co masz w koszyku?
- Dynamit.
- Po co ci dynamit?
- Chcę raz na zawsze skończyć tę idiotyczną
bajkę.

W stumilowym lesie pojawił się wielki dzik.
Wszyscy się pochowali w domach a dzik idzie
do domu Puchatka i puka. Przestraszony
Puchatek pyta:
- Kto tam?
Na to dzik odpowiada:
- To ja, prosiaczek. Z wojska wróciłem. 

  Królik do ślimaka:
- Dokąd idziesz?
- Po jabłka.
- Przecież jest zima.
- Zanim dojdę to jabłka już będą.  

Mężczyzna zabłądził w lesie. Wykręca z telefonu
komórkowego numer 112 i mówi do słuchawki:-
Jestem na grzybach w lesie i zabłądziłem.-
Niech pan krzyczy, może ktoś pana usłyszy.
- Pomooocy, pomooocy!...
Zza krzaków wyłazi niedźwiedź grizli i mówi:
- Co się tak wydzierasz, sieroto?!
- Krzyczę, bo zabłądziłem, boję się i jestem
zdenerwowany. Może ktoś mnie usłyszy i
przyjdzie.
- No i przyszedłem, uspokoiło cię to?
Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo
zwierząt: niedźwiedzie, lisy, wilki, jeże itp. Przez
kolejkę przepycha się zając. Rozpycha inne
zwierzęta łokciami, wreszcie jest na początku
kolejki! W tym momencie łapie go niedźwiedź i
mówi:
- "Ty zając, gdzie się wpychasz?! Na koniec!"
I mach! rzuca go na koniec kolejki. Zając znowu
się przepycha, ale znowu łapie go niedźwiedź i
odrzuca na koniec. Zając powtarza swój wyczyn
jeszcze kilka razy, ale za każdym razem
niedźwiedź wyrzuca go na koniec. Wreszcie
obolały Zając otrzepuje się z kurzu i mówi do
siebie:
- "Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu!"
 KLARA z 6c

.

.
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Witajcie! 
Kolejna zagadka jaką dla Was przygotowaliśmy dotyczy przyrody. Jesień powoli się kończy, a we
wspomnieniach mamy nasze spacery w lesie. Może widzieliście coś ciekawego. Popatrzcie na załączone
zdjęcie- jest to grzyb rosnący w naszych lasach. 
  Podaj nazwę tego ślicznie ubarwionego grzyba.
Na prawidłowe odpowiedzi czekamy do 20 grudnia- do wygrania książka.  Nie zwlekaj jeśli znasz prawidłową
odpowiedź.  Weź kartkę napisz swoje imię i nazwisko, klasę oraz odpowiedź na zadaną zagadkę, następnie daj
ją opiekunowi gazetki „Prosto z 15-ki”-   p. Aleksandrze Załęskiej. Nagrodę otrzyma uczeń, który pierwszy poda
prawidłową odpowiedź. Życzymy powodzenia!
   W gazetce szkolnej  „PROSTO z 15-ki”- (wydanie z październikowe) mieliście do rozwiązania zagadkę nr 2,
w której należało podać imiona i nazwiska dwóch nauczycieli z naszej szkoły, których zdjęcia z dzieciństwa
zamieściliśmy w tym wydaniu. Prawidłowa odpowiedź  to :                                                                              
Zdjęcie nr 1- p. Elżbieta Makowska                                                                                                                
Zdjęcie nr 2- p. Aleksandra Załęska

Nagrodę książkową otrzymuje :
Klara Sternicka z klasy 6c          GRATULUJEMY!!!

Jak nazywa się ten śliczny grzyb? .
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