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  Oficjalna inauguracja naszego 
             czasopisma w sieci! 
          Zaczynamy przygodę       
                  dziennikarską!

   18.11.2018r.
Nasz pierwszy
numer gazety trafił
za sprawą jednego
"kliknięcia" do
sieci.
Dokonała tego
osobiście 
Pani Dyrektor

Nasza Dziesiątk@
otrzymała prezent 
 jakim jest nasze     
        LOGO.
   Bartosz Hęciak   
     z klasy IV B
zaprojektował nasz
znak graficzny.

Od tego numeru
będzie z nami w

każdym wydaniu 

x

W tym
numerze:

- Jesteśmy już
w sieci.
- 100 lecie
odzyskania
Niepodległości.
- Polskie lasy
- Fogo Unia
Leszno - mój
idol
- Co to jest
akrobatyka
sportowa?
- czy zima ma
urok?
- nasze lektury
- polskie lasy
       Nasza  
    Redakcja 

Olaf Bartman
Patryk Dudziak
Zofia
Krukowska
Zuzanna
Lisiecka
Bartek Nowak   
Paweł Skiba
Julia Witek
Filip Wojszczyk

SZKOŁA

Dudziak

X

Olaf

x

x

        100 lat             
Niepodległej !
W tym roku, w
naszym mieście
obchodzono to
święto z dbałością o
podkreślenie
wyjątkowości tego
dnia. Okrągła, setna
rocznica istnienia
naszego kraju na
mapie Europy stała
się początkiem 
radości
wielopokoleniowej.

x

SP 10

Patryk

RR

Olaf Bartman

xx
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    Andrzejkowy   
   wieczór  wróżb 

  30 listopada 
 andrzejki klas 4

  Lanie wosku   
   przez klucz.
Co przedstawia
cień powstałej   
        figury?

Andrzejki to
wspaniała
zabawa,wróżby.
Teraz  bawimy
się wspólnie,
chłopcy i
dziewczyny.

Andrzejki to
okazja do
zorganizowania
ostatnich
hucznych
zabaw, przed
adwentem.
Początkowo
wróżby
odprawiano
tylko
indywidualnie.  Z
czasem

przybrały formę
spotkań tylko
dziewcząt. 
Współcześnie
przekształciły
się w zabawę
gromadzącą
młodzież, która
nadal korzysta z
tradycyjnych
form wróżb
pełnych wrażeń
i pomysłów.

ANDRZEJKI -
wieczór wróżb
odprawianych w
wigilię świętego
Andrzeja,w nocy
z 29 na 30
listopada.To
czas wspaniałej

zabawy pełnej
magii tego
niepowtarzalnego
czasu.
Spojrzenie w
przyszłość,
która czeka na
nas tak blisko...

                 Andrzejkowe                   
     zwyczaje i obrzędy pełne         
           ludowych tradycji          Olaf

   "Dziś cień       
   wosku ci       
 ukaże, co ci     
 życie niesie 
      w darze" 

 "Której but na progu stanie-       
   pierwsza panna na wydanie."
     "Święty Andrzej wróży             
 szczęście i szybkie zamęście"

  W piątek 30    
    listopada      
odbyły się w
 naszej szkole  
    andrzejki 
       klas 4.
Wszyscy bawili
się świetnie.

x x

x

x

x x

Olaf

x x

x

x

x x
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Fogo Unia
Leszno

Finał Fogo Unia
Leszno vs Stal
Gorzów 
odbył się 
29. września.

Oczywiście     
wynik końcowy
to 50:40 dla
Unii Leszno.
Leszczyńskie

Byki znowu na
podium.

Sportowe faktyZuzanna Kloskowska

Zuzanna Kloskowska

.

Zawodnicy Fogo Unia Leszno to:
1.Bartosz Smektała
2.Dominik Kubera
3.Jarosław Hampel
4.Piotr Pawlicki
5.Janusz Kołodziej
6.Emil Sayfudinow 
7.Szymon Szlauderbach
8.Brady KurtzK

Żużel jest bardzo trudnym 
 i niebezpiecznym sportem.
Chodzę na żużel od
sześciu lat. Polubiłam ten
sport przez mojego brata,
to on mnie zainspirował.
  ŻUŻEL JEST NAJLEPSZY 
          NA ŚWIECIE!!! 

Zawodnik,
który dojedzie
do mety
pierwszy
otrzymuje 3
pkt.,

drugi 2
pkt., kolejny 1
pkt. i ostatni 0
pkt. Jeżeli
zawodnicy

są na swoim
torze, mają
kaski w
kolorach
czerwony i
niebieski

,     lecz gdy
jeżdżą u
przeciwników
to mają żółty i
biały kask. 

     13.09   
    w
meczu   
 Falubaz   
   Zielona
Góra-
Unia
Leszno ...

Jakub BrzózkaPGE Ekstraliga

Przegląd Sportowy

Głos
WielkopolskiZofia
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             Co to jest 
    akrobatyka sportowa?

 Gimnastykę
artystyczną
można ćwiczyć
również na:
-wstążkach,
-obręczy,
-drążkach.

L.

x

    Co to jest gimnastyka   
              artystyczna?

Stroje akrobatyczne  bogate
są w ozdoby np. cekiny.
Na zawodach mają duży wpływ
na ocenę sędziów. 
Wersje olimpijskie różnią się
materiałem, ozdobami i tęczową
paletą barw, która ma wiele
odcieni. 

Gimnastykę artystyczną ćwiczy się na
planszy z: wstążkami, piłką lub
maczugami. 
Układy akrobatyczne są wykonywane przy
muzyce,zazwyczaj trwają dwie minuty.
Najczęściej układy są dynamiczne, ale  na
olimpiadzie istnieje coś takiego jak układ
artystyczny.      

Akrobatykę
sportową
ćwiczę od
pięciu lat.
Zaczęłam 

w przedszkolu.

Akrobatykę
sportową
ćwiczy się na:
-drążkach a
symetrycznych,
-równoważni,
-planszy,
-ścieżce.
To podstawowe
wyróżniki tej
dyscypliny.
Często myloną
z gimnastyką, 
a to już zupełnie
co innego.

Zuzanna

x
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  Na rynku  podziwialiśmy 
      wyjątkowe widowisko

  1918- 
    2018

                               100-LECIE 
              ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI  

Dudziak

Rynek

Narodowe
święto
Niepodległości
to święto
państwowe. 
W Polsce
obchodzone
corocznie dnia 
11 listopada
dla
upamiętnienia

odzyskania
przez Polskę 
Niepodległości
w 1918 roku,
po 123 latach
zaborów.To
symbol naszej
tożsamości i
suwerenności
na którą długo
czekaliśmy.

Punktualnie o godz. 12:00 na leszczyńskim
Rynku odśpiewano hymn. Uroczyste spotkanie
odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji
,,Niepodległa do hymnu". Wzięło w niej udział
wielu mieszkańców naszego miasta.

Leszno

Święto
Niepodległości
w Lesznie
zainaugurowała
msza  w
intencji
Ojczyzny,
odprawiona w
kościele p.w.
św. Antoniego. 
Następnie
uroczystości
odbyły

pod pomnikiem
Konstytucji 3
Maja, gdzie
miała miejsce
tradycyjna
manifestacja
patriotyczna, w
której udział
wzięli
mieszkańcy
naszego
miasta.

  W Lesznie pojawiło się wiele atrakcji dla ludności w   
           związku z wydarzeniami obchodów rocznicy.

Święto
Niepodległości

zostało
ustanowione

ustawą z
dnia 

23 kwietnia
1937 r.

x

       Obchody święta     
 Niepodległości w Lesznie 
     przebiegały uroczyście

Patryk

RR

RR

RR
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Uwielbiam chodzić po
naszych lasach, a Wy?

W lasach
można znaleźć
różne zwierzęta
np: dziki, sarny,
zające, lisy,

jeże, łosie,
jelenie, daniele,
dzięcioły, kuny.

Spacery w lesie
sprawiają, 
że nabieramy
równowagę
organizmu

W lesie można
znaleźć:
szyszki,
kasztany,
żołędzie,
liście,grzyby itd.

-podgrzybek
jadalny
-borowik
szlachetny
-maślak
zwyczajny
-pieprznik
jadalny
-rydz mleczaj
-koźlarz babka

Polskie lasy
     Jakich
grzybów nie
powinniśmy 
 zbierać?
-odbielona
-muchomor
-zasłonak
brodaty

Wadus w lesie

Waduś patrzy na widoki

muchoorekdzikiDrzewa iglaste

               Zbieracie grzyby             
                       jesienią?
              Ja bardzo to lubię.

Muchomorek

Jakie grzyby są pod ochroną?

- jadłowica górska
- smardz wyniosła
- zasłoniak słomkowożółty
- smardzówka czeska
- buława spłaszczona
- pniarek różowy

Drzewa iglaste:
     -sosna         
     zwyczajna
     -świerk         
     pospolity
   -sosna limba 
   -daglezja         
 zielona

Drzewa liściaste naszych lasów:
- buk pospolity
- dąb błotny
- dąb czerwony
- grab pospolity

Grzyby
jadalne:

Dania z
grzybów:
- sos grzybowy
- grzyby
smażone ( np.
sowy)
- grzyby
suszone

   Jakie dania z grzybów   
        lubicie najbardziej?

x

Julia Witek

Julia Witek

Julia WitekJulia WitekJulia Witek

Julia Witek

RR
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Pan Kleks z
różnych
kolorów farb
robił pyszne
smaki.
Najbardziej
podobał mi się
rozdział pod
nazwą
"Opowieści
Mateusza''.

xxx

   Lubię czytać opowieści z książki 
           Akademia pana Kleksa

xxx

xxx

xxx

Akademia pana
Kleksa –
książka dla
dzieci napisana
przez Jana
Brzechwę. 
Jest to historia
dwunastoletniego,

niesfornego,
rudego Adasia
Niezgódki, który
zostaje
umieszczony w
tytułowej
akademii wraz

z dwudziestoma
czterema
innymi
chłopcami –
wszyscy o
imionach
zaczynających

się na literę A.
Zachęcam cię
do jej
przeczytania. 
 To świetna
przygoda i
wspaniała

lektura.
Wyśmienita
zabawa!

xxx xxx

xxx

Główni
bohaterowie
opowiadania
to: Adam
Niezgódka, Pan
Kleks, szpak
Mateusz,
golarz Filip,
doktor Paj-Chi-
Wo, Alojzy

oraz inne
postacie
drugoplanowe i
epizodyczne.
Wszystko
napisane
niezwykle
ciekawie i
fantastycznie. 

  To pan Kleks!
  Barwna postać

x

   Jan Brzechwa  
   to pseudonim 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx xxx

xxx

http://film.org.pl
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    Wkrótce znowu nadejdzie...zima!

Zima jest piękna!
Czekam na śnieg

     Zima zaczyna się 22 grudnia.
  To pora roku, która też ma uroki!

Zimą można
lepić bałwana,
rzucać się
śnieżkami,
jeździć na
łyżwach.
Uprawiać wiele
ekstremalnych
sportów
zimowych.
Gdy za oknem
leży śnieg to jest
baśniowo
dlatego, że jest
Boże Narodzenie
i wtedy są
prezenty.

Zimą są ferie i
jest aktywnie.
Przerwa w
nauce, w tym
roku zaczyna 
się już w
styczniu.  
Lubię zimę a
Ty? Z
niecierpliwością
czekam na
śnieg! Szykuję
już moje łyżwy
na lodowisko.

xxx

xxx

Zima to czas
oczekiwania na
pierwsze
opady śniegu.
Niestety od
paru lat jest go
coraz mniej, a
dni
przypominają
raczej szarą,
ponurą jesień.
mam jednak
nadzieję, że w
tym roku
będzie inaczej.
Puchowa

pierzynka
śniegu
przykryje
nasze miasto i
będzie można
wreszcie
poszaleć z
kolegami na
lodowisku.
Zorganizować
bitwę na
śnieżki lub
udać się na
narty w góry.

xxx

xxx
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