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Drodzy
czytelnicy!!!

W związku ze zbliżającymi się
świętami Bożego Narodzenia
pragniemy wszystkim złożyć

życzenia:
nadziei, własnego skrawka

nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia
oddechu,

nabrania dystansu do tego, co
wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych świąt!
życzy redakcja Nihil Novi

      Witamy po dłuższej nieobecności. W tym roku
szkolnym pracujemy w zmienionym składzie.
Nasza redakcja jest formacją, która działa w
ramach projektu Edukompas finansowanego ze
środków Unii Europejskiej. Spotykamy się dwa
razy w tygodniu. Praca nad artykułami sprawia
nam wielką przyjemność i satysfakcję.
Przeprowadzamy wywiady z ciekawymi ludźmi,
piszemy relacje z wydarzeń szkolnych,
publikujemy żarty tematyczne i szkolne. Staramy
się, by w naszej gazecie pojawiła się
dokumentacja fotograficzna. W tym roku
pracujemy na nowym generatorze - Junior media.
Na  stronie http://www.juniormedia.pl/ możecie
zobaczyć nasze publikacje. 
       W tym numerze znajdziecie wszystko to co
wydarzyło się w okresie IX - XI. Staraliśmy się, by
gazetka była ciekawa. Znajdziecie w niej wywiad z
księdzem proboszczem na temat jesieni,
odkryjemy tajemnice imion Barbara i Piotr.
Poruszymy w niej zagadnienia związane ze
zdrowiem i życiem szkolnym. Znajdziecie też
krótki kurs z obsługi gry Minecraft oraz artykuł o
zagrożeniach w Internecie. 
Mamy nadzieję, że sprostamy Waszym
oczekiwaniom i trafimy w Wasze gusta.

Miłego czytania.
Redakcja

Izabela Ciborowska
Bartłomiej Dłuski

Michał Dmochowski
Maja Kaczyńska

Patrycja Kamińska
Patrycja Kowalewska

Julia Kulesza
Amelia Reszko

.OD REDAKCJI .

http://www.juniormedia.pl/
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* Kurs Minecrafta według
Bartka - str. 13
* Urodzeni z telefonem w
dłoni - str. 13
* SU działa - str. 11
*EDUkompas - str.11

SPIS TREŚCI

TU WARTO
ZAJRZEĆ:

AKTUALNOŚCI:

* Nasz Patron - str. 4
* Co w szkole piszczy? -
str. 5
* Dzień Nauczyciela - str. 7
* Jestem uczniem dużej
klasy - str. 8
* Lubię jesienne kolory-
wywiad z księdzem
proboszczem - str. 8
*Jesienią po zdrowie - str.
8
* Październikowe
kalendarium - str. 11
* Jak ten czas szybko leci -
str. 12
* EDUinfo - str. 15
* Apel z okazji 80 rocznicy
napadu ZSRR na Polskę -
str. 7
*„Szkolne Przygody Gangu
Słodziaków” - str. 11
* Wycieczka do Kętrzyna -
str. 10

STREFA
JUNIORA

* Strefa juniora - str. 10
* Zagadki - str. 10
* Krzyżówka jesienna - str.
10
* Bo śmiech to zdrowie-
str. 14
* Co o Tobie mówi twoje
imię - str. 11

ZAPRASZAMY!!!

REDAKCJA
NIHIL NOVI

Klasa III
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ŚWIĘTY
JAN PAWEŁ II

Św.Jan Paweł II

NASZ PATRON

Niekwestionowana na
świecie jest opinia, że
wybór Polaka, Karola
Wojtyły na papieża, a
następnie jego pontyfikat,
w dużej mierze przyczyniły
się do obalenia komunizmu
w Europie Środkowo-
Wschodniej i powrotu
wolności i demokracji w
tym regionie świata.

Podczas swej ponad 26-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił 14 encyklik,
14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie, zwołał 9
konsystorzy, mianował ok. 240 kardynałów (w tym 5 Polaków) i 2,5 tys.
biskupów; wyświęcił ponad 2 tys. księży, kanonizował 478 świętych (w
tym 10 Polaków), beatyfikował 1318 błogosławionych (w tym 154
Polaków), przewodniczył 5 posiedzeniom plenarnym kolegium
kardynalskiego, 6 zgromadzeniom generalnym zwyczajnym synodu
biskupów, przyjął ok. 1400 osobistości politycznych oraz wygłosił ok. 4
tys. przemówień (w tym 2,5 tys. za granicą). Podczas 104 podróży Jan
Paweł II spotykał się z setkami tysięcy wiernych, przedstawicielami
innych chrześcijańskich kościołów, wyznawcami innych religii, ludźmi
chorymi i niepełnosprawnymi oraz młodzieżą.

.
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Szkoła Podstawowa

CO W SZKOLE

PISZCZY?
WYDARZENIA:

2 września - uroczyste rozpoczęcie nowego roku
szkolnego 2019/2020.
4 września - udział  uczniów w XIX Żywym Marszu
Pamięci Sybiru.
17 września - uroczysty apel upamiętniający 80
rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Podczas apelu p.
Elżbieta Szulborska - pani historyk naszej szkoły
wygłosiła referat przypominający o wydarzeniach
sprzed 80 lat.
20 września  - nasi uczniowie w składzie:
- Marta Bauer, kl. VIII
- Kinga Ciborowska, kl. VIII
- Natalia Jankowska, kl. VIII
- Julita Kaczyńska, kl. VIII
- Angelika Kaczyńska, kl. VIII
- Kinga Kaczyńska, kl. VIII
- Michał Zaborowski, kl. VIII
- Kinga Żebrowska, kl. VIII
wzięli udział w XI Gminnym Konkursie Wiedzy
Historycznej pod patronatem Burmistrza Czyżewa pn:
"Czyżew i okolice w wojnie obronnej 1939 roku"
Nauczyciel przygotowujący: p. Elżbieta Szulborska

Żywy Marsz Pamięci Sybiru

Mikołajki w Klasie III

AZ

.

.
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9 października - uroczyste obchody Dnia
Papieskiego, Dnia Nauczyciela oraz 25 -lecia nowego
budynku szkoły. W tym dniu uczniowie zaprezentowali
piękną część artystyczną opartą na nauczaniu Jana
Pawła II. Na zakończenie wszyscy obecni otrzymali
białą różę oraz słodki upominek - kremówkę
7 listopada - odbyło się uroczyste ślubowanie
uczniów klasy pierwszej. W tym dniu uczniowie
otrzymali pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej
im. Św. Jana Pawła II w Rosochatem Kościelnem z
rąk Pani Dyrektor. Pierwszoklasiści zaprezentowali
 część artystyczną, w której pochwalili się swoim
talentem recytatorskim, wokalnym, taneczno -
rytmicznym. Część artystyczna w dużej mierze odbyła
się w duchu patriotycznym. Uczniowie zostali
obdarzeni upominkami przez uczniów ze starszych
klas.
Nauczyciel wychowawca: p. Bożena Kostro
8 listopada - szkolne uroczystości związane ze
Świętem Niepodległości. W tym dniu odbył się koncert
pieśni patriotycznych przygotowanych przez p.
Elżbietę Szulborską i p. Stanisława Goska.
11 listopada - udział w Gminnych obchodach Święta
Niepodległości.

. .
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Apel z okazji 80 rocznicy
agresji Rosji na Polskę

30 września - wyjazd do Zambrowa na spektakl:
Kochając Różę dla klas VI , VII i VIII
18 listopada - wyjazd do Zambrowa na spektakle:
Pan Twardowski dla klas IV i V oraz Zemsta dla
uczniów klas VI i VII.
Organizatorzy: p. Irena Janczewska i p. Iwona
Sienicka
21 listopada - wyjazd uczniów klas I-VI do Krainy Św.
Mikołaja w Kętrzynie.
26 listopada - dyskoteka Andrzejkowa
28 listopada - spotkanie z pisarką Martą Fox i
aktorem oraz wokalistą Arturem Gotzem, który jest
bohaterem jednej z książek pisarki pt. "Idol".
Uczestnicy spotkania mogli zakupić książkę z
autografem zarówno pisarki, jak i bohatera książki.
SUKCESY:
XI Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej pod
patronatem Burmistrza Czyżewa pt. "Czyżew i
okolice w Wojnie Obronnej 1939 roku":
Michał Zaborowski, kl. VIII - II MIEJSCE
Kinga Żebrowska, kl. VII - III MIEJSCE
Oliwia Kaczyńska, kl. VII - III  MIEJSCE
Gminny Konkurs Plastyczny pn. "Czyżew - moja
mała Ojczyzna":
Marta Dąbrowska, kl. VI - WYRÓŻNIENIE
Natalia Jankowska, kl. VIII - WYRÓŻNIENIE
X Gminny Konkurs Plastyczny "M jak mój
pluszowy miś":
Kinga Przeździecka, kl. 0 - II MIEJSCE
Antonina Szulborska, kl. 0 – III MIEJSCE
Dominik Bogucki, kl. II - II MIEJSCE
Szymon Turkot, kl. I - WYRÓŻNIENIE
Ilustracja do Książki Kucharskiej  - projekt:
Milena Kaczyńska, kl. IV - WYRÓŻNIENIE
Jakub Wołosiewicz, kl. IV - WYRÓŻNIENIE
Maciej Stpiczyński, kl. IV - WYRÓŻNIENIE
Piotr Cezary Krakówko, kl. VI - III MIEJSCE
Zapobiegajmy pożaron - eliminacje gminne
Nagrodzeni uczniowie:
Szymon Przeździecki, Rosochatek
Emilia Jankowska, kl. VI
Konkurs Plastyczny Malowana Kolęda
Nagrodzeni uczniowie:
Izabela Dmochowska
Alicja Godlewska
Jakub Wołosiewicz, kl. IV
Natalia Jankowska, kl. VIII
SUKCESY I WYDARZENIA SPORTOWE:
19.10.2019 r. odbyły się zawody w unihokeja
dziewcząt i chłopców w Czyżewie. Dziewczyny
zajęły 3 miejsce,  a chłopcy 1 miejsce.
2. 10. 2019 r.  odbyły się zawody w piłkę nożną
dziewcząt drużyna u 10 i u 12. Młodsze dziewczyny
przeszły dalej,  a starsze zajęły 3 m -ce
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Dzień Nauczyciela
SP
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Gminny Konkurs Historyczny

Kinga Ciborowska

GOK

GOK
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SU działa!!!
To jest ten czas. Przed świętami Bożego Narodzenia
zawsze chętniej pomagamy i widzimy krzywdę
drugiego człowieka. Zachęcamy wszystkich do
wzięcia udziału w naszej szkolnej akcji charytatywnej
KARTA NA WAGĘ ŻYCIA, na rzecz fundacji POMÓŻ
IM❤. Uzbierane fundusze zostaną przekazane
dzieciom niepełnosprawnym i chorym onkologicznie,
podopiecznym fundacji.
NAJLEPSZE PREZENTY UKRYTE SĄ W NASZYCH
SERCACH❤❤❤❤

Samorząd Uczniowski

Uczniowie klasy III z
wychowawczynią P.

Katarzyną Cybulską z
chęcią przyłączyli się do

szkolnej akcji w zbieraniu
nakrętek dla chorego

Michałka!

❤❤❤
Brawo trzecioklasiści !!!

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

.

.



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 2 12/2019 | Strona 12  
www.juniormedia.plNihil Novi

„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”
konkurs czytelniczy

Lista nagrodzonych:

Kategoria:„0”
1. Ołdakowska Laura
2. Kaczyńska Nikola
3. Kaczyński Hubert”
Kategoria klasa I:
1. Grzeszczuk Zofia
2. Matuszelańska Wiktoria
3. Zaborowski Wiktor
Kategoria klasa II:
1. Sadowska Milena
2. Gosk Julia
3. Święcki Kacper
Kategoria klasa III:
1. Skarzyński Adam
2. Gołaszewski Sebastian
3. Jankowska Ewelina

Gratulujemy nagrodzonym!

EDUkompas
EDUkompas

EDUkompas
EDUkompas

EDUkompas
EDUkompas

"EDUkompas”
Od października br.w naszej szkole oraz w Dąbrowie Wielkiej rozpoczęły
się zajęcia w ramach unijnego projektu „EDUkompas”
współfinansowanego ze środków EFS (...) Jego głównym celem jest
kształtowanie umiejętności kluczowych oraz wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów. W projekcie promowany jest również rozwój
umiejętności w zakresie m.in. nauk przyrodniczo – matematycznych.
Realizowane zajęcia dają uczniom możliwość pokazania konsekwencji
codziennych działań na środowisko naturalne. W programie została
zaplanowana tematyka globalnego ocieplenia, przedstawiane są nie tylko
fizyczne i chemiczne aspekty tego zjawiska, ale także jego społeczne
oraz gospodarcze przyczyny i konsekwencje.Ponadto w
niekonwencjonalny sposób uczniowie nabywają umiejętności
komunikowania się, współpracy w zespole, przedsiębiorczości oraz
kreatywnego rozwiązywania problemów. Dopełnieniem zajęć
dodatkowych jest wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce
dydaktyczne. Nasi uczniowie na zajęciach nie tylko nabywają wiedzę i
umiejętności, ale także uczą się, jak odnaleźć się we współczesnym
świecie.                                                                    Koordynator projektu

W dniu 22 listopada 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie II edycji „Szkolnych Przygód Gangu
Słodziaków” zorganizowanej dla uczniów  klas 0 – III naszej szkoły. W tym celu biblioteka
szkolna prowadziła działania popularyzujące czytanie wśród dzieci. We współpracy z
nauczycielami i rodzicami codziennie przez 3 tygodnie budowaliśmy nawyk czytania.
Efektem tych działa, było wyłonienie ”Najlepszych czytelników” z każdej klasy.
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Jestem uczniem
dużej klasy.
W naszej szkole są klasy o różnej liczebności. Są
klasy bardzo małe liczące ok. 10 uczniów, ale też i
bardzo duże po 22 uczniów. Uczenie się w takich
klasach stanowi bardzo dużą różnicę nie tylko dla
nauczycieli, ale też i dla uczniów. Uczenie się w dużej
klasie ma swoje wady i zalety, nad którymi
zastanawiałam się nie raz. A oto kilka z nich:

ZALETY:
- wspólne pomaganie sobie
- praca w grupach                
- pocieszanie innej osoby
- towarzyszenie z innymi
- współpraca wszystkich
- duże prawdopodobieństwo, że nie zostanie
zauważony brak pracy domowej.

Maja Kaczyńska

WADY:
- codzienny krzyk                                                 
- kłótnie                                                               
- rozmowy na lekcjach                                         
- bójki                                                                   
- niezgodność w odpowiedzi                                
- wytykanie palcami
- śmianie się z innej osoby

Lubię jesienne kolory!
18 października złożyliśmy wizytę ks. Antoniemu
Loro- proboszczowi naszej parafii. Byliśmy ciekawi co
ksiądz sądzi na temat jesieni, którą obecnie mamy. W
tym celu nasze dziennikarki Maja i Patrycja
postanowiły zadać naszemu księdzu kilka pytań.
Oto one: 
Red.: Czy ksiądz proboszcz lubi porę roku którą
teraz mamy?
Ks.: Bardzo lubię jesień, jeśli jest złota i bez chlapy.
Red.: Co ksiądz proboszcz lubi najbardziej w tej
porze roku?
Ks.: Najbardziej lubię kolorowe liście.
Red.: Czy ksiądz zbiera jesienne liście?
Ks.: Zawsze zbieram kolorowe liście i tym razem
zamierzam to zrobić.
Red.: Czy ksiądz chodzi na grzybobranie?
Ks.: Bardzo lubię chodzić na grzyby, ale na razie nie
mam zbyt dużo czasu.
Red.: Jakie jest ulubione święto księdza jesienią?
Ks.: Są dwa: Wszystkich Świętych i 11 Listopada.
Red.: Czy ksiądz proboszcz lubi jesienne kolory?
Ks.: Bardzo lubię jesienne kolory, a najbardziej
czerwony, żółty, pomarańczowy.
Red.: Jak kojarzy się księdzu Złota Polska Jesień?
Ks.: Złota Polska Jesień jest romantyczna i
sentymentalna.                                Maja i Patrycja

JESIENIĄ PO ZDROWIE!
Jesienią i zimą przede wszystkim trzeba zadbać o
dostarczenie odpowiedniej ilości witamin i minerałów.
Najlepiej wybierać takie produkty, które pobudzą
odporność do działania. Wśród nich wymienić można
czosnek, cebulę, marchew, orzechy, wątróbkę, kaszę
jaglaną, dynię czy żółtka jajek. Niektórzy włączają do
swojej diety także jabłka i to codziennie, zgodnie z
angielską zasadą „One apple a day, keeps the doctor
away”, czyli jedno jabłko dziennie uchroni cię przed
wizytą u lekarza.Ważne są nie tylko warzywa i owoce,
jesienią i zimą dużą rolę odgrywają także napoje.
Prym wiodą ziołowe herbatki rozgrzewające z
imbirem, miodem czy cynamonem, które natychmiast
rozgrzeją organizm. Jeśli ktoś nie przepada za tak
intensywnymi smakami, może zdecydować się na
tradycyjną czarną herbatę i dodać do niej plasterek
cytryny. Zawarta w niej witamina C również wzmocni
odporność i zmusi ją do wzmożonego
działania.Odporność pomoże wzmocnić również
aktywność fizyczna. Jaka? Każda! Może to być
pływanie, jazda na rowerze, bieganie, siłownia, ale też
zwykłe spacery. Osoby, które nie mogą wyczynowo
uprawiać sportu, mogą zdecydować się na nordic
walking, który w Polsce jest coraz bardziej popularny.

Red.
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Jak ten czas szybko leci!

Szkoła Podstawowa

 9 października w naszej szkole świętowaliśmy 3 uroczystości: Dzień
Nauczyciela, dzień papieski i 25 lecie szkoły. Tego dnia zaangażowali się
nie tylko nauczyciele i uczniowie, ale również rodzice. Uroczystość
rozpoczęła się o godz. 1200 na hali sportowej w naszej szkole. Na to
wydarzenie przybyło wielu gości, którzy razem z nami odśpiewali hymn
Polski przy naszym szkolnym sztandarze. Zostali oni serdecznie powitani
przez uczennice 8 klasy, równie uroczyście powitała ich nasza pani
dyrektor Bogusława Kossakowska. Przytoczyła ona fragmenty historii
naszej szkoły i parę osobistych przeżyć z czasów szkolnych, które
rozbawiły gości. Głos zabrała także pani burmistrz. "Nudę" przełamało
przedstawienie, do którego uczniowie przygotowywali się okrągły tydzień.
Mieliśmy okazję pierwszy raz prowadzić tak ważną uroczystość. Na
początku odczuwaliśmy stres, ale z biegiem przedstawienia zanikał.

Przedstawienie odbyło się bez
problemów, a po jego zakończeniu
rozdawane zostały białe róże. W
trakcie spektaklu odśpiewane były
piosenki i odegrane scenki .
Pokazaliśmy jak ,,zrobić’’ dobrego
ucznia i jak wyglądają relacje
między uczniami. Ukazaliśmy
również scenkę, w której pokazane
było nauczanie św. Jana Pawła II
naszego patrona.  Do nauczycieli
skierowana była również piosenka
z życzeniami, którą mieliśmy
okazję wykonać. Jednak gościom
najbardziej podobało się
zakończenie, gdyż w tym czasie
odśpiewana była piosenka ,,Milion
białych róż, a w trakcie jej
wykonania zaproszeni
obdarowywani byli białymi różami.
Po zakończeniu Pani dyrektor
zaprosiła przybyłych gości na
poczęstunek . Przy wyjściu z sali
zostali oni dodatkowo obdarowani
kremówkami papieskimi, które
uwielbiał nasz patron. Wydarzenie
to było wyjątkowe, ponieważ nigdy
więcej się nie powtórzy. 25-lecie
szkoły obchodzi się tylko raz i to
zapadnie w naszej pamięci, gdyż
jest to nasz ostatni rok w tej
szkole. Myślimy, że wszyscy,
którzy uczęszczali do tej szkoły,
będą ja miło wspominać.

Julita Kaczyńska
Michał Zaborowski

15 - 16 listopada 2019 r. odbył się

XIV JESIENNY ZLOT
ZHP

Piątek: o 17.30 rozpoczęło się
meldowanie drużyn, apel,
świeczkowisko, gra na orientację i
Pidżama Party.
Sobota: apel, bieg patrolowy,
harcerski obiad i apel kończący
zlot.                              CZUWAJ! .

AZ

.
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     STREFA JUNIORA

.

ZAGADKI:
a)  Na jakim drzewie koraliki
jesienią się czerwienią ?

Odp: Na jarzębinie
b)  Wiosną się zielenią , ale
opadają jesienią.      Odp: Liść
c) Co jesienią z drzewa spada,
Co dzik najchętniej zjada ?

Odp: Żołędzie
d)  To łatwa zagadka, tak mi się
wydaje. Jaka po lecie pora 
nastaje?                  Odp: Jesień
e)  Co jesienią w szyby dzwoni,
gdy chmurka łzy mokre roni?

  Odp: Deszcz
f)  W ogródku wyrósł zielony,
jesienią w słoiczku czeka
ukiszony.                Odp: Ogórek
 Zagadki o nauczycielu
         ***
1. Ktoś za zeszytem, przegląda
zeszyt, choć jest zmęczony
jeszcze pracuje.
Gdy stawia piątkę, bardzo się
cieszy!
Przykro mu bardzo, gdy stawia
dwóję.              Odp: nauczyciel
2. Kto o coś dzieci, codziennie
pyta. I pisze cyfry,
w cudzych zeszytach?

odp: nauczyciel

Patrycja i Iza
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Co o tobie mówitwoje imię ?
Ciekawi Cię pochodzenie i znaczenie imion?

Nasz imiennik pomoże Ci poznać ukryte znaczenia
imion.

Barbara
Barbara jest spokojna, pewna siebie, wyważona i
niezwykle szlachetna. Lubi otaczać ludzi swoją
opieką. Z natury jest niezależna i nie zgadza się z
opinią większości. Nieustannie poszukuje dobrych
rozwiązań. Czasami bywa zbyt pobudliwa, ponieważ
potrzebuje wiele swobody w działaniu. Jest również
niezwykle uczuciowa – z trudem wybacza wyrządzone
jej krzywdy. To introwertyczka – skryta i powściągliwa,
wyraża siebie w twórczości, ale trzeba ją odkryć, aby
poznać i docenić. Barbara ma skłonności do
leniuchowania w samotności oraz powolnego
reagowania. Najlepiej czuje się we własnym świecie.
Jest kapryśna, niczym małe dziecko – wymaga przy
tym ciepła i opieki, niczym egzotyczny kwiat.
Pochodzenie imienia Barbara
Barbara to imię pochodzenia greckiego, od
słowa barbaros (barbarzyński, niegrecki, obcy).

Piotr
Piotr jest ambitny, zdolny i osiąga świetne wyniki we
wszystkim, czego się podejmie. Musi jednak mieć
narzucony rygor obowiązków, inaczej staje się leniwy i
zatraca się w marzeniach. Niestety, sam nie potrafi
zorganizować czasu pracy – przyjmuje zbyt wiele
obowiązków i zleceń, pracuje nocami i całkowicie nie
dba o swoje zdrowie. Potrzebuje nadzorcy albo
twardych reguł. Z natury jest prostolinijny oraz
wrażliwy, zawsze chętnie udziela pomocy innym. Ma
również predyspozycje przywódcze. Jest wybuchowy,
nerwowy, chciałby wszystko załatwić od razu. Uważa,
iż na wszystkim się zna i sam wszystko zrobi najlepiej.
Czasem ciężko się z nim dogadać. Chce być
kochanym, ale ucieka, gdy okazuje mu się uczucia.
Pochodzenie imienia Piotr
Piotr jest to imię pochodzenia greckiego, od
słowa petros (skała). Oznacza: niezłomny jak skała.

JULIA kULESZA

Imię i nazwisko identyfikuje każdego z nas. Jednak to
imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym
życiu – kształtują cechy naszej osobowości. O tym
fakcie wiedziano już przed wiekami. Z tego też
powodu nasi przodkowie nadawali swym dzieciom
imiona, których znaczenie zawierało pożądane przez
nich cechy charakteru. To jakie imię nosimy wpływa
na to kim jesteśmy, gdyż u ludzi o tym samym imieniu
obserwuje się podobne cechy charakteru. 
Nasz imiennik wyjaśni Ci pochodzenie i znaczenie
imion męskich oraz żeńskich. Poznaj wiele ciekawych
faktów o sobie, Twoich znajomych i bliskich Ci
osobach. Z tego też powodu zachęcamy Cię do
zapoznania się z pochodzeniem i znaczeniem imion,
aby wiedzieć jakie cechy charakteru i osobowości
kryjesz w sobie.

Październikowe
kalendarium
o  „Ćwiczenie czyni mistrza” – powiatowe igrzyska
piłki nożnej dziewcząt.
o  „Dla chcącego nic trudnego” - Mistrzostwa
Powiatu Wysokomazowieckiego Młodzieży Szkolnej
oraz Dzieci w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców.
o  „Do trzech razy sztuka” - Powiatowe Eliminacje
Turnieju dla dziewczynek "Z Podwórka na Stadion " o
Puchar Tymbarku.
o  „Wszystko dobre, co się dobrze kończy”-
Uroczystość 25-lecia budynku naszej szkoły, Dnia
Nauczyciela oraz Dnia Papieskiego.
o  „Lepiej późno niż wcale” - Pierwsza dyskoteka w
tym roku szkolnym.
o  „Nie wszystko złoto, co się świeci” - Loteria
fantowa w naszej szkole.
o  „Nadzieja umiera ostatnia” - Powiatowe
Eliminacje Turnieju " Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku" w Wysokiem Mazowieckiem dla chłopców.

EDUinfo



www.poranny.pl Kurier Poranny | Numer 2 12/2019 | Strona 17 
www.juniormedia.pl Nihil Novi

EDUinfo 
to zajęcia, które powstały w naszej szkole w ramach projektu
Edukompas. Na zajęciach uczniowie tworzą formy wypowiedzi z
wykorzystaniem narzędzi TIK. 

. eduinfo



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 2 12/2019 | Strona 18  
www.juniormedia.plNihil Novi

KURS MINECRAFTA WEDŁUG BARTKA
MINECRAFT to gra polegająca na budowaniu z klocków (bloków) wszystkiego, co można sobie wyobrazić.
Nocą na świat wychodzą potwory, więc zbuduj sobie schronienie.
Pierwsza instrukcja: PORUSZANIE SIĘ
- Użyj myszki, aby się rozejrzeć
- Użyj W, A, S, D, aby się poruszać.
- Naciśnij SPACJA, aby skoczyć.
- Naciśnij dwa razy szybko W, aby szybko biec. Trzymając W będziesz bieg dopóki nie będziesz miał mniej
niż trzy poziomy głodu.
- Biegnij w wodzie, aby płynąć. Kierunek ruchu możesz kontrolować za pomocą myszy.
Druga instrukcja: UMIESZCZANIE I ROZBIJANIE
Przytrzymaj lewy przyciski myszy, aby wydobyć surowce i kopać przy użyciu dłoni lub trzymanego w
niej narzędzia. Kopanie niektórych bloków wymaga stworzenia specjalnego narzędzi...Jeśli trzymasz w dłoni
jakikolwiek blok, możesz go postawić naciskając prawy przycisk myszy lub naciśnij Q, aby go upuścić.
                                                                                                   Bartłomiej Dłuski

Urodzeni z telefonami w dłoni!
"Młodzież jest zepsuta!", „Tylko komputer i komórka!”, "Oni już
nie potrafią ze sobą rozmawiać!”.

Tak określają uczniów dorośli. Trudno się w sumie dziwić, że młodzież zwykła chować się za
ekranami swoich komputerów i komórek, mówi się przecież, że nasze pokolenie urodziło się
"z telefonem w ręce". Problemy wynikające z nadużywania Internetu nie są
wyolbrzymione. Podstawowym powodem uzależnienia od komputera jest utrata kontroli
w korzystaniu z niego. Idealnie byłoby umieć wytyczyć sobie granicę. Jednak dla większości
to twardy orzech do zgryzienia.  Człowiek uzależnia się od emocjonalnych stanów, jakie
wtedy powstają. Dziś powiedzenie: „grałem w grę”, kojarzy się jednoznacznie. „Normalna”
gra to nie gra planszowa z kostką i pionkami.Ale może być inaczej. Można przecież
zorganizować wieczór gier planszowych. Siedząc razem przy stołach, rozmawiając, żartując,
śmiejąc się, można w  skupieniu obmyślać strategie wygranej. Jaka jest nagroda?
Satysfakcja! A jakie korzyści? Wielkie!
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BO ŚMIECH TO ZDROWIE !

Haloween

***
Nauczyciel pyta się Jasia:
-Jakie kwiaty najbardziej lubisz?
- Róże.
- Proszę, napisz to na tablicy.
- Chyba jednak wolę maki - mówi
Jasio.

***
Nauczyciel napisał na tablicy wzór
chemiczny i otworzył dziennik:
- Małgosiu, co to za wzór?
- To jest... No, mam to na końcu
języka...
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi
nauczyciel. - To kwas siarkowy...

***
Jeden przedszkolak mówi do
drugiego: – U mnie modlimy się
przed każdym posiłkiem. – U mnie
nie. Moja mama bardzo dobrze
gotuje.

No, córeczko, pokażmy, jak się
ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
– Sty…?
– Czeń!
– Lu…?
– Ty!
– A dalej sama!
– Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień,
sień, nik, pad i dzień!. 

***
Mama woła dziecko na podwórku:
– Jaaaaaaaaaaaaaasiu do
dooooomu!
– A co? Spać mi się chce?
– Nie! Głodny jesteś!.

***
– Małgosiu – pyta mama córeczkę
– dlaczego nie myjesz ząbków? –
Bo mi się mydełko w buzi nie
mieści!.

***
Pewien profesor lubił zadawać
studentom głupkowate pytania.

Raz zapytał studenta:
– Proszę mi powiedzieć, jak długo

można żyć bez mózgu?
Student na to:

– Przepraszam, panie profesorze,
ale zanim odpowiem, jeśli pan

pozwoli, ja zadam panu pytanie:
Ile ma pan lat?...

***
Co mówi nauczycielka geografii

rano do mapy?
- Witam Państwa.

***
Mama pyta syna:

- Co przerabialiście dziś na
chemii?

- Materiały wybuchowe.
- A nauczycielka zadała coś do

domu?
- Nie zdążyła...

UŚMIECHNIJ
SIĘ!!!

IZA
CIBOROWSKA

;-)

.

www

.
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