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 W listopadzie

Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale
największą sztuką jest dobrze żyć dla
niej.                                                           
                  Kardynał Stefan Wyszyński

Biało-czerwona

   Droga ku niepodległości

Święto Niepodległości to ważny dzień dla Polaków. 
11 XI 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach.
Straciliśmy ją w 1795 roku w wyniku III rozbioru, którego dokonali
nasi ówcześni sąsiedzi: Rosja, Austria i Prusy. Naród Polski
kilkakrotnie walczył o wolność. W marcu 1794 r. wybuchło
powstanie kościuszkowskie. Polacy dzielnie walczyli, lecz
przegrali. Po upadku powstania  naród polski nie zrezygnował z
walki o niepodległość. Po III rozbiorze  nastąpiła emigracja
Polaków do Włoch i Francji. We Włoszech powstały Legiony
Polskie, którymi dowodził Jan Henryk Dąbrowski. Polacy u boku
Napoleona chcieli wywalczyć wolność. Tak się jednak nie stało. 
28 lipca 1914 roku wybuchła I wojna światowa, która zakończyła
się 4 lata później i doprowadziła Polaków do odzyskana
niepodległości.                              Miłosz Sęk Pamiętajmy o flagach!
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                            Polska - Nasza Ojczyzna

W ramach akcji Samorządu Szkolnego
zastanawialiśmy się w przeddzień Święta
Odzyskania Niepodległości nad tym, co by było,
gdyby nie było Polski.
Oto kilka naszych propozycji.  ;)
· Nie męczylibyśmy się ucząc języka polskiego
· Nie byłoby polskich dań ( pierogów, schabowych i
bigosu)
· Polak nie zostałby papieżem
· Nie uczylibyśmy się hymnu
· Ludzie nie kojarzyliby  Lewandowskiego z Polską
· Nie byłoby cudu nad Wisłą
· Nie byłoby w sklepach polskich produktów
· Nie powstałby samochód syrenka 
· Nie znalibyśmy kultury i historii Polskiej
· Nie istniałyby narodowe symbole (godło i flaga)
 - Warszawa nie byłaby naszą stolicą
 - Nie byłoby legend polskich, np.: Bazyliszek, O
Lechu, Czechu  Rusie

      Kim jest współczesny   
                patriota?

W Wikipedii można przeczytać, że współczesny
patriotyzm to postawa szacunku, umiłowania i
oddania własnej ojczyźnie oraz chęci  ponoszenia za
nią ofiar i gotowości do jej obrony. Charakteryzuje się
przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad
osobiste, gotowością do pracy dla jej dobra i w razie
potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub
nawet życia. Na pewno zastanawialiście się jak my w
XXI w. możemy pokazać, że jesteśmy
patriotami. Uważam, że powinniśmy 
pielęgnować nasze tradycje, kulturę czy język.
Nie musimy ściągać wszystkiego co modne z
innych krajów. U nas też są zwyczaje, które
warto ocalić od zapomnienia.Poza tym,
prawdziwy młody patriota musi dbać o religię i
symbole narodowe, zachowywać właściwą
postawę podczas śpiewania hymnu.  Musimy
szanować naszą Ojczyznę i dbać o to, aby o
Polakach dobrze mówili na całym świecie.         
       Diana Malon
 źródło: Patriotyzm – Wikipedia, wolna
encyklopedia          
Co by było, gdyby nie było 
Polski?

Mapa POLSKI

 - Nie byłoby polskich piosenkarzy
 - Naszymi barwami nie  były by kolory biały i
czerwony
 - Nie byłoby polskich warzyw i owoców
 - Nie byłoby polskich filmów
 - Musielibyśmy mieszkać w innym kraju
 - Nie obchodzilibyśmy naszych świąt np. Święto
Niepodległości
 - Nie byłoby polskich bajek dla dzieci "Reksia", "Bolka
i Lolka", "Misia Uszatka"
 - Nie byłoby wojny z krzyżakami, czyli bitwy pod
Grunwaldem
 - Nie byłoby rozbiorów Polski
 - Dla Polaków nie byłoby dwóch ważnych wojen
( l i ll wojny światowej ), które zdecydowały o naszych
obecnych granicach
 - Nie byłoby Święta Niepodległości
- Obcokrajowcy nie narzekaliby, że język polski jest
bardzo trudny

Pixabay

https://pl.wikipedia.org/wiki/Patriotyzm
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Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą...

Dia de los Muertos w Meksyku

 W tym czasie duchy zmarłych na trzy dni schodzą na
ziemię. Tradycja ta liczy około 500 lat. Z okazji święta
OBon Japończycy sprzątają swoje domy i
przygotowują ołtarze z darami. Ofiary trafiają na
przystrajane nagrobki. Niektórzy ponadto wystawiają
przed drzwiami figurki zwierząt wykonane z warzyw,
takich jak ogórek czy bakłażan. Mają one służyć
zmarłym jako wierzchowce i przewieźć ich na
grzbietach w rodzinne strony, a następnie z powrotem
w zaświaty. Jedną z tradycji jest taniec bon-odori.
Grupy ludzi ubierają tradycyjne kimona i tańczą w
miejscach, które stanowią według nich granicę między
światem żywych i umarłych - przy świątyniach, w
parkach czy ogrodach. 

Bułgaria – Zaduszki Archanielskie W Bułgarii nie
celebruje się dnia Wszystkich Świętych. W sobotę
poprzedzającą 8 listopada obchodzone są jednak tzw.
Zaduszki Archanielskie, w czasie których oddaje się
cześć poległym za ojczyznę żołnierzom. Bułgarzy
składają wieńce na cmentarzach wojskowych i przy
pomnikach, ale wykorzystują okazję również do
odwiedzin grobów najbliższych zmarłych. Zapalają na
nich świece i skrapiają je czerwonym winem,
symbolizującym krew Chrystusa. W Bułgarii dzień
zaduszny obchodzony jest kilka razy w roku.               
                                         Przygotował Miłosz Sęk 
Źródło: https://puccini.pl/blog/jak-obchodzi-sie-
swietozmarlych-w-roznych-krajach-swiata

Meksyk- Dia de los Muertos  
W Meksyku 1 i 2 listopada obchodzi się Dia de los
Muertos. 1 listopada wspomina się zmarłe dzieci, a 2
dorosłych. Meksykanie sprzątają swoje domy,
przygotowują się do wizyty duchów swoich bliskich
oraz budując ołtarzyki, na których znajdują się zdjęcia
zmarłych, a także przedmioty należące do nich za
życia. Ważne jest również wskazanie duszom drogi
do ołtarza i z powrotem do zaświatów. Osiąga się to
poprzez zapalanie świec zwanymi veladoras.

Filipiny
Noc na cmentarzu Na Filipinach zmarłych wspomina
się 1 listopada. Jego obchody wyglądają jednak
zdecydowanie inaczej niż w Polsce. Podobieństwa
kończą się na porządkowaniu i przystrajaniu
nagrobków. Później zaczyna się zabawa. Rodziny i
znajomi zbierają się na cmentarzach, by rozmawiać,
jeść, pić, grać w karty, a nawet oglądać telewizję.
Filipińczycy na koniec urządzają nocleg na płycie
nagrobnej. Nie ma w tym nic złego - Filipińczycy w ten
sposób spędzają czas ze swoimi bliskimi zmarłymi.
Godnym odnotowania zwyczajem są także występy
pangagaluluwa. To zorganizowane grupy
muzykantów (często dzieci i młodzieży), które chodzą
od domu do domu, śpiewając i grając. Wcielają się oni
w ten sposób w ambasadorów zmarłych, prosząc o
jałmużnę i modlitwę w ich intencji. 

Japonia- O-Bon 
W Japonii święto zmarłych obchodzi się w środku lata.
W zależności od regionu, może ono przypaść na
połowę lipca, sierpnia lub września.

cmentarz w Japonii

              Jak w innych krajach obchodzą 
                            Święto Zmarłych? 

Pixabay

Pixabay



www.to.com.pl/Tygodnik Ostrołęcki | Numer 22 11/2021 | Strona 4  
www.juniormedia.plZitajta!

Życzliwość między ludźmi jest podstawą dobrych relacji. Gdy mówimy źle np.: o przyjacielu,  niedobrze to o nas
świadczy. Każdy chciałby być dobrze traktowany, więc dlaczego sam się do tego nie stosuje? Nikt nie czuje się
dobrze, gdy dowiadujemy się, że bliska nam osoba obgaduje nas. Po tej wieści na pewno nasze zaufanie jest
lekko nagięte. Nie pozwólmy, aby takie zachowania oddalały od nas ludzi. A przynajmniej starajmy się! Na
pewno słyszeliście, a może i sami doświadczyliście, że słowa bolą bardziej od czynów. Jest to
prawda, ponieważ  urazy  fizyczne z czasem przeminą i przestaną boleć, np.: guz zniknie,
zadrapanie się zagoi, ale rany psychiczne często zostają w naszych głowach i sercach  do końca
życia. Słowa mają dużą moc, dlatego powinniśmy ich OSTROŻNIE używać. Często nieumyślnie
krzywdzimy bliską nam osobę. Warto uważać na to, co mówimy  i ,,nie rzucać słów na
wiatr’’. Plotki krążą wśród nas. Na pewno wzbudzają sensację, ale często są nieprawdziwe. Gdy
nie dotyczą nas, mogą być interesujące i chętnie je przekazujemy, często bez zastanowienia. Boli
dopiero wtedy, gdy dotykają nas lub bliskich. Obserwujemy krzywe spojrzenia, słyszymy szepty.
W takich sytuacjach przekonujemy się o niszczącym działaniu ploteczek. Dlatego nie szerzmy ich.
Nie roznośmy fałszywych,  niesprawdzonych informacji. 
                                                                                                                    Natalia Cichoń

                              Refleksje nastolatki 
                           KRZYWDZĄCE PLOTKI             

   Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle 
 o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. 
   Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.                     
                                       kardynał Stefan Wyszyński 

           Jeśli ktoś mówi o tobie coś złego to głównie dlatego, 
               że o sobie nie może powiedzieć nic dobrego.
                                                                                      Robert De Niro

Zasłyszane?! Przekazane!CIERPIENIE!Pixabay PixabayPixabay
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Lekcja tolerancji

Tolerancja jest to bardzo potrzebna  w życiu
człowieka. Polega na szacunku wobec innych. To nie
tylko szacunek dla obcej narodowości, ale również dla
każdego człowieka różnego od nas. Zatem termin
tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności.
Innymi słowy to szacunek dla wolności innych ludzi,
którzy mają odmienny styl życia od naszego.
Żyjemy w wielokulturowym świecie. Obok nas
znajdziemy ludzi innych ras czy religii. Nie oznacza to,
że uprzedzenia zniknęły. Chcemy, aby inni widzieli w
nas osoby tolerancyjne, a i o sobie też pragniemy tak
myśleć. Ale, czy tacy jesteśmy?  
Jak zachowuje się człowiek - uczeń tolerancyjny?
- Traktuje innych  tak, jak sam chciałby być
traktowany.
- Szanuje godność każdego ucznia.
- Nie wyśmiewa wad wymowy drugiego kolegi.
- Nie dokucza nikomu, kto ma inny kolor skóry.
- Wysłuchuje poglądów innych uczniów, nawet jak się
z nimi nie zgadza.

Każdy jest inny!

Szkolna codzienność stwarza wiele sytuacji, dzięki
którym można się uczyć tolerancji albo ją doskonalić.
Wśród uczniów są leworęczni- czyli inni, jeszcze
więcej jest uczniów z wadami wzroku, alergików,
mających problemów z nadwagą albo bardzo
szczupłych, bogatych lub biednych, czy też uczniów
poruszających się na wózku inwalidzkim. Jednym
słowem każdy z nas ma prawo być inny.
Doceniajmy więc drugiego człowieka. Nie
wyśmiewajmy się z niego, bo może okazać się
pięknym i dobrym. Pamiętajmy o tym, że dobro wraca.
Każdy z nas ma uczucia, więc zanim kogoś
wyśmiejesz, pomyśl,  jak Ty czułbyś się na miejscu tej
skrzywdzonej osoby. Dlatego NIE CZYŃ
DRUGIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE. Zamiast
tego POMAGAJ i  WSPIERAJ !  BĄDŹ
DOBRYM, TOLERANCYJNYM
NASTOLATKIEM!  :)
                                                        Zuzia Marchewka

Szczęśliwe dzieci

Glob pełen inności

Pixabay

Google

Pixabay
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 Dzień Postaci z Bajek

Nigdy nie jesteś za stary, by
być młody.
 

Hermiona

kl.3

Ucz.kl.7a

Na pewno każdy z nas marzy, aby choć na chwilę,
przenieść się w magiczny i beztroski świat bajek. My
mieliśmy taką okazję, ponieważ Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunami p.U.Nalewajk i p.R.Grzybem
zainicjowali obchody tego wyjątkowego, nietypowego
święta. Tego dnia mogliśmy oglądać prezentację
wykonaną przez Bartka Cichockiego, która przybliżała
nam genezę Światowego Dnia Postaci z Bajek, który
powstał, aby uczcić Walta Disney'a- twórcę takich
utworów jak: Król Lew, Myszka Miki, Kaczor Donald...
Tego dnia uczniowie przybyli do szkoły przebrani w
przepiękne bajkowe stroje i przypomnieli sobie  jak
ważne są bajki i warto do nich powracać.                     
           Mikołaj M.

Walt Disnay w
swojej karierze
zdobył 25
Oskarów.

Jeśli potrafisz o czymś marzyć,
to potrafisz również tego
dokonać.                 Walt Disney

U.N.

U.N.

U.N.



www.to.com.pl/ Tygodnik Ostrołęcki | Numer 22 11/2021 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Zitajta!

ucz.kl.5c

ucz.kl.5d

ucz.kl.6b

Pinokio

U.N.

U.N.

U.N.

.



www.to.com.pl/Tygodnik Ostrołęcki | Numer 22 11/2021 | Strona 8  
www.juniormedia.plZitajta!

ucz.kl.4d

ucz.kl.4d

Indianin z 6a

ucz.kl. 3

ucz.kl.3

U.N.

U.N.

U.N.

U.N.

U.N.
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        Ślemy           
   pozdrowienia    

Recenzja książki     
Baśniobór- Brandon Mull

21 XI obchodzony jest jako
Światowy Dzień Życzliwości i
Pozdrowień. Z wielką radością
obchodzimy to święto w naszej
szkole. Z uśmiechem na
ustach witaliśmy się od
samego rana wesołym "cześć"
lub "hej". Wraz z moja klasą,
wychowawczynią p. Ulą i p.
Magdą wyszliśmy na ulice
Kadzidło z happeningiem.
Przechodnie otrzymywali od
nas cytaty na poprawę
humoru. Tego dnia w szkole
wysyłaliśmy do siebie
serdeczne pozdrowienia.
Pamiętajcie, warto uwierzyć,
że w każdym z nas drzemią
niewyczerpane pokłady dobra,
a pozytywna energia, którą
przekazujemy ludziom, wraca
do nas z nawiązką.         
Kamila Sz.

Książka

 Książka opowiada o Kendrze i Sethcie, którzy mają
spędzić 2 tygodnie u swoich zdziwaczałych
dziadków. Z początku nie mają ochoty tam jechać,
jednak po wielu namowach rodziców zgadzają się.
Jak się później okaże, te kilka dni zaważy na ich
dalszym życiu. Dziadek wita ich serią zakazów.
Okazuje się, że jest on strażnikiem niezwykłej krainy,
Baśnioboru. Dzieci wcale nie zamierzają go słuchać.
On zabrania im zbliżać się do lasu. Nie wiedzą, że,
łamiąc zakaz, uwolnią siły zła, którym trzeba będzie
stawić czoło. Powieść czyta się lekko i łatwo. Była dla
mnie świetną odskocznią od szkoły. Książka pomogła
mi w odzyskaniu spokoju. Podobało mi się w tej
powieści to, że autor wyszedł z kanionu zwykłych istot
magicznych i dodał im kilka złych cech. Niektóre
sceny były też śmieszne, przez co wydaje się, że nie
jest to książka fantasy. Czasami warto sięgnąć po
taką lekką pozycję, żeby odreagować poważne i
trudne powieści.                                           Zuzia M.

.

Google

U.N.
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O zielonym jeżu
Jan Brzechwa  (Fragment)

Pod kasztanem w gęstej
trawie,
usnął jeżyk po zabawie.
Właśnie zbudził się i ziewał,
Gdy coś nagle spadło 
z drzewa,
Za nim drugie, trzecie też…
Miało kolce tak jak jeż.
Spojrzał jeżyk w bok
uskoczył,
Przerażony przetarł oczy.
-Patrzę, patrzę i nie wierzę:
Czy to jeże, Czy nie jeż...

                             Dokąd tupta nocą jeż?                   
                       10 LISTOPADA DZIEŃ JEŻA

informacje o jeżu

Jeż jest ssakiem bardzo pożytecznym
zamieszkującym ,m.in. Polskę. Głównymi składnikami
diety są owady, żaby, dżdżownice,  małe gryzonie,
jaja ptaków,  jaszczurki a nawet węże .Ich
przerażający pancerz ma swoje słabości ,kiedy np.
kleszcz wgryzie się w naszego zwierzaka ten nie umie
się wybronić i zazwyczaj umiera. Długość ciała do 30
cm, ogona do 5 cm; włosy strony grzbietowej i boków
przekształcone w biało-brunatne kolce, o długości do
3 cm; napadnięty kuli się, chowając głowę i kończyny
pod osłonę kolców; zimę przesypia; w ciągu roku 1–2
mioty, po 2–10 młodych.        Szymon Bakuła               
     źródła:
jeż - Encyklopedia PWN - źródło wiarygodnej i
rzetelnej wiedzy 
Jeż zachodni – Wikipedia, wolna encyklopedia

jeż

strona google

pixabay

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jez;3917883.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BC_zachodni#Wygl%C4%85d
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              Teleportujemy się do świata magii! 
                             Historia Hogwartu

O tym do którego domu pasuje dziecko decydowała
Tira Przydziału, którą dzięki magicznemu zaklęciu
stworzył Gryffindor. 
Co ciekawe, początkowo założyciele samodzielnie
wybierali osoby, które trafią pod ich skrzydła, jednak
po pewnym czasie Slytherin zażądał, aby przyjmować
do szkoły tylko czarodziejów "czystej krwi". W wyniku
tego wyniknęła kłótnia Slytherina i Gryffindora.
Według legend, Salzar zanim opuścił Hogwart
stworzył ukrytą Komnatę Tajemnic, a w niej potwora,
który obudzony może zostać tylko przez dziedzica
Slytherina. Profesorowie wielokrotnie przeszukiwali
szkołę w celu znalezienia Komnaty, jednak nigdy nie
udało się jej odnaleźć. Nie jest to jedyna straszna
rzecz, jaka miała miejsce w Zamku. W historii
Hogwartu zostały rozegrane 2 bitwy, podczas których
śmierciożercy (zwolennicy Voldemorta) chcieli przejąć
władzę nad szkołą. Oba starcia na szczęście okazały
się nieudane, dzięki temu szkoła do dziś uczy
najlepszych czarodziejów na całym świecie. 

Źródło:
https://harrypotter.fandom.com/pl/wiki/Szko%C5%82a_Magii_i_Czarodziejstwa_w_Hogwarcie

                                                Laura Orzechowska

Szkoła Magii i Czarodziejstwa Hogwart

"Nie jest ważne,kim kto
się urodził, ale czym się
stał"

Gryffindor, Hufflepuf, Ravenclaw i Slytherin

Hogwart to szkoła magii dla czarodziejów i nie tylko.
Uczniowie mieszkają w zamku, który położony jest w
Szkocji, w pobliżu wioski Hogsmeade, jedynej na
całym świecie wioski zamieszkanej wyłącznie przez
czarodziejów. Co ciekawe Zamek jest nienanoszalny,
co znaczy że nie można znaleźć go na mapie.
Dodatkowo czterej założyciele zamku zaczarowali go
tak, że zwykli mugole zamiast widzieć piękny zamek,
widzieli stare ruiny.
Teren Hogwartu zajmuje rozległe tereny ze
spadzistymi trawnikami, klombami, jeziorem (Czarnym
Jeziorem), dużym gęstym lasem (nazywany
Zakazanym Lasem). W skład szkoły wchodzą także
szklarnie, różne budynki gospodarcze oraz boisko do
gry w Quidditcha. Hogwart, jak na szanowaną szkołę
magii przystało ma też swoją własną sowiarnię, w
której mieszkają wszystkie sowy, należące do
uczniów i profesorów. 
Hogwart jest jedną z najsłynniejszych czarodziejskich
szkół w Europie. Aby zostać jego uczniem, dziecko
musiało wykazywać minimum magicznych zdolności.
Czarodziejskie dzieci zapisywane były do Hogwartu
przez magiczne pióro, jeszcze przed urodzeniem, zaś
dzieci mugoli (osób niemagicznych) były pod stałą
obserwacją nauczycieli, na podstawie ich decyzji,
dziecko dostawało się do szkoły magii. Jednak każde
dziecko przyjęte do magicznej szkoły w wieku 11 lat 
otrzymywało list dostarczony przez sowę, który był
potwierdzeniem dostania się do Hogwartu. 
Kiedy uczniowie docierali do szkoły, musieli
zakwalifikować się do jednego z czterech domów
założycieli: Godryka Gryffindora, Helgę Hufflepuff,
Rowenę Ravenclaw i Salazara Slytherina. 
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                   Muzyka łagodzi obyczaje...
             Ariana Grande - idolka młodzieży

Ariana Grande to amerykańska kompozytorka,
piosenkarka, aktorka oraz autorka teksów . Urodzona
26 czerwca 1993 w Boca Raton, w Stanach
Zjednoczonych.   
Piosenkarka swoją popularność zdobyła dzięki
programom telewizyjnym „Victoria znaczy
zwycięstwo” oraz „Sam i Cat” emitowanych na antenie
telewizji Nickelodeon w latach 2010-2014. Grande w
obu serialach grała jedną z głównych postaci: Cat
Valentine. W 2011 roku nagrała ścieżkę dźwiękową
do wcześniej wymienionych seriali, jednak oficjalnie
karierę muzyczną rozpoczęła w 2013 roku,
debiutowała z krążkiem Yours Truly. Od tamtej pory
gwiazda wydała łącznie sześć albumów studyjnych,
jedną kompilację, jeden remix album, cztery EP,
czterdzieści jeden singli (w tym siedem z gościnnym
udziałem), siedem singli promocyjnych i trzydzieści
sześć teledysków. 

                                                                     Filip R.

Teraz czas na trochę ciekawostek :
1.  Imię Ariana jest inspirowane księżniczką Orianą z
serialu animowanego pt. Felix The Cat.
2.  W 2003 roku została współzałożycielką grupy Kids
Who Care.
3.  Skala głosu Ariany Grande wynosi aż 4 oktawy.
Dodajmy, że podaje się, że przeciętna skala głosu
wynosi 1,5 oktawy, a u osób, które ćwiczą śpiewanie,
rozszerza się od 2-3 oktaw.
4.  Uwielbia Harry’ego Pottera. Mówi się, że jej
ulubionym zaklęciem jest: Expecto Patronum
5.  Od listopada 2013 roku Ariana Grande jest
weganką.
6.Ma kilkadziesiąt tatuaży. Fani zauważyli , że tylko w
2020 roku zrobiła sobie aż trzy „dziary” – motyle oraz
napis „baby” na ramionach.
7.Mówi się, że ulubioną marką kosmetyczną Ariany
Grande jest Benefit.
8.Ariana uwielbia grać w Monopoly.
9.Piosenkarka ma około 155 centymetrów wzrostu.
                                                                        Filip R.
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 Rusz głową!  Uśmiechnij  się!

W dzień ich nie ujrzysz, chociaż są nad nami. Można
je zobaczyć nocą i wieczorami. 
Odp. Gwiazdy 
Co to za złota świetlana kula, która swym ciepłem
Ziemię otula? 
Odp. słońce 
Co to za okrągła planeta, na której bez wody, tlenu i
słońca nie byłoby życia. 
Odp. Ziemia 
Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje. Choć ma
cztery nogi wolno spaceruje. 
Odp. żółw 
Co to jest? Nie gdacze na podwórkach rośnie w lesie
żółta...
Odp. Kurka 
Śnieżną buzię ma i siedmiu krasnali zna. 
Odp. Królewna Śnieżka 
Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo pan w nazwie
ukrywa? 
Odp. Tulipan  
                                       wyszukała Wiktoria G.

Numer listopadowy redagowali: 
Zuzia Marchewka, Natalia Cichoń, 
Szymon Bakuła, Diana Malon, Kinga Kur, 
Miłosz Sęk, Mikołaj Markowski, 
Laura Orzechowska, Filip Roziecki, 
Kamila Szkodzińska, Wiktoria Giers, 
Red.naczelny U.Nalewajk 

Przed czarodziejskim lustrem staje
królowa i mówi:
-Lustereczko,powiedz przecie,kto
jest najpiękniejszy w świecie?
Lustereczko mówi:
-Odsuń się kochana,muszę się
rozejrzeć!
****
Jak Królewna Śnieżka budzi 7
krasnoludków?
- 7UP!

.
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Nasza dekoracja

                   Dzień Pluszowego Misia 
                           w naszej szkole

Słuchamy "Kubusia Puchatka"

25 X obchodziliśmy w szkole Dzień
Pluszowego Misia. Tego dnia
poznaliśmy historię misia.
Powstanie misia wiąże się z
prezydentem USA- Teodorem 
Roosveltem, który w 1902 roku
wybrał się na polowanie, w trakcie
którego kazał uwolnić małego
niedźwiadka. Nazwano go Teddy
Bear. W szkole SU przygotował
wiele zabaw (układaliśmy misiowe
puzzle, rozwiązywaliśmy
krzyżówki, robiliśmy zdjęcia w
fotobudce oraz podczas przerw
mogliśmy posłuchać przygód 
Kubusia Puchatka). Oczywiście
uczniowie  mieli własne misie.  :)
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