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Postaw na rodzinę -
kolejny festyn za nami

Naczelna ma głos

W NUMERZE:

Dzień Edukacji NarodowejFestyn

Najcenniejszym 
i najtrwalszym podarunkiem 
jaki można dać dziecku -
jest wykształcenie. 
W podzięce za trud włożony
w naszą edukację, 
samych radości i sukcesów
życzy 
Redakcja

     21 września 2013r.  w naszej szkole odbył się kolejny  festyn "Postaw na rodzinę'. Z
powodu złych warunków atmosferycznych po raz pierwszy imprezę  przeniesiono do sali
gimnastycznej. Na festynie bawili się nasi uczniowie ze swoim rodzeństwem, rodzicami i
dziadkami. Odwiedził nas także prezydent miasta Tadeusz Krzakowski. 
    Wszyscy uczestnicy brali udział w różnych konkurencjach sportowych, które prowadzili
nasi nauczyciele. Był tor przeszkód, tenis stołowy, badminton, rzuty piłką do kosza i wiele
innych atrakcji. Kto zdobył wszystkie podpisy mógł brać udział 
w losowaniu nagród takich jak piłki czy okulary do pływania, pozostali uczniowie dostali
słodkie upominki. Nikt nie opuścił imprezy głodny ponieważ były przepyszne kiełbaski prosto
z grilla. Celem imprezy było upowszechnianie kultury fizycznej, integracja ze środowiskiem
lokalnym, propagowanie aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.  
Napisały N. Terlecka, W. Rybarczyk 

Witam serdecznie
wszystkich czytelników po
wakacjach. Niestety,
następne dopiero za parę
miesięcy. Mam nadzieję, że
nowy odmłodzony skład
naszej redakcji stanie na
wysokości zadania 
i utrzyma wysoki poziom
naszej gazetki. 
N. Terlecka

Wywiad z p. Marzenną Faryś
Dobra zabawa w Jaroszówce
Ciasto dyniowe na Halloween
Poznaj tajemnice mózgu
Humor
Misiowe święto
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Jak unikać błędów z przeszłości? - wywiad 
z nauczycielką historii panią Marzenną Faryś

Czy w XIX wieku dzieci
były modne? - zobacz

- Rozstaliśmy się z Panią na cały poprzedni rok szkolny. Czy tęskniła Pani czasami za szkołą 
i swoimi uczniami?
- No trochę mi tego brakowało. Myślałam o swoich uczniach, szczególnie o mojej klasie.
Zastanawiałam się jak sobie radzą - bo zmiana wychowawcy zawsze jest dla dzieci trudna. Jednak ten
rok przerwy był mi bardzo potrzebny bo moje gardło już tego wymagało.
- Proszę nam powiedzieć jak spędziła Pani urlop?
- Bardzo dużo czytałam. Czytałam wszystko to na co nie miałam czasu, no i trochę
podróżowałam.Odkryłam jak piękna jest nasza stolica Warszawa i jakie ma wspaniałe teatry.
- Czy uczniowie dzisiaj chętnie uczą się historii i czy historia może nas czegoś uczyć?
-Znacie chyba takie powiedzenie, że historia lubi się powtarzać. Tak właśnie jest i dlatego należy ją
zgłębiać - choćby po to, aby niektórych błędów ludzi z przeszłości uniknąć. Czy chętnie uczymy się

historii? Różnie to
bywa, ale na szczęście
w naszej szkole jest
wielu koneserów tego
przedmiotu i ja mam 
z tego wiele radości.
- Już niedługo
obchodzimy Święto
Niepodległości. Jaki
według Pani polski
bohater historyczny
może być wzorcem
dla dzisiejszej
młodzieży?
- Ze świętem 11
listopada związany jest
Józef Piłsudski.

Lubię tę postać za jego
charyzmę,
bezkompromisowość
w dążeniu do celu. 
W tamtych czasach
Polski zniewolonej -
tylko ktoś o silnej
osobowości mógł
osiągnąć sukces.
- Serdecznie
dziękujemy za
rozmowę. 
  Ja również i  życzę
miłych spotkań z
historią.
J. Jurkiewicz, 
P. Salawa, E. Szmorąg

Dobra
zabawa w
Jaroszówce

   23 września odbyła
się wycieczka
integracyjna do
gospodarstwa
agroturystycznego w
Jaroszówce, w której
uczestniczyły klasy
czwarte. 
    Po przyjeździe na
uczniów czekała
gorąca herbata oraz
ognisko, przy którym

można było upiec
kiełbasę i się ogrzać. 
Przez kilka godzin
dzieci bawiły się na
świeżym powietrzu,
jeżdżąc na gokartach
oraz huśtając się na
oponach. 
   Mimo, że pogoda
nie dopisała bo prawie
cały czas padał
deszcz i było dość
chłodno wycieczkę
możemy zaliczyć do
udanych, ponieważ
dobrze się bawiliśmy 
i mogliśmy się lepiej
poznać z nowymi
uczniami.

Napisała J. Ficer kl.4b

    4 października nasi
redaktorzy mieli okazję
uczestniczyć w
wernisażu wystawy
„Dawna moda
dziecięca'', który odbył
się w legnickim
Muzeum Miedzi.
Obejrzeliśmy tam
obrazy, zdjęcia,
zabawki  i ubrania dla
dzieci pochodzące 
z XVIII i XIX wieku.
Okazuje się, że kiedyś
dzieci też były
modne!   

   
   Wernisaż rozpoczął
się od występu chóru
dziecięcego, a
zakończył się
poczęstunkiem.
Wszystkie
przedstawione 
eksponaty pochodzą z
Muzeum Narodowego
we Wrocławiu.

Napisała K. Ściesiek 
z kl. 4b

Wernisaż

.
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Przygotuj na Halloween coś pysznego 

korekta: E.
Szmorąg
REDAKTORZY:
M. Czapulak, 
D. Garbacz, J.
Ficer, 
E. Kodzik, 
A. Kosmalska
P. Salawa, 
K. Szymaniuk, 
K. Ściesiek, 
J. Watała

Podczas Halloween przebieramy się za
różne potwory np. duchy, wiedźmy 
i zoombie. Warto zrobić też imprezę 
w swoim domu, na której podamy
oryginalne ciasto dyniowe. 
Poniżej przepis:

Poznaj tajemnice
mózgu

Święto wszystkich
misiów

   Światowy Dzień Pluszowego Misia przypada w
dniu 25 listopada. Wszystkich was zachęcam do
obchodzenia tego przesympatycznego święta.
Każdy zapewne zna ten dzień.Chyba nie ma
domu, w którym na półce, łóżku lub fotelu nie
siedzi miś. Na pewno każdy z Was  ma swojego
ulubionego pluszowego misia. Może to być
zupełnie mały bury miś, odrobinę zapomniany,
mieszkający w pudle na strychu, albo piękny 
i kolorowy zamieszkujący dziecinne łóżeczko.
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie
przemija, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim
jest potrzebny miś!"
  Pamiętajcie o swoich misiach w dniu ich święta i
przytulcie je albo poczęstujcie miodkiem.
Przygotowała Nikola Terlecka z kl. 5a

.

Składniki: 250 g musu z dyni, 200 g masła
1 szkl. cukru, cukier wanilinowy
skórka starta z pomarańczy, 3 jajka, 
1,5 szkl. mąki. Do polewy - 50 g białej czekolady
lub 5 łyżek cukru pudru
Przygotowanie:
Masło roztopić i lekko ostudzić. Dodać cukier
oraz cukier wanilinowy i wymieszać. Dodać mus
z dyni i skórkę z pomarańczy, wymieszać i
ostudzić. Odłożyć pół szklanki masy na polewę.
Do pozostałej masy dodać żółtka, następnie
mąkę i proszek do pieczenia, dokładnie
wymieszać. Na koniec dodać ubite białka. Masę
włożyć do tortownicy. Wstawić do nagrzanego
piekarnika i piec przez 45 min. w temp. 180
stopni. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. Do
odłożonej masy dodać roztopioną czekoladę lub
cukier puder, wymieszać. Polać ciasto.
Przygotowały: Dominika Garbacz i Hania
Polańska z kl. 4b .

Kiedy nie śpisz twój
mózg wytwarza około
25 watów energii. To
wystarczy by
rozświetlić żarówkę!

Mózg w 80% to woda,
dzięki temu ma
konsystencję podobną
do galarety!

Mózg ma moc
obliczeniową pomiędzy
1013 – 1016 operacji
na sekundę.

Ilość informacji
docierająca do
naszego mózgu
wynosi około 100
megabajtów na
sekundę!

Mózg kobiety jest
mniejszy niż mózg
mężczyzny. Nie
towarzyszy temu
jednak różnica
w sprawności.

Mózg stanowi jedynie
2% masy twojego ciała!
Oprac. J. Ficer 

HUMOR
- Babciu, czy
dziadek jest
mechanikiem?
- Nie wnusiu.
- Dziwne, bo właśnie
leży na ulicy pod
autobusem.
wybór A.Sakowska

STOPKA
Red. naczelna: 
N. Terlecka, 
zastępca: 
J. Patyna, 
sekretarz red.: 
P. Jurkiewicz, 
grafika: 
W. Rybarczyk

.
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   Film SMERFY 2
opowiada o
przygodach dobrze
nam znanych małych
niebieskich stworków.
Jest on bardzo
zabawny, więc jest się
z czego śmiać. Film
zaczyna się w dniu, 
w którym Smerfetka
ma urodziny. Myśli, że
nikt o niej nie pamięta.
Poszła więc do
strumyka, 
a tymczasem

przez portal czasowy
wyszła Wexsi czyli
wredka córka
Gargamela i
podstępem zaciągnęła
Smerfetkę do portalu.
Smerfy usłyszały
krzyk Smerfetki i
postanowiły ją
ratować.... czy dadzą
radę. Zobaczcie sami
w najnowszym 
w filmie Raja Gosnella.
Polecam bo warto.

Julita Patyna kl. 4b

Polecam: SMERFY 2

Plakat Smerfy 2

Przeczytaj jak bawią się Rumuni, Szkoci czy Niemcy

Święty Andrzej jest patronem Szkocji i 30 listopada, czyli dzień świętego
Andrzeja jest tam świętem narodowym. Obchodzi się je hucznie organizując
pikniki, koncerty, parady sporo przy tym jedząc i pijąc.
Wywodzące się ze Szkocji zwyczaje świętowania andrzejek
rozpowszechniły się w całej Europie i mają one związek z wróżbami 
o tematyce matrymonialnej.
W Niemczech 
Andrzejki obchodzone są w tym samym czasie co w Polsce. Panuje tam
przekonanie, że samotne kobiety, które chcą wyjść za mąż powinny
poprosić o pomoc świętego Andrzeja. Uważa się, że jeśli noc z 29. na 30.
listopada prześpią nago zobaczą we śnie swojego przyszłego męża.
Na Ukrainie 
Dzień świętego Andrzeja przypada 13. grudnia. Na andrzejkowych
zabawach królują wróżby oraz naleśniki i cukierki wykorzystywane do gier,

które mają pomóc dziewczętom w znalezieniu męża. Jest to również czas
na figle i psoty, takie jak ściąganie  sąsiadom bramek czy wyniesienie pługu
na dach.
W Rumuni 
Andrzejki to czas kiedy magiczne rytuały pomagają pozbyć się złych
duchów i oczyścić z nich ziemię oraz ludzi. Sekretną bronią jest czosnek,
który należy zjeść w noc poprzedzającą dzień świętego Andrzeja.
W Bułgarii 
Andrzejki znane są tam pod nazwą Edrei (Dzień Niedźwiedzia). Gospodynie
wrzucają do ognia ugotowane kolby kukurydzy, aby odgonić od ich córek złe
moce.
W Rosji 
Zabawy andrzejkowe odbywają się od 7 do 19 stycznia. Najważniejsza 

Jak w Europie obchodzi się andrzejki? 

jest noc z 18 na 19 stycznia, panny siadają przed
dużym lustrem mając  małe lusterko na kolanach,
tak aby jedno odbijało się w drugim. Wcześniej w
kilku miejscach wokół lustra ustawia się zapalone
świece. Jeśli panna będzie patrzeć intensywnie w
lustro to o północy powinna ujrzeć twarz swojego
przyszłego męża.

Napisała Kinga Szymaniuk i Eliza Kodzik 
W artykule wykorzystano  wiadomości ze strony
internetowej www.twojaeuropa.pl
ZAPAMIĘTAJ!
Nazwy świąt i zwyczajów takich jak andrzejki czy
walentynki piszemy małą literą.

Smerfy 2

Andrzejki

Andrzejki

HUMOR
Jasiu pyta mamy:
- Mamo ile masz
czerwonych
krwinek?
- Nie wiem synku
nie liczyłam.

Wybór A. Sakowska

- Jak się nazywasz?
- pyta nauczyciel
nowego ucznia.
- Antoni Tomczyk.
- Kim jest Twój
ojciec?
- Nieboszczykiem.
- Ale kim był
przedtem?
- Żywym.

www.filmweb.pl www.filmweb.pl

.
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