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                   Kwitną zniczami
                   Ciemne chodniki.
                   Jesienne kwiaty,
                   Błędne ogniki
                              Palą się znicze...
                   Dziesiątki, setki,
                   Tysiące zniczy…
                    Nikt ich nie zliczy…
                    Przechodzą ludzie,
                    Schylają głowy.
                    Wśród żółtych liści
                    Listopadowych
                                 Palą się znicze…
                             
                                Danuta Wawiłow „Znicze” (fragm.)
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A JEST TAK...

Rozbudowa szkoły

   Podczas Dnia Edukacji Narodowej nowe skrzydło szkoły zostało
oficjalnie otwarte.

Wówczas do szkoły przybyło obecne grono pedagogiczne,
wcześniejsi nauczyciele oraz obecni uczniowie.
Pierwsze plany rozbudowy pojawiły się w 2009 r. Rozbudowa
zaczęła się na wiosnę 2013 r.

Zaczęto od wykopania dołu pod szatnie, która mieści się w piwnicy i obejmuje 300 m2.
Następnie wylano pierwsze fundamenty i postawiono parter i piętro. Późnym latem
zakończono ocieplenie i malowanie szkoły oraz wymieniono okna w starszej części
szkoły. W 2014 r. wykończono sale lekcyjne, zbudowano nową kotłownię,
rozbudowano stołówkę oraz powiększono bibliotekę zmieniając jej miejsce.

    W sumie szkoła została powiększona o 900 m2. Doszło w sumie
sześć sal lekcyjnych, duża szatnia, nowa stołówka i biblioteka.
Pojawiło się, więc o wiele więcej miejsca. My uczniowie, bardzo
cieszymy się z tych zmian.                      przyg. Kamil Skorupa
                    
                

K. Skorupa
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W październiku odbył się bardzo ważny dzień w naszej
szkole, wtedy właśnie nastąpiła uroczystość
pasowania na ucznia. Teraz pierwszoklasiści są
oficjalnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim. Na
uroczystość zaproszonych zostało wielu gości,
między innymi rodzice i przedstawiciele grona
pedagogicznego. Uroczystość poprowadzona została
przez uczennicę klasy VI - Beatę Barcikowską. Mali
artyści przygotowali na ten dzień krótką część
artystyczną. Było śpiewanie wesołych piosenek oraz
recytacja krótkich, zabawnych wierszyków. Każdego
rozbawił niejeden z nich. Tuż po występach
„pierwszaków” nadeszła oficjalna część inauguracji.
Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w składzie
( Patrycja Pieńkowska, Kinga Olbińska i Wiktor
Łażewski) - wprowadził sztandar.W tym czasie
przedstawiciele klas pierwszych przygotowali się do
ślubowania. Chwilę po tym, pani Dyrektor specjalnym
ołówkiem pasowała każdego z uczniów. Po całej
uroczystości, rodzice wraz z dziećmi udali się na
poczęstunek.     Przyg. Mateusz Miszczak

PASOWANIE NA UCZNIA

PASOWANIE NA UCZNIA PASOWANIE NA UCZNIA

PASOWANIE NA UCZNIA PASOWANIE NA UCZNIA

Mateusz Miszczak

Mateusz Miszczak Mateusz Miszczak

Mateusz Miszczak Mateusz Miszczak
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Po długim okresie oczekiwania
możemy wreszcie zaprosić
naszych uczniów do nowego
pomieszczenia biblioteki. Już
dziś zapraszamy do korzystania
z naszych zbiorów i pełnej oferty
edukacyjno-kulturalnej
biblioteki. Dziękujemy
wszystkim uczniom, którzy
swoją ciężką pracą wspomogli
bibliotekę podczas przenoszenia
i porządkowania księgozbioru.

POCZĄTEK

PODCZAS PRZERWY... PODCZAS PRZERWY

PODCZAS PRZERWY... PODCZAS PRZERWY

R. Rymarz

R. Rymarz R. Rymarz

R. Rymarz R. Rymarz
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HALLOWEEN DYNIE

                                                Halloween
Coraz częściej zdarza się, że w naszym kraju wiele dzieci
obchodzi Halloween. Można wtedy zobaczyć na ulicach
dzieciaki poprzebierane za potwory, wampiry,
czarownice, no i duchy. Chodzą po domach i zbierają
słodycze. W ogródkach można zobaczyć powycinane
dynie ze świeczkami w środku. Te ogniki mają
symbolizować dusze zmarłych. W Irlandii dzieci
przychodzą poprzebierane w Halloween do szkoły.
Ciekawe czy ten zwyczaj przyjmie się i u nas w szkole?
                      M.

Zwyczaje na Halloween:
Scary farm - Młodzież oprócz organizowania domowych imprez często odwiedza tzw.
straszne farmy - zaadoptowane na ten cel duże przestrzenie, gdzie tworzone są
specjalne scenerie, wyglądające niczym wystrój planu filmów grozy, tj. jak Drakula czy
Mumia.
Cukierek albo psikus -  W Halloween dzieci chodzą z pojemnikami na cukierki po
okolicy 
i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać cukierka, otrzymuje od dzieci  w
zamian psikusa.
Apple bobbing -  Należy bez użycia rąk ogryźć jedno z jabłek pływających w miednicy 
z wodą. Jabłko nieuszkodzone  to szczęście w nadchodzącym roku.
Inne zabawy - Inne zabawy to również przeskakiwanie przez świeczki, które są
rozstawione w kole na ziemi. Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące
w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzucanie orzecha do płonącego ogniska. Jeżeli
orzech pęknie z trzaskiem, oznacza to odwzajemnioną miłość. Inną popularną zabawą
jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach ciastek i owoców. W ten dzień
również istnieją różne formy wróżbiarstwa, np. wróżenie ze spodków.     Patrycja
Włodarska

P. Włodarska

Sebastian Kubiszewski Marysia Dobrołęcka
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Hallowyn

Halloween HALLOWEEN

DYNIA

W galerii
prezentujemy
prace
plastyczne 
dzieci z naszej
szkoły. 
Zapraszamy!

W noc Halloween strzeż
się!
Amulet swój miej!
Gdy duchy zobaczysz,
Jak najprędzej wiej!
Dyni daj buziaka
To nie żadna draka
Że ducha nie boisz się ty
Wiej razem z nim!
                   O. Dobrołęcka

Marysia Dobrołęcka

Marysia Dobrołęcka Oliwia Dobrołęcka

Oliwia Dobrołęcka



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 3 11/2014 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Głos Szkoły

Agnieszka Chylińska – ma 38 lat. Jest piosenkarką
i jurorką programu telewizyjnego „Mam Talent” oraz
prowadzącą audycję w Radio  RMF FM. Bardzo mi się
podoba jej głos i wykonywana przez nią muzyka.
Polecam wszystkim. Dominik Miszczak.

Cristino Ronaldo - urodził się w Tunchal w Santo Antonio na Wyspie
Madera. Ma starszego brata i dwie starsze siostry. Przydomek „Ronaldo”
otrzymał od ojca na cześć amerykańskiego prezydenta Ronaldo Regana. 
Klubową karierę rozpoczął w wieku ośmiu lat w klubie gdzie sprzątał jego
ojciec. W wieku 10 lat zainteresowały się nim dwa największe Kluby
sportowe a ostatecznie karierę rozpoczął w CD Nacional. W 2009 roku
Ronaldo został oficjalnie ogłoszony piłkarzem Realu i tym samym stał się
najdroższym piłkarzem w historii. Na jego prezentacji zjawiło się ponad 80
tysięcy widzów, co również jest rekordem. Wcześniejszy rekord pod tym
względem należał do Diego Maratony. Cristino Ronaldo jest moim
ulubionym sportowcem.
Igor Michalski

Moim idolem jest Kamil Bednarek. Urodził się w1991 roku.  W latach 2008-
2012 był wokalistą zespołu Star Guard Muffin , od roku 2012 prowadzi
karierę solową.  Po zajęciu II miejsca w programie telewizyjnym „Mam
talent” jego kariera nabrała zawrotnego tempa. Pod koniec 2010 roku,
razem z zespołem Star Guard Muffin wydał debiutancką płytę „Szanuj”,
która sprzedała się w nakładzie potrójnej platyny. Kamil jest moim idolem
dlatego, że spełniał swoje marzenia i nigdy z nich nie rezygnował.
Najlepszym tego przykładem jest fakt ,że zawsze chciał pojechać na
Jamajkę i zrealizował to marzenie w roku 2010 wraz ze swoim zespołem .
Zaimponował mi tym, że nawet z tak specyficznego gatunku muzycznego
jak reggae potrafił zrobić tak rytmiczną i wpadającą w ucho muzykę.
Chciałbym być tak wytrwała osobą jak on i dojść kiedyś tak
daleko.                   Konrad Błaszczyk  

Agnieszka Chylińska

Cristiano Ronaldo

Nickelback

Kamil Bednarek

Nickelback - kanadyjski zespół założony w 1995 roku w
Kanadzie. Jego członkami są: Chad Kroeger (wokalista i
gitarzysta), Mike Kroeger (basista), Daniel Adria
(perkusista), Ryan Peake (gitarzysta). Grupa zajmuje się
muzyką z pogranicza rocka i hard rocka. Największą
sławę grupie przyniosło wydanie płyt: „Silver Side Up” w
2000 roku i „The State” w 2001 roku oraz utworu, który
stał się przebojem - „How Sou Remind Me”. Zespół
sprzedał około 31 milionów płyt na całym świecie.
Wykonują takie gatunki muzyki jak: rock alternatywny,
post grunge, hard rock, metal alternatywny. Polecam.
Ania Pytkowska.

Int.

Int.

Int.

Int.
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                      „Jesienne liście”
    Jesienne liście nie raz widzieliście,
             spadają z drzew jesienią,
        wszystkimi kolorami się mienią,
   na drzewach rosną jesienią i wiosną.
    Wiosną zielone a jesienią czerwone,
              W zimie zaś liści nie ma,
             A na wiosnę pąk rozkwita,
          I radosnymi kwiatami nas wita.

C.Pytkowski, D. Pętlak, M.Kaczorowski, A. Koźlicki, B.
Zbąszyński, J. Pająk, M. Kuś, K. Dudek

KLASA IVA

KLASA IVA

KLASA IVA

                        „Jesień jest piękna”
               Lato się kończy i jesień przychodzi.
                       Zaraz się zacznie zima.
                Zima jest zła a jesień przepiękna.
                           My jesień wolimy.
                       I z niej się cieszymy.
                Jesień ze sobą kosz liści niesie.
               Za nią zwierzątka parami biegają.
                         Jesień jest piękna!
                         -krzyczą i śpiewają.
                    Drzewa gołe gałęzie mają.
                  Wciąż z nich liście spadają.
                W trawie grzyby pięknie lśnią.
                 Tak to właśnie jest jesienią.
           Lato się kończy i jesień przychodzi.
                   Zaraz się zacznie zima.
            Zima jest zła a jesień przepiękna.
                       My jesień wolimy.
                    I z niej się cieszymy.
O. Miszkurka, M. Więcek, J. Gołębiowska, O. Stasiak,
A. Modzelewska, W. Ratajczyk, A. Płociński

                          
                            „Jesień”
          Już październik jest za płotem.
                Przeszedł poprzez sad.
               Pomalował liście złotem.
                  Zaczarował cały świat.
               Jakai piękny jest ten czas
             Jakie wszystko błyszczące.
               Nie opuszczaj  nigdy nas
             Z tobą niech będzie słońce.

                            W. Szczepaniak

R. Rymarz

R. Rymarz

R. Rymarz
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Nr.1 Wyrak Filipiński. To małe zwierzątko z ogromnymi oczami to wyrak
filipiński. Należy do drapieżnych ssaków naczelnych. Ma od 15 do 18 cm
wysokości. Za dnia leniwie i prawie bez ruchu siedzi na gałęziach, nocą
poluje. Krótka szyja jest bardzo zwrotna i umożliwia obrót głowy prawie o
180 stopni. To niepozorne zwierzę ma świetną skoczność, maksymalnie
nawet do 6 m. Co ciekawe, wyraki mają świetny wzrok
i słuch. Turystów hipnotyzują obojętnym, ale jakże przyciągającym
spojrzeniem...  Spójrzcie...

Nr.2  Palczak Madagaskarski. Palczak madagaskarski jest gatunkiem
małpiatki, jedynym współcześnie żyjącym przedstawicielem rodziny
palczakowatych. Można go spotkać na wschodnim i północno-zachodnim
wybrzeżu Madagaskaru. Trudno powiedzieć czy jest bardziej brzydki, czy
bardziej uroczy. Ma ciało wielkości kota, z dużą głową, krótkim pyskiem i
puszystym ogonem. Uwagę zwracają jego duże uszy oraz chwytne palce
u rąk i nóg. Ten mały brzydal pełni jednak bardzo pożyteczną rolę. Szuka
w korze drzewa szkodników, które wyciąga długim środkowym palcem.
Palczak żyje średnio 20 - 25 lat. Przed wojną został uznany za gatunek
wymarły, ale w latach 60-tych został odkryty na nowo. Niestety nadal grozi
mu wyginięcie.

Nr.3 Leniwce. To bardzo intrygujące zwierzęta, którym niektórzy z nas
zazdroszczą trybu życia. Mieszkają w lasach Ameryki Środkowej i
Południowej. Cały dzień spędzają prawie nieruchomo, wisząc na gałęziach
drzew do góry nogami. Jedzą liście z jednego drzewa dotąd aż się
skończą i dopiero wtedy zmieniają miejsce. Leniwce potrafią obracać
głowę prawie dookoła siebie, nie poruszając reszty ciała. Są bardzo
łagodne, zachowują się tak, jakby wszystko robiły przez sen i tak pewnie
jest w rzeczywistości, bo przesypiają większość dnia. Na ziemi nie czują
się zbyt dobrze. Długie pazury i przednie kończyny przeszkadzają im w
chodzeniu. Futerko leniwców składa się z grubych, ostrych włosków, na
których rosną zielone glony. 

WYRAK FILIPIŃSKI

PALCZAK MADAGASKARSKI

LENIWIEC

PIGMEJKA

Nr.4  Pigmejka. Pigmejka to najmniejsza na świecie małpa, a zarazem
jeden z najmniejszych gatunków ssaków naczelnych. Mierzy od 14 do 20
centymetrów - mieści się więc na ludzkiej dłoni. Zamieszkuje lasy
deszczowe zachodniej Brazylii, południowo-wschodniej części Kolumbii
oraz wschodnich obszarów Ekwadoru i Peru. Nazywana jest często
małpką kieszonkową (pocket monkey). Żyje w parach lub małych grupach
(do 6 osobników). Żywi się m.in. liśćmi i owadami. Doskonale wspina się
po drzewach dzięki przystosowanym do tego celu pazurom. Jest słodka i
urocza, przez co często zamiast w lesie mieszka w ludzkich domach

Najdziwniejsze zwierzęta świata. Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo zadziwiające
potrafią być zwierzęta . Dzielimy planetę z bardzo oryginalnymi gatunkami. Szkoda, że większość z nich
zagrożona jest wyginięciem. Przedstawiamy zestawienie najciekawszych zwierząt świata , które wyglądem 
różnią się od tutejszych – nieznane , ale ciekawe. Są śmieszne, brzydkie, dziwne. Oto nasz subiektywny ranking
- najdziwniejsze zwierzęta świata.                     MARYSIA I MAJA OSIŃSKIE

M.M. Osińskie

M. M. Osińskie

M. M. Osińskie

M.M. Osiński
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Nr.5  Tamaryna Wąsata. Kto ma taki sumiasty wąs? Tamaryna wąsata -
małpka z rodziny pazurkowców. Występuje w Ameryce Południowej, w
zachodniej Brazylii, we wschodnim Peru i w północno-wschodniej Boliwii.
Zamieszkuje bogate w liany lasy deszczowe na nizinach na wschód od
Andów, a w obrębie krawędzi dorzecza Amazonki, preferuje drzewa
rosnące nad wodą. Z tym małym pyszczkiem i ogromnym wąsem
wygląda przezabawnie, dlatego zaliczamy ją do najbardziej uroczych
zwierząt świata.

Nr.6  Skoczek Pustynny
W naturze zamieszkuje Saharę i jest doskonale przystosowany do życia
na terenach pustynnych. Bardzo długie łapki pozwalają na wykonywanie
długich skoków , a wielkie uszy nie tylko wyłapują każdy dźwięk, ale
pomagają tez w chłodzeniu organizmu. Doskonale obywają się bez picia
wody - wystarcza im wilgoć z powietrza, zawarta w pokarmach i
pochodząca ze spalania tłuszczu . W naturze skoczki dnie spędzają w
głębokiej, chłodnej norze, a wieczorem wychodzą na powierzchnię. W
hodowli również jest to zwierzę o nocnym trybie życia (wystarczy spojrzec
na ich ogromne oczy), ale można je przyzwyczaic także do aktywności w
dzień. Skoczki egipskie łatwo oswajają się z człowiekiem, są przyjazne i
ciekawskie.

Nr.7 Piesek preriowy
Występuje w Ameryce Północnej i Środkowej. Spokrewnione z
wiewiórkami. W chwili zagrożenia wydają odgłosy podobne do szczekania
, zamieszkują prerie. Te nieduże gryzonie kopią nory pełne tuneli i komór,
w których potrafi mieszkać nawet kilkanaście tysięcy dojrzałych i młodych
osobników. Mieszkają w koloniach . Są roślinożerne. Kolonia skupiająca
25000 osobników zjada tyle pożywienia, co 100 krów lub 800 owiec, przez
co od wielu lat gryzonie te są tępione przez farmerów uważających je za
szkodniki.

Nr.8 Kieszonkowy jelonek
Choć rozmiarami zbliżony jest do ratlerka, jego bliższym krewnym jest
jeleń. W jego rodzinnych stronach kanczyle zwane są także myszo-
jeleniami. Te zamieszkujące Azję i Afrykę zwierzęta są najmniejszymi
żyjącymi przedstawicielami ssaków kopytnych.

TAMARYNA WĄSATA

SKOCZEK PUSTYNNY

PIESEK PRERIOWY

KIESZONKOWY JELONEK

M.M. Osińskie

M.M. Osińskie

M. M. Osińskie

M. M. Osińskie
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TWARZ PORTRET

                                                                 „Zwykły dzień zwykłego ucznia”
Dzień zaczyna się raczej rutynowo. Budzik nastawiony na siódmą piętnaście nie zdołał mnie obudzić.
Przecieram oczy, a widok zegarka wiszącego na ścianie sprawia, że zrywam się na równe nogi.
- Znowu zaspałem! – Krzyczę. Biegnę szybko piętro niżej do łazienki. Szybkie mycie zębów, lekki przegląd - Jest
„okej' - Stwierdzam i idę się ubrać. Szafa świeci pustkami. Trudno, ubiorę starą parę dżinsów z dziurą na kolanie
- Ech pechowy dzień... Biorę do ręki plecak, zbiegam do kuchni po drugie śniadanie i wypadam z domu jak
strzała, prosto na przystanek.
- O nieee! - Myślę, gdy widzę tył mojego autobusu.
- Następny jest piętnaście po ósmej. - Oznajmia kobieta, która czeka na autobus numer czterysta dwa.
- Dziękuję – Odpowiadam i wtedy zaglądam do plecaka i sięgam po zeszyt od matematyki. 
- Trzynasty kwietnia, sprawdzian z pierwiastków. O rany, spóźnię się na najważniejszą dziś lekcję. Chwilę
później podjeżdża autobus. Wchodzę i chcę zająć miejsce. - Wszystko zajęte – Trudno, postoję. Pięć
przystanków dalej… nic innego jak oczywiście:
- Poproszę bilet do kontroli - Sięgam więc do kieszeni i kolejne zaskoczenie. Brak biletu. No tak, został na
parapecie. - Najgorszy dzień w moim życiu – myślę. Już nic gorszego mi się dziś nie przytrafi – Muszę jednak
wysiąść z autobusu. Na nic wszystkie tłumaczenia a w ręku mandat wysokości stu trzydziestu złotych. W końcu
widzę budynek mojej szkoły. Wbiegam do szatni i wpadam na ostanie pięć minut historii. - Gdzieś ty był jak cię
nie było?- Mówi groźnie nauczycielka
-Przepraszam za spóźnienie – Odpowiadam.
- Porozmawiamy na przerwie – słyszę i siadem zmęczony w swojej ławce. Chwilę później cała klasa oddaje
klasówki a ja zostaję w klasie. - Czemu nie przyszedłeś na klasówkę? - Próbuję opowiedzieć wszystko, co
dzisiejszego ranka mi się przytrafiło, lecz marnie mi wychodzi. - Dzień przebiega już raczej bez niespodzianek
dopóki nie nadchodzi godzina W, godzina, na której mam pisać sprawdzian z matematyki. Siadam w pierwszej
ławce, wyjmuję kartkę z zeszytu. Nagle… No oczywiście… Mój długopis akurat dziś kapituluje. Rozwiązuje nadal
zadania, lecz długopis na dobre przestaje pisać. Nie mam drugiego. Trafiam na kiepski dzień matematyczki. No
cóż nauczyciel też człowiek, lecz ja w trybie przyspieszonym ląduję poza klasą.
- Chcę, żeby ten dzień się wreszcie skończył - Wtedy dzwoni budzik a ja po raz pierwszy w życiu cieszę się, że
słyszę jego dźwięk. Dobrze, że był to tylko sen…                                     Mateusz Miszczak

Oliwia Dobrołęcka Aleksandra Wojciechowska
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          KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH
Jest to kalendarz stworzony przez imperialistów z Ententy podczas I wojny światowej. Powstał on na użytek
Cesarstwa Niemieckiego, aby ludzie świętowali tak długo i często, żeby nie mieli czasu walczyć na froncie o
ojczyznę. Gromadzi  on święta, które nie zostały dopuszczone przez zwykłe święta do ich kalendarzy.
Przez cały rok w niektórych krajach są obchodzone święta o których nawet nie mamy pojęcia. Przykładowo w
drugi poniedziałek stycznia  jest dzień sprzątania biurka.. Postaram się przedstawić najciekawsze i zarazem
najdziwniejsze  dni  znajdujące się w tym oto  kalendarzu.
- Drugi poniedziałek stycznia – Dzień Sprzątania Biurka
- Ostatnia niedziela stycznia – Światowy Dzień Trędowatych
- Data ustalana przez organizatorów (I połowa lutego) – Dzień Bezpiecznego Internetu
- Przeddzień środy popielcowej – Dzień Naleśnika
- Ostatni poniedziałek przed Wielkanocą – Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
- Drugi czwartek marca – Światowy Dzień Nerek
- Data ustalana przez NASA (marzec) – Międzynarodowy Dzień Słońca
- Sobota poprzedzająca Wielką Sobotę - Dzień Czystych Okien
- Trzecia niedziela maja – Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
- Ostatni wtorek maja – Europejski Dzień Sąsiada
- Ostatnia środa maja – Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego
- Pierwszy piątek czerwca – Dzień Pączka (w USA)
- Data ustalana przez organizatorów (czerwiec) – Święto Uwalniania Książek
- Pierwsza niedziela sierpnia – Międzynarodowy Dzień Przyjaźni
- Trzecia niedziela sierpnia – Dzień Latarni Morskiej
- Druga sobota września – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
- Ostatnia niedziela września – Międzynarodowy Dzień Głuchych
- Pierwszy piątek października – Światowy Dzień Uśmiechu
- Trzeci czwartek listopada – Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
- Ostatnia sobota listopada – Dzień bez Kupowania
Myślę ,że przedstawiłem wam najciekawsze święta które występują w Kalendarzu Świąt Nietypowych . Niektóre
z nich zapamiętam dla czystej ciekawości na bardzo długi czas i będę starał się ich przestrzegać  np. (Pierwszy
piątek października czyli światowy dzień uśmiechu) Radzę wam  zrobić to samo, bo to naprawdę fajna
sprawa.                                                                                                           Mateusz Krul

KOMIKS A.Walędziak, A. Jeznach
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LABRADORKI

                               Moja Belka.
Moja Belka jest Labradorem. Ma teraz 12
szczeniąt. Są białe i biszkoptowe. Są
urocze! Mają już trzy tygodnie i otwierają
oczka. Dokarmiamy je, bo jest ich bardzo
dużo. Robimy to specjalnym mlekiem i
specjalnymi butelkami. Uwaga! Nie
dajemy zwykłego mleka! Jest za słodkie!
Potrzebne jest specjalne mleko i  butelki!
A teraz mój apel! To nie prawda, że psy
rasy pitbul i amstaff są groźne i że taka
ich natura! To właśnie ludzie to wymyślili.
Szkolą psy, aby były posłuszne tylko im. 
Jeżeli będą wychowywane na łagodne
psiaki, to takie właśnie będą! Każdy pies
się broni i to nie znaczy, że jest groźny!
Nie kupujcie tych psiaków tylko po to.
Kochajcie je i przytulajcie! To przecież
tylko psy i to od nas zależy jakie się
staną! Czy to tak ma być, że stają się
groźniejsze, bo obcinamy im uszy i
ogony?!                    Oliwia Bukowska

Hymn dla psa – przyjaciela na wieki
Wieczna przyjaźń niech trwa
Takiego przyjaciela psa
Ja wiem, że on mnie zna.
Niech każdy o miłość taką dba
Że znajdzie, gdy zniknę
Będzie przy mnie każdego dnia
On rozumie nawet, gdy milknę
Mój miły psiak i ja.
Znajdzie mnie wszędzie
On wierny, on miły jest
Zawsze przy mnie będzie
Mój wierny przyjaciel pies
                                          Oliwia Bukowska

                       Ciekawostki chemiczne
1.  Woda królewska jest mieszaniną stężonego kwasu
solnego i stężonego kwasu azotowego. Potrafi ona
rozpuszczać nawet złoto i platynę, a to dlatego, że w
reakcji HCl z HNO3 powstaje chlor, który
zapoczątkowuje reakcję z powyższymi metalami,
przeprowadzając je w chlorki.
2.  Najlżejszym pierwiastkiem metalicznym (czyli
mającym najniższą gęstość) jest lit.
3.  Broń chemiczna po raz pierwszy użyta została w
1915 roku pod Langemark (Belgia). Niemcy użyli
wtedy ciekłego chloru.
4.  Najrzadziej występującym na Ziemi pierwiastkiem
jest ren.
5.  Pierwiastki metaliczne: tytan i glin znalazły
zastosowanie w przemyśle lotniczym, bo cechuje je
wytrzymałość i mała gęstość (są lekkie).
6.  Wolfram – pierwiastek o liczbie atomowej 74 ma
rekordową temperaturę topnienia: 34200C, co sprawia,
że stosuje się go jako podstawowy składnik drutów
żarzących w piecach elektrycznych i żarówkach.
7.  Pierwszym człowiekiem, który skroplił tlen oraz
azot był Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski w
1883r.                  Kamil Olszewski Patryk Duszota

.

"Lepiej było jak rządził Mufasa...-Co?! -Eeee kiełbasa!"-
Król Lew
"Och, jak ja lubię się śmiać to takie ciekawe
doświadczenie! "- Król Julian
"Ja nie jestem psem, jakbym był psem to nazywałbym
się pies, a nie osioł."- Osioł
"Ooo mlecyk, to chyba ostatni w tym sezonie! "- Sid
"Ach, te człowieki! "-Król Julian
"Zobacz, owsianka! Cieszy się, że Cię widzi! "- Muszu
/ Mulan
"Lubię placki! "- Dick
"Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce...
Najprościej byłoby gdybym był daltonistą! "-Osioł
"Dla niektórych czasem warto się roztopić" – Olafek 
"Nie wiem jak wy, ale ja zjadłbym sobie smalcu ze
skwarkami! "- Olafek / Kraina Lodu.  Karolina Pietrzak

Int.

Int.
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W PAŹDZIERNIKU KLASY CZWARTE WSPÓLNIE WYJECHAŁY NA WYCIECZKĘ INTEGRACYJNĄ DO
MIEJSCOWOŚCI PRUSY NIEDALEKO KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO. WŚRÓD WESOŁYCH 
ZABAW ODBYŁY SIĘ GRY TERENOWE. ZADANIEM CZWARTAKÓW BYŁO ODNALEZIENIE UKRYTEGO
SKARBU I ZAPROJEKTOWANIE MŁYNA - NIETYPOWO, BO WŚRÓD PÓL KUKURYDZIANYCH. ZMĘCZENI
MOGLI SIĘ POSILIĆ KIEŁBASKAMI UPIECZONYMI W OGNISKU.

Wycieczka Wycieczka

Wycieczka Wycieczka

Wycieczka Wycieczka

R.Rymarz R.Rymarz

R.Rymarz R.Rymarz

R.Rymarz R.Rymarz
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SZKOLNE POWIEDZONKA NAUCZYCIELI:
-"Głowa to nie tylko miejsce na czapkę..."
-"No tak czy nie? No tak!!!"
-"Nie z klapkami na oczach"
-"Nie tratatata tylko myśl!!!"
-"Dziękuję, naprawdę bardzo dziękuję"
-"No, kotki bure"
-"Jesteście najgorszą klasą w szkole"
-"Słusznie"
-"Ale lekcja się już dawno zaczęła!!!"
 -"Halo, Ananaski na końcu!!!"         D. Wasilewska

Rys.

         10 PRZYKAZAŃ UCZNIA
1. Słuchaj nauczyciela, rób notatki z lekcji.
2. Szanuj innych uczniów i nauczycieli.
3. Staraj się walczyć o swoje oceny.
4. Zawsze zostawiaj po sobie czyste i uporządkowane
miejsce pracy.
5. Pomagaj kolegom, gdy ci mają problemy z nauką.
6. Nie bądź obojętny na przemoc wobec innych.
7. Szanuj zdanie, poglądy innych.
8. Ucz się systematycznie, co da Ci o wiele lepsze
efekty niż nauka na ostatnią chwilę.
9. Bądź koleżeński, współpraca w klasie i dobre
stosunki z kolegami są niezwykle ważne.
10. Zawsze przygotuj się do lekcji.       E. Staszek

1. Utwór Erica Claptona pt. “Layla” został napisany dla
żony Georga Harrisona. Tytułowe imię to pseudonim
dla Patty Boid, której poprzez ten utwór Eric chciał
skraść serce.
2. W każdej minucie 750 gitarzystów na całym świecie
uczy się / gra / ćwiczy kawałek “Smoke on the Water”
zespołu Deep Purple.
3. Jimmi Hendrix skomponował utwór “Little Wind” w
145 sekund, czyli dokładnie ile trwa cały utwór.
5. “Yesterday” – The Beatles pierwszy raz zostało
zaprezentowane w roku 1965. Już dwa lata później
nagrano 466 wersji tego kawałka. 
6. Jim Morrison to pierwszy znany muzyk, którego
policja zatrzymała na scenie.        M. Liszewski

                                   DOWCIPY
Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę
polskiego. Ta nazajutrz dzwoni do męża: - Kochany,
jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: Rodzaj
męski, liczba mnoga!
Jasiu, czemu masz takie same błędy, jak twój kolega z
ławki? - Pyta nauczyciel Jasia.
-Może, dlatego, że mamy takiego samego nauczyciela
od polskiego?
Dlaczego ziemia jest rodzaju żeńskiego? Bo dokładnie
nie wiadomo ile ma lat.
Jasiu widzi jak mama sprząta w domu. W końcu
podchodzi do niej i mówi:
-Mamo, nie mogę patrzeć jak się
męczysz.....Wychodzę
W szkole:
- Hej ,ty tam pod oknem! Kiedy był rozbiór Polski? –
pyta nauczyciel.
-Nie wiem.
-A ,w którym roku była Bitwa pod Grunwaldem?
-Nie pamiętam?
-To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę?
-Ale proszę pana, ja tu tylko kaloryfer naprawiam…
                            D.Waląg, J.Tomaszewski, M.Rydel

J A B Ł K O A W E D Z G

O B Z S I P W P A R L R

L A A A W M H C W Y W U

R N L W I N O G R O N S

E A O S C H O E G I P Z

W N K P F T I R H K U K

P W D O A T M F O F C A

P O M A R A Ń C Z A J A

U Y F N B P Y L B C U D

M T Y I U L A Z N P A Z

E J M U Z C Y T R Y N A

1. ZNAJDŹ NAZWY OWOCÓW. DLA TRZECH
OSÓB, KTÓRE NAJSZYBCIEJ ROZWIĄŻĄ
KRZYŻÓWKĘ ORAZ ZAGADKĘ I PRZYNIOSĄ
PRZYNIOSĄ DO BIBLIOTEKI -  NAGRODA

J A B Ł K O A W E D Z G

O B Z S I P W P A R L R

L A A A W M H C W Y W U

R N L W I N O G R O N S

E A O S C H O E G I P Z

W N K P F T I R H K U K

P W D O A T M F O F C A

P O M A R A Ń C Z A J A

U Y F N B P Y L B C U D

M T Y I U L A Z N P A Z

E J M U Z C Y T R Y N A
2. W klasie wisi na ścianie, Piszesz na niej zadanie…
Zagadki przygotowali: M. Kuźba i J. Tomaszewski

Int.


