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W drugim numerze
możecie przeczytać o:

- rozbudowie naszej szkoły,
- jeździe konnej,
- hałasie,
- filmie, który obejrzała klasa VIII,
- sensie zbierania baterii,
- poczuciu humoru VII klasy,
- ciekawostkach ze świata,
- obchodzeniu Zaduszek w innych krajach,
- poszerzonym składzie Redakcji.

Październik
   Październik  - ze względu na zmianę czasu /można dłużej
pospać! :-)/ najdłuższy miesiąc w roku. Jego nazwa wiąże się 
z wykonywanymi kiedyś na wsi pracami – oddzielaniem włókien z
lnu i pozostałymi po tej czynności paździerzami czyli cząstkami
łodyg.
   Piękny to miesiąc, zwłaszcza w tym roku: ciepły, słoneczny 
i kolorowy.
   By nie marnować czasu złotej, polskiej jesieni, warto zajrzeć do
parku, lasu, a może wyjechać w góry, gdzie z innej perspektywy
widać to, co przyroda ma najpiękniejszego do zaoferowania
właśnie teraz. Miesiąc ten to też czas przygotowania do
odwiedzin na cmentarzach. Pamiętajmy o grobach, które nie
maja swoich opiekunów, wesprzyjmy akcje zbiórki zniczów na
mogiły żołnierskie i cmentarze poza granicami Polski.
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                        Szkoła przyszłości...

sp4

        Jak niektórym wiadomo, nasza szkoła uległa radykalnym
zmianom. Placówka, chociaż na początku straciła parę ścian,
zyskała zdecydowanie więcej. 
       Budynek ma dodatkowe piętro, na którym powstaje cztery nowe
klasy. Na parterze dobudowanej części, który został wydłużony,
znajdują się dwie sale, zagospodarowane przez uczniów
i nauczycieli, którzy świetnie się nimi zajmują.
     Przez minione wakacje, jak i teraz, w roku szkolnym panowie,
którzy zajmują się budową naszej szkoły, ciężko pracują, aby nasza
placówka była jak najszybciej gotowa do użytkowania. 
     Myślę że taka zmiana po tylu latach dobrze wpłynie na
pracowników oraz uczniów szkoły, dając im zdecydowanie więcej
możliwości.                                                                                                   
                                                               
                                                           Gabriela
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JAZDA KONNA - NAJPIĘKNIEJSZE CHWILE W ŻYCIU

Prawie każdy z Nas, słysząc słowa "jazda konna",
 "skoki przez przeszkody", czy też "galop", widzi
 profesjonalną dżokejkę, ubraną w oficjalny strój,
z poważną miną i długim warkoczem na ramieniu.

W rzeczywistości
jest całkiem inaczej -
nauka jazdy konnej
zaczyna się od...
budowy zaufania!
Nikt nie jest w stanie
zaufać obcemu
zwierzęciu, które jest
trzy razy większe 
i kilka razy silniejsze
od nas, bez
oswojenia się z nim.

Pierwsze lekcje dają poczucie
wolności i szczęścia. Coraz
szybsze kroki, trudniejsze
wyzwania i wiatr we włosach...
Czy nie brzmi to kusząco?
Wyobraź sobie teraz, wyjazd 
w teren, pięknym galopem po
polach. 
Tylko ty, koń i wiatr uciekający
przez włosy.
Czego chcieć więcej?

                   
                Monika
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CZEMU SIĘ DRZESZ?!

pixabay.com

DZIENNIK ZACHODNI przeprowadzał test,w którym wynik jest
wielkim problemem oraz opisuje problem, który występuje w
każdej szkole podstawowej. W szkole jest głośniej niż w fabryce! 
Na szkolnych korytarzach, salach gimnastycznych, a czasami
nawet podczas lekcji jest większy hałas niż przy maszynach 
w drukarni, na ruchliwych drogach oraz skrzyżowaniach i nawet 
w pobliżu lotniska. 
Porównaliśmy wyniki hałasu w szkołach przeprowadzonych przez
Sanepid. Nasze badania niestety również potwierdziły badanie
Sanepidu. Hałas przekraczający normy jest dla dzieci bardzo
niebezpieczny, jest on w stanie w szkole trwale uszkodzić nerw
słuchowy. Z badań wynika że najgłośniej jest na pełnej sali
gimnastycznej, bo aż średnio 88,7 decybeli!!! Podczas przerwy
jest niewiele mniej - 82,5 decybeli.
                                                            Karol

hermelin
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film

Czy pies może mieć kilka wcieleń? 

Jak wszyscy doskonale wiemy, nie jest to możliwe 
w prawdziwym świecie, natomiast na ekranach kin, jak
najbardziej...
Film jest odpowiedni i dla młodszych odbiorców i dla dorosłych,
więc myślę, że to doskonała alternatywa dla całej rodziny.
Osobiście bardzo mi się podobał i w imieniu całej Redakcji gorąco
go polecam.
3 października uczniowie klas 7 i 8 wybrali się na wycieczkę do kina
Helios w Rzeszowie z okazji nieco spóźnionego Dnia Chłopaka, na
film pt. ,,Był sobie pies 2". Jak się okazało, film ten był nie tylko
zabawny, występowały w nim wątki kina akcji, 
a pod koniec sporej ilości uczniów polały się łzy. Seans opowiadał
o psie, który ma wspaniałych i kochających właścicieli, lecz w
pewnym momencie okazuje się, że pupil ma raka i trzeba go uśpić.
Właściciel psiaka podczas ich ostatniego pożegnania mówi mu,
aby opiekował się jego wnuczką. Zwierzak rodzi się na nowo, tym
razem jako suczka o imieniu Molly.

                                                                 Ala
                                                                                                                                      
                                                                                                                                    
                                           

                                                                                                                 
                                                                                                   

Internet
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Po co wyrzucasz, skoro możesz pomóc?

DG

Jak mogliście usłyszeć, od pewnego czasu w naszej szkole
jest prowadzona zbiórka makulatury, plastikowych nakrętek
oraz zużytych baterii. Ma ona na celu odciążenie natury.
Środki zebrane ze sprzedaży makulatury organizatorzy chcą
przeznaczyć na wyposażenie sal. Pieniądze ze zbiórki baterii
oraz nakrętek chcemy przeznaczyć na dzieci z poważnymi
problemami zdrowotnymi. Zamiast wyrzucać i traktować to
jako niepotrzebne odpady, możesz zbierać i przynieść do
szkoły. Pojemniki na nakrętki i baterie są rozmieszczone 
w szkole, a kontenery na makulaturę czekają przy wejściu do
budynku. 
Liczymy na Wasze wsparcie oraz zaangażowanie. 

                                                                                               
                                                                      Dominika         
                                                          

achccc
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6 sucharów z VII 

1. - Gdzie bociany chodzą na     
zakupy?
    
- Do "Żabki".

 2. - Jak nazywa się kot, który
leci?
    - Kotlecik.

 

3. - Co mówi ogórek, gdy jest  
zdziwiony?
    - Skisłem...

4. - Dlaczego woda nie zdała
egzaminu?
   
    - Bo oblała.

Gdy dowiadujesz się, że jutro piszesz sprawdzian.

5. Jasiu przynosi do domu torbę
     pełną jabłek.
   Mama pyta go:

    - Skąd masz te jabłka?            
      Na to Jasiu, zgodnie z      
prawdą:
   
  - Od sąsiada.    
  - On wie o tym? - pyta mama.
  - No pewnie, przecież mnie        
    gonił.

 6. Pani do Jasia:
  - Jasiu znasz Mickiewicza,
Sienkiewicza i Makuszyńskiego?
  - A czy Pani zna Łysego,
Grubego i Siwego?
  - Nie...
  - To co Pani mnie straszy swoją
bandą?!

Gdy próbujesz sobie przypomnieć wzór z

Z.I

Z.I.
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 Ciekawostki ze świata

 1. Najdłużej żyjącym człowiekiem była Jeanne
Calment (1875 - 1997), która przeżyła 122 lata 

i 164 dni.

2. Na świecie jest 8%
osób które mają
niebieskie oczy.

4. Alexis Seguar jest rekordzistą w wytrzymywaniu
pod wodą na jednym oddechu.

Jego czas to 24 minuty i 3 sekundy.

3. Ziemia jest jedyną planetą w
naszym układzie słonecznym,
której nazwa nie pochodzi od

imienia boga.
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W Meksyku dekorują domy, w Ekwadorze
przy grobach gra się w kości, a w USA
obchodzi się Halloween. Jak Wszystkich
Świętych i Dzień Zaduszny obchodzone
są w innych krajach?

                     Zaduszki w innych krajach...

MEKSYK 

Dia de los Muertos. Pierwsza poświęcona jest zmarłym dzieciom, które nazywane są
aniołkami. Druga, dotyczy dorosłych.W sklepach pojawiają się słodycze oraz figurki w
kształcie szkieletów, trupich czaszek i upiorów przeznaczone do dekoracji lub na
prezenty. Buduje się ołtarze, na których stawia się zdjęcie zmarłego.Jednym 
z popularniejszych dań w tym dniu jest kurczak w czekoladzie. Na grobach dzieci
kładzie się zabawki.

EKWADOR

Tu zmarłych wspomina się głównie przy suto zastawionym stole. Rodziny zasiadają
do wspólnego biesiadowania z tradycyjnymi potrawami. Jedzą m.in. chleb guagua,
który ma kształt dziecka oraz piją colada morada - napój z fioletowej kukurydzy, jeżyn
i innych owoców. Przynoszą im w ofierze ich ulubione potrawy. Często grają przy
grobach w kości. Nie chodzi tu o zabawę, ale o to, aby porozmawiać ze zmarłymi.

USA

W Stanach Zjednoczonych obchodzi się Halloween, a właściwie All Hallows Eve
(Wieczór Wszystkich Świętych). Zwyczaj ten pochodzi od Celtów i został przeniesiony
przez irlandzkich emigrantów na kontynent amerykański. Symbolem jest wydrążona
dynia ze świeczką w środku. Głównie dzieci i młodzież tego dnia przebierają się w
maski i kostiumy duchów lub wampirów. Tradycją stało się chodzenie od domu do
domu z pytaniem „Cukierek albo psikus?”.
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Redakcja

Nowi w Redakcji

Do naszego zespołu dołączyli uczniowie
klasy VII:
- Natalia,
- Agata,
- Zuzia,
- Adrian, 
- David
- Patryk.
Mają już na swoim koncie dręczenie
uczniów i nauczycieli pytaniami
ankietowymi, przeszukiwanie
nieprzebranych zasobów Internetu, spory
o to, co należy a czego nie, jak zrobić
zdjęcie zgodnie z prawem i takie tam...
Nowym życzymy niegasnącego zapału,
worków pomysłów i powodzenia 
w realizowaniu planów.
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