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W listopadową noc, 
Swój los wywróżę sobie,  
Wróżby nieraz mówiły mi o
Tobie.

ANDRZEJKI

Andrzejki to
wieczór wróżb
odprawianych w
nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię
świętego Andrzeja,
patrona Szkocji,
Grecji i Rosji. Dzień
ten przypada na
końcu lub na

początku roku
liturgicznego.
Andrzejki są
specjalną okazją do
zorganizowania
ostatnich hucznych
zabaw przed
rozpoczynającym
się adwentem.W
Szkocji

obchodzony 30
listopada dzień
świętego Andrzeja
jest świętem
narodowym. 

Dawniej istotną
część wieczoru
andrzejkowego
stanowiły wróżby,
mające obecnie
charakter
zabawowy. Lano na
wodę ołów, obecnie
leje się wosk. Z
uformowanych w
ten sposób figur
przepowiadano
przyszłość.Dziewczyny

rzucały but za
siebie. Odwrócony
do drzwi noskiem
zapowiadał szybkie
zamążpójście.
Obierano jabłka, a z
obierek
odczytywano
pierwszą literę
imienia przyszłego
męża. 

.
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           Jesień

Szaro, smutno i
zimno...

Popraw swoje
samopoczucie!

A jak liście
spadną z
drzewa,
świat nasz
zaśnie aż do
wiosny.
Szkoda, bo
jak ptaszek
śpiewa,
dzień
wesoły i
radosny.

23.09.2016r.

Pierwszy dzień
kalendarzowej
jesieni przypada
23 września.
Dni staja się
coraz krótsze i
bardziej senne.
Spędźmy ją
przyjemnie i z
entuzjazmem
:)) 

.

.

tak najczęściej
opisujemy
jesień. Jak w
tym
depresyjnym
okresie
poprawić sobie
nastrój i
zwalczyć
chandrę oraz
apatię?
Posłuchaj!
Po pierwsze
odpowiednia
ilość snu.  Z
powodu

zmniejszonej
liczby godzin
pełnych
naturalnego
światła nasz
organizm
zwalnia obroty i
częściej
upomina się o
odpoczynek.
Naturalne leki
takie jak Świeży
imbir, cytryna,
pigwa, czosnek,
cebula, seler

Miód dobry na
wszystko
Niezastąpiona
czekolada
Nikogo nie
trzeba już
przekonywać do
zbawiennych
właściwości
tego złotego
nektaru. Miód nie
tylko jest
smaczny, ale
też oczyszcza
organizm z
toksyn oraz poprawia
odporność.

Czekolada jest
jak dobry
przyjaciel.kilogramów.
Warto zatem
przegryzać
gorzką
czekoladę – jest
zdrowsza niż
mleczna.

Odlot
bocianów
Mówi bocian
do bociana:
- Jutro lecę,
proszę pana.
- I ja także.
Lecz wrócimy
gdy stopnieją
śniegi zimy.

.

.
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HIV i AIDS 

Co warto
wiedzieć o HIV?

Co warto
wiedzieć o AIDS?

1 grudnia
dzień walki
z HIV i AIDS

.

Zakażenie HIV
oznacza, że w
organizmie
człowieka
znajduje się
wirus nabytego
niedoboru
(upośledzenia)
odporności.
Wirus mnoży
się i niszczy
układ
odpornościowy
zakażonej
osoby, który po
pewnym czasie

przestaje
chronić
organizm przed
chorobami,nie
daje
charakterystycznych
objawów.Jeśli
nie zrobi się
testu można żyć
nawet od 10-12
nie wiedząc o
nim.Nieleczony
wirus HIV może
przeobrazić się
w AIDS.

AIDS to
końcowy etap
NIELECZONEGO
zakażenia
HIV, czyli
zespołu
nabytego
niedoboru
(upośledzenia)
odporności.To
zespół chorób
atakujących
osoby zakażone
HIV. AIDS
występuje po
wielu latach

trwania infekcji
HIV u osób,
które o swoim
zakażeniu nie
wiedzą.Osoby
zakażone objęte
są nowoczesną
terapią która
zapobiega
wystąpieniu
AIDS. Warto się
testować! 

Święto
obchodzone
jest z
inicjatywy
Światowej
Organizacji
Zdrowia od
1988r. W 
tym dniu na
całym świecie i
w tym w
Polsce
odbywają się
konferencje

happeningi
oraz akcje
edukacyjne
dotyczące
profilaktyki HIV
i AIDS.Do akcji
włączyły się
także liczne
media 
w wielu
telewizjach
nadawany jest
zbiór reportaży
o

tematyce HIV i
AIDS.
Uczestnicy na
znak
solidarności z
chorymi
przywdziewają
czerwoną
wstążkę

.

.

.
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Teatr pt. "Wielka
ucieczka"

Konkursy
przedmiotowe

11 listopada
na sportowo

Bieg po
zdrowie

Dnia 4 listopada
w naszej szkole
odbył się
spektakl pt.
"Wielka
ucieczka".
Tematyką
przedstawienia

był  problem
uzależnień od
dopalaczy,
nauka
asertywności
oraz zdrowy
styl
życia. Celem

spektaklu było
uświadomienie
młodym
odbiorcom, jakie
konsekwencje
niesie za sobą
sięganie po
używki, a także

pokazanie w
jaki sposób
odmawiać i
wzmacniać w
sobie postawę
asertywną oraz
gdzie szukać
wsparcia.

.
27 października
2016 r.
zorganizowa-
liśmy dla
uczniów 
Szkoły
Podstawowej
mistrzostwa pod
hasłem:„Bieg po
zdrowie” 

w ramach
realizowanego
od 3 lat
programu „Mały
Mistrz”. Najlepsi
uczniowie
stanęli na
podium
otrzymując
medale i
dyplomy.

.

Dzień
Niepodległości
odbył się w
naszej szkole
na sportowo.
Uczniowie
zostali
podzieleni na 6
drużyn. Do
wykonania mieli

poszczególne
zadania: bieg i
ułożenie hasła,
zaśpiewanie
piosenki, rzut do
celu,
pomalowanie
flagi oraz
ubranie
żołnierza. 

.

.

W naszej
szkole odbyły
się konkursy
przedmiotowe z
poszczególnych
przedmiotów:
j.polski, j.ang,
matematyka,
historia oraz
biologia.

.

.

.

.

.
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Wiadomości ze 
szkolnego korytarza

Akcja
"kasztanobranie"

Bank Pluszowego
Misia

Kiermasz
zdrowego
żywienia

7 listopada w
ramach
programu KIK
34 odbył się
kiermasz
zdrowej
żywności. 
Klasy SP oraz
PG w swoich
klasach
przygotowały
zdrowe
śniadanie oraz
prezentację.

Przez dwa
miesiące trwała
zbiórka 
kasztanów i
żołędzi
przeznaczo-
nych na
dożywianie
zwierząt
leśnych.
Zebraliśmy 
łącznie ok. 915
kg kasztanów i
żołędzi.
Prawdziwymi
rekordzistami

okazali się
uczniowie klasy
1 PSP (390 kg),
którzy zebrali
prawie połowę
masy leśnych
smakołyków, a
ponadto
zaangażowali
swoich rodziców
i dziadków do
zbiórki. Miejsce
II zajęła klasa II
SP, natomiast III
klasa IV SP.

03.11.2016 r.
odbył się w
Kostrzynie VIII
Konkurs
Ornitologiczny
Ptaki Parku
Narodowego
Ujście Warty.
Dwie 
uczennice
naszego
gimnazjum
odniosły
sukces.

Michalina
Sztandera
zajęła III
miejsce i
została
laureatką, a
Liwia
Piechowska
finalistką. 
Uczennice do
konkursu
przygotowała
pani Marzena
Zajda..

.

W odpowiedzi
na apel 
"Banku
Pluszowego
Misia" ucznio-
wie szkoły w
Górkach
Noteckich
przygotowali
kolorowe
 laurki z
życzeniami
dla chorych
dzieci i ich
rodziców. 

Mamy nadzieję,
że dzieci
przebywające 
w szpitalach
poczują się
chociaż przez
chwilkę
szczęśliwsze
dzięki naszym
laurkom.
Życzymy
Wszystkim
szybkiego
powrotu do
zdrowia.

.

.
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DOWCIPY

 BLONDYNKA BUMERANG

  O JASIU

Jasiu pokazuje
tacie listę
prezentów, jakie
chciałby dostać
na urodziny.
-Już wiem, co ci
kupię- mówi tata
po przeczytaniu
listy.-Słownik
ortograficzny.

Dwóch gości
siedzi w kinie -
pierwszy mówi:
- Podobał Ci się
film?
- Nie.
- To dlaczego
bijesz brawo?
- Bo już się
skończył.

Młodsza siostra
pyta starszą:
- Pobawisz się
ze mną w
szkołę?
-Dobrze, ale ja
będę nieobecna.
Żona do męża:
-Dzisiaj ty
ubierasz dzieci,
a ja idę na dół i
na was potrąbię

Blondynka
ogląda film
kryminalny. W
chwili, gdy
morderca
naciska na
spust
rewolweru, film
przerywa blok
reklamowy.
Blondynka
mówi:
- Chwała Bogu,
zostało mu
jeszcze kilka
minut życia!

Blondynka
skarży się
koleżance:
- Wyobraź
sobie, moja
siostra urodziła
dziecko i nie
napisała mi, czy
dziewczynkę,
czy chłopca.
Teraz nie wiem,
czy jestem
ciocią czy
wujkiem...

- Chciałem
złożyć
reklamację na
towar zakupiony
u was.
- Proszę o
przedmiot
reklamacji.
- Nie mam.
- Więc nie mogę
rozpatrzyć
pańskiego
wniosku.
- Droga pani,
gdyby ten
bumerang

wrócił, to byśmy
się dziś tu nie
spotkali.

.

.

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 22 11/2016 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny Patrol

Nowy ranking FIFA. Polska
wciąż na 15. miejscu!

Siatkówka. Kto
trenerem kadry?

Polacy zaczynają
nowy rozdział.

Reprezenta
cja Polski
utrzymała
15.,

najwyższe w
historii kadry
miejsce w
rankingu FIFA.
W czwartek
Międzynarodowa
Federacja Piłki
Nożnej
opublikowała
nowe
zestawienie.W
poprzednim
miesiącu 

i wskoczyli na
14. miejsce. W
tym celu musieli
jednak pokonać
w towarzyskim
meczu
Słowenię.
Spotkanie to
zakończyło się
jednak remisem
1:1.

.

biało-
czerwonych
wyprzedzali
Włosi,
natomiast za
plecami
Polaków
znajdowali się
Chorwaci.Niewi
ele brakowało,
by Polacy
ustanowili nowy
rekord

17 listopada
PZPS ogłosił, że
w walce o
posadę po
Stephanie
Antidze
pozostają Mauro
Berruto,
Ferdinando De
Giorgi, Radostin
Stojczew i
Marcelo
Mendez.
Szefowie
federacji
zapowiadali,

że wybiorą
jednego z tych
fachowców
dopiero po
spotkaniach z
całą czwórką.
Ze wszystkimi
chcieli
podyskutować o
ich wizji pracy z
reprezentacją
Polski od teraz
do igrzysk
olimpijskich w
Tokio.

.

Po letnich
sukcesach
polscy
skoczkowie
narciarscy z
dużymi
nadziejami
przystępują do
sezonu
zimowego.
Nowy trener
Stefan
Horngacher
tonuje jednak
nastroje. Zimowy
kalendarz

Pucharu Świata
składa się w
tym sezonie z
33 konkursów
na 19 obiektach
w dziewięciu
krajach, w tym
cztery w Polsce
- w połowie
stycznia w
Wiśle i
Zakopanem. 

.

.
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