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Koleżanki i koledzy!

Witamy po
wakacyjnej przerwie.
Wakacje dawno już
za nami, ale to nie
jest powód do
rozpaczy.
W czasie roku
szkolnego też może
być zabawnie.
 W naszej szkole
zawsze dzieje się
wiele ciekawych
rzeczy. 
Jedną z nich

będzie reaktywacja
gazetki
szkolnej KAKTUS .
Postanowiliśmy
jednak iść z duchem
czasu. Będziemy ją
wydawać on-line.
Na jej łamach
chcemy informować
o tym, co dzieje się
w naszej szkole
ciekawego i umilać
Wam zmagania z
edukacją.

Znajdziecie tu
humor, horoskop,
psychotest, sport 
i wiele innych
atrakcji. Mamy
nadzieję, że
przyjmiecie 
KAKTUSA 
z życzliwością.
Czekamy na
konstruktywne
uwagi i zapraszamy
do współpracy.
Redaktor naczelna
Renata Jarosz

Witajcie w nowym roku
szkolnym!

A oto redakcja KAKTUSA w składzie:(od
lewej) Karolina Czapkowicz, Patrycja Korniat,
Hanna Stec, Zuzanna Marta, Weronika
Rybus,Kamil Rojek oraz Jakub Pawlina. 
Wszyscy chodzimy do V b. Zapraszamy do
zabawy w dziennikarzy także koleżanki i
kolegów z innych klas.

Program artystyczny

Święto Orląt - nasze święto

Uroczyste obchody Święta Patrona naszej szkoły 21 i
22 listopada przed Grobem Nieznanego Żołnierza,
zgromadziły uczniów, nauczycieli oraz wielu
znakomitych gości. Przykuły też uwagę przechodniów.
Nic dziwnego,wydarzenie było niecodzienne, a
program artystyczny przygotowany przez naszych
kolegów pod kierunkiem Pani Renaty Sobkowiak jak
zwykle stał na najwyższym poziomie.

Piotr Przygoda
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Co za nami...

Przemówienie Pana Dyrektora

·  Święto Odzyskania
Niepodległości
Cały kraj świętował 95
rocznicę odzyskania
przez nasze państwo
niepodległości.
Tarnów także
świętował.
Pamiętajmy, że to
właśnie nasze miasto
jako pierwsze w
Polsce zrzuciło
jarzmo niewoli.
Uroczystości trwały
dwa dni. 10 listopada
odbył się tradycyjny
Raut
Niepodległościowy, na
którym zbierano datki
na rzecz
Stowarzyszenia „Ich
Lepsze Jutro".11
listopada w Bazylice
Katedralnej mszą św.
w intencji Ojczyzny.
Następnie przy Grobie
Nieznanego Żołnierza
odbyły się oficjalne
uroczystości, a na
zakończenie

pod Teatrem im. L.
Solskiego zebrani
tarnowianie wspólnie
śpiewali pieśni
patriotyczne,
niepodległościowe i
żołnierskie. Naszą
szkołę licznie i
godnie reprezentowali
harcerze.
·  Święto Patrona
szkoły
W czwartek 21
listopada wieczorem,
zuchy i harcerze
zgromadzili się pod
SP nr 9, by razem
udać się na Stary
Cmentarz w Tarnowie.
O 16,30 przy Kurhanie
Kresowym odbył się
uroczysty apel
pamięci obrońców
Lwowa.
22 listopada cała
społeczność naszej
szkoły wzięła udział w
uroczystościach przy
Grobie Nieznanego
Żołnierza.

O godzinie 11,00 w
kościele pw. Świętego
Krzyża i św. Filipa
Neri odbyła się
uroczysta msza w
intencji młodych
obrońców Lwowa.
Wzięli w niej udział
harcerze z XI
Tarnowskiej Drużyny
 " Skrzydlaci" im. Orląt
Lwowskich oraz liczna
reprezentacja uczniów
SP nr 9. Obecność
licznych pocztów
sztandarowych innych
szkół i organizacji
podkreślała rangę i
ważność
uroczystości.
Część oficjalna przy
Grobie Nieznanego
Żołnierza o godz.
12,00 zgromadziła
pozostałych uczniów i
gości.Jako pierwszy
zabrał głos pan
dyrektor Jakub Patuła,
który przybliżył
historię młodych

obrońców. Głos
zabrały także Pani
wiceprezydent miasta
Tarnowa Krystyna
Latała oraz
przewodnicząca
Towarzystwa
Przyjaciół Lwowa i
Kresów Południowo -
Wschodnich - Pani
Halina Żmuda.
Po wystąpieniach
reprezentacje
poszczególnych
organizacji złożyli
wieńce i kwiaty przed
Grobem Nieznanego
Żołnierza.
Po części oficjalnej
wszyscy uczestnicy
uroczystości mieli
możliwość
podziwiania występów
uczniów, którzy
przygotowali część
artystyczną.

Co przed nami...

Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy;
dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

·  Zanim nastąpi ten najbardziej oczekiwany dzień w roku, staramy się
pamiętać o potrzebujących. Zebrane przez uczniów naszej szkoły produkty
spożywcze już dotarły do polskich rodzin na Ukrainie. 
·  Świetlica szkolna zaprasza na przedświąteczny kiermasz. Dochód ze
sprzedaży ozdób świątecznych, jak co roku, przeznaczony będzie na cele
charytatywne. W tym roku - cel najbliższy naszemu sercu.
Wiecie, jaki.
Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli i życzymy udanych zakupów.

Apel Poległych

Przemówienie Pana DyrektoraPiotr Przygoda

Piotr Przygoda

Piotr Przygoda
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ORLĘTA LWOWSKIE - nasz Patron
Kim były Orlęta? O co walczyły? Gdzie leży Lwów - ich rodzinne miasto? Dlaczego nie
znajdziecie go teraz na mapie Polski? Czy znacie odpowiedzi na te pytania? Powinniście.
Zobowiązuje Was do tego nasz Patron. Poczytajcie zatem i uzupełnijcie braki w wiedzy.

LOGO

Lwowskie Orlęta –
dumne i wolne

jak te królewskie ptaki.
 

Jurek Bitschan
Tadzio Jabłoński
Antoś Petrykiewicz
Helenka Grabska
Janeczka Prus-Niewiadomska
i inni

Lwów...
Od 1991 Lwów wchodzi w skład niepodległej Ukrainy, dlatego nie znajdziecie go na mapie Polski.
Przez długie wieki jednak Lwów był miastem królewskim i posiadał dla Polski wielkie znaczenie
obronne i ekonomiczne. 
Lwów  został założony ok. 1250 roku przez księcia halickiego, a w 1349 na mocy dokumentu
spadkowego został objęty przez Kazimierza Wielkiego. Szybko stał się jednym z najważniejszych i
najpiękniejszych miast polskich - ważnym ośrodkiem kultury. Z racji swojego położenia Lwów był
narażony na nieustanne napady wrogich wojsk. Silnie ufortyfikowany i uzbrojony staraniem królów
polskich i swoich obywateli, zasobny w dobra materialne, miał opinię miasta niezdobytego. 
W 1658 król Jan II Kazimierz Waza,oddając hołd dzielności i zasługom miasta, zrównał Lwów w
prawach z Krakowem i Wilnem. W tym samym roku Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów nadał
miastu tytuł Semper Fidelis Poloniae - zawsze wierny Polsce.
W 1772 roku, w wyniku I rozbioru Polski, miasto znalazło się pod władzą Austrii, ale cieszyło się
szeroką autonomią i swobodą rozwoju nauki i kultury polskiej.
1 listopada 1918, wraz z upadkiem Austro-Węgier politycy ukraińscy rozpoczęli we Lwowie powstanie
Zachodnio ukraińskiej republiki Ludowej i opanowali miasto. Polska ludność miasta przeciwstawiła się
temu zbrojnie. Wybuchły polsko - ukraińskie walki o miasto, określane jako obrona Lwowa.
22 listopada 1918, po bohaterskiej obronie miasta Ukraińcy wycofali się z miasta.

W okresie międzywojennym Lwów był trzecim miastem pod względem liczby ludności po Warszawie i
Łodzi miastem Polski i stolicą województwa, miastem uniwersyteckim.

BRONILI SWOJEGO UKOCHANEGO MIASTA...
  Mieli po kilkanaście lat, a nawet mniej. Zamiast zabawy w ciepłym,
przytulnym pokoju wybrali nocne warty, służbę w okopach, w śniegu i
błocie. Bez rodziców, samotnie czuwali z karabinem w ręku. Lwowskie
Orlęta - ukochane dzieci swego miasta.
  1 listopada 1918 r. - lwowiacy obudzili się jakby w innym mieście:
Ukraińcy zajęli Lwów. Zaskoczeni Polacy natychmiast podjęli obronę.
Niestety, nie mogli liczyć na szybką pomoc z innych części kraju, bo wtedy
jeszcze nie było niepodległej Polski, musieli więc sami się zorganizować.
Ponieważ dorośli przebywali na innych frontach w zaszczytnym obowiązku
walki o wolność i niepodległość postanowili zastąpić ich najmłodsi
mieszkańcy miasta - Orlęta Lwowskie. To oni rzucili hasło „Nie damy
Lwowa!"
  „Kochany Tatusiu, idę dzisiaj zameldować się do wojska. Chcę okazać,
że znajdę na tyle siły, by móc służyć i wytrzymać. Obowiązkiem moim jest
iść, gdy mam dość sił, a wojska brakuje ciągle do oswobodzenia Lwowa. Z
nauk zrobiłem już tyle, ile trzeba było. Jerzy". Taki list napisał Jurek
wychodząc z domu. Później już do niego nie wrócił. Zresztą nie tylko On
jeden. Wielu młodych mieszkańców Lwowa zginęło. 
 Orlęta nie tylko walczyły ramię w ramię z dorosłymi. Były doskonałymi
łącznikami - przenosiły meldunki, rozkazy, sprawdzały pozycje wroga.
Dzięki ich odwadze i męstwu odzyskano najpierw część miasta, a 23
listopada, po nadejściu odsieczy, cały Lwów.   

„Polegli, abyśmy żyli wolni"

Opracował: Jakub Pawlina naszej szkoły
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Kto czyta, nie błądzi:)

Na nudne, jesienne wieczory nasza biblioteka
poleca najlepsze nowości:
:)Seria,,Kroniki Archeo diamentowa Dolina''i
,,Zaginiony klucz do Asgardu'' Agnieszka
Stelmalczyk
:)Seria ,,Klara Hokus  Zbyt wiele zaklęć'' Ruth
Synies
:)Seria,,Wampirek na wsi''i,,Wampirek w podróży''
Angela Sommer Bodengert
:)Seria BezSennik czyli o czym dziewczyny
rozmawiają nocą Karnawałowy niewypał'' i
,,Gwiazdka
 z nieba'' Urszula Fabińska
:),,Dzienniczek zakręconej nastolatki'' Cz.5
Renata Opala
:),,Elfie gdzie jesteś?'' oraz ,,Elf wszechmogący.''
Marcin Pałacz
:),,Ciumkowie w szkocką kratkę'' Paweł
Beręsewicz
:),,Pan Kuleczka'' Wojciech Widlak

Hania Humorek to idealna książka na nudę. Napisała ją Megan Mc Donald. Jej
głównymi bohaterami są Hania i jej młodszy brat Smrodek. Hania to typowa
uczennica o niezwykle częstych humorkach.
Chodzi do szkoły, ma przyjaciół, ale też wrogów. Jest pomysłowa i słowna, a
kiedy coś postanowi, to na pewno tego dokona. Lubi zwierzęta i chce zostać
lekarzem.
Razem ze swoimi przyjaciółmi wpada na pomysł założenia klubu SR.
Sprawdźcie, co oznacza ten skrót!
Zachęcam do przeczytania książki w całości, a kiedy Was wciągnie -  do
sięgnięcia  po kolejne części! Przeczytałam całą kolekcję i zostałam fanką tej
niezwykłej dziewczyny. Książka zawiera też mnóstwo ciekawych i zabawnych
rysunków, które na pewno wprawią was w świetny humorek! 

 Polecam, Zuzanna Marta

Oto fragment:
Hania Humorek żałowała, że lato już się skończyło. Nie chciało jej
się codziennie czesać. Nie chciało jej się uczyć ortografii. I nie
chciało jej się siedzieć koło Franka Perełki, który na lekcjach
zajadał się klejem. Hania Humorek miała Humorek. I to wcale nie
za dobry humorek. Paskudny. Humorek ze złą minką. Z łóżka nie
mógł jej wyciągnąć nawet zapach nowych kredek potworków.
- Pierwszy dzień szkoły!- zaśpiewała jej mama -Wstawaj z łóżka
isięubieraj.
Hania Humorek skuliła się pod kołdrą i nakryła głowę poduszką.
-Haniu? Słyszałaś, co powiedziałam?
-WRRR!- odparła Hania.
Będzie musiała przyzwyczaić się do nowej ławki i nowej klasy. Na
nowej ławce nie będzie naklejki w kształcie pancernika z jej
imieniem. W nowej klasie nie będzie jeżozwierza o imieniu
Stefan.[...] Mama znów wetknęła głowę do pokoju Hani.
- I uczesz się, dobrze?

Zuzanna Marta

Hania Humorek na jesienną słotę

zuza.marta@onet.pl
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Horoskop noworoczny

PSYCHOTEST

Czy będziesz
dobrym
uczniem w
nowym roku
szkolnym?
Zrób test, a
dowiesz się, czy
czeka cię sukces,
czy też nie należy
wiele oczekiwać. 

1. Kiedy masz
zadanie domowe :
a) odrabiasz je od
razu
b) jesteś zmęczony,
więc odpiszesz je
przed lekcją.
c) w ogóle nie
napiszesz .
2.Pani zadaje do
przeczytania
lekturę.

Książka jest dosyć
gruba, a masz
miesiąc na jej
przeczytanie. Co
robisz?
a)Od razu zabierasz
się do czytania.
b)Zaczniesz później,
a może trochę sobie
pomożesz
streszczeniem.
c)Przeczytasz
streszczenie i
zrobisz ściągi .
3. Musisz
przygotować
projekt na muzykę :
a) zrobisz go, bo
chcesz dostać dobra
ocenę.
b) może zrobisz , ale
nie masz ochoty.
c) nie zawracasz
sobie głowy takimi
głupotami.
4.Nauczyciel
zachęca uczniów
do udziału w
konkursie.
a)Zgłaszasz

się, lubisz poszerzać
swoją wiedzę i
rywalizować.
b)Chętnie wziąłbyś
udział, to zagadnienie
akurat dosyć Cię
interesuje, ale nie
chce ci się czytać
dodatkowych
tekstów.
c)Nawet nie
słuchasz, to nie dla
Ciebie.
Podsumowanie : 
Jeśli miałeś
przewagę
odpowiedzi:
a - Ten rok szkolny
będzie dla ciebie
udany. Masz szansę
na dobre miejsca w
konkursach i
wspaniałe wyniki w
nauce.
b - Jesteś  mądrą
osobą , ale Twoja
lenistwo czasami
bierze górę nad
chęciami. Spróbuj
bardziej wziąć się do
pracy.

c - Ten rok szkolny
nie zapowiada się
dobrze: braki zadania
, nieprzeczytana
lektura zemszczą się
wcześniej czy
później. Musisz coś
z tym
zrobić.Marnujesz
zbyt dużo czasu.
Ucz się więcej i
systematyczniej, nie
koncentruj się na
rzeczach, które Cię
nie rozwijają. 

Przygotowała -
Patrycja Korniat

Skorpion -
Kiepska
atmosfera w
klasie . W
przyszłym roku
czeka cię więcej
sukcesów.
Strzelec - Złe dni
to przeszłość.
Nie denerwuj się
! Wszyscy Cię
lubią!
Koziorożec -
Wciąż tęsknisz
za przyjacielem z
przeszłości. Nic
jednak nie
robisz! Do
dzieła!
Wodnik

- Ciekawe zajęcia
dodatkowe
sprawią, że
poczujesz się jak
w siódmym
niebie.
Ryby -
Atmosfera
zacznie się psuć.
Poucz się trochę
matematyki, a złe
dni miną szybko.
Baran - Nie
spocznij na
laurach. To że
teraz idzie Ci
dobrze, nie
znaczy, że tak
będzie zawsze.
Byk - Nie martw

się o klasówkę z
przyrody.  Zwróć
większą uwagę
na angielski,
nawarstwiają się
zaległości.
Bliźnięta - Twoje
kłopoty z historią
są przejściowe.
Wystarczy
systematyczna
praca.
Rak  - lubisz
matematykę, nie
przejmuj się więc
gorszą oceną.
Ważne, by nie
pojawiło się ich
więcej.
Lew - Najpierw

pomyśl, potem
działaj.Uważaj na
bruneta spod
znaku
skorpiona. 
Panna - Uważaj
nadciąga zła
passa. Możesz
stracić
przyjaciół.
Pamiętaj jednak,
przyszłość w
Twoich rękach.
Waga-Dlatego
głowa do góry.
Pozytywnie
spójrz w
przyszłość.
Nowy rok należy
do Ciebie!

koziorożec klipart
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Zwierzęta zimą

Sportowa rubryka dziewiątkę rozbryka

Czy
wiesz,
że...
·  Tatrzańskie
świstaki już we
wrześniu zapadają w
sen zimowy i śpią w
swoich norach.
·  Ślimak winniczek
na zimę zamyka
swoją muszlę twardą
płytą wapienną.
·  Jemiołuszki
przylatują do Polski
na zimę.

·  Wydry należą do
nielicznych ssaków
które zimą mogą
mieć młode.
·  Zimą w piwnicy
możemy spotkać
hibernujące
nietoperze.
·  W ogrodzie lub
lesie w którym rosną
drzewa iglaste
możemy spotkać
najmniejszego ptaka
Polski- mysikrólika.
Co zrobić aby
pomóc
zwierzętom

w tym trudnym
okresie jakim
jest zima?
1.  Dobrym
pomysłem jest
wywieszenie słoniny
do której  lubią
przylatywać nie tylko
sikory lecz także 
sójki, a nawet
dzięcioły duże.
2.  Weźmy udział w 
szkolnej składce na
jedzenie dla zwierząt
w schroniskach.
Tam karmy często
brakuje, a zwierząt
jest naprawdę dużo.

3.  Aby uratować
bezdomne koty,
otwórzmy okienka w
piwnicach.
Postawmy tam
kuwetę z piaskiem
lub żwirkiem,
przynośmy miseczki
z wodą i jedzeniem.
Możemy również
zbudować
prowizoryczne domki
czy budy.
 
Pomoc zwierzętom
podczas okresu
zimowego jest
bardzo ważna.

Kto jak nie my jest w
stanie zrobić coś na
rzecz tych
osamotnionych istot?
Nie bądźmy
egoistami.
Wystawiajmy miski z
jedzeniem, budujmy
prowizoryczne budy
czy karmniki. Każdy
gest jest dla nich
ważny. Zachęcajmy
innych do pomocy w
przetrwaniu w
surowych
warunkach, jakie
niesie zima. Nie
bądźmy obojętni.

Liczy się
każda
pomoc!

W tym roku okienko
transferowe było
wyjątkowo obfite.
Mamy do czynienia 
z naprawdę drogimi
transferami. Gareth
Bale przeszedł z
Tottenhamu (Anglia)
do Realu Madryt
(Hiszpania) za ok.
100mln euro - co
stanowi aktualny
rekord pod
względem kwoty.
Bale w poprzednim
sezonie zagrał w 34
meczach i strzelił 21
bramek. Ten  24 letni
walijski skrzydłowy
charakteryzuje się
fantastycznym
dryblingiem. Innym
dużym transferem
jest przejście
Edinsona Cavaniego
z Napoli (Włochy) do
Paris-Saint-Germain
(Francja) za 64,5 mln
euro.  Transferami o
których też dużo

się mówi jest
przejście Radamela
Falcao z Atletico
Madryt (Hiszpania)
do AS Monaco
(Francja) za 60 mln
euro i  transfer
Neymara z Santosu
(Brazylia) do
Barcelony
(Hiszpania) za 57
mln euro oraz
przeprowadzka
Mesuta Oezila z
Realu Madryt
(Hiszpania) do
Arsenalu (Anglia) za
50 mln euro.
Jednym z większych
transferów w Polsce
było przejście
Barrego Douglasa z
Dundee Utd
(Szkocja) do Lecha
Poznań i transfer
Henrika Ojamy z
Motherwell (Szkocja)
do Legii Warszawa.
Inne kraje nie
zapomniały

 o polskich
zawodnikach i dzięki
temu mamy kilka
naprawdę ciekawych
zmian. Aleksander
Tonev choć nie jest
Polakiem warto tu o
nim napisać,
ponieważ z Lecha
Poznań
przeprowadził się do
Aston  Villi (Anglia), a
Piotr Ćwielong
zmienił barwy
klubowe i ze Śląska
Wrocław przeniósł
się do VfL Bochum
(Niemcy) oraz
Mateusz Klich został
wytransferowany z
Wolfsburga (Niemcy)
do Zwolle (Holandia).
Aktualne tabele
największych lig
europejskich.
Francja
Ligue 1:
1.Paris-Saint-
Germain 40 pkt,
2.AS Monaco 38 pkt,
3.Lille 36 pkt,

4.Nantes 29 pkt,
Anglia
Premier League:
1.Arsenal 35 pkt,
2.Liverpool 30 pkt ,
3.Chelsea 30 pkt,
4.Manchester City 29
pkt,
Hiszpania
Liga BBVA:
1.Barcelona 40 pkt,
2.Atletico M.
40 pkt,
3.Real M. 37 pkt,
4.Athletic 29 pkt

Niemcy
Bundesliga: 1.Bayern
41 pkt,
2.Bayer L. 37 pkt,
3.Borussia D. 31 pkt,
4.Borussia M. 31 pkt,
Włochy
Serie A:
1.Juventus 40 pkt,
2.AS Roma 37 pkt,
3.Napoli 32 pkt,
4.Inter 28 pkt,
Polska
Ekstraklasa:
1.Legia 40 pkt,

2.Górnik 37 pkt,
3.Wisła 34 pkt,
Szkocja
Scottish Premier
League:
1.Celtic 36 pkt,
2.Inverness 29 pkt,
3. Dundee 26 pkt
Sporty zimowe
Skoki narciarskie
Słabszą formę
Kamica Stocha w
tym roku
rekompensuje nam
postawa Krzysztofa
Bieguna. Został on
drugim w historii
polskim liderem
pucharu świata. Jest
to bardzo młody 19-
sto letni zawodnik
klubu LKS Sokół
Szczyrk.
 Zadebiutował  w
zawodach które
odbyły się 8 stycznia
2011 roku w ramach
FIS Cup na skoczni
w Szczyrbskim 
Jeziorze.

Swój rekord życiowy
w długości skoku
ustanowił w
Oberstdorfie, a
wynosił on 197,5m.
W swojej gablocie z
medalami ma:
- srebro za
Drużynowe
Mistrzostwa Świata 
Juniorów w 2013
roku,
- złoto zdobyte w
Drużynowym
Olimpijskim
Festiwalu Młodzieży
Europy w 2011 roku,
- brąz zdobyty w
Letnim Pucharze
Kontynentalnym w
2013 roku,
Klasyfikacja pucharu
świata
1.G.Schlierenzauer
216 pkt,
10.K. Biegun 113 pkt,
12.M. Kot 99 pkt,
13.P. Żyła 98 pkt,
21.K. Stoch 50 pkt,
28.J. Ziobro 29 pkt,
42.D.Kubacki 10 pkt


	Witajcie w nowym roku szkolnym!
	Koleżanki i koledzy!
	Witamy po wakacyjnej przerwie. Wakacje dawno już za nami, ale to nie jest powód do rozpaczy. W czasie roku szkolnego też może być zabawnie.
	będzie reaktywacja gazetki szkolnej KAKTUS .
	Znajdziecie tu humor, horoskop, psychotest, sport  i wiele innych atrakcji. Mamy nadzieję, że przyjmiecie  KAKTUSA  z życzliwością. Czekamy na konstruktywne uwagi i zapraszamy do współpracy. Redaktor naczelna Renata Jarosz
	Postanowiliśmy jednak iść z duchem czasu. Będziemy ją wydawać on-line. Na jej łamach chcemy informować o tym, co dzieje się w naszej szkole ciekawego i umilać Wam zmagania z edukacją.
	A oto redakcja KAKTUSA w składzie:(od lewej) Karolina Czapkowicz, Patrycja Korniat, Hanna Stec, Zuzanna Marta, Weronika Rybus,Kamil Rojek oraz Jakub Pawlina.
	W naszej szkole zawsze dzieje się wiele ciekawych rzeczy.
	Wszyscy chodzimy do V b. Zapraszamy do zabawy w dziennikarzy także koleżanki i kolegów z innych klas.
	Jedną z nich

	Święto Orląt - nasze święto
	Uroczyste obchody Święta Patrona naszej szkoły 21 i 22 listopada przed Grobem Nieznanego Żołnierza, zgromadziły uczniów, nauczycieli oraz wielu znakomitych gości. Przykuły też uwagę przechodniów. Nic dziwnego,wydarzenie było niecodzienne, a program artystyczny przygotowany przez naszych kolegów pod kierunkiem Pani Renaty Sobkowiak jak zwykle stał na najwyższym poziomie.

	Co za nami...
	Co przed nami...
	·  Zanim nastąpi ten najbardziej oczekiwany dzień w roku, staramy się pamiętać o potrzebujących. Zebrane przez uczniów naszej szkoły produkty spożywcze już dotarły do polskich rodzin na Ukrainie.  ·  Świetlica szkolna zaprasza na przedświąteczny kiermasz. Dochód ze sprzedaży ozdób świątecznych, jak co roku, przeznaczony będzie na cele charytatywne. W tym roku - cel najbliższy naszemu sercu. Wiecie, jaki. Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli i życzymy udanych zakupów.

	ORLĘTA LWOWSKIE - nasz Patron
	Kim były Orlęta? O co walczyły? Gdzie leży Lwów - ich rodzinne miasto? Dlaczego nie znajdziecie go teraz na mapie Polski? Czy znacie odpowiedzi na te pytania? Powinniście. Zobowiązuje Was do tego nasz Patron. Poczytajcie zatem i uzupełnijcie braki w wiedzy.
	Lwów...
	BRONILI SWOJEGO UKOCHANEGO MIASTA...
	„Polegli, abyśmy żyli wolni"

	Kto czyta, nie błądzi:)
	Hania Humorek to idealna książka na nudę. Napisała ją Megan Mc Donald. Jej głównymi bohaterami są Hania i jej młodszy brat Smrodek. Hania to typowa uczennica o niezwykle częstych humorkach. Chodzi do szkoły, ma przyjaciół, ale też wrogów. Jest pomysłowa i słowna, a kiedy coś postanowi, to na pewno tego dokona. Lubi zwierzęta i chce zostać lekarzem. Razem ze swoimi przyjaciółmi wpada na pomysł założenia klubu SR. Sprawdźcie, co oznacza ten skrót! Zachęcam do przeczytania książki w całości, a kiedy Was wciągnie -  do sięgnięcia  po kolejne części! Przeczytałam całą kolekcję i zostałam fanką tej niezwykłej dziewczyny. Książka zawiera też mnóstwo ciekawych i zabawnych rysunków, które na pewno wprawią was w świetny humorek!
	Na nudne, jesienne wieczory nasza biblioteka poleca najlepsze nowości:

	Polecam, Zuzanna Marta


	Hania Humorek na jesienną słotę
	Oto fragment: Hania Humorek żałowała, że lato już się skończyło. Nie chciało jej się codziennie czesać. Nie chciało jej się uczyć ortografii. I nie chciało jej się siedzieć koło Franka Perełki, który na lekcjach zajadał się klejem. Hania Humorek miała Humorek. I to wcale nie za dobry humorek. Paskudny. Humorek ze złą minką. Z łóżka nie mógł jej wyciągnąć nawet zapach nowych kredek potworków. - Pierwszy dzień szkoły!- zaśpiewała jej mama -Wstawaj z łóżka isięubieraj. Hania Humorek skuliła się pod kołdrą i nakryła głowę poduszką. -Haniu? Słyszałaś, co powiedziałam? -WRRR!- odparła Hania. Będzie musiała przyzwyczaić się do nowej ławki i nowej klasy. Na nowej ławce nie będzie naklejki w kształcie pancernika z jej imieniem. W nowej klasie nie będzie jeżozwierza o imieniu Stefan.[...] Mama znów wetknęła głowę do pokoju Hani. - I uczesz się, dobrze?

	PSYCHOTEST
	Czy będziesz dobrym uczniem w nowym roku szkolnym?

	Horoskop noworoczny
	Skorpion - Kiepska atmosfera w klasie . W przyszłym roku czeka cię więcej sukcesów. Strzelec - Złe dni to przeszłość. Nie denerwuj się ! Wszyscy Cię lubią! Koziorożec - Wciąż tęsknisz za przyjacielem z przeszłości. Nic jednak nie robisz! Do dzieła!
	- Ciekawe zajęcia dodatkowe sprawią, że poczujesz się jak w siódmym niebie.
	się o klasówkę z przyrody.  Zwróć większą uwagę na angielski, nawarstwiają się zaległości.
	pomyśl, potem działaj.Uważaj na bruneta spod znaku skorpiona.
	Panna - Uważaj nadciąga zła passa. Możesz stracić przyjaciół.
	Ryby - Atmosfera zacznie się psuć. Poucz się trochę matematyki, a złe dni miną szybko.
	Bliźnięta - Twoje kłopoty z historią są przejściowe. Wystarczy systematyczna praca.
	Pamiętaj jednak, przyszłość w Twoich rękach.
	Baran - Nie spocznij na laurach. To że teraz idzie Ci dobrze, nie znaczy, że tak będzie zawsze.
	Rak  - lubisz matematykę, nie przejmuj się więc gorszą oceną. Ważne, by nie pojawiło się ich więcej.
	Waga-Dlatego głowa do góry. Pozytywnie spójrz w przyszłość. Nowy rok należy do Ciebie!
	Wodnik
	Byk - Nie martw
	Lew - Najpierw
	Sportowa rubryka dziewiątkę rozbryka

	Zwierzęta zimą
	Czy wiesz, że...
	w tym trudnym okresie jakim jest zima?
	Liczy się każda pomoc!
	Co zrobić aby pomóc zwierzętom



