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Halloween obchodzimy 31
października przed dniem
Wszystkich Świętych. Tego dnia
dzieci przebierają się za duchy,
czarownice, kościotrupy,
wampiry, zombie, diabły, i inne
straszne postacie. Zwyczajem
jest chodzenie po domach i
mówienie ,,cukierek albo
psikus''. Psotą może być
obrzucenie domu jajkami lub
papierem toaletowym.
Symbolem tego święta jest
wydrążona i podświetlona dynia
od środka dynia z
wyszczerbionymi zębami.            
                               Martyna
Henseleit kl. IV a

                                                           H   A   L   L   O   W   E   E   N 
Czemu dynie na halloween mają zawsze taki dziwny wyraz "twarzy"?                                                                                                           Trudno
wyglądać inaczej kiedy ma się pusto w głowie.
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  11   L I S T O P A D A  

 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z
najważniejszych dat w kalendarzu.  Wtedy
obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To
właśnie 11 Listopada 1918 r., Polska po 123 latach
zaborów znowu  pojawiła  się na mapie Europy.
Wspomnianego dnia słynny polski przywódca i
działacz niepodległościowy Józef Piłsudski został
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich.  Ponownie
mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojego własnego
domu – Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była
przez Rosję, Prusy i Austrię.  Z tej okazji w szkole
obchodziliśmy  niezwykły dzień.        Przygotowaliśmy
apel dla klas podstawowych i gimnazjalnych. W
przygotowaniach brały udział: Julia Parchem, Kuba
Kroll, Paulina Grzeńkowska, Kuba Nowak, Laura
Lehmann,  Paulina Cyman, Angelika Socha, Kacper
Stobba, Magda Kopp-Ostrowska, Radek Olejniczak,
Mateusz Kalkowski, Kinga Halman i... pani Aleksandra
Goli.   Mieliśmy prezentację multimedialną, wiersze. To
właśnie Pani przypomniała wszystkim jakie jest to
ważne Święto, i że nie mamy zapominać, że jesteśmy
Polakami.                          Paulina  Grzeńkowska
                              

.

"11 listopada 1918 roku następuje koniec zaboru
obcego,
Znów na mapie świata polskie państwo gości
Nikt nam nie zabierze już niepodległości
Ojczyzna wolna, znowu wolna.
Tak bije serce, huczą skronie, dziś wolności
kanonada.
Witamy wszyscy niepodległość i 11 listopada."
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  Pora na przygodę
   Pora na przygodę to kreskówka o 13 letnim Finnie i jego żółtym magicznym psie Jaku :). Szukają różnych
przygód i ratują królewny przed Lodowym Królem. 
    Postaci jest naprawdę dużo, ale wymienię te najważniejsze  ;)  Marcelina - Królowa Vampirów, Królewna
Balonowa - jest królową w Słodkim Królestwie, KBK-Królewna Grudkowego Kosmosu :), Lodowy król -porywa
królewny, BMO - mówiąca konsola do gier Fina i Jaka - Królewna Ognia. Jest księżniczką w Królestwie Ognia.
Panna Jednorożek-dziewczyna Jaka, która mówi po koreańsku. Serial leci na Cartoon Network :).   I można
oglądać odcinki na stronie www.kreskóweczki.pl . Istnieje też komiks "Pora na przygodę". Można go kupić na
stronie www.Yatta.pl i jak dobrze poszukasz to w Matrasie i Emipku też znajdziesz :) .

Ciekawostki.
Czy  wiecie, że w każdym odcinku " Pory na przygodę" jest gdzieś ukryty mały machający ślimak? W
angielskiej wersji Panna jednorożec mówi  po  japońsku .  Istnieje też wersja, gdzie wszystko jest odwrotnie.
Jest damski odpowiednik Finna Jaka i innych.. :)        
   Zapraszam to obejrzenia kreskówki. 
                                                                                                             Marta Tyszko �

.
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Jeśli masz talent pisarski, plastyczny, czy inny
możesz zamieścić owoce swojej pracy na naszych
łamach. 
Oto skład redakcji: 
Julia Parchem, Paulina Grzeńkowska, Patrycja
Paczoska, Marcin Górski, Oliwia Wenzel, Anastazja
Krampa, Martyna Henseleit, Marta Tyszko, Weronika
Stobba, Pola Jażdżewska. 
Opiekunem gazetki jest pani Mariola Kozakow. 
Miłego czytania życzy Julia Parchem – redaktor
naczelny „Gryzipióra”.
                     x    x     x 
Humor 

Co to jest dziedziczność? - pyta nauczyciel
ucznia.
- Dziedziczność to jest wtedy, gdy uczeń dostaje
dwóję za wypracowanie, które napisał jego ojciec.
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Trias kontynenty
W triasie zaczyna się rozpad Pangei. Następuje
szybka rozprzestrzenienie fauny i flory, po wielkim
wymieraniu. We florze lądowej pospolite były rośliny
nagonasienne. Rośliny zarodnikowe były też
popularne. Pod koniec środkowego triasu zaczyna się
stopniowy upadek widłaków i skrzypów, Dominującą
rolę we florze obejmują rośliny nagonasienne.

                         Fauna
Powstały wówczas pierwsze płazy bezogonowe ,a z
gadów  pierwsze krokodyle, jaszczurki a także żółwie.
Trias zapoczątkował przede wszystkim dinozaury.
Pod koniec tej ery pojawiły się ssaki.
Wśród ryb szczególnie pospolite były drobne rekiny o
płaskich koronach zębów, Potem powstają rekiny
współczesne.

Trias na terenach polskich
W triasie w  Polsce panuje klimat ciepły, półsuchy i
suchy, niekorzystny dla rozwoju roślinności. Dochodzi
do powstania rozległego, choć płytkiego morza.
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Dzień Wszystkich Świętych

 to dzień szczególny, w którym większość z nas udaje się na cmentarze, na groby najbliższych, którzy odeszli na chwilę, ponieważ
zostali w naszych sercach.

Miesiąc listopad, jak co roku, wprowadza nas
wszystkich w niecodzienny nastrój zadumy nad
sensem istnienia. Może to trochę z powodu
Wszystkich Świętych i Dnia Zaduszek, a może
zwyczajnie tak refleksyjnie wpływa na nas  późna
jesień. Pomimo tego zachęcamy Was bardzo gorąco
do lektury naszej gazetki. Wierzymy, iż każdy znajdzie
w niej coś dla siebie. 

Przeprowadziliśmy sondę o dniu pierwszego listopada.
Pytaliśmy pracowników szkoły: Z czym kojarzy się
Pani/ Panu dzień pierwszego listopada ? 
Odpowiadali: z kwiatami, ze zniczami, z grobami, z Panem Jezusem, z Mszą Świętą,
ze wspomnieniami o zmarłych, z jesienią, z cmentarzem.

Zebrala: Weronika Stobba

                    x    x      x
Kiedy białą falą schodów, idzie się w dół, widzimy napis, który mówi
PRZECHODNIU, POWIEDZ POLSCE, ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE.

Monte Cassino – to wzgórze we Włoszech (Apeniny
Środkowe), między Rzymem i Neapolem. Wysokość
519 m n.p.m. U podnóża góry znajduje się miasto
Cassino. 
Na szczycie wznosi się opactwo benedyktyńskie z
529 roku.
W czasie II wojny światowej miały tu miejsce walki
pomiędzy wojskami alianckimi a niemieckimi. 
W skład wojsk alianckich wchodził II Korpus Wojska
Polskiego pod dowództwem gen. Władysława
Andersa, którego żołnierze jako pierwsi zawiesili biało-
czerwoną flagę po zdobyciu wzgórza zajmowanego
przez wojsko niemieckie.
Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej
zaciętych (obok walk pod Stalingradem, na Łuku
Kurskim, lądowania w Normandii i powstania
warszawskiego) w czasie II wojny światowej.

Czerwone maki już zawsze kojarzyć się będą z Monte
Cassino.
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