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Jesień może być wesoła

Witamy po długiej przerwie!

Ten numer szkolnej gazetki będzie jak jesienne pogoda - wszystkiego po trochu. 

Zrelacjonujemy ważniejsze wydarzenia z życia szkoły, zaproponujemy muzykę na jesienne
wieczory, podzielimy się naszym redakcyjnym poczuciem humoru, wytłumaczymy czym
są mity i pokażemy jak mógł wyglądać początek świata w mitycznej wersji jednej z
Waszych koleżanek. Będziecie mogli też przeczytać wywiad z miłośnikiem desek, który
wcale nie jest stolarzem :) Zawędrujemy pod wodę, by odkryć co kryje się pod nazwą
freediving. 
Jesienią nie rezygnujemy ze spacerów, a na spacer koniecznie zabieramy naszych
czworonożnych przyjaciół. W tym numerze "Okna na Szkołę" przedstawimy Wam dziesięć
najmądrzejszych ras psów.

Zresztą co tu dużo mówić - zajrzyjcie sami do środka - przyjemnej lektury!
Redakcja

Julian Tuwim

STROFY O PÓŹNYM
LECIE

Zobacz, ile jesieni! 
Pełno jak w cebrze wina, 
A to dopiero początek, 
Dopiero się zaczyna. 

Nazłociło się liści,
Że koszami wynosić, 
A trawa jaka bujna, 
Aż się prosi, by kosić.

Lato, w butelki rozlane,
Na półkach słodem się
burzy. 
Zaraz korki wysadzi, 
Już nie wytrzyma dłużej.

A tu uwiądem narasta 
Winna jabłeczna pora. 
Czerwienna, trawiasta,
liściasta,
W szkle pękatego
gąsiora[...] 
 Obłoki leża w stawie, 
Jak płatki w szklance wody.
Laską pluskam ostrożnie,
Aby nie zmącić pogody[...]

Matylda Sikora
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ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

29 września obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Szóstoklasiści wcielili się w role egzaminatorów i już od rana zasypywali chętnych śmiałków
pytaniami typu 7 · 8 = ? ,  6 · ? = 24.
Pięć dobrych odpowiedz i naklejka – zachętka zdobyta! Uczniowie, dla których to zadanie
było zbyt łatwe mogli spróbować swoich sił w trzech konkurencjach:
1.  UZUPEŁNIANKA – mnożenia mieszanka
2.  KARCIANE PARY – mnożenia czary
3.  KLIK, KLIK – mnożę w mig
Wszystkie zadania wzbudzały spore emocje, gdyż trzeba było zdążyć w wyznaczonym czasie
i oczywiście nie popełnić błędu.
Jak co roku hasło tego dnia to „Tabliczka czekolady za tabliczkę mnożenia”. Nagrodziliśmy
51 uczniów nadając im tytuł EKSPERTÓW TABLICZKI MNOŻENIA i rozdając słodkie nagrody.
Tabliczkę mnożenia ćwiczymy nadal, bo przydać się może nie tylko na matematyce.

                     Światowy Dzień Sprzątania Ziemi

Dzień sprzątania Ziemi  przypada w trzeci weekend miesiąca września.
Celem tego święta jest namówienie ludzi do nieniszczenia  przyrody. 
Pomysł dnia, w którym robimy coś dla Ziemi pochodzi z Australii, gdzie
zapoczątkował je w  1989 r. In Kierman, australijski żeglarz. W Polsce
świętujemy ten dzień od 1994 roku.
Dzięki Światowemu Dniu Sprzątania Ziemi ludzie uświadomili  sobie, że 
codzienne czynności np. marnotrawstwo prądu i wody, (której ciągle brakuje
innym ludziom) niszczą naszą piękną planetę.
Co roku ten dzień był obchodzony pod różnymi hasłami takimi jak:
1.  2011 – Lasy to życie – chrońmy je!
2.  2012 – Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę!
3.  2013 – Odkrywamy czystą Polskę!
4.  2014 – Turysto! Szanuj środowisko!
5.  2015 – Wyprawa-poprawa!
6.  2016 – Podaj dalej... drugie życie odpadów!
7.  2017 – Nie ma śmieci - są surowce!
Hasła te motywują nas do tego, żeby chociaż w tym jednym dniu pomyśleć
ekologicznie!

A więc chwyćmy dobry nawyk, pora zakasać rękawy. Worki w dłoń i
sprzątamy Ziemię dla naszej wspólnej dobrej sprawy.

Maksymilian Bohucki

                  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nauczyciele
zrezygnowali ze swojej pracy. Wyobraźcie sobie
matematykę bez pani Magdy, język niemiecki bez pana
Piotra i język polski bez pani Kasi. Prawdziwy koszmar!

Na szczęście był to tylko scenariusz świetnego przedstawienia
teatralnego z okazji Dnia Nauczyciela. Dzięki spektaklowi "Castin na
nauczyciela" dowiedzieliśmy się, że życie naszych pedagogów wcale
nie jest łatwe.
Aktorom gratulujemy doskonałego występu a autorce scenariusza -
pani Kasi Krzempek-Ślezińskiej ogromnego poczucia humoru.

Wszystkim nauczycielom życzymy zdrowia, cierpliwości, pomysłowości
oraz najważniejszego: grzecznych uczniów. :)

Emilia Czauderna

Fotorelacja z przedstawienia w następnym numerze "Okna na Szkołę"
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EKSPERCI - trzecioklasiści

EKSPERCI - czwartoklasiści

Piotr Sikora

Piotr Sikora
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EKSPERCI - piątoklasiści

EKSPERCI - szóstoklasiści

Piotr Sikora

Piotr Sikora
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                                                                                                        To tylko mit,
                                                                                                  a może to aż mit?

Dzisiaj o historiach nieprawdziwych, informacjach niesprawdzonych, takich, które nie mają poparcia w faktach, mawiamy: to nie jest prawda, to
mit. Mitomanem nazywa się osobę, która lubi ubarwiać swoje opowieści, tworzy historie wyssane z palca i podaje je jako prawdziwe. Czy zatem
mit to po prostu kłamstwo, nieprawda?

Wyobraźcie sobie, że żyjecie w odległej przeszłości, w czasach, w których nauka nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, nie było tylu wynalazków,
przyrządów i nowinek technologicznych, które pozwalają nam lepiej zrozumieć i opisać otaczający nas świat. Rozglądacie się wokół, powietrze
porusza się w jakiś tajemniczy sposób, czasem niebo rozświetla przerażające światło błyskawicy. Nie wiadomo skąd i jak spada na wasze głowy
deszcz, śnieg, czy grad. Jakaś siła sprawia, że rośliny wyrastają z czeluści ziemi, wzrastają ku górze, by w końcu  zwiędnąć i zamrzeć. Świat jest
tajemniczy, często przerażający, w waszych głowach pojawia się wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedzi.

W takiej sytuacji znajdowali się ludzie wiele lat temu. Aby ten tajemniczy świat oswoić tworzyli opowieści, którymi próbowali tłumaczyć
niezrozumiałe zjawiska przyrody. Świat tych historii zamieszkiwali bogowie, którzy byli sprawcami wszelkich zmian i zaskakujących zjawisk.
Błyskawice? To Zeus rzuca nimi w gniewie. Pory roku? Spowodowane są cyklem rozstań i spotkań bogini urodzaju Demeter z jej córką Korą.
Sztormy i morskie nawałnice? To daje o sobie znać potężny bóg mórz i oceanów – Posejdon.

Dzisiaj wiemy, że to historie nieprawdziwe, potrafimy naukowo wyjaśnić przyczynę tworzenia się błyskawic, powstawania sztormów, zmian pór
roku, ale dla ludzi mieszkających w starożytnej Grecji (tam narodziły się pierwsze mity) opowieści te porządkowały świat, tłumaczyły to, co mogło
przerażać. Oswajały niewytłumaczalne.

Zatem mit to z jednej strony historia nieprawdziwa, zmyślenie, ale to także opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, przekazywane
przez daną społeczność ustnie, tworzone po to by wyjaśnić niezrozumiałe zjawiska przyrody, pochodzenie świata i człowieka.

Język mitów przetrwał do dzisiaj w licznych związkach frazeologicznych zaczerpniętych z tych dawnych opowieści…
Alicja Czauderna

CO TO ZNACZY?
O związkach frazeologicznych zaczerpniętych z mitologii

jabłko niezgody – przyczyna sporu, źródło konfliktu

koń trojański – podstęp, ukryte niebezpieczeństwo

między Scyllą a Charybdą – pomiędzy dwoma niebezpieczeństwami,
sytuacja bez wyjścia

róg obfitości – źródło bogactwa, nieskończone bogactwo

syzyfowa praca – praca niekończąca się, żmudna, niewykonalna,
bezowocna, bezsensowna

puszka Pandory – przyczyna nieszczęść

pięta Achillesa – czuły, słaby punkt

ikarowe loty – śmiałe, lecz ryzykowne przedsięwzięcie

bunt prometejski – bunt w słusznej sprawie, ew. okupiony cierpieniem

prometejski czyn – czyn heroiczny, wielki

pod egidą – w czyjejś opiece, pod czyjąś osłoną, ochroną

dojść po nitce do kłębka – wyjaśnić coś na podstawie przesłanek

Katarzyna Marciniak "Moja pierwsza mitologia" księga I i II
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Royalty free

Nie żyjemy w starożytnej Grecji, rozwinięta technika i różne dziedziny nauki pozwalają nam wyjaśniać zjawiska
atmosferyczne i zagadki przyrody, Kinga Fedrizzi postanowiła zamienić się na chwilę w zadziwionego otaczającym
światem mieszkańca starożytnej Grecji i napisała własny mit.

                                                   Na początku była... Jabłoń,
                                                  czyli o tym, jak powstał świat

 
      Na początku było wielkie, potężne drzewo, które rodziło jabłka.  Były one chore i sine, aż narodziło się czerwone, błyszczące jabłko. Jabłoń
nazwała je Ziemia. Kochała je najbardziej ze wszystkich swoich dzieci. Rodzeństwem Ziemi byli: gruby Jowisz, Neptun z chłodnym sercem,
wychudzony Merkury, wiecznie skwaszony Mars… Reszta rodzeństwa była równie okropna, Ziemia zaś była wśród nich ideałem. Bracia tak jej
zazdrościli, że ją znienawidzili.

     Jabłka dorastały, aż nadszedł czas, aby opuścić matczyne gniazdo i opaść. Tak powstały planety. Ziemia stawała się coraz piękniejsza. jej gleba
była żyzna, a rośliny rosły na niej beztrosko. Jej bracia chcieli ją zniszczyć, ale im się to nie udawało. Neptun, który został odrzucony przez matkę
Jabłoń najdalej, postanowił zmrozić Ziemię. Wysłał na nią kule lodowe, które spadły na dwie części Ziemi. Planeta nazwała te części Arktyka i
Antarktyda. Panowała tam wieczna zima. Merkury wysłał na Ziemię kulę ognia, by ją spalić. Kule spadły na dwie części planety. Nazwała je Afryka i
Australia, panowało tam wieczne lato.

     Mijały lata, a Ziemia czuła się samotna i nikomu niepotrzebna. Jej matka Jabłoń obserwowała ją i jej rodzeństwo, postanowiła uczynić swoją
córkę jeszcze bardziej wyjątkową. Wzięła glinę spod swojego pnia, ulepiła dwie istoty i tchnęła w nie życie. Posłała je na Ziemię, aby zostały
władcami roślin, gleby i istot żyjących. Nazwała jedną z tych  istot Pień, aby był oparciem dla swej żony oraz stanowczym i potężnym władcą. Żonę
jego nazwała Róża, aby była delikatna i dziewczęca, ale nie bezbronna, a przy tym rozsądna. Jabłoń stworzyła także zwierzęta i rozesłała po dwa
osobniki na każdą część Ziemi.

     Pniowi i Róży narodziło się troje dzieci. Szmaragd – chłopiec heros, którego oczy miały kolor tak szmaragdowy, że gdy tylko osiągnął pięć lat,
rodzice musieli go posłać do jaskini, aby nie wypalił oczu im i rodzeństwu. Odtąd żył w jaskiniach i stworzył tam pierwszą kopalnię.  Łania była to
szczególna dziewczynka, także heroska. Zwierzęta ją kochały, nawet najgroźniejsze zwierzę tuliło się do niej. Uwielbiała naturę, nie jadała mięsa,
ponieważ twierdziła, że jadłaby wówczas swoich braci. ostatni z rodzeństwa – Pióro był synem posłusznym i dzieckiem skromnym. Wyróżniała go
niesamowita waga, był on lżejszy od piórka.

     Po śmierci Pnia i Róży władzę przejęli Łania i Pióro. Ziemia była dumna z tego, co udało jej się osiągnąć. Tak powstało życie, ale Jowisz, który
najbardziej nienawidził  swoją siostrę, rzucił na nią klątwę: „Te istoty, które na sobie nosisz, wraz z latami będą się coraz bardziej rozwijać, aż w
końcu Cię wyniszczą!”

 

   Jak początek świata wyglądał według starożytnych Greków?

"Na początku był Chaos.Któż zdoła powiedzieć dokładnie, co to był Chaos?
Niejedni widzieli w nim jakąś istotę boską, ale bez określonego kształtu. Inn -
a takich było więcej - mówili, że to wielka otchłań, pełna siły twórczej i
boskich nasieni, jakby jedna masa, nieuporządkowana, ciężka i ciemna,
mieszanina ziemi, wody, ognia i powietrza. Z tej napełnionej otchłani, kryjącej
w sobie wszystkie zarodki przyszłego świata, wyłoniły się dwa potężne
bóstwa, pierwsza królewska para bogów. URANOS - Niebo i GAJA -
Ziemia."
 Jan Parandowski "Mitologia"

Według starożytnych Greków świat powstawał z bogami. Nabierał kształtu w
wyniku ich narodzin, walk o władzę i wojen, które między sobą toczyli.

Jabłoń
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Poczuć się jak ryba w wodzie

Pan Maciej Pastucha w  wywiadzie mówił o swoim przyjacielu, który
uprawia freediving. Spróbuję wyjaśnić co to takiego.

Freediving,  czyli swobodne nurkowanie to sport, w którym nurek schodząc
pod wodę, może używać  specjalnej  płetwy, maski, pianki, balastu, ale nie
używa akwalungu (w tym butli z tlenem!). Jest wiele odmian swobodnego
nurkowania, dyscyplinę tę można uprawiać w basenach lub naturalnych
zbiornikach wodnych. W jeziorach i oceanach chodzi o to, by zanurzyć się
jak najgłębiej na wstrzymanym oddechu, zaś konkurencje basenowe mogą
polegać na pokonaniu najdłuższej odległości na jednym oddechu  lub na
najdłuższym wstrzymaniu oddechu pod wodą. Wśród rekordzistów świata
znalazło się dwoje Polaków Magdalena Solich i Mateusz Malina; w pływaniu
dynamicznym bez płetw, czyli dyscyplinie, w której zawodnik ma za zadanie
przepłynąć jak najdłuższą odległość, Mateusz pokonał dystans 244 m, a
Magdalena 185 m. Naprawdę mamy się czym pochwalić! Mamy nadzieję,
że od dzisiaj Mateusz Malina i Magdalena Solich zyskają nowych kibiców
wśród uczniów SPTE.

Jeśli nie zainteresowało Was swobodne nurkowanie, może zainteresują inne
dyscypliny sportowe związane z wodą? Czy wiedzieliście, że istnieje hokej
podwodny albo podwodne rugby? Naprawdę! Jest wiele sposobów na to, by
poczuć się jak ryba w wodzie. 

 Emilia Czauderna

Mateusz Malina

DZIECI TO NIESAMOWITY CUD!
Wywiad z panem Maćkiem Pastuchą – tatą, nauczycielem, kibicem,
obserwatorem życia i wykonawcą hip-hopu przeprowadziły Emilia
Czauderna i Kinga Weber.

- Od jak dawna pracuje pan jako nauczyciel w-f?
-Jako nauczyciel pracuje od pięciu lat.
- Czy polubił pan naszą szkołę?
- Bardzo! Bardzo dobrze mi się tutaj pracuje i cieszę się, że dostałem
możliwość pracy w SPTE.
- Jaką dyscyplinę sportu lubi pan najbardziej?
-  Jest wiele dyscyplin, które bardzo lubię, do takich czołowych na pewno
będą się zaliczać: koszykówka, pływanie, snowboard. Wszelkiego rodzaju
„deski”, siatkówka, wspinaczka.
- Czy jest jakaś drużyna lub zawodnik, któremu szczególnie pan
kibicuje?
- Tak, jest kilku takich zawodników w różnych dyscyplinach. Bardzo gorąco
kibicuję mojemu przyjacielowi Mateuszowi Malinie, który jest nurkiem –
freediver’em.  Trzymam też kciuki za naszego zawodnika „stela”,  czyli
Kajetana Kajetanowicza – kierowcę rajdowego pochodzącego z Ustronia.
- Czy jako dziecko lubił pan lekcje w-f?
- Tak, bardzo! To były moje ulubione lekcje. Z niecierpliwością czekałem na
te zajęcia. Podziękowania należą się moim nauczycielom wychowania
fizycznego, którzy potrafili inspirować i zachęcać do uprawiania sportu.
- Pamięta pan jakiegoś swojego nauczyciela wychowania fizycznego?
Proszę o nim opowiedzieć.
- Tak najbardziej zapadł mi w pamięć pan Jacek Bortliczek, który był też
moim pierwszym trenerem. To właśnie on zaszczepił we mnie miłość do
koszykówki. Był to nauczyciel surowy i wymagający, ale też konsekwentny.
Właściwie to dzięki niemu robię, to co robię.
- Łatwiej jest być nauczycielem czy tatą?
- Chyba nauczycielem (śmiech).
- Dlaczego?
- Bycie ojcem jest wciąż dla mnie wyzwaniem. Jestem ojcem od niedawna i
każdego dnia uczę się czegoś nowego. Czasami bywa to trudne,
najtrudniejszą rzeczą jest dla mnie bycie konsekwentnym w pewnych
kwestiach i postanowieniach.
- Jak narodził się pomysł występów hip-hopowych?
- Ten pomysł narodził się dawno, dawno temu, kiedy chodziłem jeszcze do
liceum. Właściwie był to przełom: koniec podstawówki, początek liceum.
 Razem z kolegami nagrywaliśmy osiedlowe rapy. Później ta pasja
przekształciła się w coś więcej. Z roku na rok coraz prężniej to zaczęło
działać i coraz bardziej się rozwijać.
- Woli pan występować na scenie czy uczyć?
- I to, i to. I jedno, i drugie jest niesamowitą przygodą. Jedno jest odskocznią
od drugiego. I w jednym, i w drugim zajęciu czuję pasję i radość z ich
wykonywania.
- Kto pisze teksty do wykonywanych przez pana utworów?
- Teksty piszę sam, jest taka niepisana reguła, że wszyscy raperzy sami
piszą teksty swoich utworów.
- Skąd czerpie pan pomysły?
- Z obserwacji życia codziennego. Jest to wynik tego, co spotykam, co
widzę każdego dnia. Jest wiele sytuacji, które wręcz popychają mnie do
tego, żeby coś o nich napisać.
- Proszę dokończyć: dzieci to…
- Niesamowity cud i dar od Boga.
- Dzięki swojej pracy…
- Mogę być szczęśliwy w życiu.

deeperblue.com
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TOP 10 najmądrzejsze psy na świecie

10. Australian cattle dog
Pies pasterski, niezwykle spokojny i zrównoważony, o wysokiej inteligencji.
Obdarzony świetnym węchem i słuchem. Jego wyjątkowe poczucie
obowiązku sprawiło, że jest jednym z częściej polecanych psów
stróżujących. Cechuje się tym, że potrafi samodzielnie podejmować decyzje.

9. Rottweiler
Pies, który kojarzy nam się raczej z agresją i niezwykłą siłą. Mimo to jest
również jednym z najinteligentniejszych psów. Dobrze prowadzony potrafi
być niezwykle zdyscyplinowanym i posłusznym. Idealny stróż, broni swoich
domowników, z rezerwą traktujący obcych. Gdy trafi w złe ręce może stać
się niezwykle niebezpiecznym psem.

8. Papillon
Właściwa nazwa to spaniel kontynentalny miniaturowy. Śliczny, łagodny
pies, łatwy do prowadzenia. Lubi zabawy i gry sportowe. Doskonały
towarzysz ludzi aktywnych i lubiących ruch.

7. Labrador
Występujący w różnych umaszczeniach Labrador podobnie jak Golden
Retriever, ze względu na swoje spokojne i łagodne usposobienie doskonale
nadaje się na dogoterapeutę. Często używany również jako pies przewodnik.
Pies stonowany, idealny przyjaciel rodziny.

6. Owczarek szetlandzki
Doskonały stróż, odważny, lubiący wyzwania, godny zaufania, wesoły,
kochający dzieci, szybko uczący się. Uwielbia ruch na świeżym powietrzu i
jest niezmiernie szczęśliwy gdy może wykazać się inicjatywą.

                           TOP 10 najmądrzejsze psy na świecie
5. Doberman
Podobnie jak Rottweiler, odpowiednio prowadzony i traktowany jest psem
nieagresywnym, radosnym, bardzo przywiązanym do swojego pana. Ufny i
posłuszny, nie sprawiający kłopotów. Dobry stróż. Często również służy w
policji.

4. Golden Retriever
Idealny pies dla domu, łagodny, spokojny, często wykorzystywany w
dogoterapii. Pies bardzo cichy i zrównoważony, idealny do kontaktu z
dziećmi.

3. Owczarek niemiecki
Najpopularniejsza rasa psów – stróżów w Polsce. Wykorzystywany do wielu
czynności. Tropi, szuka bomb, narkotyków, pomaga niewidomym, świetny
stróż. Pies opiekuńczy i wrażliwy, kiedy trzeba również agresywny i groźny. 

2. Pudel
Wesoły, żywy, ciekawski pies, uwielbiający człowieka i zabawę. Posłuszny i
nietrudny do ułożenia, ale czasami złośliwy. Pies, o którego należy dbać, ale
za to odwdzięczy się nam brakiem nieprzyjemnego zapachu i psiej sierści
roznoszonej po całym domu

1. Border collie
Pies wyjątkowy. Bardzo bystry, szybko się uczy, niezwykle posłuszny i
usłuchany. Ponadto świetny towarzysz dla dzieci, niezwykle ruchliwy o
łagodnym usposobieniu. Uważany za najinteligentniejszego psa na świecie.
Świetnie radzi sobie w najróżniejszych zadaniach zręcznościowych, w
pokonywaniu przeszkód. Dlatego też, doskonale nadaje się do uprawiania
wszystkich sportów kynologicznych – np. agility, flyball czy canicross.

Jak widzicie na świecie jest wiele różnych psów. Jedne większe,
drugie mniejsze ale wszystkie tak samo kochające. Każdy nawet
najmniejszy pies potrzebuje poświęcenia, miłości i wiele czasu.
Kiedy dasz mu te wszystkie rzeczy to zostanie on twoim najlepszym
przyjacielem na zawsze; na dobre i na złe.

Barbara Borzymowska
Psia Dusza

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies...
A ja ci powiem, że pies
to czasem więcej jest niż człowiek.
On nie ma duszy, mówisz...
Popatrz jeszcze raz -
Psia dusza większa jest od psa.
My mamy dusze kieszonkowe –
maleńka dusza, wielki człowiek.
Psia dusza się nie mieści w psie
I kiedy się uśmiechasz do niej
ona się huśta na ogonie.
A kiedy się pożegnać trzeba
i psu czas iść do psiego nieba,
to niedaleko pies wyrusza.
Przecież przy tobie jest psie niebo, 
z tobą zostaje jego dusza.
Materiał przygotowały Marta Pasterny i Marta Górnik

Border collie - najmądrzejszy pies na świecie Dinoanimals.pl
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Muzyczne Terefere z Kingami
Cześć, nazywamy się Kinga :) i chodzimy do 5b.
Dzisiaj opowiemy wam o znanych wykonawcach
 i ich najlepszych utworach.

Charlie Putch
Urodził się w 1991 roku (26lat) w Rumson. Swoją karierę rozpoczął w 2009
roku. Gra na pianinie i na gitarze. Jego najbardziej znane utwory to:
,,One Call Away”, ,,We Don’t Talk Anymore ’’ oraz ,,Attention”.

Ed Sheeran
Urodzony również w 1991 roku (26lat) w Hedben Bridge. W 2005 roku zaczął
nagrywać pierwsze utwory. Umie grać na wielu instrumentach:
gitara, wiolonczela, pianino, bas, perkusja. Bardzo wybił się w 2017 roku na
piosence ,,Schape Of You”.

Zara Larsson
Urodzona w 1997(20lat) w Stokholmie. Jako dziesięcioletnia dziewczynka
doszła do finału Starnkott i zagrała w musicalu ,,Dźwięki Muzyki”. Jej
najbardziej znane utwory to ,,Uncover” oraz ,,Lush Life”.

Margaret
I pora na polski akcent. Margaret urodziła się w 1991 roku (26lat) w
Stargradzie Szczecińskim. Naprawdę nazywa się Małgorzata Jamroży.
Swoją karierę rozpoczęła w 2009. Jej utwory  to mn. ,,Cool Me Down” i
,,What You Do”.

Kinga Fedrizzi i Kinga Weber 

Margaret

HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR

- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest tylko jedno.
Co się stało?
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego.

- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić?
- Z tą dziurą w rajstopach?
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.

Czego nie może powiedzieć ośmiolatek?
że nie oglądał żadnej bajki od dziesięciu lat.

Pani pyta Jasia:
-Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym?
-Koń ciągnie wóz
-Dobrze. Teraz zmień to na tryb rozkazujący
-Wio!

Pani na lekcji pyta uczniów:
-Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika niedziela?
-Wakacje, proszę pani.

Poprawić wasze jesienne nastroje starała się Justyna Pelar

RECENZJA  RECENZJA  RECENZJA  RECENZJA  RECENZJA

Jeśli zainteresował was świat wierzeń starożytnych Greków. Jeśli
ciekawi jesteście opowieści, które tworzyli, by wyjaśnić to, co
wydawało im się trudne i tajemnicze, koniecznie sięgnijcie po książki
Katarzyny Marciniak "Moja pierwsza mitologia" księga pierwsza i
księga druga.
Dzięki nim odbędziecie podróż w czasie i przestrzeni. Znajdziecie się w
świecie, w którym bogowie schodzili na ziemię, a ludzie znajdowali
drogę do królestwa podziemi.
Dowiecie się kim byli Cerber, harpie i Erynie.
Odkryjecie co mogła mieć wspólnego długość życia człowieka z
pewnymi nitkami i nożyczkami.
Dowiecie się jak powstał świat i kto stworzył człowieka według
starożytnych Greków.
Spotkacie Zeusa w żłobku i Heraklesa na lekcji matematyki. 
Wzbogacicie swój język o zwroty i wyrażenia, które pochodzą z mitów.
Zabłyśniecie podczas rozmów i na lekcjach języka polskiego!

Waszą wędrówkę ubarwią znakomite, przezabawne ilustracje Marty
Kurczewskiej.

Pozwólcie się zabrać w  tę podróż! Wystarczy otworzyć książkę...

A kiedy już wrócicie z tej odległej wyprawy, rozwiązanie krzyżówki z
ostatniej strony "Okna na Szkołę", będzie dla was pestką! 

Okładki książek możecie obejrzeć na 5 stronie naszej gazetki :)

umsuwalki.pl



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 13 11/2017 | Strona 10 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOkno na Szkołę

Krzyżówka mitologiczna

1.  Bogini urodzaju.
2.  Bogini łowów.
3.  Ojczyzna Odyseusza.
4.  Córka Demeter.
5.  Budowniczy labiryntu.
6.  Żona Odyseusza.
7.  Bogini Ziemia.
8.  Boginie zemsty.
9.  Jego żoną była Afrodyta.

Stopka redakcyjna:
numer gazetki, który trzymacie w ręku przyrządziła redakcja w składzie:
Emilia Czauderna,
Marta Górnik
Kinga Fedrizzi,
Marta Pasterny
Justyna Pelar,
Matylda Sikora,
Kinga Weber,
Maksymilian Bohucki

Swoje trzy grosze wtrąciła pani Alicja Czauderna

**


	Witamy po długiej przerwie!
	DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
	Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby nauczyciele zrezygnowali ze swojej pracy. Wyobraźcie sobie matematykę bez pani Magdy, język niemiecki bez pana Piotra i język polski bez pani Kasi. Prawdziwy koszmar!
	Na szczęście był to tylko scenariusz świetnego przedstawienia teatralnego z okazji Dnia Nauczyciela. Dzięki spektaklowi "Castin na nauczyciela" dowiedzieliśmy się, że życie naszych pedagogów wcale nie jest łatwe. Aktorom gratulujemy doskonałego występu a autorce scenariusza - pani Kasi Krzempek-Ślezińskiej ogromnego poczucia humoru.
	Wszystkim nauczycielom życzymy zdrowia, cierpliwości, pomysłowości oraz najważniejszego: grzecznych uczniów. :)
	Fotorelacja z przedstawienia w następnym numerze "Okna na Szkołę"

	ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
	29 września obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
	Szóstoklasiści wcielili się w role egzaminatorów i już od rana zasypywali chętnych śmiałków pytaniami typu 7 ∙ 8 = ? ,  6 ∙ ? = 24. Pięć dobrych odpowiedz i naklejka – zachętka zdobyta! Uczniowie, dla których to zadanie było zbyt łatwe mogli spróbować swoich sił w trzech konkurencjach: 1.  UZUPEŁNIANKA – mnożenia mieszanka 2.  KARCIANE PARY – mnożenia czary 3.  KLIK, KLIK – mnożę w mig Wszystkie zadania wzbudzały spore emocje, gdyż trzeba było zdążyć w wyznaczonym czasie i oczywiście nie popełnić błędu. Jak co roku hasło tego dnia to „Tabliczka czekolady za tabliczkę mnożenia”. Nagrodziliśmy 51 uczniów nadając im tytuł EKSPERTÓW TABLICZKI MNOŻENIA i rozdając słodkie nagrody. Tabliczkę mnożenia ćwiczymy nadal, bo przydać się może nie tylko na matematyce.
	To tylko mit,
	a może to aż mit?
	Dzisiaj o historiach nieprawdziwych, informacjach niesprawdzonych, takich, które nie mają poparcia w faktach, mawiamy: to nie jest prawda, to mit. Mitomanem nazywa się osobę, która lubi ubarwiać swoje opowieści, tworzy historie wyssane z palca i podaje je jako prawdziwe. Czy zatem mit to po prostu kłamstwo, nieprawda?
	Wyobraźcie sobie, że żyjecie w odległej przeszłości, w czasach, w których nauka nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, nie było tylu wynalazków, przyrządów i nowinek technologicznych, które pozwalają nam lepiej zrozumieć i opisać otaczający nas świat. Rozglądacie się wokół, powietrze porusza się w jakiś tajemniczy sposób, czasem niebo rozświetla przerażające światło błyskawicy. Nie wiadomo skąd i jak spada na wasze głowy deszcz, śnieg, czy grad. Jakaś siła sprawia, że rośliny wyrastają z czeluści ziemi, wzrastają ku górze, by w końcu  zwiędnąć i zamrzeć. Świat jest tajemniczy, często przerażający, w waszych głowach pojawia się wiele pytań, na które trudno znaleźć odpowiedzi.
	W takiej sytuacji znajdowali się ludzie wiele lat temu. Aby ten tajemniczy świat oswoić tworzyli opowieści, którymi próbowali tłumaczyć niezrozumiałe zjawiska przyrody. Świat tych historii zamieszkiwali bogowie, którzy byli sprawcami wszelkich zmian i zaskakujących zjawisk. Błyskawice? To Zeus rzuca nimi w gniewie. Pory roku? Spowodowane są cyklem rozstań i spotkań bogini urodzaju Demeter z jej córką Korą. Sztormy i morskie nawałnice? To daje o sobie znać potężny bóg mórz i oceanów – Posejdon.
	Dzisiaj wiemy, że to historie nieprawdziwe, potrafimy naukowo wyjaśnić przyczynę tworzenia się błyskawic, powstawania sztormów, zmian pór roku, ale dla ludzi mieszkających w starożytnej Grecji (tam narodziły się pierwsze mity) opowieści te porządkowały świat, tłumaczyły to, co mogło przerażać. Oswajały niewytłumaczalne.
	Zatem mit to z jednej strony historia nieprawdziwa, zmyślenie, ale to także opowieści o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, przekazywane przez daną społeczność ustnie, tworzone po to by wyjaśnić niezrozumiałe zjawiska przyrody, pochodzenie świata i człowieka.
	Język mitów przetrwał do dzisiaj w licznych związkach frazeologicznych zaczerpniętych z tych dawnych opowieści…

	CO TO ZNACZY?
	O związkach frazeologicznych zaczerpniętych z mitologii
	jabłko niezgody – przyczyna sporu, źródło konfliktu
	koń trojański – podstęp, ukryte niebezpieczeństwo
	między Scyllą a Charybdą – pomiędzy dwoma niebezpieczeństwami, sytuacja bez wyjścia
	róg obfitości – źródło bogactwa, nieskończone bogactwo
	syzyfowa praca – praca niekończąca się, żmudna, niewykonalna, bezowocna, bezsensowna
	puszka Pandory – przyczyna nieszczęść
	pięta Achillesa – czuły, słaby punkt
	ikarowe loty – śmiałe, lecz ryzykowne przedsięwzięcie
	bunt prometejski – bunt w słusznej sprawie, ew. okupiony cierpieniem
	prometejski czyn – czyn heroiczny, wielki
	pod egidą – w czyjejś opiece, pod czyjąś osłoną, ochroną
	dojść po nitce do kłębka – wyjaśnić coś na podstawie przesłanek

	Nie żyjemy w starożytnej Grecji, rozwinięta technika i różne dziedziny nauki pozwalają nam wyjaśniać zjawiska atmosferyczne i zagadki przyrody, Kinga Fedrizzi postanowiła zamienić się na chwilę w zadziwionego otaczającym światem mieszkańca starożytnej Grecji i napisała własny mit.

	Na początku była... Jabłoń,                                                   czyli o tym, jak powstał świat
	Na początku było wielkie, potężne drzewo, które rodziło jabłka.  Były one chore i sine, aż narodziło się czerwone, błyszczące jabłko. Jabłoń nazwała je Ziemia. Kochała je najbardziej ze wszystkich swoich dzieci. Rodzeństwem Ziemi byli: gruby Jowisz, Neptun z chłodnym sercem, wychudzony Merkury, wiecznie skwaszony Mars… Reszta rodzeństwa była równie okropna, Ziemia zaś była wśród nich ideałem. Bracia tak jej zazdrościli, że ją znienawidzili.       Jabłka dorastały, aż nadszedł czas, aby opuścić matczyne gniazdo i opaść. Tak powstały planety. Ziemia stawała się coraz piękniejsza. jej gleba była żyzna, a rośliny rosły na niej beztrosko. Jej bracia chcieli ją zniszczyć, ale im się to nie udawało. Neptun, który został odrzucony przez matkę Jabłoń najdalej, postanowił zmrozić Ziemię. Wysłał na nią kule lodowe, które spadły na dwie części Ziemi. Planeta nazwała te części Arktyka i Antarktyda. Panowała tam wieczna zima. Merkury wysłał na Ziemię kulę ognia, by ją spalić. Kule spadły na dwie części planety. Nazwała je Afryka i Australia, panowało tam wieczne lato.       Mijały lata, a Ziemia czuła się samotna i nikomu niepotrzebna. Jej matka Jabłoń obserwowała ją i jej rodzeństwo, postanowiła uczynić swoją córkę jeszcze bardziej wyjątkową. Wzięła glinę spod swojego pnia, ulepiła dwie istoty i tchnęła w nie życie. Posłała je na Ziemię, aby zostały władcami roślin, gleby i istot żyjących. Nazwała jedną z tych  istot Pień, aby był oparciem dla swej żony oraz stanowczym i potężnym władcą. Żonę jego nazwała Róża, aby była delikatna i dziewczęca, ale nie bezbronna, a przy tym rozsądna. Jabłoń stworzyła także zwierzęta i rozesłała po dwa osobniki na każdą część Ziemi.       Pniowi i Róży narodziło się troje dzieci. Szmaragd – chłopiec heros, którego oczy miały kolor tak szmaragdowy, że gdy tylko osiągnął pięć lat, rodzice musieli go posłać do jaskini, aby nie wypalił oczu im i rodzeństwu. Odtąd żył w jaskiniach i stworzył tam pierwszą kopalnię.  Łania była to szczególna dziewczynka, także heroska. Zwierzęta ją kochały, nawet najgroźniejsze zwierzę tuliło się do niej. Uwielbiała naturę, nie jadała mięsa, ponieważ twierdziła, że jadłaby wówczas swoich braci. ostatni z rodzeństwa – Pióro był synem posłusznym i dzieckiem skromnym. Wyróżniała go niesamowita waga, był on lżejszy od piórka.
	Po śmierci Pnia i Róży władzę przejęli Łania i Pióro. Ziemia była dumna z tego, co udało jej się osiągnąć. Tak powstało życie, ale Jowisz, który najbardziej nienawidził  swoją siostrę, rzucił na nią klątwę: „Te istoty, które na sobie nosisz, wraz z latami będą się coraz bardziej rozwijać, aż w końcu Cię wyniszczą!”

	Poczuć się jak ryba w wodzie
	TOP 10 najmądrzejsze psy na świecie

	Muzyczne Terefere z Kingami
	Jeśli zainteresował was świat wierzeń starożytnych Greków. Jeśli ciekawi jesteście opowieści, które tworzyli, by wyjaśnić to, co wydawało im się trudne i tajemnicze, koniecznie sięgnijcie po książki Katarzyny Marciniak "Moja pierwsza mitologia" księga pierwsza i księga druga.
	Dzięki nim odbędziecie podróż w czasie i przestrzeni. Znajdziecie się w świecie, w którym bogowie schodzili na ziemię, a ludzie znajdowali drogę do królestwa podziemi.
	- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się stało? - To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego.  - Mamusiu, czy mogę iść się pobawić? - Z tą dziurą w rajstopach? - Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra.
	Dowiecie się kim byli Cerber, harpie i Erynie.
	Odkryjecie co mogła mieć wspólnego długość życia człowieka z pewnymi nitkami i nożyczkami.
	Dowiecie się jak powstał świat i kto stworzył człowieka według starożytnych Greków.
	Spotkacie Zeusa w żłobku i Heraklesa na lekcji matematyki.
	Wzbogacicie swój język o zwroty i wyrażenia, które pochodzą z mitów.
	Czego nie może powiedzieć ośmiolatek? że nie oglądał żadnej bajki od dziesięciu lat.  Pani pyta Jasia: -Jasiu powiesz jakieś zdanie w trybie oznajmującym? -Koń ciągnie wóz -Dobrze. Teraz zmień to na tryb rozkazujący -Wio!  Pani na lekcji pyta uczniów: -Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika niedziela? -Wakacje, proszę pani.
	Zabłyśniecie podczas rozmów i na lekcjach języka polskiego!
	Waszą wędrówkę ubarwią znakomite, przezabawne ilustracje Marty Kurczewskiej.
	Pozwólcie się zabrać w  tę podróż! Wystarczy otworzyć książkę...

	1.  Bogini urodzaju. 2.  Bogini łowów. 3.  Ojczyzna Odyseusza. 4.  Córka Demeter. 5.  Budowniczy labiryntu. 6.  Żona Odyseusza. 7.  Bogini Ziemia. 8.  Boginie zemsty. 9.  Jego żoną była Afrodyta.


