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Kolorowa jesień

Witamy Was Kochani Czytelnicy!
Za oknami kolorowa jesień. Wraz
z nią pojawia się pierwszy numer
naszej szkolnej gazetki pt. "INFO
Gadka". Będzie się ona
ukazywać w wersji papierowej
(można ją będzie znaleźć na
tablicy informacyjnej w naszej
szkole) oraz on-line na
platformie Junior Media.
Zachęcamy do czytania!

Święto Pieczonego Ziemniaka i Dzień Drzewa
Pielgrzymka na Jasną Górę
Halloween
Grzybobranie
14 października
Nietypowe święta
Wyłowione z sieci
Kolorowa jesień
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                               Święto Pieczonego Ziemniaka
                                            Dzień Drzewa                                               
                       

6 października świętowaliśmy
Dzień Drzewa oraz Dzień
Pieczonego Ziemniaka. W
pobliżu szkoły było wielkie
ognisko, na którym można było
upiec kiełbaski i oczywiście
ziemniaki. Bardzo nam się
podobał ten jesienny piknik. Po
najedzeniu się do syta,
uczniowie udali się na boisko,
gdzie rozegrał się mecz MALI
kontra DUZI. Wynik nie mógł być
inny: remis! Na zakończenie
młodsi uczniowie sadzili drzewa.
Dzień był bardzo udany - było
smacznie, ekologicznie i
radośnie.
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                      Pielgrzymka na Jasną Górę

   Wycieczka do Częstochowy odbyła się 7
października  w ramach Pielgrzymki Rodzin Szkół
im. Świętego Jana Pawła II. Opiekunami byli nasi
nauczyciele: pan Radosław Rosiński, pani Jolanta
Zawisza oraz pani Małgorzata Spadło.
     W podróży był czas na modlitwę oraz na
zabawę. Na miejscu nasz sztandar stał na wałach
oczekując na poświęcenie przez biskupa Henryka
Tomasika. Uczestnicy wycieczki udali się przed
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie
był czas wolny, aby kupić pamiątki.  
    Następnie udaliśmy się w drogę powrotną i bez
żadnych przeszkód dotarliśmy z powrotem do
domów. Serdeczne podziękowania składamy Pani
Jolancie Zawiszy, która była organizatorką
wyjazdu.

fot. MarcyśAmelia

fot. Kondzio
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W październiku najwięcej
pojawia się: borowików,
maślaków, kani i opieńków.
Warto zbierać grzyby, ponieważ
są bardzo zdrowe i smaczne.
Nadają się do sosów
grzybowych i do bigosu. Można
je ususzyć i łatwo je wtedy
przechować.                                 
                  

               Grzyby chronione
Trzeba pamiętać, aby nie zbierać
grzybów chronionych, ponieważ
zbieranie ich zabronione. Takie
grzyby to np.: 
 - borowik szatański; 
 - boczniak mikołajkowy; 
 - trufla wgłębiona;   
 - borowik korzeniasty; 
 - smardz jadalny; 
 - maślak dęty.     

               Uwaga! 
Trzeba pamiętać, aby nie zbierać
grzybów trujących, ani takich,
których nie znamy. Jeżeli mamy
jakiekolwiek wątpliwości
zostawmy grzyba w spokoju.
Będzie pokarmem dla leśnych
zwierząt.                                       

                                     Grzyby
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       Krzysiek
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                               14 października

Pasowanie

   Dnia 14 października w naszej szkole odbyły się
trzy  bardzo ważne dla wszystkich uroczystości. 
-Ślubowanie pierwszoklasistów
 Ten szczególny dzień pierwszaki na pewno na długo
zapamiętają i zostanie on w ich sercach. Tego dnia 
dzieci z klasy pierwszej pięknie śpiewały oraz tańczyły
,,Szaloną Krowę'', która wszystkich rozbawiła do łez. 
Następnie wszyscy obejrzeli krótką prezentację z ich
dzieciństwa. Po przedstawieniu się publiczności
odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści dostali również drobne upominki od
Wójta Gminy Mirzec i przybyłych z nim gości: od pani
Ani Kawalec oraz pani Sylwii Błach. 
-Dzień Patrona naszej szkoły - Jana Pawła II.
Koleżanki z klasy szóstej przypomniały nam kilka
informacji o naszym patronie, a następnie
obejrzeliśmy prezentację o nim.
- Dzień Edukacji Narodowej.
Uczniowie złożyli podziękowania i życzenia wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły. Samorząd
obdarował nauczycieli kwiatami.

 
Dziękujemy za przekazanie
  nam wiedzy oraz okazanie 
  cierpliwości bez granic.
  Z głębi serca życzymy Wam 
  samych pogodnych dni, zdrowia,
  pomyślności oraz dalszej cierpliwości. 
  Aby wszystko się spełniło
  i dobrze Wam w życiu było. 
 Za wszystko co dla nas zrobiliście, dzisiaj 
                         DZIĘKUJEMY!!!!
  
  Powyżej napisaliśmy krótki wiersz dla Was, 
 abyście zapamiętali  na długo  ten wielki
dzień.

Tego dnia, również złożyliśmy
nauczycielom życzenia na żywo oraz
obdarowaliśmy ich różami i czekoladami.
 
     

Zuzia
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W październiku możemy obchodzić
nietypowe święta. Każde z nich jest
wyjątkowe np. Dzień Znaczka, Dzień Jaja i
wiele wiele więcej.
Nie mogę się doczekać każdych z tych
świąt i mam nadzieję, że Wy też.

Chleb od tysięcy lat jest podstawowym
elementem posiłków ludzkości, ale 
spełnia również ważną funkcję w
obrzędach wielu kultur. Światowy Dzień
Chleba ustanowiony został przez
Międzynarodowy Związek Piekarzy i
Cukierników.  16 października
powinniśmy go jeść jak najwięcej!

Rower to wspaniały środek transportu.
Wystarczy na niego wsiąść i jechać przed
siebie – nie musimy martwić się paliwem
czy korkami. Warto ten dzień świętować
jak najczęściej, bo jazda na rowerze to
dobry sposób na dobre zdrowie i
samopoczucie.  24 października
odstawiamy inne środki transportu i
wsiadamy na rower!

Nietypowe święta
                                                                                                                                                                        J.C.
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                           Wyłowione z sieci

Memik

Memik

.

.
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PRZYSŁOWIA O JESIENI

- Im głębiej w jesień grzebią się robaki,
tym bardziej  zima da się we znaki.
- Na wiosnę ceber deszczu, łyżka błota;
na jesieni łyżka deszczu, ceber błota.
- Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy
jabłek pełna kieszeń.
- Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo
błota 

WB

piesek

WB

 Na przełomie listopada i grudnia nastaje
czas trzytygodniowego bezkrólewia, gdyż
nie zważając na formalności – wszak wg
kalendarza winna panować od 23
września do 22 grudnia – odchodzi Ona,
Pani Jesień rudowłosa, bujna w
kształtach, o rumianym jak dojrzałe jabłko
obliczu, strojna, bogata, w sukni
przetykanej złotem, ze sznurem korali na
szyi, z wieńcem na głowie, otulona
szalem mgieł, z pękiem kolorowych liści i
z koszem wszelkiego dobra w rękach.

                                            Jesiennie

wikta

Zuzia

wikta
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Halloween -  święto najczęściej
obchodzone jest W Stanach
Zjednoczonych, Irlandii, w
Wielkiej Brytanii i w Kanadzie.
Niektórzy ludzie w Polsce
obchodzą to święto. 
Halloween w Polsce pojawiło się
w latach 90 - tych XX. w.
Halloween to  rzymskie święto
albo święto na powitanie Zimy.
Jest to festiwal pochodzący ze
Szkocji. Dzieci ubierają się w
straszne kostiumy i chodzą po
domach, zbierając cukierki. 

Halloween jest obchodzony 31
października przed polskim
Dniem Wszystkich Świętych.
Odnosi się do święta zmarłych.
W tym roku wypada w niedzielę.

Tradycje i obchody związane z
Halloween: 

W tym dniu najczęściej stroi
się  domy dyniami lub
piernikami. 
Można oglądać horrory i
straszyć przyjaciół.
W tamtym roku bardzo
modne było, aby przebierać
się za duchy

                                     
                                                            

                               �Halloween��
                                                                                                                                                                  Natka K

Natalia
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	Święto Pieczonego Ziemniaka                                             Dzień Drzewa
	6 października świętowaliśmy Dzień Drzewa oraz Dzień Pieczonego Ziemniaka. W pobliżu szkoły było wielkie ognisko, na którym można było upiec kiełbaski i oczywiście ziemniaki. Bardzo nam się podobał ten jesienny piknik. Po najedzeniu się do syta, uczniowie udali się na boisko, gdzie rozegrał się mecz MALI kontra DUZI. Wynik nie mógł być inny: remis! Na zakończenie młodsi uczniowie sadzili drzewa. Dzień był bardzo udany - było smacznie, ekologicznie i radośnie.
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	Pielgrzymka na Jasną Górę
	Grzyby
	W październiku najwięcej pojawia się: borowików, maślaków, kani i opieńków. Warto zbierać grzyby, ponieważ są bardzo zdrowe i smaczne. Nadają się do sosów grzybowych i do bigosu. Można je ususzyć i łatwo je wtedy przechować.
	Grzyby chronione Trzeba pamiętać, aby nie zbierać grzybów chronionych, ponieważ zbieranie ich zabronione. Takie grzyby to np.:   - borowik szatański;   - boczniak mikołajkowy;   - trufla wgłębiona;     - borowik korzeniasty;   - smardz jadalny;   - maślak dęty.

	Uwaga!
	Trzeba pamiętać, aby nie zbierać grzybów trujących, ani takich, których nie znamy. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości zostawmy grzyba w spokoju. Będzie pokarmem dla leśnych zwierząt.

	14 października
	Powyżej napisaliśmy krótki wiersz dla Was,   abyście zapamiętali  na długo  ten wielki dzień.
	Tego dnia, również złożyliśmy nauczycielom życzenia na żywo oraz obdarowaliśmy ich różami i czekoladami.

	Nietypowe święta
	W październiku możemy obchodzić nietypowe święta. Każde z nich jest wyjątkowe np. Dzień Znaczka, Dzień Jaja i wiele wiele więcej. Nie mogę się doczekać każdych z tych świąt i mam nadzieję, że Wy też.
	Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, ale  spełnia również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników.  16 października powinniśmy go jeść jak najwięcej!
	Rower to wspaniały środek transportu. Wystarczy na niego wsiąść i jechać przed siebie – nie musimy martwić się paliwem czy korkami. Warto ten dzień świętować jak najczęściej, bo jazda na rowerze to dobry sposób na dobre zdrowie i samopoczucie.  24 października odstawiamy inne środki transportu i wsiadamy na rower!

	Wyłowione z sieci
	Jesiennie
	PRZYSŁOWIA O JESIENI
	Na przełomie listopada i grudnia nastaje czas trzytygodniowego bezkrólewia, gdyż nie zważając na formalności – wszak wg kalendarza winna panować od 23 września do 22 grudnia – odchodzi Ona, Pani Jesień rudowłosa, bujna w kształtach, o rumianym jak dojrzałe jabłko obliczu, strojna, bogata, w sukni przetykanej złotem, ze sznurem korali na szyi, z wieńcem na głowie, otulona szalem mgieł, z pękiem kolorowych liści i z koszem wszelkiego dobra w rękach.
	- Im głębiej w jesień grzebią się robaki, tym bardziej  zima da się we znaki. - Na wiosnę ceber deszczu, łyżka błota; na jesieni łyżka deszczu, ceber błota. - Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. - Na Wniebowzięcie słota, w jesieni dużo błota


	🎃Halloween🔥⭐
	Halloween -  święto najczęściej obchodzone jest W Stanach Zjednoczonych, Irlandii, w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. Niektórzy ludzie w Polsce obchodzą to święto.  Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90 - tych XX. w. Halloween to  rzymskie święto albo święto na powitanie Zimy. Jest to festiwal pochodzący ze Szkocji. Dzieci ubierają się w straszne kostiumy i chodzą po domach, zbierając cukierki.
	Halloween jest obchodzony 31 października przed polskim Dniem Wszystkich Świętych. Odnosi się do święta zmarłych. W tym roku wypada w niedzielę.  Tradycje i obchody związane z Halloween:  W tym dniu najczęściej stroi się  domy dyniami lub piernikami.  Można oglądać horrory i straszyć przyjaciół. W tamtym roku bardzo modne było, aby przebierać się za duchy


