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      Drodzy Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły!
Chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Waszego
święta. Dziękujemy za każdy uśmiech i życzliwe słowa jakie do
nas kierujecie oraz za to, że pokazujecie nam, że porażki mogą
nas czegoś nauczyć, a z trudnych sytuacji możemy wyjść
silniejsi. Przepraszamy za to, że nie zawsze zachowujemy się
właściwie i przysparzamy Wam zmartwień.                Redakcja

   
Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również

czegoś się uczy.

                                                                                                                             Paulo Coelho

Pixabay
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Wywiad z p.Wójtem - Dariuszem
Łukaszewskim, dawnym
nauczycielem historii

Redaktor: Jakiego  Pan uczył przedmiotu?
Pan Wójt: Z zawodu jestem historykiem. Skończyłem
historię na Uniwersytecie Warszawskim w bardzo
ciekawych czasach. Był to okres upadku komunizmu
w Polsce. To był bardzo rozpolitykowany wydział.
Byliśmy działaczami nielegalnego zrzeszenia
studentów, wydawaliśmy: książki, płyty, znaczki,
pamiętniki, wspomnienia i byliśmy kolporterami tej
prasy. Studia były dla mnie bardzo ważne. Przez 5 lat
mieszkałem w Warszawie, spotykałem się z wieloma
ludźmi, do dzisiaj tak naprawdę mam więcej
znajomych ze studiów niż ze szkoły podstawowej,
czego wam nie życzę, bo szkoła podstawowa też jest
ważna, ale później okazuje się, że te znajomości idą
różnymi drogami. Uczyłem także wiedzy o
społeczeństwie.

Redaktor: Jak wyglądała szkoła, do której Pan
uczęszczał?
Pan Wójt: Była bardzo smutna, statyczna, szara i
przewidywalna. Nic szczególnego się w niej nie działo.
Bardzo dobrze wspominam nauczycieli, moich
kolegów i koleżanki. Robiliśmy to, co wy teraz:
uczyliśmy się, graliśmy w piłkę, mieliśmy też swój
teatrzyk, chór, uczestniczyliśmy w zawodach
sportowych. Robiliśmy też coś, czego wy już nie
robicie, a mianowicie każda klasa kopała w lesie swój
bunkier.

Redaktor: A w co się jeszcze razem bawiliście?
Pan Wójt: Miałem bardzo dużo kolegów i koleżanek i
oczywiście uwielbialiśmy się razem bawić!
Najczęściej, wstyd się przyznać, bawiliśmy się w
wojnę. Mieliśmy karabiny, szyszkowe granaty.
Spędziliśmy na tym dużo czasu. Bawiliśmy się także
w wyścig puszek, przy dzisiejszej ulicy K. Wojtyły
kopaliśmy sobie tory.
Redaktor: Czy już wtedy wiedział Pan, że chce
zostać nauczycielem?
Pan Wójt: Nie wiem, czy we wczesnym dzieciństwie,
bo nie pamiętam, ale po raz pierwszy myślałem o tym
poważnie pod koniec szkoły podstawowej. W średniej
szkole miałem już opinię nauczyciela. Chociaż  byłem
w technikum, więc to była trochę specyficzna
szkoła. Do tego stopnia, że od czasu do czasu moja
wychowawczyni pozwalała mi prowadzić lekcje języka
polskiego w trzeciej i czwartej klasie. Nauczanie dzieci
było dla mnie zawodem wymarzony. 

Pan Wójt: Do tej pory  uważam, że wykonywałem go
z największym oddaniem przez 15 lat swojej pracy.
Do dzisiaj w kategorii zawodów traktuję go jako
zawód wręcz najważniejszy, ale trudny. Niestety,
dzisiaj niedoceniany.
Redaktor: Czy zawsze był Pan grzeczny?
Pan Wójt: No niestety, nie byłem grzecznym uczniem
do tego stopnia, że uważano mnie za takiego klasowego
wodza i  miałem wokół siebie 
zawsze gromadkę uczniów grzecznych i
niegrzecznych. Dobrze mi się rozmawiało z jednymi i
drugimi. Nigdy nie dokuczyłem żadnej dziewczynce i
często stawałem w obronie słabszych kolegów. Nawet
raz biłem się z "bandziorem szkolnym" i ku mojemu
zdziwieniu wygrałem ten pojedynek, chociaż byłem
chudszy i słabszy. Mama jednak nie była szczęśliwa,
bo wybiłem palec.
Redaktor: Czy przypomina Pan sobie jakieś
szczególne wybryki, w których Pan brał udział?
Pan Wójt: Był zwyczaj wkładania szpileczek do
zamków klasowych i to niestety zrobiła nasza banda
szkolna, ja niestety również, nie fizycznie, ale jako
mózg tej akcji. W tej aferze uczestniczył również
syn ówczesnego dyrektora. Restrykcje były okropne,
bo mieliśmy w siódmej klasie wstrzymane
świadectwa na pewien czas.
Redaktor: A czy w tamtych czasach karano uczniów
w jakiś inny sposób?
Pan Wójt: Ja chodziłem do szkoły, która stosowała
masowo kary cielesne. To znaczy dawanie łap było
na porządku dziennym. Dostawało się kijem albo
linijką. Ja dostałem wiele łap i źle to wspominam.
Nigdy żadnego mojego ucznia w ten sposób nie
ukarałem. Karano obniżeniem stopnia z zachowania
lub wzywano rodziców. Cieszę się, że ten system kar
złagodniał i się ucywilizował.

Wójt Dariusz Łukaszewski U.N.
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p.D.Łukaszewski, Kuba P. Maks Ł.,Szymon A.

Redaktor: Czy są w naszej szkole nauczyciele,
których pan uczył?
Pan Wójt: Uczyłem dużo waszych nauczycieli:  pana
Bogdańskiego, panią Anię, która uczy teraz polskiego
w szkole i jeszcze pewnie sporo innych, tylko teraz już
mi to wszystko ucieka. Niestety musiałbym te
wszystkie twarze obejrzeć, ale na pewno sporo osób.

Redaktor: Czy chciałby Pan wrócić do szkoły jako
nauczyciel?
Pan Wójt: Chciałbym wrócić do szkoły pod
warunkiem, że kolejni wójtowie pozwolą mi w niej
spokojnie pracować, mam w domu przebogatą
bibliotekę złożoną z kilku tysięcy książek, mam dużo
doświadczeń, więc odnajdę się bardzo szybko i 
chciałbym spokojnie w tej szkole pracować.

Redaktor: Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawą
rozmowę.

Wywiad przeprowadzili ucz. kl.5a: Szymon
Augustowski, Maksymilian Łomiak, nad zapisem
dźwiękowym czuwał Jakub Podbielski.

Wójt w domowej biblioteczce

Zachęcam wszystkich do czytania książek, które nie
tylko rozwijają wyobraźnię, ale przenoszą nas w inny
wymiar i są naszym prawdziwym przyjacielem. Moją
ulubioną książką z dzieciństwa była "Cudowowna
podróż" szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlof.

U.N.

C. Łukaszewski
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               SPOTKANIE   ZE  STRAŻAKAMI

30 września 2020 naszą szkołę odwiedzili strażacy.
Nie była to jednak zapowiedziana wcześniej wizyta.
Zespół strażaków miał za zadanie usunąć osy ze
ściany budynku. Po zakończeniu swojej pracy
odwiedzili klasę 5a i opowiedzieli o swoim zawodzie.
Mieliśmy okazję z bliska obejrzeć ich ubrania oraz
sprzęt potrzebny do ich pracy. Dowiedzieliśmy się, że
ich kombinezony muszą być bardzo szczelne, aby
podczas akcji pożarowej, strażak nie został porażony
ogniem. W skład sprzętu potrzebnego do akcji
wchodzą: torba, w której znajdują się przedmioty
potrzebne do ratunku rannych, hełm z dwoma
szybkami: jedna do ochrony przed pyłami, a druga do
odbijania światła, urządzenie, które wydaje głośny
dźwięk, gdy strażak nie rusza się przez jakiś czas
oraz maska do filtracji powietrza. Nauczyliśmy się
także, że strażacy do pożaru wchodzą we dwoje i
porozumiewają się między sobą poprzez
krótkofalówki umieszczone w hełmie. Praca strażaka
jest bardzo trudna. Nasi goście przyznali, że boją się
za każdym razem kiedy wchodzą do pożaru.    J.
Podbielski

Strażacy

Ucz.kl. 5a przed wozem strażackim

Urszula Nalewajk

U.N.
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                            "Do serca przytul psa..."
                    Jak zaopiekować się swoim pupilem?

Nie ma znaczenia ile masz pieniędzy, ani ile
rzeczy, możesz być biedakiem, ale mając psa
jesteś bogaty.                                  ~Louis Sabin

Przyjaciel człowieka

      Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Niektórzy nie wyobrażają
sobie życia bez czworonożnego, szczekającego pupila. Traktują go jak
członka rodziny, bardzo o niego dbają, a często zabierają nawet na
wakacje.
      Psy odwdzięczają się swoim opiekunom ogromną miłością. Są im
wierne i przyjazne. Towarzyszą domownikom zarówno w chwilach
smutku, jak i radości. Umieją ich rozśmieszyć, rozbawić, ale też
pocieszyć w trudnej chwili. Miłośnicy psów widzą w nich człowieka, który
myśli i czuje jak my.

                                  Ciekawostki o psach 

- Psy potrafią zrozumieć do 250 słów i gestów.
- Wzory na psim nosie są tak niepowtarzalne, jak ludzki odcisk palca.
- Niektórym psom rośnie aż 30 metrów nowych włosów dziennie !
- Psy zwijają się w kłębek podczas snu, aby chronić swoje najważniejsze
narządy przed ewentualnym atakiem.
- Psy nie potrafią odczuwać winy, ale mogą czuć się źle z powodu
gniewu swojego właściciela. 
- Pies nie zna pojęcia dobra i zła – ocenia sytuacje na podstawie tego czy
są dla niego bezpieczne, czy nie.
                                                                             Mikołaj Markowski

Labrador

Pixabay

Pixabay
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Będziemy mieli arboretum

Co to jest arboretum?

Prace budowlane

Arboretum to miejsce, w którym kolekcjonuje się
drzewa i krzewy. Zwykle prowadzi się w nim również
badania nad roślinami które się w nim znajdują.
Arboreta funkcjonować mogą jako placówki
samodzielne, ale także mogą stanowić część ogrodów
botanicznych o wszechstronnych kolekcjach. 

Od września przed naszą szkołą trwają prace. Wielu
uczniów zastanawia się, co nowego powstaje przed
szkołą. Śpieszymy donieść, że powstaje tam właśnie
arboretum. Jego budowę prowadzi firma Gabrieli
Kwiatkowskiej- "Lubimy Ogrody". Architektka zieleni
poinformowała nas, że prace mają zakończyć się w listopadzie.
Źródło: wikipedia.pl
                                                  Szymon Augustowski

Szymon Augustowski
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   Ciekawostki o zębach

Zęby

Związki frazeologiczne z
uśmiechem ;)
Los się do kogoś uśmiecha/uśmiechnął- pomyślny
splot okoliczności, życzliwość losu; np.: Po otrzymaniu
oceny ze sprawdzianu Kasia stwierdziła, że los się do
niej uśmiechnął.

Uśmiech od ucha do ucha – szczery, serdeczny
uśmiech; np.: Gdy mnie zobaczył, na jego twarzy
widniał uśmiech od ucha do ucha.

Uśmiechać się przez łzy – udawać wesołego, będąc
w rzeczywistości smutnym; np:. Ona jest
nieszczęśliwa, lecz cały czas się uśmiecha. Uważam,
że jest to uśmiech przez łzy.
                                         wybrała  Natalia Cichoń

Uśmiech

             Dzień Uśmiechu
Dzień Uśmiechu został ustanowiony przez Harvey'ego Ball'a. 
Ball stworzył w 1963 roku ,,smiley face", która symbolizuje to, co
chcemy codziennie wiedzieć u innych ludzi- bezinteresowny uśmiech i
radość. Święto obchodzone jest od 1999 r. , zawsze w pierwszy
piątek października.

- Dorosły człowiek ma 32 zęby: 4
siekacze, 2 kły, 4 zęby
przedtrzonowe i 6 trzonowych. 
- Odcisk zębów jest równoznaczny
z odciskiem linii papilarnych.
- Szkliwo jest najtwardszą tkanką w
ludzkim organizmie.
- W Korei zęby mądrości (ósemki)
nazywane są zębami miłości,
podobno ból przy wyrzynaniu
ósemek, jest zbliżony do katuszy
pierwszego zakochania.
- Podczas gdy cały świat dąży do
wyprostowania, wyrównania i
wybielenia zębów, Japończycy
 wyznają zasadę "im bardziej
krzywe zęby, tym lepsze", moda ta
nazywa się Yaeba .
- Najdroższym zębem na świecie
jest ząb Izaaka Newtona.
Sprzedano go za 3,3 tys. dolarów.
Podobno stał się ozdobą
pierścienia swojego nabywcy.        
     Iga N.

                               Dzień Uśmiechu

                                6 października

Jakub Podbielski

Pixabay
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               JESIEŃ TO  PIĘKNA PORA  ROKU

Zbieraj tylko te grzyby, które znasz 
i wiesz, że są jadalne!

Kalendarzowa jesień zaczyna się 22 września. Jest to
jedna z najbardziej kolorowych pór roku. Liście na
drzewach zmieniają kolor, a kiedy wiatr zawieje
odrobinę mocniej, spadają z drzew, radośnie wirując.
Jesień to pora roku, kiedy wybieramy się na spacery i
korzystamy z darów natury, zbieramy grzyby w lesie.
Jesienna pogoda, szczególnie wieczorami zachęca
nas do spędzania czasu w domu. Często pada
deszcz, więc w zaciszu naszych pokojów możemy
usiąść i porozmawiać z bliskimi nam osobami.
Człowiek wycisza się i oszczędza swoją energię
na wiosnę. Bardzo dużo osób uważa, że jesień jest
smutna i przygnębiająca, jednak tak naprawdę to
piękna i ciekawa pora roku.                 P. Laskowska

Ula Nalewajk Borowik
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  Dbajmy o drzewa -  komiks  Szymona  Augustowskiego

S.A. Szymon Augustowski
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            RUSZ GŁOWĄ

Rozwiązanie

Rebus o muzyce

Zagadka

Zadanie 1
Rozwiąż rebusy, następnie
wyślij rozwiązania lub
przekaż je pani U.Nalewajk. 

                         Amelka W.

Zgadnij, co to?

Zadanie 2 

Odgadnij kolejność liczb.
                       Amelka W.

A.W

A.W

A.W

Pixabay
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Nastolatki radzą

"Harry Potter i Kamień
Filozoficzny" recenzja

      Przepis na kwiaty
     z sadzonego jajka

Uśmiechnij się!  
Z uśmiechem Ci do twarzy!

  Składniki:
- dwa jajka
- trochę oleju na patelnię
- dwa grube plastry papryki (z wykrojonym środkiem) 
- ulubione przyprawy

Potrzebne narzędzia:
- patelnia
- łopatka do smażenia

Sposób przygotowanie:
Poproś osobę dorosłą o rozgrzanie patelni i o nalanie
oleju na patelnię. Gdy olej się rozgrzeje, wrzuć plastry
papryki. Kiedy papryka się podsmaży przerzuć ją na
drugą stronę, do jej środka wbij jajko. Przykryj patelnię
pokrywką i trzymaj tyle czasu, żeby się ścięło. 
Gotowe! Proste, prawda?                        Amelka W.

Kwiaty z jajek

    Przeczytałam książkę „Harry Potter i  kamień
filozoficzny” J. K. Rowling, ponieważ zobaczyłam ją w
bibliotece. Najbardziej zaciekawiła mnie  okładka.
    Harry Potter to jedenastoletni czarodziej. Na
początku powieści główny bohater mieszkał ze
znienawidzonym wujostwem. Następnie Hagrid, jeden
z profesorów Dumbledora, przekazał Harremu list z
zaproszeniem do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w
Hogwarcie. Chłopak zaprzyjaźnił się z Ronem i
Hermioną. Na jego drodze stanęło również wielu
wrogów m.in Draco Malfoy i Severus Snape. W szkole
uczył się np. transmutacji, eliksirów, zaklęć i latania na
miotle. Podczas roku szkolnego razem z Ronem
uratowali Hermionę przed trollem. Z biegiem czasu
poznali sekret kadry pedagogicznej i znanego
alchemika.
    Bardzo mi się podoba ogromna ilość zaklęć, latanie
na miotle i ulica Pokątna. Autorka napisała całą serie
o Harrym Potterze, którą serdecznie polecam.
Powstały również ekranizacje filmowe tych książek.   
                                      Liliana Podbielska

Numer redagowali: 
Szymon Augustowski,  Mikołaj Markowski,
Maksymilian Łomiak,  Jakub Podbielski,  Liliana
Podbielska, Amelia Wiktorowicz
Red. nacz. Urszula Nalewajk

Ziemniak

                       ~~~
Nauczycielka pyta Jasia:
- Jasiu, jak podzieliłby jednego
ziemniaka między 4 harcerzy?
- Zrobiłbym sałatkę ziemniaczaną!

                       ~~~

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do
szkoły? - pyta nauczycielka Jasia.
- Bo nie mogę się obudzić na
czas...
- Nie masz budzika?
- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy
śpię.
                       ~~~

A.W

Pixabay
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