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Wybory do samorządu jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem do rywalizacji o
miano Przewodniczącego stanęło aż 14 uczniów.
· Mateusz Słocki
· Maja Borkowska
· Bartłomiej Jąkała
· Jakub Łysak
· Anastazja Sobkowicz
· Karol Polański
· Agata Czech
· Jan Olkowski
· Piotr Sykulski
· Paulina Kurzeja
· Leon Bednarski
· Amelia Cirko
· Tobiasz Zdunek
· Piotr Gabriel
 Kandydaturę mogła składać każda osoba powyżej czwartej klasy z co najmniej bardzo
dobrym zachowaniem. 

Dnia 12 października 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej
szkoły. Samorząd Uczniowski ma za zadanie sprawić by uczniowie czuli się w szkole jak najlepiej a sama
szkoła zapewniała jak najwięcej dobrych wrażeń. Równolegle zostały przeprowadzone wybory na Rzecznika
Praw Ucznia.

 Mamy nowy Samorząd!
Witajcie w naszej bajce!

Przed Wami pierwsze wydanie naszej szkolnej gazety w nowej odsłonie. 
Skład redakcji:

Barbara Alfut, Carmen Citowicz, Agata Czech, Maja Furmańska, Martyna Kieżyńska, Antonina Kolanek, Aleksandra
Kozłowska, Weronika Mucha, Antonina Neubauer, Daria Rzońca, Weronika Sekut, Mikołaj Sierecki, Victoria
Sikora, Mateusz Słocki, Natalia Słocka, Zuzanna Stolarz, Nicola Zięba
*opieka merytoryczna:  Maria Demkiewicz, Iwona Wróblewska.

W tym numerze przeczytacie o hejcie i tym, co dzieje się w szkolnych toaletach. Zrelacjonujemy dla Was
także przebieg wyborów do Samorządu Uczniowskiego, kiermaszu jesiennego, Dnia Życzliwości, Święta
Niepodległości. Na koniec zaskoczymy Was przepowiednią Waszej szkolnej przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Zespół redakcyjny
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Mamy nowy Samorząd Uczniowski!

Równolegle zostały przeprowadzone wybory na
Rzecznika Praw Ucznia. W tym roku wybrany został
Pan Bartosz Smoleń.

Udało nam się przeprowadzić wywiad z opiekunem
SU - Panem Grzegorzem Zajączkowskim.

· Czy wybory przebiegły zgodnie z planem?
· Tak. Wszystko odbyło się jak należy.
· Jakie były kryteria dotyczące kandydatów?
· Minimum bardzo dobra ocena z zachowania na
koniec poprzedniego roku szkolnego.
· Czego spodziewa się Pan po obecnym składzie
samorządu?
· Ciężkiej pracy i zaangażowania we wszystkie
akcje, a także wychodzenia z własną inicjatywą.
· Kto stworzył biuro informacyjne SU i jakie ma
zadania?
· Pani Patrycja Tomala i ja. Ich zadaniem jest
informowanie o działaniach SU.
· Jakie akcje są przewidziane na ten semestr?
·Na początek SU otoczy opieką i będzie
nadzorować przebieg akcji "Góra grosza".
· Jak to jest być opiekunem SU?
· Zawsze bardzo dobrze współpracuje mi się
z młodzieżą, która lubi angażować się w życie
szkoły. Stale uczę się od nich czegoś nowego.

Opiekunowie SU w tym roku postanowili stworzyć
sekcję informacyjną, której zadaniem jest
informowanie uczniów o zbliżających się
wydarzeniach. Ułatwia to komunikację pomiędzy
samorządem i uczniami.

Samorządowi życzymy realizacji powziętych planów
i przedsięwzięć!

Mateusz Słocki kl. 8a

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się
12 października. Jak co roku cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Do rywalizacji o miano
Przewodniczącego stanęło aż 14 uczniów:
· Mateusz Słocki
· Maja Borkowska
· Bartłomiej Jąkała
· Jakub Łysak
· Anastazja Sobkowicz
· Karol Polański
· Agata Czech
· Jan Olkowski
· Piotr Sykulski
· Paulina Kurzeja
· Leon Bednarski
· Amelia Cirko
· Tobiasz Zdunek
· Piotr Gabriel

Kandydaturę mógł składać każdy uczeń
z klas V-VIII z co najmniej bardzo dobrym
zachowaniem.

Rada SU:
· Mateusz Słocki – przewodniczący
· Maja Borkowska – zastępca przewodniczącego
· Bartłomiej Jąkała – skarbnik
· Jakub Łysak – sekretarz

Sekcja informacyjna SU:
· Anastazja Sobkowicz
· Karol Polański
· Agata Czech

Frekwencja w tym roku wyniosła aż 76,7% (na 382
uczniów klas 4-8 głos oddało aż 293).

Zadaniem Samorządu Uczniowskiego jest, między
innymi przedstawianie władzom szkoły potrzeb
uczniów, dbanie o dobre imię szkoły oraz
organizowanie działań i akcji na rzecz szkoły
i środowiska lokalnego.
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Szkolna świątynia dumania

Doniesienia z pierwszej linii frontu
szkolnych toalet...

Jednym z pytań zadawanych na każdej godzinie
lekcyjnej, niezależnie od przedmiotu, jest:
"Czy mogę iść do toalety?". Nauczyciele tłumaczą,
że do tego służy przerwa. Jednak toalety podczas niej
poza swoją główną funkcją pełnią także wiele innych.
Na przykład stołówki. Niektórzy uczniowie uwielbiają
urządzać tam biesiady i delektować się swoimi
kanapkami tuż przed kabinami. Ale jedzenie
w samotności? Bez obaw, na to też jest rozwiązanie!
Toaleta jest idealnym miejscem do spotkań. Całe
otoczenie składające się z trzech kranów, lustra
i nawet dziesięciu osób wprowadza niezwykły klimat,
który z pewnością umila konwersacje.

Niekiedy wchodząc do toalety na przerwie, by
skorzystać z jej pierwotnej funkcji (trudno w to
uwierzyć, ale takie osoby też się zdarzają), można
zastać wszystkie trzy kabiny zamknięte. Tuż przed
nimi stoi grupa wspierająca, która przez całe 20 minut
przerwy towarzyszy swoim kolegom w tych trudnych
chwilach. Bo przecież trzy osoby w jednej kabinie
łatwo sobie nie poradzą. W takich sytuacjach lepiej
poszukać innej toalety, ponieważ ci biedni ludzie
raczej nie wyjdą do końca przerwy. Nawet, gdy
znajdziesz w końcu toaletę, w której jakimś cudem nie
rozbili obozu piknikowicze i influenserki, pojawia się
inny problem. Chyba każdy z nas, gdy zauważy, że
więcej niż jedna toaleta jest wolna, porównuje je do
siebie, by wybrać tą lepszą. Czynniki wpływające na
wybór to kolejno czystość i obecność papieru do
wytarcia rąk czy toaletowego. Z tym drugim często są
problemy. Nie chodzi nawet o to, że go nie ma,
ponieważ często jest, jednak nie na rolce. Można go
zastać rozwiniętego, rozciągającego się po całej
powierzchni kabin bądź skupionego w jednym miejscu
- środku sedesu.

Ale nie jest to najgorsze, co może się przytrafić. Bo
o ile w damskiej toalecie wszystko (poza papierem
toaletowym oczywiście) jest na miejscu, to
w męskiej... Obowiązują tam nieco inne zwyczaje.
Na przykład szczotka do WC zajmuje swoje miejsce
na środku podłogi. Klapy sedesowe to jedna z części
toalety, która dla chłopaków jest wielką przeszkodą
w załatwianiu się. Dlatego najczęściej młodzi
"budowlańcy" odmontowują ją własnoręcznie, a ci nie
posiadający tej umiejętności, muszą niestety ją całą
zmoczyć. 

Uważam osobiście, że plastyka powinna być także
w ósmych klasach. Biedni chłopcy zdesperowani
brakiem bądź niedostatkiem tego przedmiotu
w toalecie ukazują swoją pasję. Ich dzieła można
podziwiać nie tylko na ścianach, ale także na
odmontowanych wcześniej klapach. Jak to prawdziwi
artyści, są także niezwykle czuli na otoczenie, dlatego
nie żałują sobie komplementów. Chłopcy naprawdę
dobrze wykorzystują wielofunkcyjność tego miejsca.
Zastępuje im ono pole bitewne. Po starciu jedynie
uczestnicy wychodzą cali. Toaleta, jak to przystało
na miejsce bitwy, kończy między innymi bez drzwi do
kabin, a bywa nawet bez samego sedesu. 

Pasje uczniów naszej szkoły nie zadowalają jednak
nauczycieli. Z resztą trzeba przyznać im rację. Jedna
z toalet od początku roku przeszła już wiele renowacji.
I to nie tylko z powodu zniszczenia ubikacji. W tym
przypadku nawet sufit nie pozostał
w jednym kawałku. Dzielnych wojowniczych dusz
naszych chłopców nie powstrzymują żadne
obostrzenia, dlatego często pod pisuarem można
zastać mokrą podłogę i niestety nie jest to woda.
Winny oddala się wtedy z miejsca zbrodni dumny
z siebie, idąc pochwalić się kolegom. A plama?
Oczywiście zostawia ją komuś w jakże to wspaniałym
prezencie.
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Wszystko ma swoje granice...

Śmieszki śmieszkami, ale wszystko ma swoje granice.
W końcu ktoś musi to po nas sprzątać oraz wydać
sporo pieniędzy, by naprawić nasze występki. Dlatego
lepiej zostańmy przy pierwotnym sposobie korzystania
z toalet zamiast radykalnie zmieniać ich
zastosowanie.

Pamiętajmy! W myśl przysłowia: "Jak sobie
pościelesz, tak się wyśpisz", dbajmy o otoczenie,
z którego korzystamy!

Antonina Neubauer kl. 8c

toaleta

toaleta

AN

AN
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Są dwa rodzaje hejtu/ hejterów- internetowi i Ci,
których można spotkać na przykład w szkole. Ten
internetowy stara zachować się jak największą
anonimowość. Jego komentarze, posty mają
obraźliwy styl, nie przebierają w środkach. Schowany
za monitorem czuje się pewnie. Unika bezpośredniej
konfrontacji. Bywa i tak, że hejtujący nie czuje, ze robi
źle. Pod maską żartu, zabawy godzi w drugiego
człowieka.

Wiemy już jak rozpoznać hejtera, a jak rozpoznać
ofiarę? Ofiary hejtu starają się unikać kontaktu
z rówieśnikami, często są przygnębione
i zachodzą w nich drastyczne zmiany na przykład
w zachowaniu. Gdyby kogoś zapytać - Co powinna
zrobić osoba hejtowana? - najprawdopodobniej
padłaby odpowiedź - Do psychologa - i byłaby to
słuszna reakcja. Jednak są też inne sposoby np.
telefon zaufania (800 12 12 12) lub organizacje
rządowe (m.in. Fundacjs Batorego czy działająca już
od 2009 roku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).
Dobrym sposobem może być też zwyczajna rozmowa
z przyjaciółmi, znajomymi lub z innymi zaufanymi
osobami. Lepiej nie unikać rozmów i nie zamykać się
w sobie. Ofiary często chcą same poradzić sobie
z takim problemem, więc ważne jest, aby nie działać
pochopnie, dowiedzieć się, jak można pomóc sobie
czy innym, a potem  zacząć działać i wspierać.

Czy i Ty jesteś hejterem?
Zjawisko hejtu i jak sobie z nim radzić.

Temat hejtu wydaje się bardzo oklepany, jednak
jest on niezwykle ważny, ponieważ dotyczy wielu
osób, w tym naszych rówieśników, a właściwie to
przede wszystkim ich, nas. 

Co trzeci nastolatek spotkał się z mową nienawiści
w internecie, a prawie 9 proc. doświadczyło jej
osobiście - tak wynika z badań EU Kids online 2018,
prowadzonych pod kierownictwem prof. UAM Jacka
Pyżalskiego
w partnerstwie z Fundacją Orange. Jesteśmy
zazwyczaj zorientowani w tym temacie, czy tylko tak
się nam wydaje…Czy reagujemy prawidłowo na hejt?
Czy potrafilibyśmy zareagować, gdyby ktoś nam
bliski, znajomy był ofiarą hejtu? Gdybyśmy to my padli
ofiarą hejtera? A może warto zadać sobie inne
pytanie? Czy i ja jestem hejterem?

Większość z nas wie, że hejt to w skrócie
nieuzasadnione szerzenie  nienawiści w stosunku do
innych. Jednak warto wiedzieć coś więcej. Na
podstawie wywiadu z panem Hubertem Lihte
z fundacji LexKultura oraz rozmową ze szkolną
pedagog, panią Aleksandrą Chmaj, postaram się
przybliżyć, uzupełnić wiedzę o tym często spotykanym
problemie.

Chęć na hejtowanie nie pojawia się znikąd.
Najczęściej jest spowodowana zazdrością, zawiścią,
traumatyczną przeszłością lub potrzebą na
odreagowanie złych emocji, często spowodowanych
problemami w rodzinie, najbliższym otoczeniu.
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Hejt uzależnia

Warto wiedzieć, że hejt jest uzależniający - karmi się
energią pobieraną od ofiary, co powoduje spadek
samooceny, a to prowadzi np. do depresji lub nawet
samobójstwa. Hejt może zabijać. Niemal połowa
dzieci, które popełniają samobójstwa, to ofiary hejtu
w różnej formie, w tym hejtu w sieci - alarmuje ekspert
K. Lea Jarmołowicz-Turczynowicz, psychoterapeutka i
socjolog z Ośrodka CENTRUM. 

Wszystkie przeprowadzone badania, nie tylko
w Polsce, ale też w 13 innych krajach (m.in. USA,
Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Japonii)
wykazało silną korelację między doświadczeniem
szkolnego hejtu, a myślami samobójczymi u dzieci
i młodzieży. Co więcej szkolny hejt (nazywany
Bullying-iem) może w dorosłości przejawiać się jako
mobbing, przemoc domowa czy internetowy hejt.
Jego formy to np. komentarze, plotki, przerabianie
grafik i inne nieprzyjemnie zjawiska.

Warto pamiętać, że hejt może mieć też karne
konsekwencje, bo podchodzi to pod przestępstwo
nękania. Przykładowe kary to: więzienie - od
osiemnastego roku życia, pobyt w zakładzie
społecznym, kurator, prace społeczne albo utrata
praw rodzicielskich przez naszych rodziców.

Antonina Kolanek kl. 8c

hejt

hejt

hejt

https://tygodniksanocki.pl/2021/03/22/hejt-lekcja-
druga/

https://mamotoja.pl/rodzina/mama/hejt-co-to-
jest-definicja-i-przyklady-mowy-nienawisci-hejt-
a-prawo-33815-r1/

http://www.polonia.sk/2015/10/01/hejt-po-polsku/
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Dzień Patrona naszej szkoły

Św. Jadwiga Śląska

przedstawienie klasy 3d

Patronką naszej szkoły jest św. Jadwiga Śląska. 
Z okazji jej święta klasa 2a wraz ze swoją               
 wychowawczynią przygotowała apel. Nauczycielka
opowiadała o życiu Jadwigi, podczas gdy uczniowie
odgrywali wszystkie sceny. Dowiedzieliśmy się, jak
święta żyła, co robiła, jakim była człowiekiem.

Na koniec apelu został przeprowadzony konkurs
o naszej patronce. Trzyosobowe grupy z każdej
z klas 4-8 odpowiadały na 15 pytań. Rywalizacja była
zacięta, ale uczniowie dobrze sobie poradzili.

Apel odbył się w dwóch turach. W pierwszej turze
zwycięzcami zostali:
I miejsce: 5a
II miejsce: 5c
III miejsce: 4a

Z kolei podczas drugiej tury najlepsi okazali się:
I miejsce: 6b
II miejsce: 8b 
III miejsce: 6a

Gratulujemy!

Nicola Zięba kl. 6a

Nicola

Natalia Słocka
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Klasa 6a - III miejsce Quiz z wiedzy o patronie

Wręczenie nagród

Klasa - I miejsce

Apel Przedstawienie

Natalia Słocka Natalia Słocka

Natalia Słocka

Natalia Słocka

Natalia Słocka Natalia Słocka
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                 ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

flagi polski

11 listopad

Chyba wszyscy wiemy, jakie święto przypada na 
11 listopada. Jest to oczywiście dzień, w którym
Polska odzyskała niepodległość. 

Naszej Ojczyzny nie było na mapie przez 123 lata,
utraciliśmy autonomię i suwerenność.
W 1918 roku stał się cud - odzyskaliśmy upragnioną
wolność. Był to proces stopniowy. 10 listopada do
Warszawy przybył Józef Piłsudski. Naród polski już
wtedy wiedział, że jest wolny.

W latach 1919-1936 obchody tego dnia
miały charakter wojskowy. Z kolei podczas niemieckiej
okupacji (1939-1945) jawne świętowanie nie było
możliwe. Mimo to pamięć o tym święcie starano się
podtrzymać. W okresie PRLu obchody rocznicy
odzyskania niepodległości były nielegalne.
W dzisiejszych czasach wywieszamy w ten dzień flagi
naszego narodu, organizujemy pochody
i uroczystości, upamiętniające tych, którzy oddali
życie za naszą wolność.

Pamiętajmy o ich poświęceniu!

 

Barbara Alfut kl. 6a

Święto Niepodległości

Święto Niepodległości
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Z okazji Święta Niepodległości kl. 6b przygotowała uroczysty apel.

Apel Natalia Słocka
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DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

CIEKAWOSTKI O TYM ŚWIĘCIE
1. Kolorem życzliwości jest kolor żółty, który
symbolizuje siłę emocjonalną, optymizm, twórczość i
pewność siebie.
2. Po raz pierwszy w Polsce obchody Dnia
Życzliwości zorganizowano we Wrocławiu w 2006
roku.

CZYM JEST ŻÓŁTA WSTĄŻKA?

W Polsce żółta wstążka jest symbolem
solidarności z osobami chorymi psychicznie.

Aleksandra Kozłowska,
Daria Rzońca kl. 5c

plakaty uczniów

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
obchodzimy 21 listopada. Święto to wywodzi się ze
Stanów Zjednoczonych i powstało w 1973 roku pod
nazwą "World Hello Day" jako odpowiedź na konflikt
między Izraelem a Egiptem. Nazwa oryginalna tego
święta symbolizuje jego cel - powiedzenie "cześć
(hello) do dziesięciu osób.

Kilka pomysłów na okazywanie
życzliwości:

·  Uśmiechaj się do innych.
·  Powiedz szczery komplement.
·  Zrób miłą niespodziankę.
·  Podaruj kartkę z pozdrowieniami.
·  Odwiedź kogoś, kto jest chory.

DLACZEGO WARTO BYĆ
ŻYCZLIWYM?

Warto być życzliwym, bo to nie tylko sprawia radość
innym, ale również nam samym. Badania wykazują,
że gdy robimy coś miłego dla otoczenia, w naszym
mózgu aktywują się ośrodki przyjemności i wyzwalają
się endorfiny, czyli  hormony szczęścia. Ponadto
życzliwość bardzo pozytywnie wpływa na nasze
zdrowie psychiczne, na przykład zmniejsza ryzyko
depresji. W okresie jesienno-zimowym, gdy pogoda
za oknem nie zachwyca, a dni są krótkie, bycie miłym
może nam szczególnie pomóc. 
W dzisiejszych czasach nie ma osoby, która nie
przeżywa jakiegoś stresu. I tu znów ratuje nas
życzliwość. Kiedy skupiamy się na drugim człowieku,
zapominamy o tym, co nas stresuje, wracamy do
równowagi i nabieramy sił do dalszej walki z naszymi
trudnościami.

Same korzyści! No więc, dlaczego by nie spróbować?

Iwona
Wróblewska
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ANDRZEJKI

Andrzejki święto hucznych zabaw i wróżb

Święto św. Andrzeja obchodzimy w nocy z 29
listopada na 30 listopada.
Wróżby związane z tym świętem były znane jako
jędrzejki lub jędrzejówki we wszystkich rejonach
Polski, a także w innych państwach Europy. Tak jak
Polki, odprawiały je również dziewczęta z terenu
obecnych Niemiec, Szwajcarii, Słowacji, Czech, Rosji,
Ukrainy, Białorusi, Rumunii. Znane były również w
krajach śródziemnomorskich. Pomimo tak szerokiego
zasięgu, nie jest jasne, skąd pochodzą wróżby
andrzejkowe. Wiadomo jednak, że w Europie na
dobre przyjęły się w XII wieku.

Do Polski przywędrowały w XVI wieku. Ma to związek
z przedchrześcijańskimi, jesienno-zimowymi
obchodami ku czci zmarłych. Wierzono, że w tym
okresie dusze zmarłych mogły łatwiej nawiązać
kontakt z żywymi ludźmi. Sądzono, że duchy
błąkające się po Ziemi dzięki swej nadprzyrodzonej
mocy i wiedzy mogły przed śmiertelnikami uchylić
rąbka tajemnicy związanej z ich przyszłością.
W kościele katolickim dzień św. Andrzeja zamyka rok
kościelny, zaraz po nim następuje adwent - czas
pokory, postów i modlitw.

Początkowo zwyczaj wróżb andrzejkowych
zarezerwowany był jedynie dla panien, które w ten
magiczny wieczór pragnęły poznać swego przyszłego
małżonka. Należy podkreślić, że wiara
w prawdziwość wróżb sprawiała, że młode dziewczęta
odprawiały je w samotności i głębokiej skrytości.
Dopiero z biegiem lat zwyczaj wróżb andrzejkowych
stał się wydarzeniem towarzyskim
i był odprawiany w szerokim gronie. 

Dziś wróżby andrzejkowe nie są dedykowane jedynie
dla panien, przez co straciły swój dawny charakter
związany z poznaniem tego jedynego. Zyskały za to
nowe, być może lepsze znaczenia. Obecnie jest to
okazja do wspólnego spędzanie czasu w dobrych
nastrojach przy wróżbach.

Lanie wosku - Jest to jedna z popularniejszych
wróżb. Polega ona na tym, że należy stopić wosk,
a następnie przelać go przez dziurkę od klucza do
miski wypełnionej zimną wodą. Gdy kształt zastygnie,
należy go wyjąć, postawić przy oświetlonej ścianie
tak, aby rzucał cień. W kształcie należy doszukiwać
się wróżby.

Przestawianie butów - Dawniej wróżba ta była
zarezerwowana tylko dla panien. Należy ustawiać
swoje buty jeden za drugim i przestawiać je,
zaczynając od końca pokoju. Osoba, której but
pierwszy wyjdzie za drzwi, jako pierwsza stanie na
ślubnym kobiercu.

Pływające marzenia - Każdy z gości zapisuje na
kartce swoje marzenie, wrzuca je do miski. Marzenie,
które pierwsze wypłynie na powierzchnię, spełni się w
niedalekiej przyszłości.

Barbara Alfut kl. 6a,
Agata Czech kl. 5c
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Recenzja książki 

Chciałabym polecić wam świetną książkę. Nosi ona tytuł ''Dziewczyna i chłopak, czyli heca na
czternaście fajerek'' autorstwa Hanny Ożogowskiej. 

Książka opowiada o pewnym rodzeństwie - lekkomyślnym i odważnym Tomku oraz strachliwej i
rozważnej Tosi. Warto tutaj zauważyć, że mimo ogromnego podobieństwa Tomek i Tosia nie są bliźniakami.

Zbliżają się wakacje, każdy wybiera się w podróż. Tosia jedzie do cioci Isi, natomiast Tomek do
leśniczówki kuzynów nad jeziorem. Zdarza się jednak coś, czego nikt się nie spodziewał, następuje zamiana
miejsc i każdy jedzie w zupełnie innym kierunku, niż planował. A to wszystko przez niemal identyczny wygląd
rodzeństwa. Tosia, udając Tomka, musi przezwyciężać strach przed wchodzeniem na drzewa i pływaniem
w jeziorze pełnym raków. Za to Tomek zmuszony jest do chodzenia w sukienkach i zabawy z młodszym
kuzynostwem. 

Serdecznie polecam wam tę pełną humoru książkę!

Barbara Alfut kl. 6a
    

Uwaga! Konkurs!
Ogłaszamy konkurs na logo naszej gazetki. Po długich i burzliwych negocjacjach, kolegium redukcyjne
wybrało nazwę! Wam zostawiamy stworzenie, zaprojektowanie logo, którym opatrzymy kolejne wydania! 
Szczegóły ogłosi pan Krzysztof Kossek.

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie i współtworzenia z nami przestrzeni informacyjnej w naszej szkole. 
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Kiermasz jesienny

Od 27 do 28 października naszej szkole trwał
kiermasz jesienny. Można było spróbować
przepysznych ciast, bułeczek czy zupy dyniowej,
a także kupić ozdobę jesienną wykonaną przez
uczniów. Była to jedna z kilku inicjatyw naszych
rodziców. Pieniądze, które udało się w tym czasie
zebrać, zostaną przeznaczone na budowę nowego
placu zabaw. 

Przy okazji kiermaszu odbył się także konkurs na
najpiękniejszą ozdobę jesienną.

Jury wybrało trzy najładniejsze prace:

I miejsce zajął Alex Andreasyan z klasy 5a.
II miejsce ex aequo otrzymały Maja Kowalczyk
z klasy 6c i Anna Chodak również z klasy 6c.
III zdobył miejsce Aleksander Zyzański z klasy 5c.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom
kiermaszu dziękujemy za hojne datki!

Weronika Sekut kl. 8a

Kiermasz jesienny

Kiermasz jesienny

Kiermasz jesiennyKiermasz jesienny

Natalia Słocka

Natalia Słocka

Natalia SłockaNatalia Słocka
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DOŚĆ ZABAWNE ŚWIĘTA NIETYPOWE

HOROSKOP

Koziorożec - Niedługo Twoje oceny znacznie się
polepszą. Uważaj na język polski, wkrótce Pani zrobi
niezapowiedzianą kartkówkę bądź kartę pracy na
ocenę.

Wodnik -  Matematyka to Twój przedmiot. Nie bój się,
w tym miesiącu będzie dopisywać ci szczęście.
Jednak strzeż się języka niemieckiego, Pani coś
planuje.

Ryby - Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś dostał
najlepszą ocenę z całej klasy ze sprawdzianu.
Postaraj się, to ci może uratować średnią.

Baran - Stąpaj twardo po ziemi, nie stresuj się.
Niedługo wszystko się ułoży. Pamiętaj, nauka jest
ważna, ale twoje zdrowie najważniejsze.

PAŹDZIERNIK 
7 października - Dzień wanny 
Wanna powstała już w XVII w. p.n.e. Anglicy przypisują sobie jej odkrycie, jednak pierwowzór tego wspaniałego
wynalazku, w którym można się nie tylko umyć, ale też zrelaksować, powstał w zamku na Krecie (w Grecji).
10 października - Światowy Dzień Owsianki 
Powstał w Szkocji, przy okazji organizowanego tam co roku Światowego Konkursu Robienia Owsianki.
Owsianka jest tam daniem narodowym. 

LISTOPAD
20 listopada - Dzień absurdu 
Wywodzi się z USA. W łacinie słowo "absurdum" oznacza "rozstrojony". Powszechnie słowo "absurd" jest
synonimem nonsensu i śmieszności.

GRUDZIEŃ
1 grudnia - Światowy Dzień Puszczania Bąków
Nazwa tego święta pewnie was rozbawiła, ale gazy są całkiem naturalne. To święto powstało dzięki
zwierzętom, a dokładniej wężom. Pewna doktorantka (Dani Rabaiotti) była ciekawa, czy węże również
puszczają gazy. Jak się okazuje - tak, puszczają i to nawet bardziej "pachnące" niż ludzkie. 

16 grudnia - Dzień Pokrywania Wszystkiego Czekoladą 
Spróbuj oczywistych smaków w połączeniu z czekoladą! Zwykle czekoladę je się z deserami, czy dodaje do
ciast, ale dlaczego nie możemy spróbować jej na przykład z... chipsami? Tego dnia możecie odkryć coś
zupełnie innego!

Daria Rzońca kl. 5c
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Lew - W tym roku szkolnym nauczyciele pozytywnie
cię zaskoczą. Nowe konkursy jak i te starsze masz jak
najbardziej szansę wygrać.

horoskop

Byk - Twoja passa dobrych ocen za chwilę się
skończy. Zważaj na biologię oraz geografię - Panie
lubią robić niezapowiedziane kartkówki. Ucz się na
bieżąco, a wszystko dobrze się skończy.

Bliźnięta - Uważaj na lekcjach, odpowiedzi ustne się
szykują. Odrabiaj pilnie zadania domowe, pamiętaj,
nic cię nie ominie.

Rak - Po każdej porażce następuje zwycięstwo. Nie
bój się eksperymentować, wszystko pójdzie zgodnie
z twoim planem.

Lew - W tym roku szkolnym nauczyciele pozytywnie
cię zaskoczą. Masz szansę wygrać w jakimś
konkursie (może na logo gazetki?:)

Panna - Wszystko staje się łatwiejsze, gdy nie
będziesz się tak stresować. Szkoła nie jest tak
straszna, jak się wydaje.

Waga - Przykładaj się do wszystkich przedmiotów.
Już niedługo czeka cię trudny okres.

Skorpion - Twoje oceny znacznie się polepszą.
Pracuj ciężko i nie poddawaj się.

Strzelec - W tym miesiącu będziesz mieć bardzo
dużo pracy. Nie martw się, po tym wszystkim nastąpi
zasłużony odpoczynek. 

Maja Furmańska kl. 8a

horoskop szkolny

https://horoskopy.gazeta.pl/

https://www.edunews.pl/


	Mamy nowy Samorząd!
	Witajcie w naszej bajce!
	Mamy nowy Samorząd Uczniowski!
	Szkolna świątynia dumania
	Doniesienia z pierwszej linii frontu szkolnych toalet...
	Wszystko ma swoje granice...
	Czy i Ty jesteś hejterem?

	Zjawisko hejtu i jak sobie z nim radzić.
	Hejt uzależnia

	Dzień Patrona naszej szkoły
	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	Z okazji Święta Niepodległości kl. 6b przygotowała uroczysty apel.

	DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
	Kilka pomysłów na okazywanie życzliwości:
	CZYM JEST ŻÓŁTA WSTĄŻKA?
	DLACZEGO WARTO BYĆ ŻYCZLIWYM?


	ANDRZEJKI
	Recenzja książki

	Uwaga! Konkurs!
	Kiermasz jesienny
	DOŚĆ ZABAWNE ŚWIĘTA NIETYPOWE
	HOROSKOP

