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Witajcie. 
W nowym roku
szkolnym witamy
serdecznie uczniów,
nauczycieli oraz
pracowników naszej
szkoły.

...

Witajcie!
W nowym roku szkolnym witamy wszystkich
Nauczycieli, Pracowników i Uczniów naszej
szkoły.

Gazetka Kornelówka wznawia swoją działalność.
Zmieniliśmy szatę graficzną, mamy nadzieję, 
       że spodoba się wszystkim czytelnikom.

   Zapraszamy do pracy w redakcji
wszystkich uczniów oraz nauczycieli.

Jeżeli potrafisz pisać, rysować lub posługiwać się
komputerem, masz ciekawe pomysły i chcesz się
nimi podzielić - czekamy i zapraszamy do pisania
tekstów oraz redagowania naszej gazetki.
Wszelkie informacje udziela pani Agnieszka
Cembrzyńska (świetlica na parterze klas I)  i pani
Magdalena Warszawska- Starosta (s. 24).

Zapraszamy również do kontaktu przez
e-mail : sp1kornelowka@gmail.com

        

      Nowy rok szkolny 2017/2018
mieliśmy szczęście i przyjemność   
rozpocząć w nowej większej szkole. 
         
               Pamiętaj!!!

1. Zmieniaj obuwie, a będzie
zdrowiej i czyściej!

2. Hałas szkodzi zdrowiu, więc
zachowuj ciszę!

3. Żyj w zgodzie z innymi, a
nigdy nie będziesz sam!

4. Słuchaj nauczycieli, a Ty też
będziesz wysłuchany!

W tym numerze:
Kalendarium s. 3,4
Wakacyjne wspomnienia s. 5,6
Moja pasja s. 7
Zgadnij KTO TO? s. 8
KEN s. 9
Pasowanie s. 10
Bazgrolnik s. 11
Zajęcia dodatkowe s. 12
Polecam s. 13   
Krzyżówka s. 14                            

...

...
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UCZCZENIE AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ

     17 września nasza Szkoła wzięła udział w uroczystościach upamiętniających
agresję państwa sowieckiego na ziemie polskie w 1939 roku.
Przedstawiciele naszej placówki – uczniowie, asysta pocztu sztandarowego oraz
nauczyciele wraz z Panią Dyrektor przybyli pod ważne mareckie Miejsce Pamięci
Narodowej - Pomnik na Kruczku.  Tam złożyliśmy kwiaty oraz oddaliśmy hołd
poległym żołnierzom. Zawsze staramy się pamiętać o takich wydarzeniach, gdyż to
one ukształtowały naszą obecną historię. Jesteśmy za to wdzięczni i zobowiązani
podtrzymywaniu patriotycznych tradycji i wydarzeń.

NOWA SZKOŁA
W piątek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie naszej szkoły po remoncie. 
Punktualnie o godzinie 15.00 Pani Dyrektor Danuta Pazikowska, burmistrz Jacek
Orych, uczniowie oraz przedstawiciele firmy "Erbud" dokonali symbolicznego
przecięcia wstęgi. Ksiądz Kazimierz Sztajnerwald udzielił błogosławieństwa i na nowej
sali rozpoczęły się uroczystości. Dzięki remontowi powstało nowe skrzydło, hala
sportowa i zwiększyła się liczba sal lekcyjnych, z 22 do 39. Dodatkowo, z myślą o
osobach niepełnosprawnych lub chodzących o kuli, w budynku zainstalowano windę.
Po części oficjalnej na przyszkolnym boisku i placu zabaw przygotowano liczne gry     
   i zabawy, podczas których uczniowie miło rozpoczęli nowy rok szkolny. 
W takiej szkole nauka będzie czystą przyjemnością. Nasza szkoła jest cudowna...
                                                                                                          Julia Pacyniak kl. VI D

                             KALENDARIUM

EWAKUACJA SZKOŁY
W poniedziałek 2 października na ósmej godzinie lekcyjnej niespodziewanie
zabrzmiały trzy dzwonki. 
Początkowo panika: co robić? co się dzieje? Jednak po chwili wszyscy uczniowie,
nauczyciele i pracownicy przebywający na terenie szkoły, ze spokojem, ale i z
zainteresowaniem opuszczają szkołę. 
Kiedy znaleźliśmy się w bezpiecznym miejscu – na szkolnym boisku, okazało się, że to
na szczęście tylko ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzone wspólnie przez Straż
Pożarną, która przyjechała na teren placówki. 
Pewnie co poniektórzy uczniowie po cichu liczyli, że to może być prawdziwy alarm i
przez jakiś czas, nie trzeba będzie chodzić do szkoły, ale nic z tego :)
Próba ewakuacyjna przebiegła bez problemu i wszyscy wiemy, jak zachować się w
sytuacji zagrożenia!!!                                                               Julia Jamrozik Kl. VI D          
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KALENDARZ NIETYPOWYCH
                                                          PAŹDZIERNIKOWYCH ŚWIĄT

1 października -   Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki
2 października -    Dzień Anioła Stróża
4 października -   Światowy Dzień Zwierząt
6 października -   Światowy Dzień Uśmiechu
7 października -   Dzień Tkaczki
9 października -   Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
10 października - Światowy Dzień Owsianki, Światowy Dzień Drzewa
11 października - Światowy Dzień Wychodzenia z Szafy
12 października - Światowy Dzień Wzroku, Dzień Bezpiecznego Komputera
13 października - Światowy Dzień Jaja, Dzień Noszenia Garnituru
14 października - Światowy Dzień Normalizacji
15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk
16 października - Dzień Szefa
17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
18 października - Dzień Listonosza
20 października - Dzień Paprykarza Szczecińskiego
21 października - Dzień Bez Skarpetek
22 października - Dzień CAPS LOCKA
24 października - Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze, Dzień Maila
25 października - Dzień Kundelka, Światowy Dzień Makaronu
28 października - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
30 października - Dzień Spódnicy
31 października - Dzień Rozrzutności

.. ...
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Wakacje przeminęły błyskawicznie
zostały wspomnienia fantastyczne.
Sześćset pięćdziesiąt kilometrów do
Międzyzdrojów jechałam,
w podróży jadłam, bawiłam się i spałam.
Chociaż deszcze ciągle padały,
to planów naszych nie przekładały.
W parku miniatur byłam wielkoludem!
Skakałam potem na falach z wielkim
trudem.
Pływałam w kole w kształcie pączka,
a trzymała mnie mamy rączka.
Jedząc jagodowe lody kręcone,
moje oczy na Aleję Gwiazd były
zwrócone.
Podjadałyśmy jarzyny i maliny,
bo jesteśmy fajne dziewczyny.
Sierpień nastał słoneczny,
wraz z nim zamek bajeczny.
Warmia nas powitała,
barokowa kuchnia nam smakowała.
Rano zumba potem basen,
masaż, salsa i sauna czasem.
Na termach warmińskich rzeka rwąca
była nieprzewidywalna i bardzo gorąca.
Na koniec pokaz taneczny zaliczyłam,
z najlepszymi tancerzami się bawiłam.

Aurelia Skórzewska kl. III E

                      ***
Gdy wakacje się zaczynają,
nasze buźki się uśmiechają.
Raz nad morze, raz do babci,
wszędzie czeka dużo atrakcji.
Będę pływać , łowić ryby,
a jesienią zbierać grzyby.

Antoni Gutkiewicz kl. III E

...

Wakacyjne                   
wspomnienia!

.

                  ***
Wakacyjne wspomnienia
Choć wakacji minął czas
I do szkoły wrócić pora
W mojej duszy słońce gra,
stale udając animatora.
Słyszę wciąż szum morza
Trzepot liści wielkich palm.
I ten moment, gdy samolot
unosił mnie w przestworzach.
Budowałem zamki z piasku
I pływałem po warszawsku.
Odwiedziłem dzikie plaże,
ciągle szukając nowych wrażeń.
Próbowałem nowych smaków.
A na plaży dla ochłody,
jadłem pyszne zimne lody.

Adrian Butler kl.III A

                     ***

Wakacje, ach wakacje 
                             to jest magiczna pora,
na którą czekamy od rana do wieczora.
Dzieciaki już się cieszą, 
                             że słonko mocno świeci,
że dni są coraz dłuższe i przygoda 
                             do nich śpieszy.
Przygoda wakacyjna jest każdemu znana,
każdy jakąś przeżył i miło ją wspomina.

Wiktoria Bednarczyk kl. III D

....
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA
GÓRY CUD NATURY!!!

Trzecia piętnaście – czas start, ląduję w aucie.
Jadę w dal, widzę drzewa, wiejska droga przede

mną się otwiera już na starcie.
Pierwszy przystanek – Kopalnia Soli „Wieliczka”.

Zjeżdżamy w dół windą na początek, 
Potem po schodach na niższy poziom schodzi

moja przygoda.
Patrzę – ściana. Przewodnik mówi – „mamy tu

ścianę litą z soli".
Nie dowierzam – swym językiem sprawdzam

powoli.
Słono mi w ustach, lecz nic nie szkodzi,
Bo cudna kaplica przede mną wychodzi.

Tu święta Kinga patronuje – niegdyś nasza
księżniczka.

Rzeźby na ścianach, choć płaskie to jakby       trój-
wymiar, to nasza duma, to Polska.

Wieliczka zwiedzona, czas ruszać w dalszą drogę –
na podbój górskich hal.

W Nowym Targu niespodziewany postój mam.
Młody baca barany środkiem drogi gna.

Wszystkie auta, a w jednym z nich ja stado
owieczek mile żegna.

Kolejny epizod – Wysoka mnie wita u swego
podnóża,

Gdzie wielu ludzi na wyprawę wyrusza. Na szlaku
jedynie jaszczurka pocieszy,

Gdy na takie stromizny musi wejść pieszy. Kolejna
godzina – szczyt 1050 metrów nade mną. 

Ostatnim tchem schody przemierzam z dziarską
miną.

Hurra !!! – już jestem na samej górze.
Było warto, dla tych widoków przy samej chmurze.

Kanapką posilona wracam, A po drodze pyszny
obiad w schronisku zaliczam

...

Następny słoneczny dzień mnie budzi.
Szlak Trzy Korony dziś mi się nie znudzi.

Skałka za skałką – trudna wspinaczka,
Podążam z potem na czole dla upragnionego

znaczka.
Lecz nagle co to?! Pod szczytem kolejka ludzi.
By spoglądać z góry – minimum trzy godziny – nikt

się nie łudzi.
Z niedosytem niewielkim idę z Sokolicy podziwiać

sosenki.
Tu turystów mniej na szlaku, pięknie się prezentuje

Dunajec niebieski.
Rzeka ta okala najpiękniejsze szczyty pienińskiego

parku,
O czym przekonałam się następnego dnia o

poranku.
Wraz z rodzinką ruszyłam na podbój Dunajca.

Spłynęliśmy, ma się rozumieć, na tratwie rzeczką
od początku do końca.

Start w Sromowcach, a w Szczawnicy koniec.
Po drodze z flisakiem z dołu patrzyłam na Sokolicę.
Gniazdo bociana czarnego tam mamy I po drodze

owego ptaka na kamieniu pięknie witamy.
Wrażeń co niemiara przez te dwie godziny I masa

dowcipów od góralskiej gaździny.
Z każdej mej górskiej wyprawy. Przynosiłam do

notesu stempelek klawy.
Dziś miło wspominam tegoroczne wakacje.
Patrzę na pieczątki i przywołuję w myślach oscypki

i górskie atrakcje.
Jeśli chciałbyś poznać nasze polskie góry

To serdecznie Ci polecam tą wycieczkę, a nie
będziesz tam nigdy ponury.

Przyroda daje bowiem radość niesłychaną, 
Gdy podziwiasz rośliny, szlaki i zwierzęta z tatą i

mamą.
                         GABRIELA BOGUSZEWSKA KL. 3C

...
...

...
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Prace autorstwa Dominiki Stankiewicz

...

...

...

...

...
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Witajcie!
Zapraszam Was do rozwiązania zagadek przygotowanych przez uczniów klas siódmych.
Każdy z przedstawionych opisów, krótko charakteryzuje nauczyciela uczącego w naszej 
szkole - niestety brakuje w nim nazwiska:) Spróbujcie zgadnąć kogo opisali Wasze koleżanki i koledzy.
Gdy już będziecie mieli pewność, zapraszam do sali nr 11. 
Na pięć pierwszych osób czekają upominki:)
                                                                                                                                     Powodzenia
                                                                                                                            Agnieszka Więckowska

The first description
Hello guys! Can you solve this puzzle?  Which teacher  is it?
She’s a mature lady. She has got blond hair and light ocean eyes. She is short and plump. Her smile is
cute. She usually wears loose shirts and jeans. She wears glasses to read. She is friendly and funny but
sometimes she gets annoyed and angry. When she was a teenager she hated Maths and Physics. She
teaches very well. We love her lessonsJ Do you know who is she?
                                                
                                             Basia Woźniak, Maciek Krupiński, Andżelika Popiołek, Andżelika Wysocka 7D

The third description
A mystery teacher!
Hi people! We have prepared a mystery description for you. This teacher is a
woman.    She has got a straight, long, dark, hair. She is stall and slim. She has got
long, beautiful legs. She has got a thin face and brown eyes. She dresses fashionably.
She teaches Science. She is friendly, kind and sensitive. She is a seventh grade
teacher. Nice guess!
                     
                                                                                                     Maria Hejnat, Paulina Grabowska 7D

The fourth description
Guess who?
This lady has got medium-lenght, brown hair and big, brown eyes. She wears glasses.
She is of medium height and slim. She usually wears elegant trousers and loose T-
shirts. She is a nice teacher who can always help everybody and understand her
students. 
Her lessons are interesting. She can share her knowledge really briefly  in a curious
way. Good luck!
                                                                                                   Julia Warszawa-Kurek, Julia Górska 7D

The second description
Guess the name of this teacher?
This is a woman. She teaches a foreign language. She has got straight, short, brown
hair and brown eyes. She i stall and slim. She has got braces. She is very nice, helpful
and smiled. In my opinion she likes her job. She is a great teacher.
  
                                                                                                                          Ola Śniegocka 7A
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14 października przypada Dzień Nauczyciela, oficjalnie zwany Świętem Komisji Edukacji Narodowej.  
14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Poniatowskiego sejm powołał do życia Komisję
Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty nie tylko w Polsce, ale i na świecie!
W Polsce do roku 1773 były tylko szkoły przykościelne, prowadzone przez księży lub zakonników, w których
nauczano tylko w języku łacińskim. Uczęszczali do nich wyłącznie chłopcy, zwykle z arystokratycznych rodów.
Dopiero eksperci z Komisji Edukacji Narodowej opracowali trzystopniowy model szkół. Najniższym stopniem
były szkoły parafialne przeznaczone dla niższych stanów (chłopów i mieszczan), pośrednim szczeblem były
państwowe szkoły dla dzieci rodzin szlacheckich i najzdolniejszej młodzieży ze stanów niższych, 
zaś stopniem najwyższym były dwa uniwersytety – w Wilnie i Krakowie. 
Nareszcie do specjalnie dla nich utworzonych szkół mogły uczęszczać dziewczęta, 
a w szkołach zapanował tak długo oczekiwany język polski. Aby pamiętać o rewolucyjnych dokonaniach Komisji
Edukacji Narodowej, dzień 14 października został uznany świętem nauczycieli, uczniów i wszystkich
pracowników oświaty. Piękne to święto. I pomyśleć, że w XVIII wieku uczniowie się cieszyli, że nareszcie mogą
chodzić do szkoły. Tylko... jak sobie wtedy dawali radę bez Internetu?

...

...

...

..
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          Wśród pierwszaków chodzą słuchy,
                   Narzekają więc maluchy, 
                      Powtarzają niewesoło:              
                        Ślub będziemy, 
              ślub będziemy  brać ze szkołą!
                Chciał uciekać Grzesio mały,
                    Ale Konrad, człek bywały
                   Wytłumaczył mu: kolego,

         Ślubowanie – to jest całkiem coś innego.
               Musisz przyrzec, że bez przerwy 
                  Będziesz dbał o Pani nerwy, 
                  będziesz uczył się  starannie,

                   Zachowywał nienagannie,
                    Gdy umowa taka stanie,

                            To jest właśnie, 
                to jest właśnie ślubowanie! 

                     Grzesio wydał kilka jęków,
                  Potem już się pozbył lęków

                    I ślubował uroczyście,
                    Nos wytarłszy zamaszyście.

Uroczystość pasowania pierwszoklasistów zwana
też ślubowaniem, od dawna jest wzorowana na
ceremonii praktykowanej już w średniowieczu,    po
której mężczyzna stawał się rycerzem.
Rycerzem mógł być tylko ten, kto pochodził
z rycerskiego rodu lub człowiek uznany godnym
noszenia tytułu rycerza. Sztuki walki i obowiązków
rycerskich chłopcy uczyli się już od najmłodszych
lat. Najpierw jako paziowie uczyli się jeździć konno,
władać bronią, polować i nosić zbroję, ale także
poznawali sztukę śpiewu, tańca i dobrych manier.
Później tj. między 16 a 23 rokiem życia młodzieniec
stawał się giermkiem doświadczonego rycerza,
od którego poznawał tajniki wojennego rzemiosła.
Zajmował się także końmi, czyścił zbroję swojego
pana. Kiedy wykazywał się dojrzałością,
umiejętnością walki i odwagą, mógł być pasowany
na rycerza. Pasowanie było ceremonią religijną
i wielkim wydarzeniem dla całego dworu.
   

Po spowiedzi, nocy spędzonej na modlitwie
oraz po przyjęciu komunii świętej giermek
przysięgał wierną służbę Kościołowi i swemu panu,
a także obiecywał otaczać opieką słabszych
oraz być prawdomównym i odważnym. Przysięgę
składał na ręce kościelnego dostojnika
lub możnego pana.
Osoba przyjmująca przysięgę lekko uderzała
kandydata płazem miecza w ramię, wypowiadając
słowa "Pasuję cię na rycerza" i wręczała mu miecz
i pas rycerski (stąd nazwa ceremoniału). 

     20 października 2017 w naszej szkole odbędzie
się pasowanie pierwszoklasistów .
Wobec zebranych  gości przyjmą uroczyste
ślubowanie uczniowie:
kl. Ia, kl. Ib, kl. Ic, kl. Id i kl. Ie, a następnie zostaną
pasowani na uczniów naszej szkoły.
Każdy uczeń będzie ślubował:

być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię
swojej klasy i szkoły,
uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla
niej pracować kiedy dorośnie,
 starać się być dobrym kolegą, swym
zachowaniem sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom.

     Po złożeniu uroczystej przysięgi oraz przez
symboliczne dotknięcie ołówkiem lewego ramienia,
wejdą do grona wielkiej szkolnej rodziny.

...

                               
                                PASOWANIE

...
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Witajcie!
      Kochani, odbyły się już pierwsze zajęcia Break Dance w SP1.
Ten dzień był dla nas bardzo ważny i szalenie ekscytujący. Pragnęliśmy oraz czuliśmy potrzebę pokazania
wszystkim dzieciakom w Markach i z okolic fajnego stylu tańca jakim jest Break Dance.
Jest nam niezmiernie miło, że aż tylu zainteresowanych przyszło poszaleć na parkiecie. Ogromnie się cieszymy
z faktu, że nasze zajęcia przyciągnęły również dziewczyny, które pokazały wysoki poziom. 
Brawo dla każdego z Was, ponieważ break dance jest wymagającym stylem, a Wy daliście z siebie tyle ile
potrafiliście. Pozytywna atmosfera jaka panowała na sali i Wasze uśmiechy na twarzach, dały naszemu
instruktorowi  Bartoszowi Bartazz Biernackiemu dużo radości .
Bartosz Bartazz Biernacki jest czołowym tancerzem wykonującym Breking (Break-Dance) w Polsce.
Uhonorowany nagrodą Over the Top-Special Aword za  całokształt swojej tanecznej twórczości i wkład 
w rozwój polskiego b-boyingu. Jest to najbardziej prestiżowe wyróżnienie w historii polskiej sceny. Bartazz jest
zawodowym instruktorem i pedagogiem tańca. Na jego zajęciach każdy jest traktowany indywidualnie. W pracy
instruktora wypracował wiele praktycznych metod w nauczaniu zarówno zaawansowanych tancerzy jak 
i osób stawiających pierwsze kroki w tej dziedzinie.
My jesteśmy szczęśliwi z tego spotkania, ponieważ czujemy, że przekazaliśmy Wam pozytywną energie oraz
pokazaliśmy fajną alternatywę na spędzanie wolnego czasu, która może stać się pasją na całe życie.� 
Co można dać więcej młodemu człowiekowi jak nie inspirację do działania. Dziękujemy Wam, że mogliśmy się
spotkać i Was poznać.
Teraz już każdy z Marek i okolic, od 6-latków po młodzież, przez chłopców po dziewczynki, może trenować pod
okiem zawodowych instruktorów! Oto kilka korzyści z zajęć:
* nauka tańca stylu Break Dance                                               * poprawa elastyczności, siły i wytrzymałości
* poprawa pewność siebie i poczucie własnej wartości              * zdobywanie nowych przyjaciół 
* poszerzanie horyzontów       

Zajęcia odbywać się będą w każdy wtorek:
17:30-18:30 Grupa I (początkująca)

18:30-19:30 Grupa II (początkująca)      
Zajęcia prowadzi również Magdalena Szafarz - trener Mistrzów Polski i Europy w tańcu jazzowym. Do grona
naszych instruktorów dołączyła również Klaudia Skomorowska - instruktor oraz tancerka teatralna.           
                                                                                                              Zapraszam Magdalena Szafarz
                              

...

...
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TO 
      PUSTE 
                   MIEJSCE
                                    CZEKA 
                                                  NA 
                                                        TWÓJ 
                                                                    ARTYKUŁ

                                                                                      ZAPRASZAMY!!!

Były członek One Direction Zayn Malik wraz z Sia wydał nowy singiel pt. „Dusk Tll Dawn”. 
Premiera piosenki odbyła się 7 września.   Większość forum uważa piosenkę za hit jesieni. 
Reżyserem teledysku był Marc Webb znany jako reżyser takich filmów jak „Niesamowiy Spider-Man”, „500 dni
miłości” oraz „Obdarowani”. 
Tytuł „Dusk Till Dawn” w języku polskim oznacza „Od zmierzchu do świtu” Teledysk jest podobny do filmu akcji
pod tym samym tytułem. 
Moim zdaniem piosenka musiała być hitem, ponieważ przyjemnie się jej słucha. 
Wsłuchując się w nią relaksuje się. 
Chciałabym, aby ten utwór zdobył większą popularność.  Sara  Bamri kl. VI D

        

..

                               Nowa piosenka Zayna

..


	Witajcie!
	W nowym roku szkolnym witamy wszystkich Nauczycieli, Pracowników i Uczniów naszej szkoły.
	Gazetka Kornelówka wznawia swoją działalność. Zmieniliśmy szatę graficzną, mamy nadzieję,
	że spodoba się wszystkim czytelnikom.
	Zapraszamy do pracy w redakcji wszystkich uczniów oraz nauczycieli.
	Jeżeli potrafisz pisać, rysować lub posługiwać się komputerem, masz ciekawe pomysły i chcesz się nimi podzielić - czekamy i zapraszamy do pisania tekstów oraz redagowania naszej gazetki. Wszelkie informacje udziela pani Agnieszka Cembrzyńska (świetlica na parterze klas I)  i pani Magdalena Warszawska- Starosta (s. 24).

	Zapraszamy również do kontaktu przez e-mail : sp1kornelowka@gmail.com
	Nowy rok szkolny 2017/2018 mieliśmy szczęście i przyjemność
	rozpocząć w nowej większej szkole.
	Pamiętaj!!!
	..... W tym numerze:
	Kalendarium s. 3,4

	Zmieniaj obuwie, a będzie zdrowiej i czyściej!
	Wakacyjne wspomnienia s. 5,6
	Moja pasja s. 7

	Hałas szkodzi zdrowiu, więc zachowuj ciszę!
	Zgadnij KTO TO? s. 8
	KEN s. 9

	Żyj w zgodzie z innymi, a nigdy nie będziesz sam!
	Pasowanie s. 10
	Bazgrolnik s. 11
	Zajęcia dodatkowe s. 12

	Słuchaj nauczycieli, a Ty też będziesz wysłuchany!
	Polecam s. 13
	Krzyżówka s. 14



	KALENDARIUM
	NOWA SZKOŁA
	W piątek 8 września odbyło się uroczyste otwarcie naszej szkoły po remoncie.
	Punktualnie o godzinie 15.00 Pani Dyrektor Danuta Pazikowska, burmistrz Jacek Orych, uczniowie oraz przedstawiciele firmy "Erbud" dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi. Ksiądz Kazimierz Sztajnerwald udzielił błogosławieństwa i na nowej sali rozpoczęły się uroczystości. Dzięki remontowi powstało nowe skrzydło, hala sportowa i zwiększyła się liczba sal lekcyjnych, z 22 do 39. Dodatkowo, z myślą o osobach niepełnosprawnych lub chodzących o kuli, w budynku zainstalowano windę. Po części oficjalnej na przyszkolnym boisku i placu zabaw przygotowano liczne gry         i zabawy, podczas których uczniowie miło rozpoczęli nowy rok szkolny.  W takiej szkole nauka będzie czystą przyjemnością. Nasza szkoła jest cudowna...
	Julia Pacyniak kl. VI D
	UCZCZENIE AGRESJI ZSRR NA POLSKĘ
	17 września nasza Szkoła wzięła udział w uroczystościach upamiętniających agresję państwa sowieckiego na ziemie polskie w 1939 roku.
	Przedstawiciele naszej placówki – uczniowie, asysta pocztu sztandarowego oraz nauczyciele wraz z Panią Dyrektor przybyli pod ważne mareckie Miejsce Pamięci Narodowej - Pomnik na Kruczku.  Tam złożyliśmy kwiaty oraz oddaliśmy hołd poległym żołnierzom. Zawsze staramy się pamiętać o takich wydarzeniach, gdyż to one ukształtowały naszą obecną historię. Jesteśmy za to wdzięczni i zobowiązani podtrzymywaniu patriotycznych tradycji i wydarzeń.
	EWAKUACJA SZKOŁY
	W poniedziałek 2 października na ósmej godzinie lekcyjnej niespodziewanie zabrzmiały trzy dzwonki.
	Początkowo panika: co robić? co się dzieje? Jednak po chwili wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy przebywający na terenie szkoły, ze spokojem, ale i z zainteresowaniem opuszczają szkołę.
	Kiedy znaleźliśmy się w bezpiecznym miejscu – na szkolnym boisku, okazało się, że to na szczęście tylko ćwiczenia ewakuacyjne przeprowadzone wspólnie przez Straż Pożarną, która przyjechała na teren placówki.
	Pewnie co poniektórzy uczniowie po cichu liczyli, że to może być prawdziwy alarm i przez jakiś czas, nie trzeba będzie chodzić do szkoły, ale nic z tego :)
	Próba ewakuacyjna przebiegła bez problemu i wszyscy wiemy, jak zachować się w sytuacji zagrożenia!!!                                                               Julia Jamrozik Kl. VI D
	KALENDARZ NIETYPOWYCH
	PAŹDZIERNIKOWYCH ŚWIĄT
	1 października -   Światowy Dzień Ptaków, Międzynarodowy Dzień Muzyki
	2 października -    Dzień Anioła Stróża
	4 października -   Światowy Dzień Zwierząt
	6 października -   Światowy Dzień Uśmiechu
	7 października -   Dzień Tkaczki
	9 października -   Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego
	10 października - Światowy Dzień Owsianki, Światowy Dzień Drzewa
	11 października - Światowy Dzień Wychodzenia z Szafy
	12 października - Światowy Dzień Wzroku, Dzień Bezpiecznego Komputera
	13 października - Światowy Dzień Jaja, Dzień Noszenia Garnituru
	14 października - Światowy Dzień Normalizacji
	15 października - Światowy Dzień Mycia Rąk
	16 października - Dzień Szefa
	17 października - Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
	18 października - Dzień Listonosza
	20 października - Dzień Paprykarza Szczecińskiego
	21 października - Dzień Bez Skarpetek
	22 października - Dzień CAPS LOCKA
	24 października - Międzynarodowe Święto Uciekających na Rowerze, Dzień Maila
	25 października - Dzień Kundelka, Światowy Dzień Makaronu
	28 października - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów
	30 października - Dzień Spódnicy
	31 października - Dzień Rozrzutności


	Wakacyjne                    wspomnienia!
	Wakacje przeminęły błyskawicznie
	Wakacyjne wspomnienia
	zostały wspomnienia fantastyczne.
	Choć wakacji minął czas
	Sześćset pięćdziesiąt kilometrów do Międzyzdrojów jechałam,
	I do szkoły wrócić pora
	W mojej duszy słońce gra,
	w podróży jadłam, bawiłam się i spałam.
	stale udając animatora.
	Chociaż deszcze ciągle padały,
	Słyszę wciąż szum morza
	to planów naszych nie przekładały.
	Trzepot liści wielkich palm.
	W parku miniatur byłam wielkoludem!
	I ten moment, gdy samolot
	Skakałam potem na falach z wielkim trudem.
	unosił mnie w przestworzach.
	Budowałem zamki z piasku
	Pływałam w kole w kształcie pączka,
	I pływałem po warszawsku.
	a trzymała mnie mamy rączka.
	Odwiedziłem dzikie plaże,
	Jedząc jagodowe lody kręcone,
	ciągle szukając nowych wrażeń.
	moje oczy na Aleję Gwiazd były zwrócone.
	Próbowałem nowych smaków.
	A na plaży dla ochłody,
	Podjadałyśmy jarzyny i maliny,
	jadłem pyszne zimne lody.
	bo jesteśmy fajne dziewczyny.
	Sierpień nastał słoneczny,
	Adrian Butler kl.III A
	wraz z nim zamek bajeczny.
	Warmia nas powitała,
	barokowa kuchnia nam smakowała.
	Rano zumba potem basen,
	masaż, salsa i sauna czasem.
	Na termach warmińskich rzeka rwąca
	Wakacje, ach wakacje
	była nieprzewidywalna i bardzo gorąca.
	to jest magiczna pora, na którą czekamy od rana do wieczora. Dzieciaki już się cieszą,
	Na koniec pokaz taneczny zaliczyłam,
	z najlepszymi tancerzami się bawiłam.
	że słonko mocno świeci, że dni są coraz dłuższe i przygoda
	Aurelia Skórzewska kl. III E
	do nich śpieszy. Przygoda wakacyjna jest każdemu znana, każdy jakąś przeżył i miło ją wspomina.
	Gdy wakacje się zaczynają,
	nasze buźki się uśmiechają.
	Raz nad morze, raz do babci,
	wszędzie czeka dużo atrakcji.
	Wiktoria Bednarczyk kl. III D
	Będę pływać , łowić ryby,
	a jesienią zbierać grzyby.
	Antoni Gutkiewicz kl. III E
	WAKACYJNE WSPOMNIENIA GÓRY CUD NATURY!!!
	Następny słoneczny dzień mnie budzi.
	Szlak Trzy Korony dziś mi się nie znudzi.
	Skałka za skałką – trudna wspinaczka,
	Podążam z potem na czole dla upragnionego znaczka.
	Trzecia piętnaście – czas start, ląduję w aucie.
	Jadę w dal, widzę drzewa, wiejska droga przede mną się otwiera już na starcie.
	Lecz nagle co to?! Pod szczytem kolejka ludzi.
	By spoglądać z góry – minimum trzy godziny – nikt się nie łudzi.
	Pierwszy przystanek – Kopalnia Soli „Wieliczka”.
	Zjeżdżamy w dół windą na początek,
	Z niedosytem niewielkim idę z Sokolicy podziwiać sosenki.
	Potem po schodach na niższy poziom schodzi moja przygoda.
	Tu turystów mniej na szlaku, pięknie się prezentuje Dunajec niebieski.
	Patrzę – ściana. Przewodnik mówi – „mamy tu ścianę litą z soli".
	Rzeka ta okala najpiękniejsze szczyty pienińskiego parku,
	Nie dowierzam – swym językiem sprawdzam powoli.
	O czym przekonałam się następnego dnia o poranku.
	Słono mi w ustach, lecz nic nie szkodzi,
	Bo cudna kaplica przede mną wychodzi.
	Wraz z rodzinką ruszyłam na podbój Dunajca.
	Tu święta Kinga patronuje – niegdyś nasza księżniczka.
	Spłynęliśmy, ma się rozumieć, na tratwie rzeczką od początku do końca.
	Rzeźby na ścianach, choć płaskie to jakby       trój-wymiar, to nasza duma, to Polska.
	Start w Sromowcach, a w Szczawnicy koniec.
	Po drodze z flisakiem z dołu patrzyłam na Sokolicę.
	Wieliczka zwiedzona, czas ruszać w dalszą drogę – na podbój górskich hal.
	Gniazdo bociana czarnego tam mamy I po drodze owego ptaka na kamieniu pięknie witamy.
	W Nowym Targu niespodziewany postój mam.
	Wrażeń co niemiara przez te dwie godziny I masa dowcipów od góralskiej gaździny.
	Młody baca barany środkiem drogi gna.
	Wszystkie auta, a w jednym z nich ja stado owieczek mile żegna.
	Z każdej mej górskiej wyprawy. Przynosiłam do notesu stempelek klawy.
	Kolejny epizod – Wysoka mnie wita u swego podnóża,
	Dziś miło wspominam tegoroczne wakacje.
	Patrzę na pieczątki i przywołuję w myślach oscypki i górskie atrakcje.
	Gdzie wielu ludzi na wyprawę wyrusza. Na szlaku jedynie jaszczurka pocieszy,
	Jeśli chciałbyś poznać nasze polskie góry
	Gdy na takie stromizny musi wejść pieszy. Kolejna godzina – szczyt 1050 metrów nade mną.
	To serdecznie Ci polecam tą wycieczkę, a nie będziesz tam nigdy ponury.
	Ostatnim tchem schody przemierzam z dziarską miną.
	Przyroda daje bowiem radość niesłychaną,
	Gdy podziwiasz rośliny, szlaki i zwierzęta z tatą i mamą.
	Hurra !!! – już jestem na samej górze.
	Było warto, dla tych widoków przy samej chmurze.
	Kanapką posilona wracam, A po drodze pyszny obiad w schronisku zaliczam
	Prace autorstwa Dominiki Stankiewicz
	Witajcie!
	Zapraszam Was do rozwiązania zagadek przygotowanych przez uczniów klas siódmych.
	Każdy z przedstawionych opisów, krótko charakteryzuje nauczyciela uczącego w naszej
	szkole - niestety brakuje w nim nazwiska:) Spróbujcie zgadnąć kogo opisali Wasze koleżanki i koledzy. Gdy już będziecie mieli pewność, zapraszam do sali nr 11.
	Na pięć pierwszych osób czekają upominki:)
	Powodzenia
	Agnieszka Więckowska
	The first description
	Hello guys! Can you solve this puzzle?  Which teacher  is it?
	She’s a mature lady. She has got blond hair and light ocean eyes. She is short and plump. Her smile is cute. She usually wears loose shirts and jeans. She wears glasses to read. She is friendly and funny but sometimes she gets annoyed and angry. When she was a teenager she hated Maths and Physics. She teaches very well. We love her lessonsJ Do you know who is she?

	The second description
	Guess the name of this teacher?
	This is a woman. She teaches a foreign language. She has got straight, short, brown hair and brown eyes. She i stall and slim. She has got braces. She is very nice, helpful and smiled. In my opinion she likes her job. She is a great teacher.
	The third description
	A mystery teacher!
	Hi people! We have prepared a mystery description for you. This teacher is a woman.    She has got a straight, long, dark, hair. She is stall and slim. She has got long, beautiful legs. She has got a thin face and brown eyes. She dresses fashionably. She teaches Science. She is friendly, kind and sensitive. She is a seventh grade teacher. Nice guess!
	The fourth description
	Guess who?
	This lady has got medium-lenght, brown hair and big, brown eyes. She wears glasses.
	She is of medium height and slim. She usually wears elegant trousers and loose T-shirts. She is a nice teacher who can always help everybody and understand her students.
	Her lessons are interesting. She can share her knowledge really briefly  in a curious way. Good luck!


	PASOWANIE
	Wśród pierwszaków chodzą słuchy,
	Narzekają więc maluchy,
	Powtarzają niewesoło:
	Ślub będziemy,
	ślub będziemy  brać ze szkołą!
	Chciał uciekać Grzesio mały,
	Ale Konrad, człek bywały
	Wytłumaczył mu: kolego,
	Ślubowanie – to jest całkiem coś innego.
	Musisz przyrzec, że bez przerwy
	Będziesz dbał o Pani nerwy,
	będziesz uczył się  starannie,
	Zachowywał nienagannie,
	Gdy umowa taka stanie,
	To jest właśnie,
	to jest właśnie ślubowanie!
	Grzesio wydał kilka jęków,
	Potem już się pozbył lęków
	I ślubował uroczyście,
	Nos wytarłszy zamaszyście.
	Uroczystość pasowania pierwszoklasistów zwana też ślubowaniem, od dawna jest wzorowana na ceremonii praktykowanej już w średniowieczu,    po której mężczyzna stawał się rycerzem.
	Rycerzem mógł być tylko ten, kto pochodził z rycerskiego rodu lub człowiek uznany godnym noszenia tytułu rycerza. Sztuki walki i obowiązków rycerskich chłopcy uczyli się już od najmłodszych lat. Najpierw jako paziowie uczyli się jeździć konno, władać bronią, polować i nosić zbroję, ale także poznawali sztukę śpiewu, tańca i dobrych manier. Później tj. między 16 a 23 rokiem życia młodzieniec stawał się giermkiem doświadczonego rycerza, od którego poznawał tajniki wojennego rzemiosła. Zajmował się także końmi, czyścił zbroję swojego pana. Kiedy wykazywał się dojrzałością, umiejętnością walki i odwagą, mógł być pasowany na rycerza. Pasowanie było ceremonią religijną i wielkim wydarzeniem dla całego dworu.
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