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    Nie zapominajcie o zachowaniu
dystansu, maseczkach i dezynfekcji rąk.
Osobno lecz razem pokonamy wirusa!       

Witamy w nowym numerze gazetki szkolnej.

W numerze:
Kalendarium - informacje o świętach typowych i nietypowych
w listopadzie.
Wróżby Andrzejkowe.
Sposoby na zdalną naukę.
Przepisy na desery.
Ciekawostki o zwierzętach.
Ankiety z nauczycielami.
Pomysły na nudę.
Horoskop.
i wiele innych.

Zapraszamy do czytania!Gazetkę tworzą:

Oliwia Wójcik
Milena Skowrońska
Maja Kuźnicka
Aleksandra Mitura
Paulina Jędrzejczyk
Lena Solowska
Amadeusz Beleć
Redakcyjnym
sekretarzem jest Kaja
Miętkiewicz
Opiekunem gazetki
jest: p. Agnieszka
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KALENDARIUM NIETYPOWYCH ŚWIĄT

1 LISTOPAD- Dzień Wegan
Celem święta jest promowanie weganizmu, czyli
wyeliminowania produktów pochodzenia zwierzęcego
zarówno ze swojej diety, jak i w ogóle z życia. Na całym
świecie obchodzi się je 11 listopada, dla upamiętnienia
powstania Towarzystwa Wegańskiego w 1944 roku. W
Polsce, ze względu na święto Wszystkich Świętych, datę
obchodów wyznaczono na 1 października.

5 LISTOPAD- Dzień Postaci z bajek
Kaczor Donald, Myszka Miki, Smerfy, Kubuś Puchatek,
Bolek i Lolek – dziś jest ich święto. W dzieciństwie dzięki nim
poznawaliśmy świat, śmialiśmy się i wzruszaliśmy. 5
listopada, w Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek, warto
sobie o nich przypomnieć, choćby poprzez wspólny bajkowy
seans z rodziną.

ń8 LISTOPAD-Dzień łamańców językowych

10 LISTOPAD-Dzień jeża-Te małe kolczaste zwierzęta wyginą, jeśli
człowiek odpowiednio się nimi nie zaopiekuje. Dziś można dowiedzieć
się, jak pomagać jeżom, by te przetrwały.

12 LISTOPAD-Dzień drwala

Jeśli wytypowalibyśmy męski zawód, który wzbudza u kobiet najwięcej
pożądania, to drwal z pewnością byłby w czołówce. Stereotypowy drwal
to bowiem silny, krzepki, odważny i tajemniczy mężczyzna... Dziś warto
życzyć im wszystkiego najlepszego – choćby sukcesów naszym rodakom
w Mistrzostwach Świata Drwali.

13 LISTOPAD-Dzień dobroci 
14 LISTOPAD-Dzień Seniora
Celem Ogólnopolskiego Dnia Seniora jest promowanie aktywności osób
w starszym wieku oraz dążenie do ich integracji z młodszymi grupami
społecznymi.

16 LISTOPAD-Dzień tolerancji
Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu
promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności
kultur na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej
nietolerancji, takiej jak rasizm czy antysemityzm.
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17 LISTOPAD -Dzień czarnego kota.
Nawet ci, którzy nie wierzą w zabobony, są lekko wytrąceni z równowagi,
gdy ich drogę przebiegnie ta ogromna, złowroga bestia. Ale czy kiedyś
udowodniono jej jakieś nieszczęście? Święto wywodzi się z Włoch, gdzie
czarne koty są wyjątkowo prześladowane. 17. dzień miesiąca uważany
jest w Italii za najbardziej pechowy.

18 LISTOPAD-Dzień bicia rekordów
W ten dzień niekoniecznie musimy pobijać rekordy na miarę Księgi
Rekordów Guinnessa. Można jednak wyśrubować własne osiągnięcia –
np. w biegu na 100 metrów czy w układaniu Kostki Rubika.

19 LISTOPAD -Dzień toalet.
W wielu miejscach na świecie toalety publiczne pozostawiają wiele do
życzenia, jeśli chodzi o czystość. Światowy Dzień Toalet to inicjatywa
podjęta przez Światową Organizację Toaletową, a jej celem jest
podwyższenie standardów ubikacji na świecie.

22 LISTOPAD -DzieŃ kredki.
Święto to w znaczący sposób wiąże się z najmłodszymi, bowiem to dzięki
kredkom mogą one wyrazić swoje myśli i uczucia. Rysowanie w dodatku
rozwija wyobraźnię, więc tym bardziej warto dzisiaj zachęcać dzieci do tej
świetnej zabawy.

25 LISTOPAD -Dzień pluszowego misia.
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy
posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to
jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie.

26 LISTOPAD -Dzień ciasta.

28 LISTOPAD -Dzień bez zakupów.

30 LISTOPAD -Dzień białych skarpetek.
Białe skarpetki w niektórych kręgach są wręcz kultowe, a w parze z
sandałami prezentują się jak milion dolarów. Dziś warto uczcić święto w
jedyny słuszny sposób! Nie trzeba jednak zakładać sandałów, w końcu
30 listopada raczej nie ma co liczyć na letnią temperaturę:)

Kajetan
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Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych: 
właściwie Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
(łac. Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum).
W Kościołach chrześcijańskich obchód liturgiczny poświęcony zmarłym,
przypadający corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączony z
poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają
się zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych,
wywodzącymi się z wierzeń pogańskich lub obrzędowości
przedchrześcijańskiej.

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w
wigilięświętego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska
wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą Marcina
Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku
liturgicznego. Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich
hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
 W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest
świętem narodowym

Narodowe Święto Niepodległości –święto państwowe w Polsce
obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania
niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–
1918). Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937,
zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono
je ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989[3]. Jest dniem
wolnym od pracy.

Halloween –zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu
krajach w wieczór 31 października. Odniesienia do Halloween są często
widoczne w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych,
Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest świętem
urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą
popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. XX
w. Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka
dynia z wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy to duchy,
demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki, nietoperze, czarne
koty,pająki/pajęczyny itp.
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NAUKA W TRYBIE ZDALNYM
niesie ze sobą wiele zalet, ale też wad. Oto kilka wskazówek,
które ułatwiają naukę z domu:

pracuj systematycznie,
nie odkładaj na potem,
jeśli czegoś nie rozumiesz - pytasz,
bierzesz aktywny udział na lekcji - zgłaszasz się,
robisz notatki,
PAMIĘTAJ: uczysz się dla siebie.
nie zapominaj o odpoczynku.

x
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W szkole spędzamy bardzo dużo czasu.
Spotykamy się nie tylko z przyjaciółmi, ale
również z nauczycielami.
Chcieliśmy bliżej poznać naszych
nauczycieli. Wybraliśmy losowo parę osób z
naszego grona pedagogicznego i
poprosiliśmy ich o udzielenie odpowiedzi na
kilka pytań ankiety.
Oto efekty:

Pani Marta Szostek - Trzep:
1. Ile lat uczy Pani w szkole?
- Uczę 21 lat.

2. Kim chciała Pani zostać w naszym wieku?
- W waszym wieku chciałam być dziennikarką i
podróżniczką.

3. Co sprawia Pani największą satysfakcję w pracy?
- Największą satysfakcję dają mi uczniowie
zmotywowani do nauki.

4. Dlaczego wybrała Pani ten przedmiot?
- Od dziecka interesowałam się geografią i kulturą
różnych krajów. Języki obce, w tym angielski,
traktowałam jako sposób na lepsze poznanie ludzi
i kultury tych krajów, (szczególnie Wielkiej
Brytanii i Kanady).

5. Jak spędza Pani wolny czas?
- Dużo czytam i oglądam filmy. Jeśli tylko mogę
zwiedzam Polskę i świat.

6. Jaki jest Pani ulubiony film, książka?
- Mój ulubiony film to "Pożegnanie z Afryką".
Oglądam też dużo filmów podróżniczych i
przyrodniczych. Bardzo lubię czytać książki
podróżnicze i kryminały.

Pan Mariusz Puzinowski:
1. Ile lat uczy Pan w szkole?
- Uczę w szkole 30 lat.
2. Kim chciał Pan zostać w naszym
wieku?
- W waszym wieku chciałem być
sportowcem i strażakiem.
3. Co sprawia Panu największą
satysfakcję w pracy?
- Największą satysfakcję dają mi
dzieci zainteresowane
przedmiotem.
4. Dlaczego wybrał Pan ten
przedmiot?
- Matematyka nigdy nie
sprawiała mi problemów.
5. Jak spędza Pan wolny czas?
- W wolnym czasie lubię chodzić
po górach i pracować w ogródku
domowym.

y x
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Dziś Andrzejki to dla nas okazja do spotkania ze znajomymi i wspólnej,
hucznej zabawy. Warto jednak wiedzieć co nieco o więcej o tym święcie
Święto to obchodzi się nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Znane
było już bardzo dawno, około XII wieku. Do Polski przywędrowało nieco
później, mniej więcej w XVIw.
Andrzejki to święto obchodzone w wigilię św. Andrzeja, czyli właściwie w
przeddzień jego święta. Święty Andrzej był jednym z Apostołów. Ponadto
jest także patronem Rosji, Grecji oraz Szkocji.

Dziś hucznie bawimy się w Andrzejki wspólnie z naszymi partnerami,
kolegami. Początkowo jednak święto to zarezerwowane było jedynie dla
kobiet. Mogły się one wówczas dowiedzieć czegoś więcej na temat
swojego przyszłego partnera, męża. Często poznawały też przybliżoną
datę ślubu, imię ukochanego, czy liczbę spodziewanego potomstwa.

Mężczyźni mieli natomiast inne, całkiem osobne święto. Była to wigilia
św. Katarzyny, czyli Katarzynki. Święta Katarzyna jest bowiem patronką
cnotliwych mężczyzn. Kawalerzy w noc z 24 na 25 listopada mogli
dowiedzieć się czegoś więcej na temat przyszłej partnerki i wywróżyć
sobie miłość.

MISA

ANDRZEJKI:
CIEKAWOSTKI I POMYSŁY
NA WRÓŻBY

W dzisiejszych czasach Andrzejki
to czas na wspólną zabawę i
wróżby. Z wróżb niestety
korzystają coraz częściej tylko
młodsi, czyżby starsi wstydzili się
andrzejkowych przepowiedni?
Starsze grono bardziej ochoczo
wybiera się na imprezę do klubu,
czy do znajomych. Warto jednak w
tym szczególnym dniu powróżyć
sobie chociaż dla zabawy i
sprawić, aby ten dzień był
szczególny i magiczny.
MISA

Wróżenie z kostek
Rzeczy, których potrzebujesz:
- 3 kostki do gry.

Narysuj na płaskiej powierzchni okrąg.
Rzuć równocześnie 3 kości do gry (praworęczni
lewą ręką, a lewo prawą) na środek okręgu.
Sumujemy ilość wyrzuconych oczek nie biorąc
pod uwagę kostek, które wypadły poza krąg.

y

Interpretacja wyrzuconej sumy oczek:

1 - Uważaj! Możesz mieć problemy w szkole i w
domu.
2 - Czeka Cię jakaś miła niespodzianka!
3 - Los sprawi, że jedno z Twoich marzeń się spełni.
4 - Twoje grono znajomych się powiększy.
5 - Osiągniesz dokładnie to co sobie zaplanowałeś.
6 - Ciesz się. Szczęście już puka do Twych drzwi.
7 - Ktoś plotkuje na Twój temat. Bądź ostrożny.
8 – Niedługo dojdzie ku końcu twego niepowodzenia i
pecha. Zapowiada się pomyślny okres.
9 - Twoje osiągnięcia i sukces będą wspaniałe!
10 - Czekają cię kłopoty przez pewien okres czasu.
11 - Wybierzesz się w długą i fascynującą podróż.
12 - Niedługo poznasz kogoś sympatycznego.
13 - Czeka Cię coś naprawdę miłego.
14 - Twoje życzenie jest prawie nierealne.
15 - Przez dłuższy czas los będzie Ci służył.
16 - Bądź ostrożny to nie wpadniesz w kłopoty.
17 - Miej się na baczności. Ktoś chce Ci zaszkodzić.
18 - Już niedługo się wzbogacisz.

x
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ANDRZEJKOWYCH WRÓŻB 
CIĄG DALSZY:

Moneta, która spełnia marzenia
Rzeczy, których potrzebujesz:
- miska z wodą
-1 moneta

Stajesz tyłem do miski i starasz się wycelować do
niej monetą. Jeśli trafisz spełni się twoje
największe marzenie, *Nie działa na
koronawirusa*, jeśli nie - lepiej przyłóż się do
nauki na następną kartkówkę bo będzie trudna ;( 

M.

Andrzejkowa gra z kubeczkami
Rzeczy, których potrzebujesz:
-kubeczki/pudełeczka najlepiej tego
samego wyglądu
-przedmioty symbolizujące dany zawód
np.:
pióro – pisarz/pisarka
moneta- bankier
karteczka- nauczyciel
kolczyk- jubiler
kłaczek- weterynarz  
nitka- krawiec
drucik- elektryk
kamyk- budowlaniec
zabawka- opiekunka
autko- mechanik/rajdowiec itd.

Chowasz przedmioty symbolizujące dany
zawód do kubeczków/pudełeczek,
mieszasz i losujesz. Przedmiot który
wylosujesz wróży ci pracę w przyszłości.

Sposoby na nudę:

-Poczytaj stare wpisy ze
swojego pamiętnika.
- Pooglądaj stare zdjęcia i
pamiątki z przeszłości.
- Poczytaj książkę.
-Poczytaj ciekawe blogi.
-Zacznij blogować.
- Pokoloruj kolorowankę
relaksacyjną.
- Zrób porządki w szafie.
- Poćwicz.

K.
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HUMOR
Lekcja geografii. Pani pyta Jasia:
- Jaką literą oznaczamy wschód?
- Eeee...
- Prawidłowa odpowiedź, siadaj, piątka.

Jaka jest Pani od fizyki? - pyta ojciec.
Bardzo fajna, już trzeci raz w tym miesiącu choruje.

Nauczycielka pyta: 
-Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny?
-7.
-A ile będziesz miał w następne?
-9.
-Siadaj, jedynka.
-A niech to, jedynka w urodziny. 

Pani pyta Jasia:
- A czemu ty się znowu spóźniłeś?
- Przepraszam, proszę Pani. Myłem zęby.
Ale spokojnie, to się nigdy nie powtórzy.

REFLEKSYJNIE
CYTATY O ŻYCIU:

"Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że przeżyłam
tylko jego długość. Chcę przeżyć też pełną jego
szerokość."

"Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się życiem -
teraz jest na to czas - nie jutro, nie za rok. Dzisiaj
powinno być zawsze najwspanialszym dniem."

"Zadawanie pytań sprawia, że czujesz, że żyjesz."

y

REFLEKSYJNIE
CYTATY O ŻYCIU:

"Nie chcę pod koniec życia stwierdzić, że
przeżyłam tylko jego długość. Chcę przeżyć
też pełną jego szerokość."

"Jeśli kiedykolwiek zamierzasz cieszyć się
życiem - teraz jest na to czas - nie jutro, nie
za rok. Dzisiaj powinno być zawsze
najwspanialszym dniem."

"Zadawanie pytań sprawia, że czujesz, że
żyjesz."

"Najważniejszą rzeczą jest, aby cieszyć się
swoim życiem - być szczęśliwym - tylko to
się liczy."

A TERAZ NA POWAŻNIE
ZEBRALIŚMY INFORMACJE OD LOSOWO
WYBRANYCH UCZNIÓW NA TEMAT
TEGO, CO CHIELIBY ZMIENIĆ W SWOJEJ
SZKOLE.

NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCE SIĘ ODPOWIEDZI
TO:

Większe porcje posiłków na stołówce.
Druga osoba sprzedająca w sklepiku.
Mniej zadań domowych.
Odnowienie boiska i bieżni przy
szkole.
Biały papier toaletowy.
Wymiana płynów do dezynfekcji na
pachnące lub bezzapachowe.

x
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CZAPA KUCHARZA

Ciasto Marchewkowe

1 szklanka oleju (np. rzepakowego)
3/4 szklanki cukru
3 jajka
300g marchewki
2 łyżki orzechów włoskich (rodzynek lub żurawiny)
1 1/3 szklanka mąki pszennej (= 200g)
1/3 łyżeczki soli
1 1/3 łyżeczki cynamonu
1 1/3 płaskiej łyżeczki proszku do pieczenia
1 1/3 płaskiej łyżeczki sody oczyszczonej

Sposób przygotowania:
Marchewki umyć, obrać i pokroić na kawałki. Włożyć
do naczynia miksującego. Dodać orzechy. Zmiksować
10s./ obr.5. Przełożyć do miski.
Do naczynia miksującego wlać olej, dodać cukier i
jajka. Zmiksować 30s./ obr.6.
Dodać mąkę, sól, cynamon, proszek, sodę i
rozdrobnioną marchewkę z orzechami. Wymieszać
10s./ obr. 5.
Ciasto przełożyć do formy keksowej (o długości 25cm)
wysmarowanej masłem (lub margaryną) i posypanej
mąką.
Piec w nagrzanym piekarniku ok. 60 minut, do
suchego patyczka, w temperaturze 180C (grzałka
góra- dół). 
Po upieczeniu ciasto pozostawić na chwilę w
piekarniku przy lekko uchylonych drzwiczkach.
Następnie wyciągnąć na blat, a lekko ciepłe
wyciągnąć z formy i na kratce pozostawić do
całkowitego ostygnięcia.

Uwagi:
Przepis jest na szklanki. 1 szklanka ma 250ml.
Przed przystąpieniem do przygotowania ciasta,
wszystkie składniki powinny mieć temperaturę
pokojową.

ZIEMIA Z ROBAKAMI:

1 opakowanie galaretki w ulubionym smaku
serek homogenizowany waniliowy lub bez smaku 
ciasteczka oreo
żelki dżdżownice

Sposób przygotowania:
Rozpuścić galaretkę w szklance wrzątku, wystudzić.
Zmiksować serek i miksując lać powoli galaretkę.
Masę przelać do 4 miseczek/pucharków/szklaneczek.
Na wierzch posypać pokruszone oreo, powtykać
robaczki-schłodzić. Smacznego :-)

M.

M.

K.

K.
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PALUSZKI WIEDŹMY
SKŁADNIKI:

225 g masła zimnego i posiekanego,
3/4 szklanki cukru pudru,
1 jajko,
1 łyżeczka ekstraktu z wanilii,
1 łyżeczka ekstraktu z migdałów,
2 i 2/3 szklanki mąki pszennej,
1 łyżeczka proszku do pieczenia,
1/2 łyżeczka soli.
migdały.

PRZYGOTOWANIE:

Szybko zagnieść ciasto, (żeby nie
ogrzać od ciepła rąk bo będzie
twarde). Schłodzić w lodówce 30
minut. Urywać po kawałku ciasta i
formować paluchy cieńsze niż
prawdziwe, bo trochę urosną. Na
paznokieć wcisnąć połówkę
migdała. Przed pieczeniem
schłodzić -  wtedy nie stracą
kształtu. Piec 10 minut w
rozgrzanym piekarniku na 200
stopni. Studzić na kratce. 

  
y

HOROSKOP
Baran 
21 marca do 19 kwietnia 
Będziesz ciekawski. 

Byk
20 kwietnia do 22 maja
Będziesz w dobrym humorze, odpuścisz
konflikty
i darujesz stare nieporozumienia.

Bliźnięta 
23 maja do 21 czerwca 
Staniesz się zdyscyplinowany i pewny
siebie.

Rak
22 czerwca do 22 lipca 
Będziesz otwarty na nowe pomysły i
nauczysz się nowych rzeczy.

Lew
23 lipca do 23 sierpnia 
Będziesz pomysłowy i lubiany.

Panna
24 sierpnia do 22 września
 Będziesz dokładny, dociekliwy, ale mniej
lubiany.

Waga 
23 września do 22 października 
Będziesz konkretny i zdyscyplinowany.

Skorpion
23 października do 21 listopada
 Staniesz się punktualny i niezawodny.

Strzelec 
22 listopada do 21 grudnia 
W miłości będziesz zmienny i
niezdecydowany.
wy załatwisz o wiele szybciej niż inni.       
        

x
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HOROSKOP C.D.

Koziorożec
22 grudnia do 19 stycznia
Będziesz kalkulować, liczyć i dbać o dom, w którym
mieszkasz.

Wodnik
20 stycznia do 18 lutego   
Będziesz miał powodzenie, samotne wodniki będą się
dobrze bawić.

Ryby
19 lutego do 20 marca
 Będziesz w bardzo dobrym humorze, twoje pomysły
będą się podobać, a trudne 
sprawy załatwisz o wiele szybciej niż inni.  

 MISA
KAJETAN        y

M.

1.Owczarek niemiecki– 
najpopularniejsza rasa psów w Polsce. Nic
dziwnego, wszak to symbol psiej wierności,
chyba żadna inna rasa nie dorównuje
owczarkowi niemieckiemu we
wszechstronności. To wytrawny tropiciel,
ratownik, przewodnik osób niewidomych i
opiekun osób niepełnosprawnych.
Wykorzystywany m.in. w policji, wojsku i
ratownictwie, silny i inteligentny pies-
pracoholik, uwielbia musztrę i wykonywanie
poleceń.PIESKIE ŻYCIE

Pies to takie zwierzę które: jest przyjacielskie
i pomaga człowiekowi pokonać samotność,
lęki, daje nam swoje ciepło i bezgraniczne
zaufanie. Jakie najpopularniejsze są rasy
psów w Polsce? 
Wszystkich ras psów jest na świecie ok. 340.
Dziś przedstawimy trzy najpopularniejsze.

MILIX

x

K.
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2. Labrador retriever– 
oaza spokoju, ocean łagodności i radości do
otoczenia i świata. Duży temperament i
żywiołowe podejście do życia, zawsze
zadowolony i żywotny, z entuzjazmem
wykonuje powierzone mu zadania. Jest
inteligentny i nastawiony na współpracę z
człowiekiem, dlatego szkolenie jego to sama
przyjemność. Żywiołem labradora jest woda,
zawsze i wszędzie wykorzysta nadarzającą
się okazję do kąpieli. Posiada doskonały
węch, który jest wykorzystywany przez
służby w kraju m.in. do wykrywania
narkotyków, ładunków wybuchowych oraz
poszukiwania zaginionych osób, lubi być
przewodnikiem osób chorych czy
niepełnosprawnych.

3.Yorkshire terrier– 
z wyglądu trochę jak maskotka, ale
to terrier z krwi i kości, energię ma
ogromną i czasami niespożytą,
odważny, czasami uparciuch,
zadziera nosa i lubi zabawę, taki
niespokojny duch, łatwo się
zaprzyjaźnia, lubi towarzystwo i
jest wesołym kompanem, uwaga
lubi być bardzo rozpieszczany.

y

PAMIĘTAJCIE O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA 
W DOBIE KORONAWIRUSA:

- Dystans
- Dezynfekcja
- Maseczka
- Aplikacja
- Wietrzenie

TO JUŻ WSZYSTKO CO DLA WAS
PRZYGOTOWALIŚMY W TYM NUMERZE.

PROSIMY O PROPOZYCJE O CZYM
CHCIELIBYŚCIE W GAZETCE SZKOLNEJ CZYTAĆ.

JEŚLI MACIE CIEKAWE POMYSŁY NA ARTYKUŁY
DO GAZETKI - ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

JEŚLI MACIE PROPOZYCJE TEMATÓW, O
KTÓRYCH CHCECIE PRZECZYTAĆ, DAJCIE ZAM
ZNAĆ NA ADRES:
gazetkasp8@onet.pl
CHCEMY, ABY TA GAZETKA BYŁA OD UCZNIÓW
DLA UCZNIÓW.

DZIĘKUJEMY!

Redakcja.

x
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	CZAPA KUCHARZA
	PALUSZKI WIEDŹMY
	HOROSKOP
	Baran  21 marca do 19 kwietnia  Będziesz ciekawski.
	Byk 20 kwietnia do 22 maja Będziesz w dobrym humorze, odpuścisz konflikty i darujesz stare nieporozumienia.
	PRZYGOTOWANIE:
	Bliźnięta  23 maja do 21 czerwca  Staniesz się zdyscyplinowany i pewny siebie.
	Szybko zagnieść ciasto, (żeby nie ogrzać od ciepła rąk bo będzie twarde). Schłodzić w lodówce 30 minut. Urywać po kawałku ciasta i formować paluchy cieńsze niż prawdziwe, bo trochę urosną. Na paznokieć wcisnąć połówkę migdała. Przed pieczeniem schłodzić -  wtedy nie stracą kształtu. Piec 10 minut w rozgrzanym piekarniku na 200 stopni. Studzić na kratce.
	Rak 22 czerwca do 22 lipca  Będziesz otwarty na nowe pomysły i nauczysz się nowych rzeczy.
	Lew 23 lipca do 23 sierpnia  Będziesz pomysłowy i lubiany.
	Panna 24 sierpnia do 22 września  Będziesz dokładny, dociekliwy, ale mniej lubiany.
	Waga  23 września do 22 października  Będziesz konkretny i zdyscyplinowany.
	Skorpion 23 października do 21 listopada  Staniesz się punktualny i niezawodny.
	Strzelec  22 listopada do 21 grudnia  W miłości będziesz zmienny i niezdecydowany. wy załatwisz o wiele szybciej niż inni.


	1.Owczarek niemiecki–
	najpopularniejsza rasa psów w Polsce. Nic dziwnego, wszak to symbol psiej wierności, chyba żadna inna rasa nie dorównuje owczarkowi niemieckiemu we wszechstronności. To wytrawny tropiciel, ratownik, przewodnik osób niewidomych i opiekun osób niepełnosprawnych. Wykorzystywany m.in. w policji, wojsku i ratownictwie, silny i inteligentny pies-pracoholik, uwielbia musztrę i wykonywanie poleceń.
	PIESKIE ŻYCIE
	Pies to takie zwierzę które: jest przyjacielskie i pomaga człowiekowi pokonać samotność, lęki, daje nam swoje ciepło i bezgraniczne zaufanie. Jakie najpopularniejsze są rasy psów w Polsce?  Wszystkich ras psów jest na świecie ok. 340. Dziś przedstawimy trzy najpopularniejsze.
	MILIX

	2. Labrador retriever–
	3.Yorkshire terrier–
	oaza spokoju, ocean łagodności i radości do otoczenia i świata. Duży temperament i żywiołowe podejście do życia, zawsze zadowolony i żywotny, z entuzjazmem wykonuje powierzone mu zadania. Jest inteligentny i nastawiony na współpracę z człowiekiem, dlatego szkolenie jego to sama przyjemność. Żywiołem labradora jest woda, zawsze i wszędzie wykorzysta nadarzającą się okazję do kąpieli. Posiada doskonały węch, który jest wykorzystywany przez służby w kraju m.in. do wykrywania narkotyków, ładunków wybuchowych oraz poszukiwania zaginionych osób, lubi być przewodnikiem osób chorych czy niepełnosprawnych.
	z wyglądu trochę jak maskotka, ale to terrier z krwi i kości, energię ma ogromną i czasami niespożytą, odważny, czasami uparciuch, zadziera nosa i lubi zabawę, taki niespokojny duch, łatwo się zaprzyjaźnia, lubi towarzystwo i jest wesołym kompanem, uwaga lubi być bardzo rozpieszczany.


