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Serdecznie witamy wszystkich Nowych Czytelników! Oddajemy w Wasze ręce drugi numer
naszej szkolnej gazetki. W listopadzie obchodzimy wydarzenia takie jak: Wszystkich
Świętych, Dzień Zaduszny, Święto Myśliwych, Światowy Dzień Nauki, Narodowe Święto
Niepodległości oraz Dzień Tolerancji.
Halloweenzwyczaj
związany z
maskaradą i
odnoszący się
do Święta
Zmarłych.

Andrzejki - wieczór
wróżb
odprawianych 29
listopada w wigilię
Świętego Andrzeja,
patrona Szkocji,
Grecji i Rosji.
Niegdyś wróżby
andrzejkowe, miały
charakter wyłącznie
matrymonialny, w
czasach
późniejszych
przybrały formę
zbiorową,
organizowaną w
grupach.

Głównym
symbolem święta
jest święcąca w
środku dynia z
wyszczerbionymi
zębami. Inne
popularne symbole
to duchy, wampiry,
czarownice, trupie
czaszki itp.
.

.

Wszystkich Świętych, Dzień
Zaduszny.

Lekcja patriotyzmu.

1 Listopada Dzień Wszystkich Świętych nazywany jest Świętem Zmarłych.
Tego dnia odwiedzamy cmentarze, aby na grobach naszych
bliskich złożyć kwiaty i zapalić znicze.
2 Listopada Dzień Zaduszny, czyli innymi słowy Zaduszki. Jest to dzień
modlitwy za wszystkich zmarłych.
Zapalony znicz na grobie jest symbolem pamięci o
osobie, która zmarła.
[*]

11 Listopada Narodowe Święto
Niepodległości.
Uchwalone zostało
w 1918 roku, kiedy
to Polska po 123
latach niewoli,
odzyskała wolność.
Tę datę każdy
powinien pamiętać i
rozumieć jej
znaczenie.

.

.
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Szkoła -dla niektórych ważna, dla niektórych nie. Jakie
są plusy i minusy szkoły?
Plusy
- Zdobywanie wiedzy.
- Nowi przyjaciele, znajomi.
- Udział w konkursach, w których można wygrać
nagrody.
- Można pojechać na ciekawe wycieczki.
- Każdy z Nas ma ulubiony przedmiot i może się
zapisać na specjalne kółko.
Minusy
- Ciężki plecak..
- Zbyt dużo prac domowych, kartkówek i
sprawdzianów.
- Wczesne wstawanie.
- Dużo lekcji w tygodniu.
Jakie są szybkie sposoby na naukę ? ----- >

.

.

Sposób nr 1 - Rób notatki. Notatki robimy krótkie, ale
konkretne. Zapisuj treść kolorowymi cienkopisami, jeśli
wiesz, że to pomoże. Jeśli to nie zadziała, załóż
segregator, w którym będziesz zapisywać z pamięci,
to co było na lekcji. Jeśli nic nie pamiętasz, otwórz
książkę/zeszyt i napisz notatkę. Ucz się tak
systematycznie, codziennie. Często powtarzaj
materiał, a naprawdę Ci to pomoże!
Sposób nr 2. - Przede wszystkim musisz ustalić, jaki
typ nauki najbardziej Ci odpowiada. Może jesteś
wzrokowcem, który najlepiej zapamiętuje, gdy na coś
patrzy, przygląda się i wraca pamięcią do danego
"obrazka"; czy jesteś słuchowcem, który najlepiej
zapamiętuje, gdy czegoś słucha i wraca pamięcią do
słuchanego tekstu. Muzyka niektórym bardzo pomaga.
Słuchając jej szybciej zapamiętują materiał.

.

.
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JESIENNA POEZJA

ANDRZEJKI
29.11.
.
Która pierwsza
za mąż
wyjdzie?
I do której
szczęście
przyjdzie?
Odpowiedzi na
pytania znamy,
Ale na wyniki
jeszcze
poczekamy.

PORADA
RYMY
DOKŁADNE SĄ
NAJBARDZIEJ
ZAUWAŻALNE
W CAŁYM
WIERSZU,
WIĘC PISZĄC
UTWÓR
NAJLEPIEJ
STOSOWAĆ
WŁAŚNIE JE.
Jola Rajtko

Wróżby

HALLOWEEN
31.10.
Znamy moc tajemną,
duchów i upiorów.
Mamy wielką władzę,
nie lubimy sporów.
Więc nie wzbraniaj się głośno,
nie zamykaj drzwi.
Jeśli dasz cukierka,
nie będziemy się mścić.
W tą noc amulet swój miej,
a gdy ducha zobaczysz, to jak
najszybciej wiej.
I dynię pocałuj, bo dynia to znak,
że Ty z duchami jesteś za pan brat!
Straaszna dynia

.

Jola Rajtko

KTO TY JESTEŚ?
11.11.
Kto ty jesteś ?
-Polak mały
Jaki znak twój ?
-Orzeł biały
Gdzie ty mieszkasz ?
-między swymi
W jakim kraju ?
-Polskiej Ziemi
Czym ta ziemia ?
-Mą ojczyzną
Czym zdobyta ?
-Krwią i blizną
Czy ją kochasz ?
-Kocham szczerze
A w co wierzysz? W Polskę wierze
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Miejsca i zakątki

Machu
MachuPicchu
Picchu

Ruiny miasta początkowo
utożsamiano z Vilcabambą,
ostatnią stolicą Inków. Na
pobliskich zboczach znajdują się
tarasy uprawne. Miasto-twierdza
zostało zbudowane z jasnego
granitu.Budowniczowie
maksymalnie wykorzystali rzeźbę
terenu, łącząc mury z istniejącymi
wcześniej skałami.

Jeden z siedmiu
cudów świata.
Największy
zabytek Peru.
Zuzia Staśkiewicz

.

Ja osobiście chciałabym zwiedzić
Machu Picchu.

Przyroda

.

...

Zuzia

Współczesna nazwa miasta jest
połączeniem słów machu (stary) w
języku keczua i zapożyczonego z
hiszpańskiego słowa pico (szczyt).
Oryginalnie miasto nazywało się
Patallaqta, od keczuańskich słów
pata (stopień, schodek) i llaqta
(miasto).Roślinność Machu Picchu
jest bardzo bujna. Rosną tam
piękne kwiaty o różnych kolorach.
Temu wszystkiemu towarzyszą
góry i skały, które
podkreślają piękno natury. Pogoda
tam dopisuje. Jest to świetne
miejsce do zwiedzenia.
Góry

Zuzia
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Pigmejka, Marmozeta pigmejska
Najmniejsza na świecie małpa, a zarazem jeden z
najmniejszych gatunków ssaków naczelnych.
Mierzy od 14 do 16 centymetrów mieści się więc na
ludzkiej dłoni. Masa ciała – średnio 85 g.
Zamieszkuje lasy deszczowe zachodniej Brazylii,
południowo-wschodniej części Kolumbii oraz
wschodnich obszarów Ekwadoru i Peru.
Pigmejki żyją najczęściej w parach lub małych,
rodzinnych grupach. Zajmowane terytorium
znakują wydzieliną gruczołów zapachowych.
Ciąża trwa ok. 140 dni, jednorazowo rodzi się do 3
młodych.
W niewoli pigmejka może żyć do 16 lat, długość
życia w warunkach naturalnych nie jest znana.
Słodki stwór, co?:)

Axolotl

Nikola

W warunkach naturalnych gatunek występował na
południe od miasta Meksyk, stolicy Meksyku, w
dwóch jeziorach Xochimilco i Chalco (2300 m
n.p.m.). Obecnie zasięg jego występowania
obejmuje jedynie południowe części jeziora
Xochimilco wraz z otaczającymi je kanałami i
mokradłami . Jezioro Chalco prawie całkowicie
wyschło w wyniku celowego jego osuszenia, które
miało zapobiec okresowym zalewaniom okolicy.
Prawdopodobnie spotykany był również w
jeziorach Texcoco, Zumpango i Xaltocan.
To właściwie nawet nie jest gatunek, tylko postać
larwalna ambystomy meksykańskiej, posiadająca
zdolność rozmnażania! Takie zjawisko nazywa się
neotenią. Uważam za najdziwniejsze stworzenie
na świecie. Neoteniczna, wodna forma niektórych
płazów ogoniastych w obrębie rodziny
ambystomowatych

Małpki

Nikola
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Trochę żartów nie zaszkodzi

Jasio mówi
do ojca

Jasio mówi do
ojca:
- Twój stary był
głupi.
Na to ojciec:
- Chyba twój!

Zdanie
Jasia
Pani pyta Jasia:
- Jasiu powiesz
jakieś zdanie w
trybie
oznajmującym?
- Koń ciągnie
wóz.
- Brawo! A teraz
przekształć to
zdanie tak, aby
było zdaniem
rozkazującym.
-Wio!

CHUCK
NORRIS

Chuck Norris
nie żyje już od
10 lat, tylko
śmierć boi się
mu o tym
powiedzieć.

LEKCJA CHEMII

buźka

Kinga

gf

Kinga

Na lekcji chemii nauczycielka
postawiła na stole dwie szklanki, w
każdej z nich był robak. Do
pierwszej szklanki dała papierosa.
Robak po krótkim czasie zdycha.
Do drugiej szklanki dała kilka kropel
wódki. Robak zdechł. Pani pyta:
- Jaki z tego wniosek?
Jasio zgłasza się gwałtownie.
- Jasiu, jaki z tego wniosek?
- Kto pije i pali ten nie ma robali!

Kolegowanie się
z Kaziem.
Mama pyta Jasia:
Jasiu, dlaczego nie bawisz się już z
Kaziem?
Jaś:
- Mamo, a czy ty byś chciała
kolegować się z kimś, kto pali, pije i
przeklina?
Mama:
- Nie, Jasiu.
- Kaziu też nie chce.

Kinga Fogiel
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Fryzury dla każdego

UPIĘTY NIEŁAD

3.
Roluj pasma z kucyka i przypinaj
wsuwkami, tworząc efekt
potarganych włosów.

1. Spryskaj włosy, począwszy od
nasady, suchym szamponem ( do
włosów suchych ).
2. Zwiąż włosy w kucyk, starając
się nie robić tego zbyt dokładnie.
Nieład jest porządny.

DLA CHŁOPAKA
· Kluczem do uzyskania tej fryzury jest przede wszystkim
odpowiednie strzyżenie. Boki ( do wysokości skroni ) oraz tył głowy (
aż do korony ) strzyżemy bardzo krótko, lekko stopniując długość od
0 do 6 mm. Włosy na górnej części głowy mają długość około 5-7 cm.
Dokładne przejście pomiędzy dolną a górną sekcją jest bardzo
istotne.
· Zaczesujemy wszystkie włosy na bok. Przed suszeniem proponuję
zastosować klej do włosów ( ULTRA SPYKER ARTISTIQUE ). Od
razu otrzymamy odpowiednią twardość włosów bez sklejania.
Formujemy z nich uczesanie lekko zaczesane do tyłu.

dla chłopaka

Kinga
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DLA DZIEWCZYNY

Dla dziewczyny
1. Włosy dzielimy na dwie równe części tworząc przedziałek pośrodku głowy. Z każdej strony wydzielamy
ukośne, równej wielkości sekcje.
2. Z każdej sekcji tworzymy warkocz, splatając go dokładnie i trwale. Z tyłu głowy związujemy równolegle leżące
warkocze, zaczynając od tych najwyżej położonych. Po związaniu zdejmujemy gumki z każdego warkocza.
Luźne końce dopinamy do kolejnych warkoczy.
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AYE-AYE
PALCZAK
MADAGASKAR
SKI

Nikola

Palczak

Gatunek blisko spokrewniony z większym od niego,
wymarłym buabe.Występuje tylko na wschodnim i
północno-zachodnim wybrzeżu Madagaskaru.Ciało
wielkości kota, z dużą głową i krótkim pyskiem, uszy
duże, chwytne palce u rąk i nóg. Ubarwienie czarno
brązowe, na twarzy i piersiach jaśniejsze. Oczy zielonożółte, duże uszy, futro puszyste z miękkim włosem. Duży
puszysty ogon. Waga 2-3 kg.Tubylcy wierzą, że
skierowanie przez palczaka najdłuższego palca w
kierunku człowieka (zwiastuje) rychłą śmierć tej osoby.

Ależ on ma patrzyska...
Aye-aye to jedyny żyjący
współcześnie
przedstawiciel
palczakowatych. Co
ciekawe, ma długi
środkowy palec
zakończony chwytnym
pazurem. Wyciąga nimi
larwy owadów z drzew.

.

Palczak

Nikola

Palczak

.

Nikola

