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11 LISTOPADA w naszej szkole był zawsze obchodzony wyjątkowo
uroczyście- był uroczysty apel, konkursy tematyczne, dekorowanie
całej szkoły. W tym roku dzień ten uczciliśmy inaczej - na miarę
możliwości spowodowanych warunkami epidemiologicznymi. Zostały
przeprowadzone tematyczne godziny wychowawcze, uczniowie wg
instrukcji wykonywali kotyliony, a także wzięli udział w konkursie
plastycznym "POLSKA W BIAŁO-CZERWONYCH BARWACH".LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO "POLSKA W

BIAŁO-CZERWONYCH BARWACH":
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY- KLASY I-III
I miejsce - Wiktoria Karolkiewicz
II miejsce - Martyna Klejs
III miejsce - Miłosz Karolkiewicz
KLASY V-VIII
I miejsce - Szymon Rosiński
II miejsce - Paulina Fabrykiewicz
III miejsce - Malwina Szulc
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                   DYKTANDO
    Nie od dziś wiadomo, że
można połączyć przyjemne z
pożytecznym. Jednak połączyć
ortografię z pożytecznym, to
już nie lada sztuka, ale nie jest
to niemożliwe. Nasza szkoła
uczestniczyła w
OGÓLNOPOLSKIM
NARODOWYM DYKTANDZIE
NIEPODLEGŁOŚCIOWYM
organizowanym przez portal
dyktanda.pl. Każde napisane
dyktando zadecydowało o
przekazaniu symbolicznej
złotówki dla potrzebujących
                
                  MOJA PASJA  - SONDAŻ PRZEPROWADZONY WŚRÓD UCZNIÓW

Ania Utnicka, klasa 6: Moja największa pasja to rysowanie. to mnie uspokaja i
sprawia, że mogę odpocząć od rzeczywistości. Jest to czynność, którą mogę
wykonywać zawsze, gdzie tylko będę.
Zuza Reszka, klasa 7:  Moją największą pasją jest słuchanie muzyki. Moją ulubioną,
jak na ten moment, jest Polskie Tango. Lubię również spotykać się ze znajomymi.
Ale bardzo lubię też spać.
Szymon Kotowski, klasa 5:  Kocham jeździć na rowerze. Uwielbiam jeździć na
kładzie. Również kocham drift.
Marta Misztal, klasa 8:  Moją największą pasją jest rysowanie. Sprawia mi to
przyjemność. Lubię to robić.
Miłosz Kalita, klasa 7: Moją największą pasją są komputery. Lubię dowiadywać się o
nich nowych rzeczy po prostu mnie to interesuje. Lubię też grać w gry na
komputerze.
Julka Wiśniewska, klasa 5: Moją pasją jest taniec. Moim hobby jest szkicowanie, ale
drugim moim hobby jest również malowanie farbami.

                                                                                               Wiktoria Czarnecka

dyplom Paulina Fabrykiewicz
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        Nietypowe tradycje w różnych         
                               krajach  
1.Włosi lubują się w przesądach, w związku z
tym widok zakonnicy lub karetki pogotowia jest
dla nich wróżbą śmierci, dlatego jeśli jedziesz
na wakacje do Włoch i natkniesz się na ulicy na
zakonnicę lub ambulans, szybko przeżegnaj się
... Tak na wszelki wypadek.

2. Sylwester jest jeszcze bardziej wyjątkowy na
południu Włoch. Na przykład w Neapolu ludzie
o
północy wyrzucają z okien różne przedmioty.

3.Indie to ogromny, różnorodny kulturowo kraj i
dlatego można zaobserwować tak wiele
ciekawych tradycji i zwyczajów. Słyszeliście na
przykład o miażdżeniu kokosów na głowie
podczas Festiwalu Aadi w Tamil Naju? Księża
mogą miażdżyć kokosy na głowach
wyznawców, aby zapewnić im szczęście  i
zdrowie.

                                     Oliwia Korzeniewska

                          Listopad miesiącem wspomnień:
Listopad to piękny miesiąc. Zapewne niewiele osób tak uważa, ale
ja tak uważam. Dlaczego? Ma on w sobie dużo miłości i radości.
Panuje nastrojowa pogoda. Jest ona w opadających liściach, które
przykrywają pola, ogrody i mogiły. Jest ona w wieczorach, które
szybciej do nas przychodzą. Widzę ją w płomykach zniczy i
jesiennych kwiatach, które kładziemy na grobach naszych
zmarłych i narodowych bohaterów. Listopad spowity jest snem.
Może to dlatego właśnie w listopadzie zwracamy nasze myśli w
stronę tych, którzy zasnęli snem wieczności, by obudzić się w
niebie. 1 Listopada to  Wszystkich Świętych. Tego dnia zazwyczaj
wszyscy rodzinnie chodzą na cmentarze i wspominają zmarłych z
rodziny i przyjaciół. 2 listopada  są Zaduszki. Wspominamy w tym
dniu wszystkich zmarłych.  Niektórzy zaś nie obchodzą tego
święta, ale ja uważam , że jest ono tak samo ważne jak święto
dzień wcześniej.

          Śpieszmy się
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność
niepewna
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej
(...)
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzec
kochamy wciąż za mało i stale za późno
(...)

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiac o miłosci
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą

                ks. Jan Twardowski
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    Ciekawe miejsca które warto zobaczyć                            w Polsce:
1.Park Krajobrazowy Orlich Gniazd to przede 
wszystkim tajemnicze zamki, ale także przepiękne
panoramy, malownicze dolinki, imponujące ostańce skalne, rozległe tajemnicze groty, wzgórza
wapienne i jaskinie z nietoperzami. Największą atrakcją parku jest Szlak Orlich Gniazd, który łączy
25 zamków na wapiennych skałach, z których każdy ma ciekawą historię. Warto zobaczyć przede
wszystkim zamki Mirów i Bobolice, ruiny zamku w Ogrodzieńcu, czy też zamek w Pieskowej
Skale.
2.  Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym zajmują 500 hektarów. To największy taki
obszar w Europie. Wydmy osiągają wysokość ponad 30 m n.p.m. i przenoszone z wiatrem
wędrują z szybkością ok. 3-10 m w ciągu roku. W lecie przypominają Saharę, a w zimie pustkowia
Arktyki. Masy piasku tworzą niezapomniane widoki, a dodatkową atrakcją jest to, że można po
nich chodzić. 
3. Morskie Oko. Morskie Oko to według wielu turystów najpiękniejszy staw tatrzański. Położony
jest w górnej części Doliny Rybiego Potoku. To także drugi, obok Giewontu, symbol polskich Tatr.
Niegdyś wierzono, że ma podziemne połączenie z morzem - stąd jego nazwa. Nawet niezbyt
wytrawni piechurzy są w stanie do niego dojść.
4. Błędne Skały. Rezerwat przyrody Błędne Skały położony jest na terenie Gór Stołowych i
obejmuje obszar 21 hektarów. To istny labirynt złożony z zadziwiających form skalnych, wąskich
przejść, szczelin i tuneli, między którymi biegną nawet 10-metrowe korytarze. Kształty
znajdujących się tu skałek są niesamowite. Można wyróżnić głowy, grzyby, wysokie baszty,
bramy, kamienne postacie z piaskowca.
5. Zamek w Mosznej. Zamek w Mosznej robi wrażenie na każdym. Trzy, powstałe w różnych
latach, części zamku prezentują styl barokowy, neorenesansowy i neogotycki. To połączenie
sprawiło, że zamek w Mosznej jest z pewnością jedną z najpiękniejszych tego typu budowli w tej
części Europy. W zamku znajduje się 365 pomieszczeń, a na zewnątrz naliczyć można aż 99 wież i wieżyczek. To zamek

jak z bajki.

                          Oliwia Korzeniewska

WARTO PRZYPOMNIEĆ - ŚRODKI POETYCKIE (część pierwsza)
Anafora – powtórzenie tego samego słowa lub zwrotu na początku kolejnych zwrotek, wersów, zdań.

Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam;Życie to nie tylko kolorowa maskarada;
Animizacja – ożywienie  rzeczy martwych

wiatr wyje,
temperatura skacze

Personifikacja (uosobienie) – rodzaj przenośni, polegającej na nadaniu cech ludzkich przedmiotom
martwym, zwierzętom, zjawiskom przyrody:

los uśmiechnął się,
wierzby płaczące,

Apostrofa – jest bezpośrednim i uroczystym zwrotem, głównie do bóstwa, muzy, osoby lub zjawiska
(miłość, kraj ojczysty itp.), utrzymany w tonacji wykrzyknikowej. Uwaga!Rozbudowaną apostrofą
jest inwokacja.

Litwo! Ojczyzno moja! – (Adam Mickiewicz Pan Tadeusz)
Epitet – to poetyckie określenie przedmiotu (rzeczownika) wskazujące na jego właściwości.

dorodny owoc,
lodowaty podmuch

Hiperbola – rodzaj metafory zwany przesadnią. Jej zadanie to przejaskrawione przedstawionego zjawiska,
aby celowo wyolbrzymić jego cechy. Celem hiperboli jest zwykle wywarcie silnego wrażenia na odbiorcy lub
ukazanie  siły danego zjawiska.

wypłakać morze łez;
pękać ze śmiechu,
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Nietypowe święta w
listopadzie:

5 listopada - Dzień Postaci z Bajek 
6 listopada - Międzynarodowy Dzień
Zapobiegania Eksploatacji 
7 listopada - Dzień Feministek
9 listopada - Światowy Dzień Jakości
10 listopada - Dzień Młodzieży, Dzień
Jeża
11 listopada - Japoński Dzień Singli
12 listopada - Światowy Dzień Bicia
Rekordów
13 listopada - Święto Służby Uzbrojenia
i Elektroniki
14 listopada - Dzień Seniora
15 listopada - Święto Wojskowego
Centrum Geograficznego (Polska)
16 listopada - Dzień Tolerancji
17 listopada - Dzień Studenta, Dzień
bez Długów
18 listopada - Światowy Dzień
Rzucania 
19 listopada - Dzień Toalet
20 listopada - Dzień Uprzemysłowienia
Afryki
21 listopada - Dzień Pracownika
Socjalnego, Światowy Dzień
Życzliwości i Pozdrowień
22 listopada - Dzień Kredki
23 listopada - Dzień Licealisty
24 listopada - Katarzynki
25 listopada - Dzień Pluszowego Misia,
Dzień bez Futra, Dzień Tramwajarza,
Dzień Kolejarza, Międzynarodowy Dzień
Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

28 listopada - Dzień Pocałunku, Dzień
Podłości
29 listopada - Dzień Chorążego

                                        Daniela Nadworna

        
  REDAKTORZY  GAZETKI:
Redaktor naczelny- Lilianna Lewandowska
Członkowie redakcji (od lewej):
 Zuzanna Reszka
 Wiktoria Czarnecka
 Malwina Szulc
 Oliwia Korzeniewska 
 oraz Daniela Nadworna
(niewidoczna na fotografii).

   Przepis miesiąca-PAPILOTY Z DORSZA
filet z dorsza - 300 g
masło - 25 g
koper włoski - 30 g
śmietanka 30% - 250 ml
brokuł - 100 g
kalafior - 100 g
marchew - 60 g
cytryna
sól  i pieprz do smaku

Obraną marchew i koper włoski kroimy w cienkie
paski. Smażymy na rozgrzanym maśle około 4
minut. Zalewamy śmietanką, dodajemy posiekaną
natkę pietruszki oraz sok wyciśnięty z ćwiartki
cytryny. Doprawiamy solą oraz pieprzem.
Mieszamy. Gotujemy na niewielkim ogniu około 3
minut
Brokuł i kalafior dzielimy na małe różyczki. Na
dużym kawałku papieru do pieczenia układamy
oczyszczonego, osuszonego dorsza i warzywa.
Polewamy przygotowanym sosem śmietanowym.
Rybę z dodatkami zawijamy w papier do pieczenia,
nadając mu kształt cukierka (papilot). Wstawiamy
do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 C
na około 10-12 minut.
                                     Zuza Reszka
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