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Choinka

To już grudzień - najcieplejszy miesiąc w roku.  Tak, tak - właśnie najcieplejszy. Pełen
ciepłych słów, ciepłych życzeń, ciepła wewnętrznego, ciepła domowego. Otulający nas
dobrem, życzliwością i wyrozumiałością. Przypominający o tym, co najważniejsze.
Gromadzący nas przy wspólnym, rodzinnym stole, przesyłający dobre myśli i dobre życzenia.
Pachnący pierniczkami i choinką, mieniący się wszystkimi kolorami bombek, brzmiący
dźwiękami dzwoneczków i kolędy.  Życzymy Wam  złapania oddechu, nabrania dystansu,
dziecięcej radości z czasu dzielonego z najbliższymi. Niech to będą cudowne święta!

ks. Jan Twardowski
Dlaczego jest święto
Bożego Narodzenia?

Dlaczego jest święto Bożego
Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę
na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 

Dlatego, żeby się uczyć miłości do
Pana Jezusa. 
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do
siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

***
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Śpiewamy hymn

Tańczymy poloneza

Za nami listopad, właściwie cały ten miesiąc w naszej szkole przebiegł pod hasłem świętowania
odzyskanej przed stu laty niepodległości. Nie ma się czemu dziwić -  to wielki jubileusz wielkiego
wydarzenia. Szkolna redakcja uczciła go specjalnym wydaniem "Okna na Szkołę", ale świętowali
wszyscy - młodsi i starsi uczniowie naszej szkoły. Jak? Powspominajmy!

                 TO SIĘ JUŻ WYDARZYŁO -                           
                       POWSPOMINAJMY!

Już na początku listopada odbył się szkolny finał
konkursu "Bawimy się słowami", który w tym roku
przybrał barwy biało-czerwone. Finaliści zmagań
klasowych prezentowali wiersze związane z ojczyzną. Mali
mistrzowie słowa udowodnili, że patriotyzm może mieć
wiele twarzy, a słowo "Polska" wiele odcieni.

9 listopada o godzinie 11.11 wszyscy uczniowie i
nauczyciele utworzyli wielki chór, by wspólnie odśpiewać
hymn. Przyłączyliśmy się w ten sposób do ogólnopolskiej
akcji "Rekord dla Niepodległej". Widok naszych uczniów,
którzy tego dnia przyszli do szkoły ubrani w barwy
narodowe, zgodnie śpiewających "Mazurka
Dąbrowskiego" był doprawdy poruszający. Kiedy
zabrzmiały słowa hymnu niesionego przez prawie 300
głosów, poczuliśmy wyjątkową moc tej pieśni.
W SPTE nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie dodali czegoś
od siebie, po odśpiewaniu hymnu uczniowie przepięknie
wykonali piosenkę "Co to jest niepodległość?". To było
wyjątkowe, wzruszające przeżycie!

13 listopada odbył się apel, na którym problem utraty
niepodległości potraktowaliśmy naukowo. Przyszedł
moment na porcję historii. Zastanowiliśmy się nad
przyczyną zniknięcia Polski z map świata i śledziliśmy
proces odbudowywania się państwa polskiego. Padły
najważniejsze daty, nazwiska i fakty.Całości dopełniła pani
Irena French z Muzeum Śląska Cieszyńskiego, która
swoim wykładem wzbogaciła wiedzę naszych uczniów.

Najmłodsi uczniowie SPTE postanowili uczcić odzyskana
niepodległość nie tylko słowem i pieśnią, ale też tanecznie
- po wyrecytowaniu całej rymowanej historii Polski,
pięknie odtańczyli poloneza.
Po tegorocznych uroczystościach każdy uczeń SPTE bez
wahania może powiedzieć słowami piosenki: "Co to jest
niepodległość, teraz wiem już na pewno. Każde dziecko
dziś woła: to polski dom, polska szkoła!

A.Cz.

A. Cz.
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Wielki chór SPTE

Laureaci konkursu "Bawimy się słowami".

A. Czauderna

A. C.
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         SŁOWNICZEK MITOLOGICZNY

Zapiski szóstoklasistki

Święta już niedługo trzeba wypisywać karki, kupować
choinki, gotować potrawy świąteczne i...  oczywiście
uczyć się na kartkówki, sprawdziany, a może nawet
zwyczajne odpytywanie  przy tablicy. Ach, ta szkoła!  A
dorośli mówią, że to oni mają dużo pracy.

Właśnie zaczynała się lekcja matematyki, wszyscy
rozmawiali (czyli było tak jak zwykle). Nagle pani weszła
do klasy. Większość z nas ucichła, ale i tak było słychać
ogólny szmer, pani położyła swoje książki na biurku i
zaczęła się normalna lekcja. Przykład - odpowiedź,
przykład -odpowiedź i...

- Emilia!

Poruszyłam się w ławce, coś było nie tak, pani i cała
reszta klasy wpatrywali się we mnie. Moja koleżanka mnie
szturchnęła, wreszcie zrozumiałam. Miałam iść do
tablicy!! 
Coś okropnego... Co prawda mogło być gorzej, mogłaby
to być kartkówka albo co gorsza sprawdzian, ale to też nie
najlepsze. 
Wstałam i powoli podeszłam do tablicy, pani lekko
skradała się za mną, co jakiś czas zmieniając kierunek,
jakby chciała mnie zmylić. Na razie moją jedyną bronią był
pisak i ostatecznie zdrowy rozsądek. Nawet nie
zauważyłam, kiedy pani wyłoniła się zza pierwszej ławki.
Przełknęłam głośno ślinę.
- No, Emilio, przecież to łatwe- zaczęła tłumaczyć pani.

Po piętnastu mnożeniach, dwóch niezrozumiałych przez
logikę ludzką (przynajmniej moją) zadaniach oraz trzech
pytaniach pani: ,,Co teraz?`` (i kto tu jest matematyczką?!)
dobrnęłam do końca. Spojrzałam ostatni raz na rządek
równych cyfr i liczb (nie do końca rozumiem na czym
polega ta różnica) i byłam pewna, że... dalej nie wiem o co
chodzi. ,,Wiem, że nic nie wiem`` jak to się mówi. Cóż
może na polskim pójdzie mi lepiej... 

Emilia Czauderna

 

                         ZAPISKI 
                SZÓSTOKLASISTKI

Nie wszyscy przepadamy za zimą, ale ta pora roku z pewnością ma swoje
dobre strony: święta, prezenty i... śnieg!

Co by to były za święta bez śniegu? Co by było gdyby w ogóle nie było
śniegu?! Starożytni Grecy też zadawali sobie to pytanie. Z pomocą przybyła
im bogini Chione. 

Chione to grecka bogini, a właściwie nimfa śniegu, córka Boreasza, boga
wiatru północnego. 

W starożytnej Grecji nie była zbytnio czczona - nic dziwnego, przecież śnieg
jest tam rzadkością.  W związku z tym i dzisiaj niewiele osób o niej wie,
chociaż w przeciwieństwie do swoich braci, Kalaisa i Zetesa urodziła się
prawdziwą boginią. Mieszkała w pałacu Boreasza.
Miała syna z Posejdonem -  Eumolposa. Właściwie to wszystko, co
wiadomo o tej tajemniczej nimfie, dzięki której zima przybiera białe kolory a
święta zyskują nieco więcej magii.

Mamy nadzieję, że przybliżyłyśmy Wam chociaż odrobinę postać Chione, a
jeśli chcecie przeczytać o niej jako o bohaterce książki, zapraszamy do
biblioteki po serię ,,Olimpijscy Herosi” Ricka Riordana.

Kinga Weber i Emilia Czauderna

***
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 OKIEM  POLONISTKI   OKIEM  POLONISTKI   OKIEM  POLONISTKI  OKIEM
DWANAŚCIE MIESIĘCY

Czasami poszukiwanie tematu artykułu zajmuje więcej czasu niż napisanie go. Tak było tym razem ze mną. O czym
napisać do grudniowej gazetki? O oksymoronach w kolędach już było, o poprawnej pisowni zwrotu Święta Bożego
Narodzenia też, pisałam już o sylwestrze, mikołajkach, o tym kiedy piszemy wigilia, a kiedy Wigilia... Przyszło mi na
myśl, że skoro wyczerpały mi się pomysły na artykuły, czas już najwyższy oddać stery redakcji w inne ręce. Cóż,
wymyślenie tematu szło mi jak po grudzie.... A właśnie! Czy wiecie skąd się wzięła nazwa grudzień?  I skąd wzięły się
nazwy wszystkich miesięcy? 

Skoro ma być o tym skąd się wzięły nazwy, równie dobrze moglibyśmy mój
dział nazwać dzisiaj "Okiem etymolożki". Zastanawialiście się kiedyś
dlaczego chleb tak właśnie się nazywa, skąd się wzięła nazwa księżyc i
dlaczego słuchamy uszami a patrzymy oczami?
To oczywiście tylko przykłady, ale tym własnie zajmuje się ETYMOLOGIA -
dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów.

Zabawmy się dzisiaj w etymologów i zastanówmy się skąd się wzięły
nazwy miesięcy.

STYCZEŃ - nazywa się tak dlatego, że stykają się w nim stary i nowy rok. 

LUTY - w staropolszczyźnie wyraz "luty" oznaczał "srogi,ostry" dlatego
nazwano tak drugi miesiąc w roku, kiedy panują najsroższe mrozy. Dzisiaj
wyraz luty jest już tylko nazwą miesiąca i mało kto pamięta o jego
pierwotnym znaczeniu.

MARZEC -  nazwę tego miesiąca zaczerpnęliśmy z łaciny. "Martius"
oznacza "poświęcony Marsowi" (bogowi wojny).

KWIECIEŃ -  to czas kiedy zaczynają kwitnąć kwiaty.

MAJ - nazwę tego miesiąca również zaczerpnęliśmy z łaciny, ten miesiąc
poświęcony był Mai - rzymskiej bogini ziemi i wzrastania.

CZERWIEC - wziął nazwę od czerwi, małych robaków najbardziej w tym
czasie mnożących się w drzewach, hodowanych po to, by uzyskać barwnik
(farbowano nim tkaniny na różne odcienie czerwieni).

LIPIEC - w tym miesiącu kwitną lipy.

SIERPIEŃ - wziął się stąd, że sierpami żęło (piękne słowo, prawda?) się
zboże.

WRZESIEŃ - tu sprawa jest jasna, we wrześniu przepięknie kwitną wrzosy.

PAŹDZIERNIK - ma związek z paździerzami, czyli  zdrewniałymi  częściami
łodygi, które pokrywają włókna lnu oraz konopi i w tym okresie odpadają
(przy gnieceniu) .

LISTOPAD - nie niesie ze sobą większej zagadki - to czas, kiedy opadają
liście.

No i wreszcie nasz bohater GRUDZIEŃ - to pora, kiedy ziemia zamienia się
w zamarznięte grudy.

Stąd też wziął się związek frazeologiczny coś idzie jak po grudzie, czyli
opornie, z trudem, mozolnie. Wyobraźcie sobie rolnika, który próbuje zorać
ziemię ściętą mrozem, wtedy z pewnością zrozumiecie znaczenie tego
frazeologizmu (czy ktoś z was wie, jak wygląda orka?).

A skoro piszemy o dwunastu miesiącach, warto nadmienić, że jest
przepiękna baśń o tym właśnie tytule. Ciekawe czy uczniowie SPTE ją
znają...

Pozdrawiam serdecznie i życzę, by w nadchodzącym roku nic nie szło wam
jak po grudzie, a raczej by wszystko szło jak z płatka :)

Alicja Czauderna

Baśń o dwunastu miesiącach Okładka
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ANKIETA   ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA  ANKIETA 
Niedawno przedstawiciel naszej szkolnej redakcji - Adrian Łyżbicki przeprowadził ankietę przedświąteczną w wybranych klasach naszej szkoły.
Pytania niby oczywiste, ale wyniki okazały się czasami zaskakujące. Ośmiorgu naszych uczniów prezenty pod choinkę przynosi... Świerszczyk, a
dwóch ankietowanych  spędza święta w stajence :) Zresztą zobaczcie sami:

* *

* *

* *

* *
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* *

* *

* *

* *
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WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD   WYWIAD
                             W SZKOLE JEST ODJAZDOWO!
Od trzech miesięcy są członkami naszej szkolnej społeczności, co myślą o
swojej nowej życiowej roli? Kinga, Justyna i Oliwia zapytały o to uczniów
klasy pierwszej: Kalinę, Zosię, Huberta i Krzysia.

Redakcja: Jak wam się podobają pierwsze miesiące nauki?
Uczniowie:  Super! Fajnie! Odjazdowo!
R.: Co najbardziej lubicie robić na świetlicy?
Kalina: Bawić się z Zosią!
Zosia: Bawić się z Kaliną!
Chłopcy: Układać plus-plusy!
R.: Jakie jest wasze ulubione danie na stołówce?
Krzyś i Kalina: Spaghetti bolognese.
Zosia: Naleśniki.
Hubert: Makaron z serem.
R.:Czy starsze rodzeństwo pomaga wam w nauce? Jeśli macie starsze
rodzeństwo.
Kalina: Emilka mi czasami pomaga.
Zosia: Jak pakowałam paczkę dla dzieci pod choinkę, to Zuzia mi pomagała.
Krzyś: Mój brat mi raczej nie pomaga.
Hubert: Mi pomagają mama i tata.

R.: Czy mieliście już jakieś ciekawe przygody w szkole? Jeśli tak, to jakie?
U.: Byliśmy w Koniakowie! Mogliśmy tam kupić pamiątki. Byliśmy w
Bibliotece Miejskiej, no i dzisiaj przeprowadzacie z nami wywiad!
R.: A co było ciekawsze wizyta w bibliotece, czy wycieczka do Koniakowa?
U.: Chyba jednak Koniaków.
Hubert: Biblioteka!
Kalina: W bibliotece pani nam opowiadała o niepodległości, poznaliśmy też
legendę o Lechu, Czechu i Rusie i były opowieści o różnych miastach.
R.: Jakie są wasze ulubione kółka pozalekcyjne?
Kalina i Zosia: Plastyczne!               Krzyś: Plastyczne i szachowe.
Hubert: Szachowe i angielskie.
R.: Co najbardziej lubicie w świętach?
Zosia: Wszystko!   Kalina: To, że mogę spędzać czas z rodziną i prezenty!
Krzyś: Imieniny mojego brata.  Hubert: Grysik!
R.: Jakie jest wasze ulubione danie świąteczne?
Kalina: Marchewka z groszkiem, bo mam uczulenie na marchewkę i na co
dzień nie mogę jej jeść. Krzyś: Chyba babka. Hubert: Grysik!

HUMOR   HUMOR  HUMOR  HUMOR
Fąfarowie przygotowują się do
wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili
Fąfarowa pyta męża: - Czy zabiłeś już
karpia?
- Tak, utopiłem go
* * *
Kolega pyta Fąfarę: - Czy w tym roku
kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak
Bawił nas Bartosz Cholewa :)

Redakcja:
Bartosz Cholewa
Emilia Czauderna
Oliwia Gabryś
Adrian Łyżbicki
Justyna Pelar
Kinga Weber
Marcin Wisełka
oraz wścibska i do wszystkiego się wtrącająca
pani Alicja Czauderna

HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR   HUMOR  HUMOR

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
*****
Do Pinokia przyszedł św. Mikołaj.
Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem:
- O ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem.
- Bo ja chciałem pieska albo kotka!
- Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie dostały.
- Ale ja się boję tego bobra!
****
Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy.
- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.
***
Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę.
- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją
jedynkę z matematyki.
- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 
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	ZAPISKI
	SZÓSTOKLASISTKI
	Święta już niedługo trzeba wypisywać karki, kupować choinki, gotować potrawy świąteczne i...  oczywiście uczyć się na kartkówki, sprawdziany, a może nawet zwyczajne odpytywanie  przy tablicy. Ach, ta szkoła!  A dorośli mówią, że to oni mają dużo pracy.
	Właśnie zaczynała się lekcja matematyki, wszyscy rozmawiali (czyli było tak jak zwykle). Nagle pani weszła do klasy. Większość z nas ucichła, ale i tak było słychać ogólny szmer, pani położyła swoje książki na biurku i zaczęła się normalna lekcja. Przykład - odpowiedź, przykład -odpowiedź i...
	- Emilia!
	Poruszyłam się w ławce, coś było nie tak, pani i cała reszta klasy wpatrywali się we mnie. Moja koleżanka mnie szturchnęła, wreszcie zrozumiałam. Miałam iść do tablicy!!

	SŁOWNICZEK MITOLOGICZNY
	Coś okropnego... Co prawda mogło być gorzej, mogłaby to być kartkówka albo co gorsza sprawdzian, ale to też nie najlepsze.
	Wstałam i powoli podeszłam do tablicy, pani lekko skradała się za mną, co jakiś czas zmieniając kierunek, jakby chciała mnie zmylić. Na razie moją jedyną bronią był pisak i ostatecznie zdrowy rozsądek. Nawet nie zauważyłam, kiedy pani wyłoniła się zza pierwszej ławki. Przełknęłam głośno ślinę.
	- No, Emilio, przecież to łatwe- zaczęła tłumaczyć pani.
	Po piętnastu mnożeniach, dwóch niezrozumiałych przez logikę ludzką (przynajmniej moją) zadaniach oraz trzech pytaniach pani: ,,Co teraz?`` (i kto tu jest matematyczką?!) dobrnęłam do końca. Spojrzałam ostatni raz na rządek równych cyfr i liczb (nie do końca rozumiem na czym polega ta różnica) i byłam pewna, że... dalej nie wiem o co chodzi. ,,Wiem, że nic nie wiem`` jak to się mówi. Cóż może na polskim pójdzie mi lepiej...
	Emilia Czauderna

	DWANAŚCIE MIESIĘCY
	Czasami poszukiwanie tematu artykułu zajmuje więcej czasu niż napisanie go. Tak było tym razem ze mną. O czym napisać do grudniowej gazetki? O oksymoronach w kolędach już było, o poprawnej pisowni zwrotu Święta Bożego Narodzenia też, pisałam już o sylwestrze, mikołajkach, o tym kiedy piszemy wigilia, a kiedy Wigilia... Przyszło mi na myśl, że skoro wyczerpały mi się pomysły na artykuły, czas już najwyższy oddać stery redakcji w inne ręce. Cóż, wymyślenie tematu szło mi jak po grudzie.... A właśnie! Czy wiecie skąd się wzięła nazwa grudzień?  I skąd wzięły się nazwy wszystkich miesięcy?
	Niedawno przedstawiciel naszej szkolnej redakcji - Adrian Łyżbicki przeprowadził ankietę przedświąteczną w wybranych klasach naszej szkoły. Pytania niby oczywiste, ale wyniki okazały się czasami zaskakujące. Ośmiorgu naszych uczniów prezenty pod choinkę przynosi... Świerszczyk, a dwóch ankietowanych  spędza święta w stajence :) Zresztą zobaczcie sami:

	W SZKOLE JEST ODJAZDOWO!
	Fąfarowie przygotowują się do wieczerzy wigilijnej. W pewnej chwili Fąfarowa pyta męża: - Czy zabiłeś już karpia? - Tak, utopiłem go * * * Kolega pyta Fąfarę: - Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? - Owszem, udało mi się kupić stojak
	Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. - Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. - Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku. ***** Do Pinokia przyszedł św. Mikołaj. Rozdał wszystkim w domu prezenty i rozmawia z Pinokiem: - O ...widzę, że nie cieszysz się z tego zwierzątka, które ci podarowałem. - Bo ja chciałem pieska albo kotka! - Niestety zabrakło! Inne dzieci też nie dostały. - Ale ja się boję tego bobra! ****
	Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę elektryczną, a wpisz łyżwy. - A co, nie chcesz już pociągu? - Chcę, ale jeden już znalazłem w Waszej szafie.
	Jasio mówi do mamy: - Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. - Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją jedynkę z matematyki. - Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy.



