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Drogi
czytelniku

koniecznie przeczytaj
ten numer 

naprawdę warto !!!!!

Serdecznie witamy Cię w Nowym Roku
2014!!! Życzymy wszystkiego co
najlepsze, pomyślności i wszelkich
sukcesów.
Zapraszamy do przeczytania naszego
najnowszego numeru, w którym dowiesz
się wielu ciekawych informacji na temat: 
 

- polskiej, złotej
jesieni
- ważnych świąt
obchodzonych w
naszym kraju
- jesiennej modzie
- kumpla, który
wcale nie musi być
człowiekiem
- ciekawej książki i
filmu
- wykonania
ciekawych form z
modeliny

J.

J.

Oto nasz nowy
skład: 
Agnieszka
Kacprzak - redaktor
naczelny
Patrycja
Jabczyńska
- zastępca
redaktora
naczelnego
Julia Kowalczyk
- dziennikarz
Aleksandra
Gąsiorowska
- dziennikarz
Simona Mysior

- dziennikarz
Mateusz Florczyk
- dziennikarz
Kacper Strożek
- dziennikarz
Jeżeli macie ochotę
dołączyć do naszej
dziennikarskiej
ekipy, to serdecznie
zapraszamy na
zajęcia z koła
dziennikarskiego,
które odbywają się
w każdy wtorek o
godzinie 13:40.
Serdecznie
zapraszamy!!!!!
  

W przyszłym
numerze:
- Skąd się wzięły
Walentynki, czy to
święto jest polskie?
- Sposoby na
feriową nudę. Co
zrobić jeżeli nigdzie
nie wyjeżdżacie?
- Karnawał, jego
historia i zwyczaje.
- Relacja z balu
karnawałowego
klas I- III

- Prezenty dla
Babci i Dziadka z
okazji zbliżającego
się ich święta.
- Recenzja
ciekawej książki i
filmu.
- Czy przyjdzie do
nas w końcu zima?
- Pierwsze oznaki
wiosny - ciekawa
fotorelacja
- Modelina,
pomysły naszej Oli.

- Hobby pana
Kowalczyka, czyli
sklejane modele aut
i samolotów.

Zapraszamy do
lektury.
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Święto Niepodległości powstało dla
upamiętnienia rocznicy odzyskania przez
Polaków niepodległości w 1918 roku po 123 

To ważny dzień
dla każdego 

Polaka!!! 

Julka poleca

także
wszystkim

ciekawym 

trudnej i często

smutnej historii 

naszego kraju

Julia

Kowalczyk 

film, który 

można obejrzeć

w Internecie 

zatytułowany 

"Anonimowa 

historia Polski".

latach od
rozbiorów.
Naszymi
symbolami
narodowymi są
godło, flaga i
hymn. Na godle
znajduje się
biały orzeł w
koronie na
czerwonym tle.
Flaga ma kolor
biało-czerwony,
a hymn to
"Mazurek
Dąbrowskiego",

którego autorem
jest Józef
Wybicki. W tym
roku trzydniowy
weekend od
9.11 do 11.11
spędziłam z
moimi
przyjaciółmi z
harcerstwa i
gromad
zuchowych.
Bawiłam się
świetnie.
Mieliśmy

zorganizowaną
grę terenową,
byliśmy
podzieleni na
patrole, czyli
innymi słowy
zespoły.
Podczas gry
odwiedziliśmy
takie punkty jak
np. Pocztówki
(uczyliśmy się
jak je
wypisywać i
wysyłać), Godła
(musieliśmy

dopasować
godła do
odpowiednich lat
i nazwy do
herbów). Był też
sprawdzian,
podczas którego
trzeba było
szybko przejść
tor przeszkód i
strzelać do celu
z pistoletu na
kulki. To był
wspaniały czas.

O Święcie 

Niepodległości

oraz o tym jak 

wyjątkowy dla 

Polaków czas

spędzają 

młodzi harcerze J.

J.
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złota, poprzez
biel, srebro topól

swoje barwy,
zielone liście 

Szronem łąki
maluje, ukoi,
zasmuci."
Tadeusz
Wywrocki

Jedną z pór
roku jest jesień,
która zaczyna
się 23 września.
Początek jesieni
to czas dużych
zmian
zachodzących
w przyrodzie.
Tyle odcieni
barw od
czerwieni,
brązów, żółci, 

aż do ciemnej
zieleni, nie ma
podczas żadnej
innej pory roku.
To chwila, w
której wszystko
wokół zaczyna
przygotowywać
się na nadejście
zimy. Dni robią
się krótsze, a
noce dłuższe.
Robi się zimno,
wieje
chłodniejszy
wiatr, przed

którym króliki
chowają się w
źdźbłach traw.
Wiele ptaków
odlatuje wtedy
do ciepłych
krajów, a te
które zostają na
zimę w kraju
ciągle szukają
pożywienia, aby
napełnić
brzuszki i
przetrwać
zimowy czas.

Wiewiórki
zbierają
orzechy,
chowają je w
swoich
dziuplach.
Przez cały rok
potrafią
zgromadzić
nawet 100 kg
zapasów na
zimowe chłody.
Bóbr, który nie
może odlecieć

zbiera gałązki
na budowę
bezpiecznej i
przytulnej
kryjówki. Dla
jeżów i
borsuków jesień
to czas, kiedy
jedzą do syta,
aby przetrwać
długą zimę.
Drzewa
zmieniają 

robią się żółte,
pomarańczowe,
brązowe lub
czerwone.
Później
usychają i
spadają z
drzew.
Pojawiają się
kasztany,
żołędzie,
czerwieni się
jarzębina. Z tych
jesiennych
owoców
powstaną

śliczne ludziki z
kasztanów, z
jarzębiny
przepiękne
korale. W lesie
pojawią się
grzyby, m.in.
borowiki,
podgrzybki,
maślaki,
koźlarze. 

Julka
Kowalczyk

J.

J.

"Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
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dwa latka w
naszej rodzinie 

długowłosego
Trampka

pokochałam tę
puchatą kulkę,

pojawił się
malutki, beżowy
kundelek. Nie
mogłam wybrać
mu imienia, bo
nie umiałam
wtedy jeszcze
dobrze mówić,
ale bardzo 

Niedawno do
naszej rodziny
dołączył jeszcze
jeden psi
przyjaciel -
suczka Sirka.
Ktoś wyrzucił ją
z samochodu.
Sirka lubi się
bawić, kocha
wszystkich

ludzi. Bez
problemu
"dogadała się" z
Trampkiem.
Obydwa nasze
psy są naszymi
najlepszymi
przyjaciółmi i nie
wyobrażamy
sobie życia bez
jasnego,

którą moje
siostry nazwały
Trampek. I
odtąd wszystko
robiliśmy
razem.
Trampek kładł
się koło mnie,

gdy szłam
spać, bawiliśmy
się wspólnymi
zabawkami.
Gdy byłam
większa
Trampek potrafił
znaleźć drogę

do mojego
przedszkola i
uwielbiał tam
przychodzić.
Trzy lata temu
zamieszkaliśmy
na wsi i
nareszcie

Trampek ma
dużo swobody.
Jego ulubionym
zajęciem jest
pilnowanie
domu.

i czarnej jak
smoła
rozrabiającej za
trzy psy,
gładkiej Sirki
oraz ich
wspólnych psich
zabaw i jedzenia
z jednej miski.

Simona Mysior

J.

J.

J.

J.

"Mój przyjaciel pies"
Odkąd pamiętam pies był moim
przyjacielem. Gdy miałam niecałe 
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Kasia
Motyl

Ciekawostki muzyczne
Mateusza Florczyka

Zbliża się zima. Teraz ważne jest nie tylko to
czy ubrania są modne, ale i wygodne

oraz ciepłe.
Ostatnio
modne stały
się luźne
bluzy z
kapturem.
Bardzo
dobrze
komponują
się z rurkami.

Ważne jest aby
góra i dół stroju
pasowały do
siebie
kolorystycznie.
Jeśli chodzi o
buty - bardzo
ładnie wyglądają
sznurowane
botki. Warto
mieć także

w swojej
garderobie
skórzaną
kurtkę,
niekoniecznie
czarną.
Pamiętajcie
jednak, że nie
wszystko co
modne warte
jest kupienia!

Ważne, aby
dobrze czuć się
w swoich
ciuchach oraz
aby były one
zgodne z
naszym gustem
:)

występował
publicznie jako
pianista, mając
8 lat
skomponował
pierwszą
symfonię.
Narodowa

Orkiestra
Monaco liczy
sobie więcej
członków niż
armia tego
księstwa.
Jednym z
najbardziej

popularnych
kompozytorów
w Japonii jest
Fryderyk
Chopin.  

Pod koniec
swojego życia
Ludwik van
Beethowen był
już głuchy, ale
skomponował
swoje wybitne
dzieło - IX
symfonię.

To książka z
serii Detektyw
Kwiatkowski na
tropie. Jej
głównym
bohaterem jest
chłopiec, który
w wolnych
chwilach jest
prywatnym
detektywem. W
tej części
próbuje

się dowiedzieć
kto ciągle psuje
błękitną
karuzelę
znajdującą się
na jarmarku.
Czy mu się to
uda? Jakie
przygody go
czekają?
Przeczytajcie! 
Julia Kowalczyk

J.

J.

J.

Wolfgang Amadeusz
Mozart mając 6 lat 

"Szalona historia błękitnej karuzeli" Jurgen Banscherus
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modeliny
jasnobrązowej,

Opowiada on o konsekwencjach
anomalii pogodowych.

Nie bez
znaczenia jest
też działalność
człowieka.
Śnieżyce w
Indiach, huragan
na Hawajach,
Los Angeles
zmiecione przez
tornado!
"Pojutrze" to też
wspaniała
opowieść o
miłości. Warto
obejrzeć! 

Przepis Oli
Gąsiorowskiej
na donaty z
modeliny.
Potrzebujemy
jasnobrązową,
białą,
jasnoniebieską
modelinę oraz
wykałaczkę.
Robimy średniej
wielkości kulkę 

lekko
spłaszczamy i
robimy dziurkę
wykałaczką. Z
jasnoniebieskiej
modeliny
formujemy małą
kuleczkę i ją
spłaszczamy.
Nasz krążek z
modeliny
jasnoniebieskiej
nakładamy na
kółeczko z
jasnobrązowej i
robimy

wykałaczką
dziurkę w tym
samym miejscu,
co w
jasnobrązowej.
Z białej modeliny
robimy małą
kuleczkę,
rozwałkowujemy
ją, dzielimy na
kawałki i
nakładamy na
powstały
wcześniej
krążek.

J.

J.

Mateusz Florczyk poleca katastroficzny film "Pojutrze".
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