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Z ŻYCIA SZKOŁY    Z ŻYCIA SZKOŁY
TRZYNASTKA BIJE REKORD W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

Uczniowie naszej szkoły od najmłodszych lat uczą się podstawowych czynności
ratujących życie w ramach realizacji Programu Edukacyjnego                             

 „Ratujemy i Uczymy Ratować”

16 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, już po raz trzeci, wzięli udział w akcji
organizowanej w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”
mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji
krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Koordynatorem akcji jest Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W akcji uczestniczyli uczniowie, rodzice, przedstawiciele
Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownik Pogotowia Ratunkowego, absolwentki naszej szkoły.

Bijemy rekord!

Dziś w numerze między innymi:

Wydarzenia z życia szkoły
Poznaj swojego belfra

Ciekawostki
Moda i uroda

Głos Samorządu
Gotuj z nami 

Chwila relaksuTak uczymy się ratować!!



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 11/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLŻYCIE TRZYNASTKI

MAGIA TEATRU
Nasze spotkania z kulturą jak zawsze rozpoczynają się w październiku. Uczniów 
klas I – VI na przedstawienia zaprosili aktorzy Wrocławskiego Teatru Edukacyjnego
ARTENES. 
17 października uczniowie klas I – III obejrzeli spektakl „ZAKLĘTE GRANIE”. Bohaterowie tej
współczesnej baśni, Tomek i Zuzia, otrzymują w prezencie wymarzone tablety - z
zastrzeżeniem, iż nie należy ich używać dłużej niż pół godziny dziennie. Początkowo nie
biorą sobie jednak tej porady do serca... Tematem sztuki był powszechny problem spędzania
wolnego czasu przed ekranem komputera.
Uczniowie klas IV - VI obejrzeli przedstawienie „MAGIA TEATRU” i odbyli wraz z głównym 
bohaterem – Neyo -  fantastyczną podróż akcji z ekranu na scenę i ze sceny znów na ekran.
Główny bohater w trakcie swej ucieczki przed agentkami ciemnych mocy wypada z Matrixa
na scenę… Spektakle jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Październikowa wizyta w teatrze
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Kolorowe kanapki

Ślubowanie

JAK OBCHODZIMY URODZINY KSIĄŻKOWEGO
MISIA?

24 października w ramach programu
edukacyjnego „Czytające szkoły”
obchodziliśmy Urodziny Książkowego
Misia. Dzień Głośnego Czytania rozpoczęli
uczniowie klasy 3a, którzy przeczytali
zebranym fragment książki A. Milne „Kubuś
Puchatek”. Na to wyjątkowe spotkanie
uczniowie klas 1-3 przynieśli swoje domowe
pluszowe misie.

p

PRZYŁĄCZAMY SIĘ DO AKCJI   

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. 
Dzięki niemu mamy energię na cały
dzień. Możemy lepiej koncentrować
się podczas lekcji, a także mieć
więcej sił na zabawę.  8 listopada, już
po raz siódmy, wzięliśmy udział w
ogólnopolskim projekcie „Śniadanie
daje moc". W tym roku uczniowie
klas II - VII przygotowywali smaczne,
zdrowe i kolorowe kanapki.

ŚLUBOWANIE  PIERWSZOKLASISTÓW
8 listopada w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość.
37 pierwszoklasistów, w obecności rodziców, zaproszonych gości, dyrekcji szkoły,
nauczycieli,  złożyło uroczyste ślubowanie i oficjalnie stało się częścią społeczności szkolnej.
Naszym nowym kolegom i koleżankom życzymy sukcesów w nauce!

Śniadanie daje moc

pierwszaków

miś
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                      OBCHODZIMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 10 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Szóstoklasiści przygotowali program artystyczny, który był żywą lekcją
historii. Uczniowie mogli poznać przeszłość swojego Narodu, zrozumieć
dlaczego to święto, odgrywa tak ważną rolę w naszym kraju. Obok
wysłuchania wzniosłych utworów literackich oraz pieśni patriotycznych,
uczniowie mogli oglądać prezentacje multimedialne:o wydarzeniach
poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku oraz o naszym patronie –
Stefanie Rowińskim. 

W tym niecodziennym dniu
gościliśmy 
w naszej szkole żołnierza, podoficera
- Piotra Nowaka. Opowiadał on o
służbie w wojsku oraz kontyngentach
wojsk polskich. Odpowiadał także na
pytania Wojtka z klasy 3b, który
pasjonuje się historią Polski.
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CIEKAWOSTKI        CIEKAWOSTKI                              
 

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZEZ CAŁY ROK
Rozpoczął się rok szkolny, a wraz z nim nauka. Mimo wielu zajęć w szkole i zadań
domowych, nie należy zapominać o aktywności fizycznej.  Jesień to dobry czas, aby
pobiegać, czy wyjść z rodziną na spacer do pobliskiego lasu. Przy okazji możemy
obserwować przyrodę, nazbierać grzybów, kolorowych liści, kasztanów, czy żołędzi. 
Podczas słonecznej pogody warto pojeździć na rowerze, rolkach lub na deskorolce. Możemy
również skorzystać z naszego nowego boiska wielofunkcyjnego. Plac zabaw przy naszej
szkole także sprzyja aktywnemu spędzeniu czasu. W czasie niepogody poprośmy naszych
rodziców, aby pojechali z nami na basen. Pływanie doskonale wpływa na naszą sylwetkę i
wzmacnia naszą odporność. Niezależnie od pogody musimy dbać o naszą aktywność
fizyczną, gdyż dzięki temu nie tylko będziemy zdrowsi, ale również wpłynie to korzystnie na
naszą naukę. W zdrowym ciele zdrowy duch!

hoverboard

Technologie

                 Deskorolka elektryczna
Dzisiaj napiszę o bardzo ciekawej rzeczy,
którą może niektórzy mają w swoich
domach. Chodzi o hoverboard (czytaj:
hałerbord),  urządzenie do jeżdżenia na nim.
Polecam to urządzenie dlatego, że można
szybko się przemieszczać z miejsca na
miejsce, jest małe i wszędzie się zmieści.
Maksymalna osiągana szybkość to od 18 do
20km/h.

Skymaster
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Wszystkich Świętych - 1 listopada
  To chrześcijańskie święto ku czci
wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli
stan zbawienia i przebywają w niebie, a
więc są świętymi. Święto jest to zazwyczaj
mylone z Dniem Zadusznym (2 listopada),
kiedy to Kościół wspomina wszystkich
wiernych zmarłych. W tym szczególnym dniu
odwiedzamy groby bliskich. Zwyczaje
związane z obchodami tego święta obejmują
modlitwy w intencjach zmarłych, procesje
modlitewne na cmentarzach, zapalanie
zniczy na grobach, czy dekorowanie
grobowców kwiatami. Jest to również okazja
do zadumy nad kruchością i przemijalnością
życia. Często na cmentarzach, szczególnie o
dużym znaczeniu historycznym,
organizowane są zbiórki pieniędzy na
renowację zabytkowych grobowców.Grób

                                      Halloween – historia
Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do Święta Zmarłych. Jest
obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich
Świętych.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej
Brytanii. Mimo, że nie jest świętem urzędowym, jest prawie tak popularny jak Święto Bożego
Narodzenia. W Polsce,, święto duchów ‘’ rozpowszechniło się w latach 90-tych. 

Wywodzi się z celtyckiego obrzędu Samhain.Ponad 2 tyś lat temu w ten dzień żegnano lato,
a witano zimę oraz obchodzono Dzień Zmarłych. Celtowie wierzyli, iż w ten dzień zacierają
się granice między światem żywych, a światem zmarłych. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby
odstraszenia złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania w różne straszne stroje.

Stefana Rowińskiego
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GRY

p

Czekolada
Prawie każdy z nas ją uwielbia. Od tysiącleci, czekolada jest
fenomenem, budzącym niemałe emocje, który fascynował i nadal
zadziwia ludzi. 
Czekolada jest wyrobem cukierniczym, sporządzanym z miazgi
kakaowej, tłuszczu kakaowego (masło kakaowe) lub tłuszczu
cukierniczego, środka słodzącego i innych dodatków.
Nie tylko pyszna, ale też wartościowa. Jej głównym składnikiem jest
czarne ziarno kakaowe, bogate w witaminy oraz mikroelementy. Tabliczka
czekolady pokrywa w 20% dzienne zapotrzebowanie na magnez. Zawiera
sporo wapnia, żelaza, fosforu i potasu, a także przeciwpróchniczy fluor. 
Główny podział: 
Gorzka – składa się z masła kakaowego, proszku kakaowego i cukru,
czasem z niewielką domieszką wanilii. Zawiera przynajmniej 70%
produktów z miazgi kakaowej 
Mleczna – w jej skład wchodzi również mleko lub proszek mleczny
i wanilia, a zawartość kakao nie przekracza 50%. 
Biała – bez zawartości proszku kakaowego. W najlepszych czekoladach
tego rodzaju jest tylko do 33% masła kakaowego.

Gra

FIFA 18

FIFA 18  to kolejna seria najpopularniejszej  gry
piłkarskiej na świecie. 
To dzięki niej możecie przenieść się na słynne
stadiony i walczyć o największe trofea w Anglii,
Hiszpanii, Niemczech czy Stanach
Zjednoczonych. Gracze ponownie mogą pokierować
całą masą licencjowanych reprezentacji narodowych
oraz drużyn piłkarskich z najlepszych lig świata,
prowadząc je do zwycięstwa, zarówno w
zróżnicowanych wariantach rozgrywki dla samotników,
jak i w rozbudowanym trybie multiplayer. W tej grze są
różne tryby. Ja uwielbiam tryb ultimateam. To jest tryb,
w którym kupuje się swoich ulubionych piłkarzy,
komponuje skład. Ten tryb występuje już od Fify10. Ja
w  tym trybie gry mam dwa składy jeden z premier
league i calcio a. 
Moją gwiazdą w premier league jest Alex Hunter, a  w
calcio a Piotr Zieliński.

 

p

Czekolada

FIFA

Pyszna czekolada
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MODA I URODA

1.  Modne kolory w tym sezonie:
- Czerwony
- Bordowy
- Czarny
- Brązy i beże
- Granatowy 

  2.  Na czasie kurtki i płaszcze:
- kurtki z futerkiem
- kurtki z kożuchem
- płaszcze beżowe
- płaszcze brązowe
- kurtki czerwone
- kurtki moro
- bomberka

Buty:
- Muszkieterki  - Kowbojki
- Botki (rockowe)  - Trapery
- Białe buty  - Czerwone buty
- Świecące/błyszczące buty  

Odradzamy nosić!
- Gorsety
- Spodnie rurki ze stretchu
- buty na bardzo wysokim obcasie
- tęczowe włosy
- duże napisy na ubraniach np.
nike
- brody

Ocieplane

Zimowa

trapery

kurtka
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Nowości w naszej szkole!!!
Od tego roku Samorząd Uczniowski wprowadzi nowe pomysły, które mamy nadzieję, wejdą
na stałe do „ życia szkolnego”
- raz w miesiącu ( piątek ) bez żadnych zadań domowych;
- dzień filmowy, raz w semestrze;
- dzień bez pytania, kartkówek ( raz w miesiącu )!
Jeżeli macie jakieś propozycje, zgłaszajcie je do Samorządu Uczniowskiego.

Wybierz swój

Sposoby na naukę:

- porządek na miejscu pracy
- regularne powtarzanie z lekcji na lekcje :) 
- uczenie się w odosobnieniu
- robienie notatek
- odkładanie rzeczy, które nas rozpraszają

styl uczenia się
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Poznaj swojego belfra  
Wywiad z: panią Marzeną Szymankiewicz, nauczycielką matematyki. 3 X 2 = ?
                                                                                                                          1+1+1 = ?
1.Co Pani lubi najbardziej w swoim zawodzie i dlaczego?
Odp.: Najbardziej lubię kontakt z młodzieżą i ich uśmiechnięte twarze. Mogę słyszeć od dzieci o tym, że
matematyka jest ciekawa i fajna. Lubię rozwiązywać problemy uczniów, o ile je mają i nie umieją sobie z nimi
poradzić. Lubię również to, że w szkole ciągle się coś dzieje – są różnego rodzaju akcje, akademie, wyjścia np.:
do teatru, imprezy pozaszkolne, konkursy matematyczne, do których mogę was przygotowywać.
2. Czy zawsze Pani myślała, że będzie nauczycielką matematyki?
Odp.: Bardzo wcześnie już myślałam, że będę nauczycielem, ale niekoniecznie matematyki. W pierwszym
momencie chciałam być nauczycielem wychowania fizycznego, ponieważ bardzo lubię sport. Potem
nauczycielem plastyki, bo lubiłam malować obrazki szkolne. Później stwierdziłam, że najbardziej bliska jest mi
matematyka, dlatego poszłam na studia matematyczne i tak rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Właściwie
to matematyka nas otacza, wszędzie jej pełno i gdziekolwiek spojrzę na świat od razu widzę matematykę.
3. Jakie ma Pani hobby?
Odp.: Właściwie, to na moje hobby mam bardzo mało czasu, dużo poświęcam na przygotowanie się do zajęć, ale
baaardzo lubię sport, biegam, jeżdżę rowerem, pływam. W wakacje czytam książki, gazety, które mi się zbierają
przez 10 miesięcy nauczania. Lubię również gotować, bo chyba łączy się to z tym, że lubię jeść. Szukam
różnych przepisów w internecie, bardzo lubię piec ciasta.
4.Co jest Pani pasją?
Odp .: Moja pasja, jest związana z moim hobby. Bardzo lubię jeździć do moich rodziców, bo mają duży ogród i
czasem pomagam im sadzić krzaczki, drzewka. Szukam ciągle w internecie informacji o nowych kwiatach,
krzewach. Często jak jestem w lesie oglądam rośliny i sprawdzam, jak niektóre z nich się nazywają. Jeżdżę też
do tak zwanego ''arboretum'', w którym rosną różne kwiaty z całego świata.
5.Jakie miała Pani najzabawniejsze zdarzenie w szkole?
Odp.: Myślę, że takim zdarzeniem było "pożegnanie na wesoło", które zorganizowali dla mnie moi uczniowie ze
starej szkoły, w której pracowałam 17 lat. Przygotowali dla mnie przyśpiewki i różnego rodzaju inscenizacje,
 zaskoczyli mnie również teatrzykiem z humorem. Bardzo się wzruszyłam.
6.Czy lubi Pani swoją pracę?
Odp.: Bardzo, właściwie to jestem po operacji kolana i trochę kuleję, nie powinnam teraz pracować, ale bez tej
szkoły oraz bez Was nie mogłabym żyć. Gdy widzę Wasze buźki, kiedy wchodzę do szkoły lub do klasy i są
uśmiechnięte, to aż chce się żyć... 
7. Czy nigdy Pani nie żałowała swojej decyzji o zostaniu nauczycielem?
Odp.: Jeszcze nigdy nie żałowałam swojej decyzji, aczkolwiek czasami wyobrażam sobie siebie w innej pracy.
Chciałabym się przenieść myślami jakby to było, gdybym pracowała w innym miejscu. Kocham swoją pracę i
nigdy jej nie zmienię.
8. Czy ma Pani jakąś ulubioną książkę lub serial?
Odp.: Z filmami i serialami to trochę mniej, bo nie oglądam telewizji, ale lubię przygodowe powieści. Przeczytałam
bardzo dużo przygodowych książek w swoim życiu, właściwie najchętniej bym do nich wróciła. Nie lubię utworów
smutnych i pesymistycznych, w ogóle ich nie czytam. Lubię takie książki czy seriale, które kończą się
szczęśliwie, inaczej mówiąc „happy end”. Autorów tych książek, które czytałam niestety nie pamiętam, bo było
ich za dużo. Kiedy jestem w sklepie i czytam recenzję książki, w której pisze, że jest ona przygodowa, od razu ją
kupuję. Przeczytałam całe 5 części „Harrego Pottera” i bardzo go polubiłam.
Wywiad przeprowadziły: uczennice klasy 5 – Daria , Aleksandra  oraz Agata.
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ROZRYWKA

  POZIOMO
1.  Ulubiony czas w szkole.
2.  Służy do rysowania prostych linii.
3.  Narząd wzroku.
4.  Zanieczyszczone powietrze w mieście.
5.  Najpiękniejsza dziewczyna.
6.  Wzywa w szkole na lekcję.
7.  Pora wstawania np. kiedy idziemy do szkoły.
8.  Dom Eskimosów.
9.  Może być np. maturalny albo na zakończenie
szkoły.
10.  Jeden z rodziców.
11.  Pierwsze słowo dziecka.
12.  Pora snu.
13.  Można go puszczać na wietrze.
14.  Dwukołowy pojazd – można nim jeździć do
szkoły.
15.  „Nieprzyjaciel” psa.
16.  Nim czeszesz włosy.
17.  Zakładasz je w deszczową pogodę.
18.  Dzięki niemu czujesz zapachy.
19.  Jeden z ewangelistów.
20.  ………………… lodu albo baśniowa.
21.  Siedzisz przy  niej w szkole.
22.  Nauczyciel pisze na niej w szkole.

  PIONOWO
1.  Miesiąc poświęcony odmawianiu różańca.
2.  Opowiadanie  - prawda pomieszana z bajką.
5.  Przynosi upominki 6 grudnia.
10.  Może być komórkowy.
16. Służy do mazania.
17. Jedzenie dla zwierząt.
1.  Mały Wacław.
2.  Mieszkanie jaskiniowców.
3.  Czerwony owoc podobny do jagody - rośnie w lesie.
4.  Imię Pana Kleksa.
5.  Może być autobusowy alko kolejowy.
6.  Leci z kranu.
7.  Biały ptak – spotkasz go nad morzem.
8.  Należy je jeść do każdego posiłku.
9.  Wakacje w zimie.
10.„…….. do radości”.
11.Np. jabłko lub gruszka.
12.Chodzi tam każdy uczeń.
13.Podmokły teren, mokradło.
14.Okrągła np. ziemska.
15.Pierwsza kobieta – żona Adama.
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Wytęż

Czekoladowa

NASZE PRZEPISY
Mufinki  czekoladowe 
Składniki: 2 szklanki mąki, pół szklanki cukru, 2
łyżeczki proszku do pieczenia, pół szklanki oleju,
szklanka mleka,2 łyżki kakao, 2 kostki czekolady,2
jajka 
Sposób przygotowania: Przygotować 2 miseczki. W
jednej połączyć:  jajka, cukier,olej,mleko. Do drugiej
miski wsypać mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao.
Następnie wszystkie składniki wymieszać razem. 
Przygotować foremki-papilotki. Na spód pokroić
czekoladę na malutkie kostki, na koniec wlać do
foremek masę. Piec w piekarniku na 190stopni C około
20min.Upieczone udekorować lukrem i posypką.
                          Smacznego!!!

Opiekunowie: 
Katarzyna Dudkiewicz, Marlena Woda.
Redaktorzy: 
Oliwia, Sara, Klaudia i Karina z klasy 6, 
Jakub, Zuzia, Kamil, Dominika i Maja z klasy 4b oraz
Ola z 4a, Daria, Ola i Agata z klasy 5.

swój umysł

muffinka


	Z ŻYCIA SZKOŁY
	TRZYNASTKA BIJE REKORD W RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ
	16 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13, już po raz trzeci, wzięli udział w akcji organizowanej w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” mającej na celu ustanowienie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej przez jak największą liczbę osób. Koordynatorem akcji jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W akcji uczestniczyli uczniowie, rodzice, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownik Pogotowia Ratunkowego, absolwentki naszej szkoły.
	Dziś w numerze między innymi:
	Wydarzenia z życia szkoły Poznaj swojego belfra Ciekawostki Moda i uroda Głos Samorządu Gotuj z nami  Chwila relaksu

	MAGIA TEATRU
	Nasze spotkania z kulturą jak zawsze rozpoczynają się w październiku. Uczniów  klas I – VI na przedstawienia zaprosili aktorzy Wrocławskiego Teatru Edukacyjnego ARTENES.
	17 października uczniowie klas I – III obejrzeli spektakl „ZAKLĘTE GRANIE”. Bohaterowie tej współczesnej baśni, Tomek i Zuzia, otrzymują w prezencie wymarzone tablety - z zastrzeżeniem, iż nie należy ich używać dłużej niż pół godziny dziennie. Początkowo nie biorą sobie jednak tej porady do serca... Tematem sztuki był powszechny problem spędzania wolnego czasu przed ekranem komputera.
	Uczniowie klas IV - VI obejrzeli przedstawienie „MAGIA TEATRU” i odbyli wraz z głównym  bohaterem – Neyo -  fantastyczną podróż akcji z ekranu na scenę i ze sceny znów na ekran. Główny bohater w trakcie swej ucieczki przed agentkami ciemnych mocy wypada z Matrixa na scenę… Spektakle jak zwykle cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
	Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia.  Dzięki niemu mamy energię na cały dzień. Możemy lepiej koncentrować się podczas lekcji, a także mieć więcej sił na zabawę.  8 listopada, już po raz siódmy, wzięliśmy udział w ogólnopolskim projekcie „Śniadanie daje moc". W tym roku uczniowie klas II - VII przygotowywali smaczne, zdrowe i kolorowe kanapki.
	ŚLUBOWANIE  PIERWSZOKLASISTÓW
	8 listopada w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość.
	37 pierwszoklasistów, w obecności rodziców, zaproszonych gości, dyrekcji szkoły, nauczycieli,  złożyło uroczyste ślubowanie i oficjalnie stało się częścią społeczności szkolnej. Naszym nowym kolegom i koleżankom życzymy sukcesów w nauce!
	24 października w ramach programu edukacyjnego „Czytające szkoły” obchodziliśmy Urodziny Książkowego Misia. Dzień Głośnego Czytania rozpoczęli uczniowie klasy 3a, którzy przeczytali zebranym fragment książki A. Milne „Kubuś Puchatek”. Na to wyjątkowe spotkanie uczniowie klas 1-3 przynieśli swoje domowe pluszowe misie.
	OBCHODZIMY NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Dnia 10 listopada odbył się w naszej szkole apel z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  Szóstoklasiści przygotowali program artystyczny, który był żywą lekcją historii. Uczniowie mogli poznać przeszłość swojego Narodu, zrozumieć dlaczego to święto, odgrywa tak ważną rolę w naszym kraju. Obok wysłuchania wzniosłych utworów literackich oraz pieśni patriotycznych, uczniowie mogli oglądać prezentacje multimedialne:o wydarzeniach poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku oraz o naszym patronie – Stefanie Rowińskim.
	W tym niecodziennym dniu gościliśmy  w naszej szkole żołnierza, podoficera - Piotra Nowaka. Opowiadał on o służbie w wojsku oraz kontyngentach wojsk polskich. Odpowiadał także na pytania Wojtka z klasy 3b, który pasjonuje się historią Polski.

	CIEKAWOSTKI
	AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA PRZEZ CAŁY ROK
	Technologie
	Deskorolka elektryczna Dzisiaj napiszę o bardzo ciekawej rzeczy, którą może niektórzy mają w swoich domach. Chodzi o hoverboard (czytaj: hałerbord),  urządzenie do jeżdżenia na nim. Polecam to urządzenie dlatego, że można szybko się przemieszczać z miejsca na miejsce, jest małe i wszędzie się zmieści. Maksymalna osiągana szybkość to od 18 do 20km/h.
	Halloween – historia
	Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do Święta Zmarłych. Jest obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych.
	Wszystkich Świętych - 1 listopada
	To chrześcijańskie święto ku czci wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, a więc są świętymi. Święto jest to zazwyczaj mylone z Dniem Zadusznym (2 listopada), kiedy to Kościół wspomina wszystkich wiernych zmarłych. W tym szczególnym dniu odwiedzamy groby bliskich. Zwyczaje związane z obchodami tego święta obejmują modlitwy w intencjach zmarłych, procesje modlitewne na cmentarzach, zapalanie zniczy na grobach, czy dekorowanie grobowców kwiatami. Jest to również okazja do zadumy nad kruchością i przemijalnością życia. Często na cmentarzach, szczególnie o dużym znaczeniu historycznym, organizowane są zbiórki pieniędzy na renowację zabytkowych grobowców.


	GRY
	Czekolada
	MODA I URODA
	1.  Modne kolory w tym sezonie: - Czerwony - Bordowy - Czarny - Brązy i beże - Granatowy     2.  Na czasie kurtki i płaszcze: - kurtki z futerkiem - kurtki z kożuchem - płaszcze beżowe - płaszcze brązowe - kurtki czerwone - kurtki moro - bomberka
	Buty: - Muszkieterki  - Kowbojki - Botki (rockowe)  - Trapery - Białe buty  - Czerwone buty - Świecące/błyszczące buty     Odradzamy nosić! - Gorsety - Spodnie rurki ze stretchu - buty na bardzo wysokim obcasie - tęczowe włosy - duże napisy na ubraniach np. nike - brody

	Nowości w naszej szkole!!!
	Od tego roku Samorząd Uczniowski wprowadzi nowe pomysły, które mamy nadzieję, wejdą na stałe do „ życia szkolnego”
	- raz w miesiącu ( piątek ) bez żadnych zadań domowych;
	- dzień filmowy, raz w semestrze;
	- dzień bez pytania, kartkówek ( raz w miesiącu )!
	Jeżeli macie jakieś propozycje, zgłaszajcie je do Samorządu Uczniowskiego.
	Sposoby na naukę:
	- porządek na miejscu pracy - regularne powtarzanie z lekcji na lekcje :)  - uczenie się w odosobnieniu - robienie notatek - odkładanie rzeczy, które nas rozpraszają

	Poznaj swojego belfra
	1.Co Pani lubi najbardziej w swoim zawodzie i dlaczego? Odp.: Najbardziej lubię kontakt z młodzieżą i ich uśmiechnięte twarze. Mogę słyszeć od dzieci o tym, że matematyka jest ciekawa i fajna. Lubię rozwiązywać problemy uczniów, o ile je mają i nie umieją sobie z nimi poradzić. Lubię również to, że w szkole ciągle się coś dzieje – są różnego rodzaju akcje, akademie, wyjścia np.: do teatru, imprezy pozaszkolne, konkursy matematyczne, do których mogę was przygotowywać. 2. Czy zawsze Pani myślała, że będzie nauczycielką matematyki? Odp.: Bardzo wcześnie już myślałam, że będę nauczycielem, ale niekoniecznie matematyki. W pierwszym momencie chciałam być nauczycielem wychowania fizycznego, ponieważ bardzo lubię sport. Potem nauczycielem plastyki, bo lubiłam malować obrazki szkolne. Później stwierdziłam, że najbardziej bliska jest mi matematyka, dlatego poszłam na studia matematyczne i tak rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Właściwie to matematyka nas otacza, wszędzie jej pełno i gdziekolwiek spojrzę na świat od razu widzę matematykę. 3. Jakie ma Pani hobby? Odp.: Właściwie, to na moje hobby mam bardzo mało czasu, dużo poświęcam na przygotowanie się do zajęć, ale baaardzo lubię sport, biegam, jeżdżę rowerem, pływam. W wakacje czytam książki, gazety, które mi się zbierają przez 10 miesięcy nauczania. Lubię również gotować, bo chyba łączy się to z tym, że lubię jeść. Szukam różnych przepisów w internecie, bardzo lubię piec ciasta. 4.Co jest Pani pasją? Odp .: Moja pasja, jest związana z moim hobby. Bardzo lubię jeździć do moich rodziców, bo mają duży ogród i czasem pomagam im sadzić krzaczki, drzewka. Szukam ciągle w internecie informacji o nowych kwiatach, krzewach. Często jak jestem w lesie oglądam rośliny i sprawdzam, jak niektóre z nich się nazywają. Jeżdżę też do tak zwanego ''arboretum'', w którym rosną różne kwiaty z całego świata. 5.Jakie miała Pani najzabawniejsze zdarzenie w szkole? Odp.: Myślę, że takim zdarzeniem było "pożegnanie na wesoło", które zorganizowali dla mnie moi uczniowie ze starej szkoły, w której pracowałam 17 lat. Przygotowali dla mnie przyśpiewki i różnego rodzaju inscenizacje,  zaskoczyli mnie również teatrzykiem z humorem. Bardzo się wzruszyłam. 6.Czy lubi Pani swoją pracę? Odp.: Bardzo, właściwie to jestem po operacji kolana i trochę kuleję, nie powinnam teraz pracować, ale bez tej szkoły oraz bez Was nie mogłabym żyć. Gdy widzę Wasze buźki, kiedy wchodzę do szkoły lub do klasy i są uśmiechnięte, to aż chce się żyć...  7. Czy nigdy Pani nie żałowała swojej decyzji o zostaniu nauczycielem? Odp.: Jeszcze nigdy nie żałowałam swojej decyzji, aczkolwiek czasami wyobrażam sobie siebie w innej pracy. Chciałabym się przenieść myślami jakby to było, gdybym pracowała w innym miejscu. Kocham swoją pracę i nigdy jej nie zmienię. 8. Czy ma Pani jakąś ulubioną książkę lub serial? Odp.: Z filmami i serialami to trochę mniej, bo nie oglądam telewizji, ale lubię przygodowe powieści. Przeczytałam bardzo dużo przygodowych książek w swoim życiu, właściwie najchętniej bym do nich wróciła. Nie lubię utworów smutnych i pesymistycznych, w ogóle ich nie czytam. Lubię takie książki czy seriale, które kończą się szczęśliwie, inaczej mówiąc „happy end”. Autorów tych książek, które czytałam niestety nie pamiętam, bo było ich za dużo. Kiedy jestem w sklepie i czytam recenzję książki, w której pisze, że jest ona przygodowa, od razu ją kupuję. Przeczytałam całe 5 części „Harrego Pottera” i bardzo go polubiłam.
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