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 Witamy Was jesiennie oraz
kolorowo i prezentujemy
pierwsze wydanie naszej
szkolnej gazetki. Mamy nadzieję,
że  "Niwki na fali" przypadną
Wam do gustu. Miłego czytania!
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Jesień

        Nikt nie marudzi, nie narzeka ani się nie żali...
                                      "Niwki na fali"

Wywiad z panią Renatą Błędzińską - zwyciężczynią konkursu
na nazwę gazetki Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym.

Jak Pani wpadła na pomysł nazwy "Niwki na fali"?
- Spontanicznie. Najpierw miały być "Niwki na Hali", ale
stwierdziłam, że lepsze będzie to, które później wybraliście.
Czym się Pani inspirowała, wymyślając tę nazwę?
- Tytuł jest nawiązaniem do nazwy naszego klubu - Klub Wiejski
"Niwy".
Jak Pani się czuje jako zwyciężczyni?
- Jestem bardzo zaskoczona, jak byłby każdy zwycięzca. Cieszę
się, że wybrano akurat mój pomysł.             Aldona i Ola

          Skąd się wzięła nazwa 
                 naszej gazetki?   

fot.Echodnia.eu

fot. Oliwia Kozieł
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                         Dzień CAPS LOCKA
                             
                              22 października
NIC TAK NIE DENERWUJE INTERNAUTÓW, JAK
PISANIE DUŻYMI LITERAMI, CZYLI WYDZIERANIE
SIĘ NA INNYCH. NO ALE W ŚWIĘTO CAPS LOCKA
NIE WYPADA INACZEJ.
Dzień Caps Locka obchodzony jest aż dwa razy w
roku - 28 czerwca i  właśnie 22 października

Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów

28 października
Wyluzuj, weź głęboki wdech, uśmiechnij się zamiast
grymasić. A jutro koniecznie to powtórz!
Zdrowotne korzyści relaksu:

poprawia samopoczucie,
sprawia, że mamy więcej energii,
rozluźnia napięcie mięśniowe,
poprawia krążenie,
łagodzi bóle na tle nerwowym.

Dzień Postaci z Bajek 

                                 5 listopada
Kaczor Donald, Myszka Miki, Smerfy, Kubuś
Puchatek, Bolek i Lolek – 5 listopada jest ich święto.
W Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek warto
sobie o nich przypomnieć, nawet jeśli jesteśmy już
trochę większymi dziećmi :)

Dzień Jeża
10 listopada

Niby każdy zna... Ale, czy wiecie, że te małe
kolczaste zwierzęta wyginą, jeśli człowiek
odpowiednio się nimi nie zaopiekuje? W Dzień Jeża
może warto dowiedzieć się czegoś na temat tych
sympatycznych zwierzątek? 

Co dzień może być święto!
                                                                                                                                 Michał

Źródło: internet
https://www.tvp.info/45270983/jezom-na-ratunek-
pomoc-potrzebna-zwlaszcza-pozna-jesienia

https://www.kalbi.pl/dzien-caps-locka
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Ewakuacja

Aktualności, 
czyli co nowego w szkole?

Ślubowali
Pasowanie na ucznia to bardzo ważny moment w 
życiu pierwszaka. Nasi pierwszoklasiści stali się
pełnoprawnymi członkami szkolnej społeczności 16
października 2020 r. W tym uroczystym dniu
towarzyszyli im koledzy i koleżanki, nauczyciele oraz
rodzice, łącząc się w tym czasie on-line na platformie
Teams. Wszystkich serdecznie powitała pani dyrektor
Aneta Borowska. Po pięknym programie artystycznym
pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i
godnie reprezentować szkołę. Wtedy przyszła pora 
na pasowanie, którego dokonała symbolicznym
gestem dotknięcia ramienia każdego ucznia pani
dyrektor. 

Naszym świeżo upieczonym UCZNIOM życzenia
uśmiechu, przyjaciół i wielu szkolnych sukcesów
składa Redakcja.

    
       Skład Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Aldona Sobuta
Zastępca: Michalina Kwiecień
Skarbnik: Klaudia Pisarska
Członkowie: Bartosz Dziewierz, Magdalena
Młudzińska, Aleksandra Stompor, Patryk Łęcki.

Opiekun SU: pani Anna Gralec.

7 października 2020 r. po sygnale trzech
dzwonków uczniowie i nauczyciele

ewakuowali się przed budynek szkoły.
Wszystko przebiegło szybko i sprawnie.

Na szczęście była to tylko próbna
ewakuacja. 
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A to ciekawe...
Rolnictwo jakiego nie znacie

1. Stosowana w rolnictwie przed zbiorem
desykacja to zabieg mający na celu ...
Wysuszenie zbiorów. Zabieg ten ma zastosowanie na
plantacjach roślin o dużej i wolno wysychającej masie
liści, jak koniczyna, lucerna, rzepak, słonecznik,
nasienniki buraka, ziemniak na sadzeniaki, na 1 do 3
tygodni przed zbiorem. Do desykacji stosuje się min.
glifosat, głównie w przypadkach, kiedy na
dojrzewających już plonach występuje duże
zachwaszczenie.
2. Uprawa jakiej rośliny jest źródłem dochodu dla
ok. 90% jemeńskich rodzin?
Czuwaliczka jadalna ma właściwości stymulujące,
WHO uznaje ją za narkotyk, choć nieszczególnie
uzależniający. Współcześnie stosowana zwłaszcza w
Jemenie, gdzie jej uprawy stanowią ponad 40%
wszystkich upraw roślinnych. 

3. W celu zabezpieczenia nasion roślin jadalnych z
całego świata, wybudowano Globalny Bank
Nasion. Gdzie się on znajduje?
W wiecznej zmarzlinie na Spitzbergenie. Globalny
Bank Nasion znajduje się na norweskim archipelagu
Svalbard, na wyspie Spitsbergen. Zbudowany został
w celu bezpiecznego przechowywania nasion roślin
jadalnych z całego świata, na wypadek katastrofy, lub
zagrożeń wynikających z genetycznej modyfikacji.
Bank ulokowany jest w tunelu wydrążonym w
wiecznej zmarzlinie.
4. Czym są okrągłe obiekty widoczne na
satelitarnych zdjęciach Libii?
To pola uprawne. Okrągły kształt pól jest
charakterystyczny dla upraw nawadnianych za
pomocą obrotowych deszczowni zamontowanych na
kołowym podwoziu.
5. Które zwierzęta, poza krowami, dostarczają na
świecie najwięcej mleka używanego przez ludzi?
Bawoły. Aż 11% światowej produkcji mleka to mleko
bawołów domowych. Mleko bawołów zawiera więcej
tłuszczu i białka niż krowie, można więc z niego
wyprodukować więcej sera i masła. 
6. Jak nazywa się długowłosa rasa osłów?
Osioł Poitou jest bardzo dużym zwierzęciem. Może
mieć nawet ponad dwa metry wysokości. Pochodzi z
Francji. Dredy mogą nawet sięgać ziemi.

                                                                    Kondzio

Osioł Poitou

Globalny Bank Nasion

Zasoby internetowe

Źródło: Wikiwand

Źródło: Polarpedia
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Zwierzęta w nietypowej odsłonie

 Najcięższy kot domowy ważył 21,297
kilogramów.
 Ogółem mówi się, że na świecie jest około 400
milionów psów.
Tygrysy są największymi dzikimi kotami na
świecie. Dorosłe osobniki mogą ważyć do 363 kg.
Na świecie jest ponad 500 milionów kotów
domowych.
 Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają
jedno oko koloru zielonego, a drugie koloru
niebieskiego.
·Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi,
że może sobie nim wyczyścić uszy.
Ślimak może zapaść w sen na trzy lata.
Oko strusia jest większe od jego mózgu.
 Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze
skręcają zawsze w lewo.
Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i
stają się biało-szare.

Receptory smaku u motyli znajdują się w ich nogach.
Psy, które odczuwają zadowolenie machają ogonem w prawą stronę,
gdy machają w lewą - są zasmucone.
Koliber to jedyny znany ptak, który potrafi latać do tyłu.
Koala mogą spać nawet 20 godzin dziennie.
Uzyskanie pół kilograma miodu oznacza zebranie przez pszczoły
nektaru z niemal 2 mln kwiatów.
Ponad 98% genów człowieka odpowiada tym występującym u
szympansów.
Gepard to najszybsze lądowe zwierzę. Trzy sekundy wystarczą mu
na rozpędzenie się do 96,6 km/h lub nawet wyższych prędkości.
Delfiny mają imiona i porozumiewają się przy ich użyciu.                  
                                                                                   Amelka

W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż ludzi.
Choć motyle posiadają dwoje oczu, które wyposażone są w tysiące
soczewek, to widzą niewiele kolorów – zaledwie zielony, żółty i
czerwony.
Szyja żyrafy może osiągać długość nawet 4 do 5 metrów.
Żyrafy śpią jedynie godzinę do dwóch w ciągu dnia.
Wiek u żyraf ma znaczenie w stosunku do ich ubarwienia. Ich skóra
ciemnieje pod wpływem upływu lat.
Łabędzie posiadają ponad 25 000 piór na swoim ciele.
Papuga jest jedynym ptakiem potrafiącym poruszać zarówno górą
jak i dołem własnego dzioba w tym samym czasie.

Źródło: internet
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Na wesoło
Na długie jesienne

wieczory

                           Szkolne uwagi

 Michał na e-lekcji walił głową w biurko, mówiąc,
że przybija gwoździe.
Gdy nauczyciel w-fu kazał Weronice się 
rozgrzać, ta zaczęła chuchać na dłonie.
 Emilia opuściła teren szkoły w czasie przerwy i
udała się do pobliskiego sklepu. Po powrocie
twierdziła, że była bezpieczna, bo przechodziła
przez pasy.
 Uczennica powiedział do nauczyciela od w-fu:
"Po co tyle biegania? Nie możemy rozgrzać się
herbatką?" "Skrzynia Władcy Piorunów" Marcina Kozła to

świetna propozycja na jesienny wieczór
czytelniczy.

Jest to kryminał z wieloma zwrotami akcji, w którym
znajdziecie przygodę pełną szyfrów i zagadek oraz
poznacie niezwykle ciekawe elementy biografii
wielkiego wynalazcy Nikoli Tesli.
Głowna bohaterka Julia jest śliczną czternastolatką,
która pomaga swemu przyjacielowi Tomowi odszukać
porwanego ojca. W poszukiwaniach bierze udział
jeszcze jeden niezwykły bohater: pies Julii, labrador
Spajk, który… pamięta swoje poprzednie wcielenia.
Książkę czyta się jednym tchem!

W sam raz na ostatnią stronę

                          
Inne pomysły na jesienne wieczory:

1.  Nadrabianie zaległości filmowych i
serialowych.
2.  Planszówki, puzzle, karaoke.
3.  Próbowanie nowych przepisów
kulinarnych.
4.  Rozmowa z bliskimi.
5. Sprzątanie, które odkładasz od dawna.

                          Humor z zeszytów
·  Zamożni chłopi nigdy nie wychodzili za mąż za
biednych, tylko za siebie.
·  Gospodyni doiła krowę, rycząc w niebogłosy.
·  Oprócz zabitych na polu walki leżało wiele
obrażonych.
·  Chciałabym iść w ślady wielkich mistrzów, takich jak
Chopin i Moniuszko, dlatego postanowiłam uczyć się
grać na mandolinie.
·  Chłop pańszczyźniany musiał znosić panu jajka.
·  Na łące leżała Zosia, a przez jej środek płynął
strumień...

fot. patrz.pl
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