
Nasza Szesnastka

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 16
Krakowskie Przedmieście
11
97-300, Piotrków
Trybunalski

Numer 2 10/14

                    Rok szkolny trwa...

.

Niech szkoła w dom się wspólny zmienia!
Praca wychowawcy to praca niełatwa,
Bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
Lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
Aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
Który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
Jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie. 

Chcielibyśmy życzyć wszystkim
Nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi
Wszystkiego Co Najlepsze. :) 

   
     Uczniowie z SP 16 

Halloween – zwyczaj związany z
maskaradą i odnoszący się do święta
zmarłych, obchodzony w wielu krajach
nocą 31 października, czyli przed dniem
Wszystkich Świętych. 

Głównym symbolem święta jest
wydrążona i podświetlona od środka dynia
z wyszczerbionymi zębami. Innym
popularnym motywem jest duch.

           *** Nadeszła Jesień ***
 Nadeszła jesień. 
 Srebrzysty deszczyk pada już od rana. 
 W dżungli lecą liście złociste, migają
 srebrzycie, 
 Za promienistym wiatrem podążając. 
 Wiewiórki i pszczółki zapasy już mają. 
 Kaczki, gęsi babie lato zauważają. 
 Mrówki mglistą drogą podążają. 
 Nadeszła jesień, mroźna i pracochłonna. 
 Lecz nie dla rolnika i ogrodnika. 
 Jednak świt nie czeka, a do zimy droga
 niedaleka. 

...

.

Zuzia
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- Jasiu, dlaczego wnosisz na
paluszkach to wiadro z wodą do
sypialni?
- Bo tata prosił, żeby go o piątej po
cichu obudzić...

                                Śmiech to zdrowie ;)

                                        Dowcipy   
                                              o         
                                                           

                                              Jasiu

Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie
maseczkę na twarz. 
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta. 
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać
maseczkę. 
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?!

W klasie nauczycielka mówi do uczniów:
- Chciałabym, żebyście dziś byli bardzo cicho i
spokojnie, moi drodzy. Okropnie boli mnie głowa. 
- Przepraszam! - mówi Jasio. - Czemu pani nie zrobi
tego, co zawsze robi moja mama, kiedy boli ją głowa?
- A co robi twoja mama?!
- Każe mi iść się bawić na dwór.

mama i Jaś

Na lekcji geografii:
- Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją od
południa - mówi nauczycielka.
- A przed południem z kim graniczyło? - dopytuje się
Jasio.

- Jasiu czy to prawda, że Twój
dziadek stracił język podczas
wojny?
- Prawda.
- A jak to się stało?
- Nie wiem, dziadek nigdy nam o
tym nie opowiadał.

wpółczucie

Kim

Kim
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Koszule w szkocką kratę w tym 
sezonie jak najbardziej.

  ,,Parki'' podbijają         
nasze szafy.

,,Parki'' to  wierzchne okrycia ,które są
bardzo modne w tym sezonie. Wszyscy
dookoła je noszą, są to kurtki
najmodniejsze w kolorach zgniłym
zielonym i granatowym. Posiadają złote
zdobienia wpleciony sznureczek
uwydatniający nasze talie. Kurtki te
najciekawiej wyglądają z wielkim futrem
przy kapturze, jednak nie wszystkim to
pasuje. Na wiosnę preferowane są bez
futra, ale na tę porę i pogodę, futra są w
sam raz.  Zimowa ,,parka'' w środku
powinna posiadać baranka, a wiosenna
pełnić funkcję lekkiego płaszczyka, bądź
narzutki.

Koszule i inne części garderoby
w szkocką kratę są hitem
sezonu. W przypadku koszul
można nosić je przewiązane na
biodrach, rozpięte- z widoczną
koszulką lub zapięte pod samą
szyję. Spódniczki zaś                   z
jednokolorową bluzką oraz       z
zakolanówkami białymi lub
czarnymi. Leginsy wyglądają
fajnie z bluzką posiadającą np.
napis lub kołnierzyk w kratę.

Małgorzata Socha

Parka

:)

:)
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Dzikie Wino
Winobluszcz , dzikie wino , to
rodzaj rośliny pnącej, która jest
łatwa do utrzymania.
Pięknie wygląda zwłaszcza  
jesienią, gdy zmienia kolor na
czerwony oraz gdy porośnie
brzydki dotąd mur,  płot lub ścianę
domu.  Ta roślina ma 13 gatunków,
a jej dzika odmiana rośnie tylko w
Azji wschodniej oraz w Ameryce
Północnej . Ale to nie wszystko o tej
roślinie.

Dynie
Dynia to roślina jednoroczna .Wykorzystuje się ją w kuchni przyżądza się
ją na wiele sposobów . Na święto Halloween wycina się w nich twarze.
Obejmuje 20 gatunków , ale dzika występuje tylko w Afryce.

Wycinanie w dyni
Dekoracje z dyń na Halloween są najpopularniejszym sposobem
ozdabiania domów i mieszkań w okresie jesiennym. Za pomocą dłuta
artystycznego, nożyka i zwykłego wycinacza do skórek paznokci możesz
wyciąć nawet najstraszniejszą twarz .
A to kilka kroków, które  pomogą ci w wycinaniu:
1.dokładnie umyj i wysusz dynie . / 2. obetnij górną część dyni .
3. wyjmij miąższ z dyni./ 4. wytnij miąższ i włóż świeczkę.

JARZĘBINA
Jarzębina – roślina łatwa w uprawie , ślicznie wyglądająca jesienią . Ale
oprócz tego jej owoce czasami jedzą wiewiórki oraz ptaki. To gatunek
rośliny wieloletniej. Występuje w Europie . W Polsce pospolity na całym
obszarze.
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  Bella Skyway Festiwal

    Miejsca i zakątki

Jeżeli chodzi o miejsce
związane z Halloween, jedna
z podrzeszowskich
miejscowości nazywa się
Straszydle. Jednak oprócz
nazwy, nie ma tam nic
ciekawego. Ciekawszą
rzeczą jest Festiwal Dyni,
który odbywa się we
Wrocławiu. W tym roku
nowy rekord Polski pobiła
Karolina, 600 kilogramowe
warzywo. Dynia pochodzi z
Zelowa, niedaleko
Bełchatowa i rosła 16
kilogramów na dobę. 

Toruń zna chyba każde dziecko. Każdemu się pewnie
kojarzy z Kopernikiem i piernikami. Zaś jeszcze jedną
rzeczą, z którą powinien się  kojarzyć Toruń, jest
festiwal świateł: Bella Skyway Festiwal. Na tej imprezie
(na której byłem i gorąco polecam przyjazd), w
centrum Starego Miasta są różne instalacje świetlne z
efektem muzycznym. Nie da się tego opisać - trzeba
po prostu zobaczyć! Festiwal został okrzyknięty
najlepszym produktem reklamowym Polski w 2014
roku.

Bella Skyway Festiwal

Dyńki

Piter

Piter
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             Rywalki

            Wakacje z duchami

W tym wydaniu gazetki
powracamy już z normalnymi
tematami. Ja opowiem wam
dzisiaj o dwóch ciekawych
książkach, które warto
przeczytać w wolnym czasie. Są
to ,,Rywalki" Kiery Cass i
,,Wakacje z duchami" Adama
Bahdaja. Mam nadzieję, że mimo
tego, iż macie również lektury do
przeczytania, te książki też was
zaciekawią i postanowicie je
przeczytać.

,,Rywalki", główną bohaterką jest America, która
mieszka wraz ze swoimi rodzicami i dwoma
braćmi. Na życie zarabia poprzez śpiewanie
podczas różnego rodzaju uroczystości. Nastolatka
mimo iż żyje biednie, każdego dnia stara się
czerpać z życia jak najwięcej, aby nie zmarnować
ani chwili cennego czasu. Pewnego dnia książę  Ilei
zaczyna szukać dla siebie żony. Ogłasza konkurs,
w którym mogą uczestniczyć wszystkie
dziewczyny od szesnastego do dwudziesietego
roku życia. Dopiero tutaj zaczyna się wielka
przygoda Americi.

,,Wakacje z duchami", główni
bohaterowie to Perełka, Paragon i
Mandżaro. Akcja rozgrywa się niedaleko
leśniczówki. Chłopcy wybudowali w lesie
szałas i postanowili tam założyć klub
detektywów. Wieczorem podczas
wspólnej kolacji zauważyli dziwne błyski
nad zamkiem. Dowiedzieli się, że krążą
legendy o duchach w tym zamku. Na
początku dzieci były przekonane, że to
tylko sposób na przestraszenie
poszukiwaczy skarbów znajdujących się
w tym zamku. Próbują, również odnaleźć
sprawców kradzieży cennych obrazów.
Chłopcy postanawiają podjąć się
rozwiązania obydwu tych zagadek.

Warto
przeczyta
ć
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