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Listopad na dobre już zagościł, powiało
chłodem, zrobiło się zimno i ponuro. Może
niedługo posypie śniegiem. Z utęsknieniem
czekamy na święta. Zmęczeni jesteśmy już
nauką, codziennymi sprawdzianami,
zadaniami domowymi. Siedząc w ciepłym
pokoju z daleka od podmuchów mroźnego
wiatru, poczytajmy o dziwnych kotach,
halloweenowych zabawach. A przede
wszystkim dowiedzmy się czy warto, czy nie
warto zadawać zadania domowe.   Redakcja 
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           C Z A S    Z A D U M Y

HALLOWEENOWE HISTORIE

        Co roku świętujemy Halloween. Podoba nam się to święto. Nie wydaje
nam się straszne, jak sądzą niektórzy. Jest przy tym wiele zabawy i
śmiechu. Jest to takie rozluźnienie przed refleksyjnym Świętem Zmarłych.
Przy tej okazji wspominamy z dziewczynami różne historie z naszych
halloweenowych wypadów: 
            Podczas przygotowań do Halloween pomalowałyśmy sobie twarze.
Zajęło nam to dwie godziny. Po dokładnym obejrzeniu się nawzajem
stwierdziłyśmy, że wyglądamy beznadziejnie i... zaczęłyśmy robić
świąteczny makijaż od nowa!
            Dwa lata temu obserwowałyśmy mężczyznę, który rzucał w dzieci
surowymi jajkami z balkonu :) Chyba nie lubi tego święta. Albo dzieci.
              W tamtym roku ktoś rozlał sztuczną krew w klatce schodowej.
Mieszkańcy bloku wezwali policję.
              Innym razem, kiedy odwiedzaliśmy domy i mieszkania zbierając
cukierki i rozdając psikusy, pewien pan spotkaliśmy pewnego pana, który
krzyczał do nas, że nie obchodzi tego święta, bo jego żona choruje. Jakiś
związek między tymi faktami może jest.
               Było też tak, że tata Wiktorii chodził z naszą grupą po osiedlu jako
opiekun i po zabawie zaprosił wszystkich na pizzę :)
               Czekamy na Halloween w przyszłym roku!

Kaja Krakowska, Wiktoria Łuczkowiec, Patrycja Krynicka

Ś W I Ę T O   Z A D U M Y 
Pierwszego listopada kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Większość osób w ten dzień kojarzy się ze zniczem, z grobem
bliskich, z kwiatami w doniczce, a dla innych to pamięć i modlitwa za tych,
którzy byli pierwsi na drodze do wieczności.Kościół w tym dniu oddaje cześć
wszystkim tym, którzy zostali świętymi.Niestety życie ma swój początek i
swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym pamiętać będziemy.
Śpieszmy się kochać ludzi/ tak szybko odchodzą... J. Twardowski
Jak było dawniej?
Wierzono, że dusze ludzi przebywają wśród żywych, dlatego zapraszano
zmarłych do domów, w których kiedyś mieszkali. Z tego więc powodu na
noc zostawiano uchylone furtki i drzwi. Powszechne było przekonanie, że
odczuwają oni głód i pragnienie, dlatego też w domach przygotowywano
jedzenie. Potrawy zostawiono na stołach jako poczęstunek dla zmarłych.
Ludzie przekazywali sobie opowieści o błąkających się duszach i
spotkaniach z nimi. Wierzono, że istnieje silny związek między światem
zmarłych i żywych. Niektóre ze starych zwyczajów przetrwały do dziś, np.
na Podhalu.

Julia Kasprzak, klasa VII c

zdjęcie: Wiktoria Łuczkowiec

zdjęcie: Wiktoria Łuczkowiec

https://cafesenior.pl/wp-content/uploads/2016/10/zaduszki.jpg
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PRÓBA KOŁA TEATRALNEGO

                         Warto czy nie warto zadawać zadania domowe?
Opinie

Moim zdaniem, nie powinno się zadawać zadań domowych, ponieważ uczeń powinien w domu odpocząć, aby mógł na drugi dzień w szkole  dobrze
funkcjonować i skupiać się w pełni na tym, co dzieje się na lekcji. Jeżeli uczeń dodatkowo ma jakieś sprawdziany,  powinien dobrze się do nich przygotować,
według swojego sposobu i pomysłu, a nie poprzez zadania, które narzucają mu nauczyciele.
Pomijając zadania  przygotowujące do sprawdzianu, nieraz nauczyciele zadają zadania, które są z nowego tematu i nie mają żadnego związku ze
sprawdzianem. Tym bardziej uczeń zastanawia się nad zadaniami, a to, co musi się nauczyć na sprawdzian, odstawia na bok.
Brakuje także nam - uczniom czasu na wykonanie innych szkolnych obowiązków,
Wielu z nas ma różne zainteresowania i chętnie chodziłoby na koła zainteresowań, niestety nie ma czasu. Odstraszająca liczba ćwiczeń jest codzienną
zmorą wielu szczególnie ambitnych uczniów.
Zadania zadawane na weekend szczególnie są złe, ponieważ weekend jest do odpoczynku po całym tygodniu szkoły. Cały tydzień problemów koleżeńskich,
cały tydzień kartkówek, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych. Każdy z nas – uczniów jest przemęczony i często szczególnie w starszych klasach nie mamy
czasu nie tylko na odpoczynek, ale na rozwój swoich pasji czy zwykłych rozmów z przyjaciółmi.
Być może nie każde zadanie domowe jest złe, ale moim zdaniem jest ich stanowczo za dużo

Debora Luberda, VII c

Moim zdaniem warto zadawać zadania domowe, ponieważ można po lekcjach poprzypominać sobie materiał wcześniej omówiony na zajęciach. Za zadania
domowe można też zdobyć dobre oceny w łatwy sposób. Mimio dużej ilości nauki, zadania to dobra sprawa. Np. Kiedy sie nauczymy, możemy robiąc
zadania, sprawdzić, ile swoją wiedzę. Czy rzeczywiście rozumiemy to, co było na lekcji, czy jednak warto sobie coś jeszcze powtórzyć .

Zuzanna Bajek, VII c

                 W  tym miesiącu na próbach jest Brzechwa. Jan Brzechwa :)
Występ ma się nazywać "Zabawa z Brzechwą". Wezmą w nim udział dzieci
z klas - 6b, 6c, 7b i 8c. Przedstawienie pokażemy klasom młodszym. Znacie
wiersze: Na straganie, Stonoga, Igła z nitką? A krótkie wierszyki o
zwierzętach? To nasze ulubione. Podczas jednej z prób towarzyszyła nam
Patrycja, która robiła zdjęcia. Nie uwieczniła, niestety, pewnego zabawnego
incydentu, który miał miejsce podczas pracy nad przedstawieniem. Jeden z
kolegów znalazł balony, które zostały z dekoracji halloweenowej i...włożył je
sobie pod bluzkę. Można się domyślić, co miały imitować :D Na próbach
zawsze jest wesoło!

Wiktoria i Kaja

Patrycja Krynicka

Patrycja Krynicka 6c
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            K O C I   Ś W I A T
                                                                                        Zuzanna Bajek

Jestem wielką fanką czworonogów, więc chciałabym napisać o trzech
według mnie najciekawszych ras kotów na świecie.

Kot norweski leśny
Koty norweskie leśne charakteryzują się tym, że są bardzo zwinne, mają
duze łapy, gęstą sierść i przypominają leśne stwory. Kiedyś one pływały z
wikingami, teraz są zwierzętami domowymi. Dzięki ich grubej i długiej
sierści, mogą przetrwać bardzo mroźną zime.

Khao Manee
Jest to kot, który ma dwa kolory oczu. Jest to bardzo rzadki i drogi kot.
Którego jeszcze do niedawna można było spotkać tylko w Tajlandii.  Khao
Manee uchodzi ponadto za kota królewskiego i symbol szczęścia.

Selkirk rex
Jest to amerykańska rasa, która zaczęła być wyróżniana stosunkowo
niedawno. Ten kot ma poskrecaną sierść co daje jemu wygląd mopa do
sprzątania.

Gazetka "Zlepek". Ten numer redagowali: Z. Bajek, D. Luberda, P. Krynicka, J. Kasprzak, K. Krakowska, w. Łuczkowiec
opiekunki: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska.
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