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                                 JESIEŃ

Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie
klimatu umiarkowanego. W Polsce są duże opady atmosferyczne w
tej porze roku.  W świecie roślin i zwierząt jest to okres
gromadzenia zapasów przed zimą.Jesień rozpoczyna się 22
września.Drzewa:Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu
opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają
zdrewnieniu. Rośliny wieloletnie gromadzą substancje zapasowe w
korzeniach, a jednoroczne usychają, starając się przedtem różnymi
metodami doprowadzić do rozproszenia nasion.Zwierzęta:Na
przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych
stref klimatycznych. Obserwować można przeloty ptaków, takich
jak bociany, żurawie, kaczki. 
                                                            Przygotowała; Karolina Godek

GodekGodek KarolinaKarolina
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                    DOWCIPY DLA DZIECI !!!

                   ŚMIESZNIE I WESOŁO !!!

Huczek

Pani pyta Jasia: - Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? -
 -Koń ciągnie wóz
 - Brawo! 
A teraz przekształć to zdanie tak aby było zdaniem rozkazującym. 
- Wio!

Jest ojciec?
- Jest - odpowiada szeptem dziecko.
- To poproś go.
- Nie mogę - szepcze dziecko.
- Dlaczego?
- Bo jest zajęty - szepcze dalej.
- A mama jest?
- Jest.
- To poproś mamę.
- Nie mogę. Też jest zajęta.
- A czy oprócz mamy i taty jest jeszcze ktoś w domu?
- Tak, policja - potwierdza nadal szeptem maluch.
- No to poproś Pana policjanta.
- Nie mogę, jest zajęty.
- Czy jeszcze ktoś jest w domu?
- Straż pożarna, ale Pan strażak też jest zajęty.
- Powiedz mi dziecko, co oni wszyscy robią u was w domu?
- Szukają.
- Kogo?
- Mnie...

- Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz "nic"
- Czasownikiem.
- ?!
- Bo odpowiada na pytanie "Co robi?".

Jaś: 
- Tato, zgadnij jakich słów najczęściej używamy w szkole?
- Nie wiem.
- Brawo tatusiu! Zgadłeś!
                                                                                                    Przygotowała: Julia Huczek

Julia

http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jasiu-powiesz-jakies
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            CIEKAWOSTKI

       CIEKAWOSTKI

   CIEKAWOSTKI

Płonka

-Większość szminek zawiera łuski ryb.
-Gdy kichacie, ludzie mówią wam: 'Na zdrowie!' - wzięło się to od tego, że
podczas kichania nasze serce zatrzymuje się na mili-sekundy.
-Najdłuższy odnotowany lot kury wynosi 13 sekund.
-Nie ma naturalnie występującej, niebieskiej żywności - nawet jagody są fioletowe!
-Jedna dorosła osoba na pięć, wierzy, że kosmici ukrywają się na naszej planecie w 'przebraniu'
człowieka.

-Kolonia 500 nietoperzy może zjeść około 250 tys. owadów w godzinę.-Jedna pszczoła, aby
wyprodukować kilogram miodu, musiałaby odwiedzić ok. 2 miliony kwiatów.-Najstarszy odnaleziony
kawałek gumy do żucia liczy sobie ponad 9 tys. lat!-Ziemia jest jedyną planetą, której nazwa nie pochodzi
od żadnego bóstwa.-Nie da się kichnąć z otwartymi oczami.

-Indianie nazywali swoje dzieci po pierwszej rzeczy, którą zobaczyli, gdy po porodzie dziecka opuszczali
swoje tipi. -Największy znaleziony płatek śniegu mierzył 38 cm szerokości i 3 cm grubości.-Możecie być
pewni, że gdy miesiąc rozpocznie się w niedzielę, na pewno spotkamy się w nim z piątkiem trzynastego!
                                             

                                                                                                 Przygotowała: Zuzia Płonka

Zuzia
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                  KALENDARZ  

                 
          ŚWIĄT NIETYPOWYCH

Płonka

3 LISTOPADA- ŚWIĘTO MYŚLIWYCH
5 LISTOPADA-DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
8 LISTOPADA- EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA
9 LISTOPADA-EUROPEJSKI DZIEŃ WYNALAZCY

10 LISTOPADA- DZIEŃ MŁODZIEŻY, DZIEŃ JEŻA
12 LISTOPADA-ŚWIATOWY DZIEŃ DRWALA
13 LISTOPADA-DZIEŃ PLACKÓW ZIEMNIACZANYCH
14 LISTOPADA-DZIEŃ SENIORA

16 LISTOPADA-DZIEŃ TOLERANCJI
17 LISTOPADA-DZIEŃ CZARNEGO KOTA
19 LISTOPADA-DZIEŃ TOALET
20 LISTOPADA-MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
21 LISTOPAD-ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ,ŚWIATOWY DZIEŃ TELEWIZJI
24 LISTOPADA-DZIEŃ BURAKA

25 LISTOPADA-DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, DZIEŃ KOLEJARZA, DZIEŃ TRAMWAJARZA
26 LISTOPADA-DZIEŃ BEZ ZAKUPÓW
28 LISTOPADA-DZIEŃ POCAŁUNKU
                                                                                     
                                                                                         
                                                                                                   Przygotowała: Julia Madeja

Zuzia
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                           KĄCIK KULINARNY

Babeczki jabłkowe 

Jesień to sezon na ciasta z jabłkami. Oprócz tradycyjnej szarlotki
babci, zawsze możesz przygotować jabłkowe babeczki. Użyj filiżankę
o pojemności 300 ml, odmierz 1 filiżankę brązowego cukru, jedną
filiżankę białej mąki oraz jedną filiżankę utartych jabłek (w
przybliżeniu 2-3 jabłka). Następnie starte jabłka wymieszaj z 3 jajkami
i dopraw małą łyżeczką cynamonu. Potem dodaj mąkę i cukier do
mieszanki. Wymieszaj ciasto, nasmaruj foremki masłem i przelej do
nich ciasto. Babeczki piecz przez 40 minut w temperaturze 180 °C. 

JOGURTOWA FANTAZJA
Ten deser jest kolejnym sposobem na wykorzystanie
prozdrowotnych właściwości jogurtu. Do jogurtu dodaj schłodzoną,
półpłynną galaretkę malinową bez dodatku cukru. Kiedy mieszanina
stężeje w lodówce, otrzymasz znakomity, niskokaloryczny deser. 

                                     przygotowała: Julia Klęczar

Klęczar

    
                                KONKURS DLA KLAS I-III
             "Mój ulubiony bohater z bajki"

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na kartce
papieru w dowolnym formacie lub pracy przestrzennej
przedstawiającej Waszego ulubionego bohatera z bajki.

Konkurs trwa do 8 grudnia, a prace należy dostarczyć do pani
Agnieszki Mitery.

                                                                                      przygotowała; Julia Makuch

Julia
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          Rekordy Guinessa

 Rekordy Guinessa

                   Rekordy Guinessa
 

Godek

17 października 2016w Niepołomicach odbyła się próba ustanowienia nowego Rekordu Polski w
zbiorowym wypuszczeniu balonów . Każdy uczeń wchodzący na wygrodzony teren musiał otrzymać co
najmniej jeden balon. Uczestnicy weszli na miejsce pobijania rekordu w kamizelkach odblaskowych. Do
czasu wydania sygnału rozpoczęcia bicia rekordu udało się zachować w dłoniach  1020 balonów. Nowy
wynik, który trafi na karty Księgi Rekordów Polskito 945 osób!

30 lipca 2016 w Gąsawie odbyła się próba ustanowienia Rekordu Polski w kategorii „najliczniejszy bieg w
gumowcach”.Warunkiem wzięcia udziału w imprezie było założenie gumowców, pokonanie w nich
dystansu 100 metrów, a następnie pozostanie w wyznaczonym obszarze, aż do zakończenia rekordu, tak
aby niezależny obserwator czuwający nad weryfikacją wytycznych mógł policzyć wszystkich
zawodników. Końcowy wynik to 196 uczestników!

Skakanie przez skakankę to popularna metoda poprawienia kondycji fizycznej, często stosowana
zarówno przez sportowców jak i amatorów. Jednak rzadko kto potrafi ją wykonywać w takiej formie, w
jakiej dziś Wam ją przedstawimy! Podczas włoskiego Lo Show Dei, programu ukazującego włoskie
Rekordy Guinnessa, prezentowane są zarówno zwykłe rekordy, jak i te zupełnie nie z tej ziemi. Do tej
kategorii na pewno zalicza się rekord niemieckiej akrobatki Aniki Stuhr, która wykonała największą ilość
skoków przez skakankę… na siedząco!Poderwanie tylnej części ciała z podłoża by wykonać skok przez
linkę to dużo trudniejsze zadanie, niż wykonanie tego samego, odbijając się od niego bezpiecznie na
stopach. Rekordzistce pochodzącej z Niemiec udało się wykonać aż 108 takich skoków w ciągu 60
sekund, co zapewniło jej miejsce w Księdze Rekordów Guinnessa. Ustanawianie rekordu odbyło się 17
czerwca 2016 roku. Wymaganiem koniecznym dla uznania nowego rekordu było przerzucanie liny
skakanki nad głową i pod ciałem ustawionym w pozycji siedzącej. Niemka poprawiła później swój własny
rekord, wykonując 120 skoków pośladkami w ciągu minuty podczas programu telewizyjnego ZDF-
Fernsehgarten, jednak nie został on oficjalnie uznany jako rekord Guinnessa.

                                                                                                       
                                                                                                        przygotowała;Karolina Godek

Karolina
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                           KONKURS DLA KLAS IV-VI
            ZAPRASZAMY UCZNIÓW  KLAS IV-VI DO WZIĘCIA UDZIAŁU W CYKLU KONKURSÓW 
 QUIZ Y O RÓŻNYCH  KRAJACH. W  KAŻDYM WYDANIU GAZETKI  NASI REDAKTORZY BĘDĄ
PREZENTOWAĆ QUIZY SPRAWDZAJĄCE WASZE WIADOMOŚCI  O KRAJACH NA CAŁYM ŚWIECIE.
PIERWSZY KRAJ TO OCZYWIŚCIE POLSKA. 
OTO PYTANIA KONKURSOWE: WYBIERZ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ.

1. Z iloma krajami graniczy Polska?a) z 4                b) z 5                        c) z 6                        d) z 7                  
 e) z 82. 
2.W którym roku odbył się chrzest Polski?
a) w 966                b) w 996            c) w 1000              d) w 224      e) w 14103.
3 Ile lat Polska była pod rozbiorami?
a) 100 lat            b) 23 lata              c) 123 lata              d) 321 lat    e) Polska nigdy nie była pod rozbiorami
4. Kiedy odbyła się pierwsza koronacja?
a) w 1000 roku          b) w 966 roku            c) w 211 roku p.n.e.    d) w 1025 roku      e) w 1015 roku
5. Jak nazywa się hymn Polski?
a) ”Mazurek Dąbrowskiego”    b) ”Mazur Dąbrowskiego”    c) ”O Panie Nasz!”d) ”Gdzieś tam za doliną...”
       e)”Bogurodzica”
6. Pierwszym prezydentem III. Rzeczpospolitej Polskiej był:
a) Lech Wałęsa      b)Bolesław Bierut      c)Wojciech Jaruzelski      d)Andrzej Duda
7. Najgłębszym jeziorem w Polsce jest:
a) Jezioro Śniardwy    b)Jezioro Hańcza    c)Czarny Staw w Tatrach      d)Jezioro Drawsko
8. Najstarszym drzewem w Polsce, liczącym ok. 700 lat jest:
a) Świerk w Puszczy Białowieskiej    b)  Cis Henrykowski na Dolnym Śląsku
c) Dąb Bartek koło Kielc        d)  Dąb Bolesław z Lasu Kołobrzeskiego
9. Najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła, która wynosi:
a) 954 km      b)  1402 km    c)  1047 km      d)  1002 km
10. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest:
a) Bieszczadzki Park Narodowy      b)  Tatrzański Park Narodowy
c) Białowieski Park Narodowy      d)  Ojcowski Park Narodowy
11. Polska wstąpiła do Unii Europejskiej:
a) 1 stycznia 2005 roku      b)  1 maja 2004 roku    c)  1 kwietnia 2004 roku    d)  1 czerwca 2005 roku
12. Najniższa temperatura powietrza odnotowana w Polsce wyniosła:
a) Poniżej -50 st. C    b)  -49 st. C    c)  -41 st. C      d)  -35 st. C
13.  "Dom do góry nogami" znajduje się w:
a) Łebie    b)  Poznaniu  c)  Szymbarku
14. Bitwa pod Racławicami – znany obraz Jana Matejki znajduje się w:
a) Muzeum Narodowym w Krakowie    b)  Muzeum Narodowym we Wrocławiu
c) Muzeum Narodowym w Warszawie    d)  Muzeum Narodowym w Gdańsku

          ODPOWIEDZI  NA PYTANIA PROSIMY WRZUCAĆ DO PUDEŁKA W BIBLIOTECE !!!!
                                               NA ODPOWIEDZI CZEKAMY DO 30 LISTOPADA!!!
         

                               PYTANIA KONKURSOWE PRZYGOTOWAŁY NASZE NOWE REDAKTORKI;

                                                      OLIWIA WADOŃ I JULIA WOLANIN
  


	W TYM NUMERZE:
	- JESIENNY KRAJOBRAZ
	- CIEKAWOSTKI, PRZEPISY
	- DOWCIPY DLA DZIECI- ŚMIESZNIE I WESOŁO
	- KALENDARZ NIETYPOWYCH DNI
	- KONKURSY, REKORDY GUINESSA
	JESIEŃ
	Jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce są duże opady atmosferyczne w tej porze roku.  W świecie roślin i zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed zimą.Jesień rozpoczyna się 22 września.Drzewa:Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu. Rośliny wieloletnie gromadzą substancje zapasowe w korzeniach, a jednoroczne usychają, starając się przedtem różnymi metodami doprowadzić do rozproszenia nasion.Zwierzęta:Na przełomie lata i jesieni część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Obserwować można przeloty ptaków, takich jak bociany, żurawie, kaczki.                                                              Przygotowała; Karolina Godek

	CIEKAWOSTKI
	CIEKAWOSTKI
	CIEKAWOSTKI
	-Większość szminek zawiera łuski ryb.
	-Gdy kichacie, ludzie mówią wam: 'Na zdrowie!' - wzięło się to od tego, że podczas kichania nasze serce zatrzymuje się na mili-sekundy. -Najdłuższy odnotowany lot kury wynosi 13 sekund.
	-Nie ma naturalnie występującej, niebieskiej żywności - nawet jagody są fioletowe! -Jedna dorosła osoba na pięć, wierzy, że kosmici ukrywają się na naszej planecie w 'przebraniu' człowieka.
	-Kolonia 500 nietoperzy może zjeść około 250 tys. owadów w godzinę.-Jedna pszczoła, aby wyprodukować kilogram miodu, musiałaby odwiedzić ok. 2 miliony kwiatów.-Najstarszy odnaleziony kawałek gumy do żucia liczy sobie ponad 9 tys. lat!-Ziemia jest jedyną planetą, której nazwa nie pochodzi od żadnego bóstwa.-Nie da się kichnąć z otwartymi oczami.
	-Indianie nazywali swoje dzieci po pierwszej rzeczy, którą zobaczyli, gdy po porodzie dziecka opuszczali swoje tipi. -Największy znaleziony płatek śniegu mierzył 38 cm szerokości i 3 cm grubości.-Możecie być pewni, że gdy miesiąc rozpocznie się w niedzielę, na pewno spotkamy się w nim z piątkiem trzynastego!
	KALENDARZ
	ŚWIĄT NIETYPOWYCH
	KĄCIK KULINARNY
	Babeczki jabłkowe
	JOGURTOWA FANTAZJA
	przygotowała: Julia Klęczar

	KONKURS DLA KLAS I-III

	"Mój ulubiony bohater z bajki"
	Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej na kartce papieru w dowolnym formacie lub pracy przestrzennej przedstawiającej Waszego ulubionego bohatera z bajki.
	Konkurs trwa do 8 grudnia, a prace należy dostarczyć do pani Agnieszki Mitery.
	przygotowała; Julia Makuch

	Rekordy Guinessa
	Rekordy Guinessa
	Rekordy Guinessa
	KONKURS DLA KLAS IV-VI


