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DZIEŃ  DOBRY !

  Witamy Was po raz
pierwszy na łamach naszej
gazety. Pozdrawiamy
wszystkich przyszłych
czytelników
  Chcemy stworzyć gazetę
dla Was, z Waszym
udziałem.

Obiecujemy :  uważnie słuchać
wszystkich "za" i "przeciw".

Będziemy : pisać o sprawach
ważnych dla Was.

Chcemy :  tworzyć gazetę razem z
Wami.

Chętnych zapraszamy
do współpracy 

Redakcja
 

Wakacje 2019 - już za nami. Do szkoły wróciliśmy z nie mniejszą, niż co roku o tej porze,
niechęcią.
  Wrześniowa "kukułka" wykukała: rozpoczęcie "mózgów pranie” spotkanie z
nauczycielami, różne "testy mądrej główki". W zasadzie nic się nie zmieniło - są klasy,
szatnie, dzienniki i niestety, znowu czas wziąć się ostro do pracy. Dotyczy to zwłaszcza
klas ósmych...
  Życzymy Wam wytrwałości i pogody ducha w I semestrze.

DLA NAUCZYCIELI

Nauczyciel – to nasz autorytet,
To ktoś, kto dba o to,

byśmy mieli lepszy start w przyszłość.

To ktoś, kto pomaga nam od najmłodszych lat
odkrywać świat i samego siebie.

Dlatego dzisiaj wszystkim naszym nauczycielom i
wychowawcom składamy najlepsze życzenia.

UCZNIOWIE

Naszą gazetę tworzy redakcja:
1. Zastępca redaktora naczelnego - Artur Krawczyk;

2. Sekretarz redakcji - Weronika Nowakowska;

3. REDAKTORZY OD WIELU RÓŻNYCH ZADAŃ:

Kaja Bartosik,
Maja Kulikowska, 
Natalia Ogrodnik,
Izabela Jeleń,
Karolina Olszak, 
Hanna Łomzik,
Maja Turska,
Aleksandra Widyma,
Natalia Gnyp,
Oliwia Stokłosa,
Amadeusz Beleć.
Redaktorem naczelnym i opiekunem jest Halina Jaracz 

nasz adres:

 artur.gazetaszkolna@onet.pl
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ŚWIĘTO  PATRONA

"Miał piętnaście lat,
był najlepszym uczniem z polskiego.
Biegł z pistoletem
na wroga.

Zobaczył oczy człowieka,
powinien był strzelić w te oczy.
Zawahał się.
Leży na bruku.

Nie nauczyli go
na lekcjach polskiego
strzelać w oczy człowieka."

A.Świrczyńska

      27 września obchodziliśmy święto Patrona Szkoły.
Uroczysty apel przygotowany został  przez p. M. Żarek, oraz uczniów klas
szóstych i siódmych, nad oprawą muzyczną czuwał p. Z. Zięba.
     Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu
naszej szkoły. Okazuje się, że wszyscy obecni znają słowa (!) „Szarych
Szeregów”.
     Oś konstrukcyjna opowieści oparta była na dialogu pomiędzy
harcerkami, a przedstawicielami dzisiejszych „subkultur” młodzieżowych.
     Harcerki wyjaśniły, skąd wzięła się nazwa „Szare Szeregi”, dlaczego
mundury harcerskie mają szary lub zielony kolor.       
      Dowiedzieliśmy się o  tym, jak w czasie okupacji harcerstwo działało, co
to był Mały Sabotaż czy Grupy Szturmowe.
      Była także garść informacji na temat bohaterów „Kamieni na szaniec”
Alka, Rudego i Zośki oraz kilka słów na temat powstania warszawskiego.
      Wszystko to było przeplatane piosenkami harcerskimi, wykonała je
grupa harcerzy i harcerek z 21 EŚDH „Horyzont”.
       Wiersz Wł. Broniewskiego „Bagnet na broń” pięknie zinterpretowała
nasza koleżanka z klasy piątej - Marysia.
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KALENDARIUM
BYŁO :

- wakacje
- rozpoczęcie roku szkolnego
- pierwsze spotkania z rodzicami
- pierwsze szoki ocenowe
- Dzień KROPKI
- XIII Powiatowy Rajd na orientację*
- Święto Patrona Szkoły *
- duuużo zawodów szachowych
- znak zodiaku – Panna*

JEST :

- październik
- Dzień Chłopaka
- i dyskoteka
-Dyktando „O PIÓRO BURMISTRZA”
- Małopolskie Konkursy Kuratoryjne – etap szkolny
- Gminny Konkurs Pięknego Czytania
- Dzień Nauczyciela – życzymy wszystkiego, co najlepsze
- jeden dzień wolny – 31.10.19
- duuużo zawodów sportowych
- zbiórka dla chorego kolegi
- słońce w znaku Wagi *

BĘDZIE :

- listopad
- Święto Zmarłych  i wolny piątek
- 11 listopada i wolny poniedziałek
- Andrzejki
- andrzejkowa dyskoteka
- VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Górach
- Zbiórki: dla zwierząt w schronisku,
Góra Grosza
- znak zodiaku – Skorpion *

------------------------------------------------
*- taki symbol oznacza,
że gdzieś w gazetce jest na ten temat artykuł, poszukaj.
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              HITY NA CZASIE

MUZYKA
1. GÓRĄ TY -GOLEC uORKIESTRA  &  GROMEE  feat. BEDOES

GÓRĄ TY to utwór , który podbił serca Polaków podczas lata 2019.
Obecnie wybija się na szczyty list przebojów.

2. Steve Aoki & Alan Walker - Are You Lonely feat. ISAK

Jest to piosenka  ,która  posiada już 13 mln wyświetleń na swoim
koncie i cieszy się coraz większą popularnością.

3.Rat City feat. Isak Heim – Kind of Love

Kind of Love to piosenka wpadająca w ucho , która również cieszy się dużą
popularnością zarówno ze strony starszych jak i młodszych osób.

FILM MIESIĄCA

TOY STORY 4

REŻYSER: Josh Cooley
Film TOY STORY 4 opowiada historie zabawek które trafiły w ręce
dziewczynki o imieniu Bonnie . Dziewczynka wyrusza wraz z rodzicami do
wesołego miasteczka. BUZZ Astral jako dobry kolega wyrusza na pomoc
Chudemu ,ale szeryf nie będzie jej potrzebował.

Książka miesiąca

"Zośka  i Parasol" A. Kamiński

Książka powstała na podstawie  archiwum Jana Rodowicza - Anody
,relacji żołnierzy batalionów, listów, dokumentów, pamiętników. Autor
prowadzi swoich bohaterów przez barykady powstańcze od Woli
poprzez Starówkę po Czerniaków. 
Mamy też możliwość spotkać na stronach książki najsłynniejsze
postacie szarych szeregów.
Obecne wydanie książki wzbogacono unikatowymi zdjęciami
bohaterów.

frangles + komar

Co w szkole piszczy…
XIII Powiatowy Rajd na Orientację.
20 września 2019 r Szkolne Koło Turystyczno- Krajoznawcze PTT
działające w naszej szkole wzięło udział w kolejnym - XIII Powiatowym
Rajdzie Na Orientację. Patronem medialnym imprezy był "Przełom".
W kategorii indywidualnej szkół podstawowych klas 6-8 zwyciężyli: Antoni
Chodlewski i Kacper Klakla ( SKK PTT przy SP8). W kategorii drużynowej
szkół podstawowych klas 6-8 również zwyciężyło SKK PTT przy SP8 .
GRATULUJEMY!!!! 

Październik
 
  Rozpoczynają się serie konkursów:
  - konkurs ortograficzny O PIÓRO BURMISTRZA;
  - przedmiotowe konkursy kuratoryjne,
  - Gminny Konkurs Pięknego Czytania 
- VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Górach.

A poza tym…
- od 20 września podbijamy legitymacje, ale część z nas o ty zapomniała,
- wpłacamy pieniądze na ubezpieczenie i Radę Rodziców – nie zapomnijcie
o wpłatach,
- w sali 15B lampa w rzutniku się wypala a w 26A kran podczas
użytkowania wydaje niepokojące dźwięki…

Baśka

Okiem ucznia
         Zauważyłam, że w szkole są różne typy nauczycieli, naliczyłam
cztery kategorie, oto one.
          Są nauczyciele, którzy są bardzo wymagający i surowi –
uczniowie postrzegają ich jako najgorszych, na jakich można było
trafić, jednak trzeba pamiętać, że oni chcą dla nas jak najlepiej.
        Jeszcze inni dużo od nas wymagają, jednak czasem pozwalają na
rozluźnienie atmosfery, a nawet sami zażartują.
        Istnieją też w szkole tacy, za którymi prawie nikt nie przepada, ich
lekcje nie są lubiane, w zasadzie nie wiadomo dlaczego.
       No i w końcu ostatnia kategoria, to nauczyciele, których lubią
prawie wszyscy, ale jest tu też mankament – oni nie zawsze potrafią
zapanować nad zespołem klasowym, bo uczniowie działają tu na
zasadzie: „Daj palec, a wezmą całą rękę”.
       Podsumowując - lubiąc  naszych nauczycieli bardziej lub mniej,
musimy pamiętać o jednym, że czas przeznaczony na daną lekcję jest
czasem dla nas i powinniśmy go wykorzystać do maksimum.

Baśka
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         Nasza szkoła nosi imię Szarych Szeregów, warto więc dowiedzieć
się nieco o naszym Patronie.

       Szare Szeregi to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego
działającego w konspiracji od 27 września 1939 r. Były one
najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną, która w połowie
1944 r. skupiała ponad 15 tys. członków, w tym ok. 7 tys. harcerek.
      Początkowo do Szarych Szeregów przyjmowano tylko młodzież od
17 roku życia, jednak w związku z dużym zainteresowaniem osób
młodszych ramy te postanowiono poszerzyć. Od listopada 1942 r.
stopniowo reorganizowano konspiracyjne struktury.
      Młodych ludzi zgłaszających się do organizacji dzielono na trzy
grupy wiekowe. Najmłodsi, tzw. Zawiszacy, chłopcy w wieku 12-14 lat,
byli szkoleni w ratownictwie i łączności. Nie brali udziału w
bezpośrednich działaniach przeciw okupantowi.
       Zespoły starszych chłopców, w wieku 15-17 lat, tworzyły Bojowe
Szkoły (BS), w których prowadzono szkolenie wojskowe i
przygotowywano do służby w oddziałach rozpoznawczych,
zwiadowczych, łączności oraz pocztach dowódców różnych szczebli.
Harcerze BS brali udział w walce konspiracyjnej w Organizacji Małego
Sabotażu Wawer (od 1941 Wawer-Palmiry), prowadząc propagandę
wśród ludności polskiej; zajmowali się też wywiadem i zbieraniem
informacji, przekazywanych ZWZ-AK i innym organizacjom
podziemnym.

  Dzieje.pl
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.Horoskop dla wszystkich
BARAN (21.III – 19.IV)  -

Nie ma nad tobą czarnych chmur. Zbieraj siły na wyzwania
losu, które nadejdą niebawem

BYK  (20.IV – 21.V) 
W tym miesiącu błyszczysz urodą i dowcipem. Nic

dziwnego, że Amor ma cię na muszce. Uważaj!

BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
Sprzyja ci Wenus. Pamiętaj jednak, romansuj z umiarem,

bo nie wiadomo, co może się stać.

RAK (22.VI – 22.VII) 
W tym miesiącu szczęście ci sprzyja. Nawet twoje wady

okażą się zaletami, a na porażkach - zyskasz.

LEW (23.VII – 22.VIII)
Kontroluj porywy serca, a zwiążesz się z osobą, która

warta jest twojej miłości. Pamiętaj jednak, bądź ostrożny.

PANNA (23.VIII – 22.IX)
Unikaj sytuacji konfliktowych, nie rób głupstw! Zanim

podejmiesz decyzję, pomyśl dwa razy!

WAGA (23.IX – 23.X)
Nie rób sobie w tym miesiącu wielkich nadziei. Silne

uczucia często wygasają. Panuj nad nimi.

SKORPION (24.X – 22.XI)
Teraz gwiazdy są twoimi przyjaciółkami. Układy planet

wróżą wszelką  pomyślność.

STRZELEC (23.XI – 21.XII)
Częściej uśmiechaj się do przyjaciół. W gruncie rzeczy

lubią cię i cenią.

KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
Ostrożnie! Nie opowiadaj o swoich problemach, waż

słowa! Dobrze na tym wyjdziesz!

WODNIK (21.I – 20.II)
Nie wyolbrzymiaj problemów! Trzymaj nerwy na wodzy, a

dobrze na tym wyjdziesz.

RYBY (21.III – 20.IV)
W tym miesiącu – bez kłopotów i bez stresów. Będziesz
cieszyć się jesienią, a kto wie, może nie  tylko poprawi ci

się humor.

ŚMIECH TO ZDROWIE

-Mamo, dzisiaj pani pytała, czy mam jakieś rodzeństwo!
-I coś jej powiedział?

-Że nie mam.
-A ona co na to?
-"Chwała Bogu!"

*

-Mamusiu, czy wiesz ile pasty jest w tubce?
-Nie wiem, synku.

-A ja wiem! Od fotela do szafy!

*

-Ja chcę iść z ciocią!
-Dlaczego chcesz iść ze mną? - pyta ukontentowana ciocią.

-Bo tatuś powiedział, że u cioci zbierają się stare, malowane małpy i chcę je
zobaczyć!

*

-Tatusiu, dziś na matematyce szukaliśmy wspólnego mianownika!
-Co ty powiesz? Jak ja chodziłem do szkoły też go szukaliśmy. Ze też nikt

go do tej pory nie znalazł!

Humor z zeszytów szkolnych

Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.

*
Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba.

*
Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta.

*
Po pierwszym rozbiorze Krasicki zostaje przyłączony do Prus.

*
Mając zaledwie 2 lata, przyszła na świat siostra Antka Rozalka.

*
Trasę pokonali w trzy godziny i sześćdziesiąt minut.

*
Po wielu staraniach lekarza pan, bohater "Katarynki", zmarł.
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ŁAWKA ŻYCZEŃ
Przerwy w atrium.

Chciałabym spędzać przerwy  w atrium.
Miło by było usiąść w ciepłe dni na ławeczce w słoneczku, albo w zimie

postawić bałwana. Marzenia?
*

Mniej kartkówek.
Jeśli miałbym się rzetelnie uczyć do każdej kartkówki to bym od książek nie

odchodził.
Nauczycielu, błagam mniej!

*
Winda

Chciałbym, ale to oczywiście w sferze marzeń,
aby w szkole była winda.

Zwłaszcza w pionie „A” fajnie by było pojechać w górę czy w dół,
zamiast gnać po schodach kilka razy dziennie.

*
Nowoczesne sale szkolne

Sale lekcyjne w naszej szkole nie wyglądają najlepiej.
Smutnym widokiem są przedpotopowe meble, czasem

nawet rozsypujące się ze starości.
Marzą mi się nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie.

*
Masz jakieś życzenie (?) napisz do mnie

artur.gazetaszkolna@onet.pl
Czekam

SAVOIR-
-VIVRE

     Dzisiaj zabieram głos w sprawie na pozór błahej, ale dość denerwującej.
Mnie - osobiście, a myślę, że także większość społeczności szkolnej.
     Po naszej szkole chodzą urodziwi młodzieńcy (zwłaszcza z klas
starszych), którzy na swych głowach dumnie noszą czapeczki. Najczęściej
z daszkami. No, albo kaptury bluz, szczelnie otulające główki. Mówią oni
grzecznie "dzień dobry", "cześć". I dobrze. Tylko nie wiem, czy ci młodzi
ludzie pamiętają, że w naszej kulturze mężczyzna, który uprzejmie kłania
się komuś, zobowiązany jest zdjąć nakrycie głowy. No, chociaż je uchylić.
(Chyba, że oddaje honory wojskowe, wtedy zwolniony jest z tego
obowiązku.) Nie najlepiej też wygląda i nie zyska sympatii taki człowiek,
który wchodzi do klasy ( a co gorsza - siedzi w niej) w czapce na głowie.
     Niestety, jest to oznaka nie tylko braku szacunku dla kolegów i
nauczycieli, ale też widoczny brak elementarnego wychowania, czyli
"kindersztuby"*.
     A więc: "czapki z głów, panowie!".

  L.

________________________________________
*kindersztuba - niem."pokój dziecinny". Nazwanie kogoś "człowiekiem bez
kindersztuby" oznacza, że ów jest niewychowany, że w dzieciństwie nie
wpojono mu podstawowych nawyków i zasad dobrego wychowania.

Dlaczego warto jeździć konno
[5 powodów]

1.Poprawisz swoją odporność
Konno jeździ się cały rok - nieważne czy pada,  wieje wiatr, sypie śnieg i temperatura jest na minusie,ale dzięki temu
jesienne przeziębienie nie będzie ci straszne!

2.Nauka odpowiedzialności
Jeździectwo jest sportem odpowiedzialnym jeśli mamy swojego konia musimy przy nim robić wiele rzeczy np. sprzątać
mu boks, dawać codziennie jedzenie itd.

3. Konie pomagają utrzymać dobrą formę.
Jazda konna oraz pomoc w stajni to idealny trening dla naszego ciała. Noszenie wiader z wodą, kostek siana,
czyszczenie konia to idealne ćwiczenia dla całego organizmu. Motywująca do pracy jest chęć uzyskania lepszej relacji z
naszym partnerem, którym jest koń.

4. Powodują to, że mamy proste plecy
W jeździectwie trzeba mieć proste plecy, inaczej koń czuje twoją niepewność i może stanąć dęba albo bryknąć.

5.Relacja z żywym zwierzęciem
Gdy czyścimy konia, opiekujemy się nim,  nawiązujemy z nim relacje, które mogą usprawnić naszą relację z resztą
społeczeństwa i światem. 

Centek



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 1 10/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Od A do Z

CZAPA KUCHARZA
   Wiemy, że wielu z Was chętnie (lub mniej chętnie…ale jednak) gotuje obiady.
Ja sam jestem domorosłym kucharzem, lubię gotować, a co najważniejsze moim bliskim smakuje wszystko, co wyjdzie
spod mojej ręki. Dlatego postanowiłem, że w naszej gazecie powinno się znaleźć miejsce na kulinarny kącik, będzie to
mini poradnik, jak i co dobrego można ugotować. A więc do dzieła… dzisiaj 

Filety z Kurczaka
Składniki
Filety Z Kurczaka 1 kg
Ziemniaki 1 kg
Marchewka 2 szt.
Groszek Zielony 1/3 puszki
Jajka L 2 szt.
Bułka Tarta 1 Opakowanie
Papryka Słodka i Ostra 1 szczypta
Sól 2 szczypty
Pieprz 1 szczypta
Olej 10 ml
Mąka 2 Łyżeczki
Woda 100 ml
Cukier 1 łyżeczka

Sposób Przygotowania
Krok 1
Obierz ziemniaki, opłucz je i wrzuć do garnka z osoloną wodą
Krok 2
Pokrój filety, przypraw je pieprzem, solą oraz papryką słodką i ostrą.
Krok 3
Rozbij jajko, i otocz filety jajkiem a potem bułką tartą
Krok 4
Rozgrzej olej na patelni, następnie podsmaż filety.
Krok 5
Jak kotlety się usmażą, wyjmij je i daj na ręcznik papierowy
Krok 6
Obierz i pokrój marchewkę w półksiężyce. Zalej wodą tylko tyle, żeby zakryła marchewkę. Dodaj odrobinę soli. Gotuj
pod przykryciem aż do miękkości.
Krok 7
Kiedy marchew już zmięknie dodaj groszek odsączony z zalewy. Dolej 1/3 wody z marchewki. Na patelni roztop masło,
dodaj mąkę i mieszając smaż aż się spieni.
Krok 8
Taką zasmażką zapraw marchewkę z groszkiem. Gotuj aż powstanie kremowy gęsty sos otaczający marchew. Dopraw
cukrem i solą według swojego smaku
         
Ksorar
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Mam pomysł na…
Zakładka do książki...
Potrzebne będą:

- kartka rysunkowa o wymiarach 8cm x 8cm
- ołówek
- cienkopisy
- pisaki
- kredki
- gumka do mazania
- korektor w piórze

Na początku weź kartkę do ręki i postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.
Zrobione?  Teraz czas na ozdabianie zakładki. Masz swój pomysł na ozdobienie zakładki?  Świetnie! Ale jeśli nie masz ,
pokażę ci 2 sposoby.

Słodka buźka
1.Weź zakładkę do ręki i narysuj ołówkiem dwa koła obok siebie. Pod kołami narysuj uśmiech.
2. Złap w rękę czarny cienkopis i popraw nim narysowane wcześniej elementy.
3.Zamaluj koła na czarno. Zrób to cienkopisem lub pisakiem.
4. Zrób na kołach korektorem po 2 kropki.
5. W rękę chwyć różowy pisak. Narysuj nim dwa owale przypominające rumieńce.

Krówka

1. Do ręki weź zakładkę (najlepiej aby była koloru białego). Narysuj na niej ołówkiem zamknięte oczy. Pod oczami
narysuj owal, w którym na środku będą narysowane 2 kropki. Będzie to nos krowy.
2. Następnie na całej okładce narysuj ołówkiem różnej wielkości kształty przypominające kleksy. Będą to łaty krowy.
3.Weź gumkę do mazania. Wymaż nią lekko ślady po ołówku.
4.Weź do reki czarny cienkopis. Popraw nim oczy i nos krowy.
5. Gdy zrobisz krok 4 weź żółty pisak i pokoloruj nim nos .
6. W rękę złap czarna kredkę. Pokoloruj nią łaty.

Zakładka krówka gotowa!
Zakładki gotowe! Teraz możesz je wykorzystać do zaznaczenia strony, na której skończyłeś czytać lekturę lub możesz
zanaczać w podręczniku czego masz się nauczyć.

                                                                                                                                                                                                 Truskawka


	DZIEŃ  DOBRY !
	DLA NAUCZYCIELI
	Witamy Was po raz pierwszy na łamach naszej gazety. Pozdrawiamy wszystkich przyszłych czytelników
	Nauczyciel – to nasz autorytet, To ktoś, kto dba o to,
	byśmy mieli lepszy start w przyszłość.
	To ktoś, kto pomaga nam od najmłodszych lat odkrywać świat i samego siebie.

	Chcemy stworzyć gazetę dla Was, z Waszym udziałem.
	Dlatego dzisiaj wszystkim naszym nauczycielom i wychowawcom składamy najlepsze życzenia.
	Obiecujemy :  uważnie słuchać wszystkich "za" i "przeciw".
	Będziemy : pisać o sprawach ważnych dla Was.
	Naszą gazetę tworzy redakcja:
	Chcemy :  tworzyć gazetę razem z Wami.

	Chętnych zapraszamy
	do współpracy
	Redakcja
	artur.gazetaszkolna@onet.pl
	KALENDARIUM
	ŚWIĘTO  PATRONA
	27 września obchodziliśmy święto Patrona Szkoły. Uroczysty apel przygotowany został  przez p. M. Żarek, oraz uczniów klas szóstych i siódmych, nad oprawą muzyczną czuwał p. Z. Zięba.
	Apel rozpoczął się odśpiewaniem hymnu państwowego oraz hymnu naszej szkoły. Okazuje się, że wszyscy obecni znają słowa (!) „Szarych Szeregów”.
	Oś konstrukcyjna opowieści oparta była na dialogu pomiędzy harcerkami, a przedstawicielami dzisiejszych „subkultur” młodzieżowych.
	Harcerki wyjaśniły, skąd wzięła się nazwa „Szare Szeregi”, dlaczego mundury harcerskie mają szary lub zielony kolor.                        Dowiedzieliśmy się o  tym, jak w czasie okupacji harcerstwo działało, co to był Mały Sabotaż czy Grupy Szturmowe.
	Była także garść informacji na temat bohaterów „Kamieni na szaniec” Alka, Rudego i Zośki oraz kilka słów na temat powstania warszawskiego.
	Wszystko to było przeplatane piosenkami harcerskimi, wykonała je grupa harcerzy i harcerek z 21 EŚDH „Horyzont”.
	Wiersz Wł. Broniewskiego „Bagnet na broń” pięknie zinterpretowała nasza koleżanka z klasy piątej - Marysia.
	L


	HITY NA CZASIE
	Co w szkole piszczy…
	Okiem ucznia
	Nasza szkoła nosi imię Szarych Szeregów, warto więc dowiedzieć się nieco o naszym Patronie.
	Szare Szeregi to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego działającego w konspiracji od 27 września 1939 r. Były one najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną, która w połowie 1944 r. skupiała ponad 15 tys. członków, w tym ok. 7 tys. harcerek.
	Początkowo do Szarych Szeregów przyjmowano tylko młodzież od 17 roku życia, jednak w związku z dużym zainteresowaniem osób młodszych ramy te postanowiono poszerzyć. Od listopada 1942 r. stopniowo reorganizowano konspiracyjne struktury.
	Młodych ludzi zgłaszających się do organizacji dzielono na trzy grupy wiekowe. Najmłodsi, tzw. Zawiszacy, chłopcy w wieku 12-14 lat, byli szkoleni w ratownictwie i łączności. Nie brali udziału w bezpośrednich działaniach przeciw okupantowi.
	Zespoły starszych chłopców, w wieku 15-17 lat, tworzyły Bojowe Szkoły (BS), w których prowadzono szkolenie wojskowe i przygotowywano do służby w oddziałach rozpoznawczych, zwiadowczych, łączności oraz pocztach dowódców różnych szczebli. Harcerze BS brali udział w walce konspiracyjnej w Organizacji Małego Sabotażu Wawer (od 1941 Wawer-Palmiry), prowadząc propagandę wśród ludności polskiej; zajmowali się też wywiadem i zbieraniem informacji, przekazywanych ZWZ-AK i innym organizacjom podziemnym.
	Dzieje.pl
	.Horoskop dla wszystkich
	BARAN (21.III – 19.IV)  -
	Nie ma nad tobą czarnych chmur. Zbieraj siły na wyzwania losu, które nadejdą niebawem
	BYK  (20.IV – 21.V)
	W tym miesiącu błyszczysz urodą i dowcipem. Nic dziwnego, że Amor ma cię na muszce. Uważaj!
	BLIŹNIĘTA (22.V – 21.VI)
	Sprzyja ci Wenus. Pamiętaj jednak, romansuj z umiarem, bo nie wiadomo, co może się stać.
	RAK (22.VI – 22.VII)
	W tym miesiącu szczęście ci sprzyja. Nawet twoje wady okażą się zaletami, a na porażkach - zyskasz.
	LEW (23.VII – 22.VIII)
	Kontroluj porywy serca, a zwiążesz się z osobą, która warta jest twojej miłości. Pamiętaj jednak, bądź ostrożny.
	PANNA (23.VIII – 22.IX)
	Unikaj sytuacji konfliktowych, nie rób głupstw! Zanim podejmiesz decyzję, pomyśl dwa razy!
	WAGA (23.IX – 23.X)
	Nie rób sobie w tym miesiącu wielkich nadziei. Silne uczucia często wygasają. Panuj nad nimi.
	Humor z zeszytów szkolnych
	Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.
	SKORPION (24.X – 22.XI)
	Teraz gwiazdy są twoimi przyjaciółkami. Układy planet wróżą wszelką  pomyślność.
	*
	Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka chleba.

	STRZELEC (23.XI – 21.XII)
	*
	Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to zwierzęta.

	Częściej uśmiechaj się do przyjaciół. W gruncie rzeczy lubią cię i cenią.
	*
	Po pierwszym rozbiorze Krasicki zostaje przyłączony do Prus.

	KOZIOROŻEC (22.XII – 20.I)
	Ostrożnie! Nie opowiadaj o swoich problemach, waż słowa! Dobrze na tym wyjdziesz!
	*
	Mając zaledwie 2 lata, przyszła na świat siostra Antka Rozalka.

	WODNIK (21.I – 20.II)
	*
	Trasę pokonali w trzy godziny i sześćdziesiąt minut.

	Nie wyolbrzymiaj problemów! Trzymaj nerwy na wodzy, a dobrze na tym wyjdziesz.
	*
	Po wielu staraniach lekarza pan, bohater "Katarynki", zmarł.

	RYBY (21.III – 20.IV)
	W tym miesiącu – bez kłopotów i bez stresów. Będziesz cieszyć się jesienią, a kto wie, może nie  tylko poprawi ci się humor.

	ŁAWKA ŻYCZEŃ

	Dlaczego warto jeździć konno
	[5 powodów]
	1.Poprawisz swoją odporność
	Konno jeździ się cały rok - nieważne czy pada,  wieje wiatr, sypie śnieg i temperatura jest na minusie,ale dzięki temu jesienne przeziębienie nie będzie ci straszne!
	2.Nauka odpowiedzialności
	Jeździectwo jest sportem odpowiedzialnym jeśli mamy swojego konia musimy przy nim robić wiele rzeczy np. sprzątać mu boks, dawać codziennie jedzenie itd.
	3. Konie pomagają utrzymać dobrą formę.
	Jazda konna oraz pomoc w stajni to idealny trening dla naszego ciała. Noszenie wiader z wodą, kostek siana, czyszczenie konia to idealne ćwiczenia dla całego organizmu. Motywująca do pracy jest chęć uzyskania lepszej relacji z naszym partnerem, którym jest koń.
	4. Powodują to, że mamy proste plecy
	W jeździectwie trzeba mieć proste plecy, inaczej koń czuje twoją niepewność i może stanąć dęba albo bryknąć.
	5.Relacja z żywym zwierzęciem
	Gdy czyścimy konia, opiekujemy się nim,  nawiązujemy z nim relacje, które mogą usprawnić naszą relację z resztą społeczeństwa i światem.
	Centek

	CZAPA KUCHARZA
	Wiemy, że wielu z Was chętnie (lub mniej chętnie…ale jednak) gotuje obiady.
	Ja sam jestem domorosłym kucharzem, lubię gotować, a co najważniejsze moim bliskim smakuje wszystko, co wyjdzie spod mojej ręki. Dlatego postanowiłem, że w naszej gazecie powinno się znaleźć miejsce na kulinarny kącik, będzie to mini poradnik, jak i co dobrego można ugotować. A więc do dzieła… dzisiaj

	Filety z Kurczaka
	Składniki Filety Z Kurczaka 1 kg Ziemniaki 1 kg Marchewka 2 szt. Groszek Zielony 1/3 puszki Jajka L 2 szt. Bułka Tarta 1 Opakowanie Papryka Słodka i Ostra 1 szczypta Sól 2 szczypty Pieprz 1 szczypta Olej 10 ml Mąka 2 Łyżeczki Woda 100 ml Cukier 1 łyżeczka  Sposób Przygotowania Krok 1 Obierz ziemniaki, opłucz je i wrzuć do garnka z osoloną wodą Krok 2 Pokrój filety, przypraw je pieprzem, solą oraz papryką słodką i ostrą. Krok 3 Rozbij jajko, i otocz filety jajkiem a potem bułką tartą Krok 4 Rozgrzej olej na patelni, następnie podsmaż filety. Krok 5 Jak kotlety się usmażą, wyjmij je i daj na ręcznik papierowy Krok 6 Obierz i pokrój marchewkę w półksiężyce. Zalej wodą tylko tyle, żeby zakryła marchewkę. Dodaj odrobinę soli. Gotuj pod przykryciem aż do miękkości. Krok 7 Kiedy marchew już zmięknie dodaj groszek odsączony z zalewy. Dolej 1/3 wody z marchewki. Na patelni roztop masło, dodaj mąkę i mieszając smaż aż się spieni. Krok 8 Taką zasmażką zapraw marchewkę z groszkiem. Gotuj aż powstanie kremowy gęsty sos otaczający marchew. Dopraw cukrem i solą według swojego smaku           Ksorar
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	Na początku weź kartkę do ręki i postępuj zgodnie z instrukcją poniżej.
	Zrobione?  Teraz czas na ozdabianie zakładki. Masz swój pomysł na ozdobienie zakładki?  Świetnie! Ale jeśli nie masz , pokażę ci 2 sposoby.
	1.Weź zakładkę do ręki i narysuj ołówkiem dwa koła obok siebie. Pod kołami narysuj uśmiech.
	2. Złap w rękę czarny cienkopis i popraw nim narysowane wcześniej elementy.
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	2. Następnie na całej okładce narysuj ołówkiem różnej wielkości kształty przypominające kleksy. Będą to łaty krowy.
	3.Weź gumkę do mazania. Wymaż nią lekko ślady po ołówku.
	4.Weź do reki czarny cienkopis. Popraw nim oczy i nos krowy.
	5. Gdy zrobisz krok 4 weź żółty pisak i pokoloruj nim nos .
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	Zakładka krówka gotowa!
	Zakładki gotowe! Teraz możesz je wykorzystać do zaznaczenia strony, na której skończyłeś czytać lekturę lub możesz zanaczać w podręczniku czego masz się nauczyć.


