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Witajcie koledzy i koleżanki. Po dwóch miesiącach wakacji wypoczęci, w pełni sił wracamy do
szkolnych ławek, a na korytarzach znowu zagości gwar. Niech ten nowy rok szkolny 2011/2012 przyniesie Wam wiele szczęśliwych dni, abyście rozwijali swoje zdolności i zainteresowania. Niech szkoła
będzie miejscem spokoju, radości i nawiązywania nowych przyjaźni. Życzymy również osiągania jak
najwyższych wyników w nauce, zadowolenia z udziału w różnych konkursach i zawodach. Powodzenia!
Zespół redakcyjny

W numerze:
Dzień Nauczyciela – str. 1
Z klasą w Polskę ruszamy – str. 2
Natalia w kuchni – str. 2

DZIEŃ NAUCZYCIELA
„Wykształcenie to dobro,
którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”

Dyskoteka szkolna – str. 3
Przysłowia – str. 3
Zabawy matematyczne – str. 3
Warto przeczytać – str. 4
Zabawy ortograficzne – str. 5
Wybory na przewodniczącego
szkoły – str. 5
Wywiad z przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego – str. 6
Ciekawostki – str. 7
Horoskop z … humorem – str. 8
Warto obejrzeć – str. 9
Nasze kochane zwierzaki – str. 9
Wydarzenia sportowe – str. 10
Ogólnopolski konkurs języka angielskiego – str. 11

Jak co roku 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W tym wyjątkowym dniu dziękujemy wszystkim nauczycielom
i pracownikom
szkoły za trud, wysiłek i staranie jakie wkładają w naszą
edukację,
wychowanie
i wskazywanie właściwej drogi. Życzymy im dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych,
jak również uśmiechu każdego dnia.
13 października na hali sportowej odbyła się akademia.
Uroczyste spotkanie było okazją do uhonorowania i nagrodzenia
nauczycieli, wychowawców, a także pracowników obsługi Nagrodami Burmistrza Miasta i Nagrodami Dyrektora Szkoły. Po
oficjalnej części akademii uczniowie zaprezentowali niezwykle
ciekawą część artystyczną.
Na koniec nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymali drobne
upominki w postaci małych „kaganków oświaty”.

Kącik śmiechu – str. 12
W następnym numerze – str. 12

Zespół redakcyjny
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Z KLASĄ W POLSKĘ RUSZAMY

Pod koniec października miałyśmy klasową wycieczkę do Tykocina. Jest to ok. 1:00 jazdy.
W Tykocinie jest śliczny kościół, który warto zwiedzić. Naprzeciwko niego znajduje się park z pomnikiem. Tykocin to małe miasto, ale warte zwiedzenia. Można tam zobaczyć wielu studentów malujących krajobrazy. W Tykocinie nagrywano różne filmy, np. „ U Pana Boga w ogródku’’, „U Pana Boga za
piecem’’. Są tam zabytkowe domy. Gdy przechodzisz ulicami, czujesz się jak w 90 latach. Tuż za niewielkim mostem znajduje się fajny zameczek. W centrum niego stoi studnia, żeby mieszkańcy mogli
obserwować, czy nikt nie kradnie im wody. W tamtych czasach woda była jak złoto, bardzo cenna.
Można zobaczyć okienka, przez które kiedyś rycerze strzelali do wrogów. Znajduje się tam duża sala
bankietowa i jadalnia, w której kiedyś ucztował król. Wracając do domu, można zajechać do wioski
bocianów. Z wieży widokowej można zobaczyć niezliczoną ilość bocianich gniazd..

Wiktoria Korszlak kl. V d
Weronika Krajewska kl. V d



NATALIA W KUCHNI
Owocowe szaleństwo:
Składniki: śmietana 30%, 3 kiwi, 3 brzoskwinie i 3 banany
Sposób przygotowania: śmietanę 30% wlać do miski i ubijać. Owoce pokroić na grube plastry (ok.
0,5 cm). Do przezroczystej miski kłaść na przemian warstwy: kiwi, brzoskwinie, banany, bita śmietana, tę czynność powtarzać 3-5 razy. Ostatnią warstwę bitej śmietany posypać odrobiną cynamonu.
Życzę smacznego!
Natalia Mierzwińska kl. VI e
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DYSKOTEKA SZKOLNA


28 września o godzinie 17:00 odbyła się pierwsza tegoroczna dyskoteka
z okazji Dnia Chłopaka. Przed kasą ustawiła się bardzo długa kolejka, by dostać
bilet wstępu z numerkiem do konkursu. W trakcie dyskoteki odbył się konkurs na
Króla Żartów. Każdy zawodnik miał 3 minuty, aby rozbawić publiczność, ponieważ
to właśnie przez nią był oceniany. Chłopak, który miał najdłuższe brawa, wygrał.
Zwyciężył Mateusz Mioduszewski uczeń klasy VI c z czasem 55 sekund. Wszystkim
zawodnikom serdecznie gratulujemy poczucia humoru i odwagi. Potem przewodnicząca szkoły wylosowała szczęśliwy numerek, który miała Emilia Dołęgowska z klasy VI b. W nagrodę dostała bezpłatny bilet wstępu na wszystkie dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski.
Natalia Mierzwińska kl. VI e



PRZYSŁOWIA
Dokończ przysłowia:
1.
2.
3.
4.
5.

Bez … nie ma kołaczy.
Bogatemu … dzieci kołysze.
Nie… , zły obyczaj.
Widać po słowie co u kogo w … .
Żeby ciocia miała wąsy, to by była … .
Sylwia Tychaczka kl. VI e



ZABAWY MATEMATYCZNE
Rozwiąż zadania.
1. Na konto pani Ali wpłynęła pensja w wysokości 2271,43 zł. Ile zostało jej pieniędzy, jeżeli zapłaciła za czynsz 319,50 zł, za energię
elektryczną 100,50 zł i za telefon 51,85 zł?
2. Mama Igi dostała nagrodę pieniężną równą 2000 zł. Kupiła sobie
płaszcz za 790 zł, a Pawłowi buty za 165 zł i grę komputerową za
134 zł. Resztę pieniędzy odłożyła na wakacje. Ile pieniędzy odłożyła
mama na wakacje?

Sylwia Tychaczka kl. VI e
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WARTO PRZECZYTAĆ
„Królowa porządków i sedes zagłady”
Książka ta napisana przez Vanessę Curtis jest bardzo ciekawa i wciągająca. Opowiada o dziewczynce, która m obsesję na punkcie czystości. Po pewnym
czasie macocha wysyła ją do domu o nazwie „Zacisze”, w którym wszyscy mają
problemy. Serdecznie polecam.

KRZYŻÓWKA
Rozwiąż krzyżówkę do książki „Królowa porządków i sedes zagłady”.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Każdy w Zaciszu miał „drobny …”
Cały czas milczał.
Słuchała metalu.
Imię głównej bohaterki.
Kolor oczu Sola.
„Królowa porządków i Sedes …”
Żywiła się jednym jogurtem dziennie.
Najwięksi wrogowie Zelah to: brud i ….

Weronika Choińska kl. VI e
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ZABAWY ORTOGRAFICZNE
Kolego/Koleżanko, sprawdź swoje umiejętności ortograficzne!
Wstaw brakujące litery.
Dnia 17 października dzieci z klasy VI a wybrały się na wycieczkę w G...ry
Świętok...yskie. Ich pobyt miał trwać 3 dni. Jechały one cztery godziny, ale
oczywiście z p...ystankami. Kiedy już dotarły do celu, były bardzo zdziwione, ponieważ ich ...otel był
gigantyczny i z bliska można było dost...ec wspinaczkę g...rską, na której bawili się inni turyści.
Dzieci pobiegły szybko do swoich pokoi, aby się rozpakować. Niestety, nie miały już czasu na
zabawę, ponieważ dobiegała godzina dw...dziesta i robiło się już ciemno. Na drugi dzień z samego
rana wybrały się na pieszą wycieczkę. Wspinały się po ogromnym wzgó...u, ile sił w piersiach szli w
g...rę i w g...rę. Wspinaczka była bardzo wyczerpująca, tym bardziej, że p…ybysze pierwszy raz spotkali się z takim zadaniem.
Wszyscy szczęśliwie wrócili na obiad. Zajadając się pysznym kotletem schabowym i popijając
kompot z tr...skawek, chwalili umiejętności kulinarne pań ku…arek.
O godzinie 17:00 była dyskoteka, na której można było wygrać fajne nagrody w postaci
dł...gopisów lub wielkich miśk…w. Ten dzień był dla nich ogromnym prze...yciem. Byli już tak bardzo
zmęczeni, że zasnęli bez żadnego problemu.
Wycieczka dobiegła już końca. Z p...ykrością odjechali do domu. Nigdy nie zapomną tej wspaniałej wyprawy!
Nowacka Alicja kl. VI e


WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY
Jak co roku w naszej szkole odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Startowało sześć kandydatek. W całej szkole porozwieszane były plakaty, na których dziewczyny prezentowały swoją osobę, jak
również plany na rok szkolny 2011/2012. Po kilku dniach odbyły się wybory.
Każdy uczeń otrzymał kartkę do głosowania i mógł zagłosować na swoją kandydatkę. Przewodniczącą szkoły została Roksana Mirek, zastępcą Weronika
Bauer, a sekretarzem Magda Włostowska. Gratulujemy! Powodzenia!

Weronika Choińska kl. VI e
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCĄ
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
We wrześniu w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą
szkoły została Roksana Mirek. Nasz zespół redakcyjny postanowił zrobić z nią wywiad.

Redakcja: Cześć!
Roksana Mirek: Cześć!
Redakcja: Roksana, opowiesz nam coś o sobie?
Roksana Mirek: Oczywiście. Może na początku powiem, czym się interesuję. Otóż lubię śpiewać, rysować oraz oczywiście dobrze się bawić na wszystkie
możliwe sposoby. Interesuję się też nauką, grafiką komputerową, literaturą i fotografią. Wolny czas
spędzam z rodziną lub ze znajomymi. Ostatnio też często bywam w szkole, gdyż jestem jej przewodniczącą.
Redakcja: Kto namówił Cię do wzięcia udziału w wyborach?
Roksana Mirek: Sama podjęłam taką decyzję, a później wspierała mnie cała rodzina i najbliższe koleżanki.
Redakcja: Dlaczego zdecydowałaś się wystartować w wyborach?
Roksana Mirek: Po prostu zawsze o tym marzyłam. Lubię mieć wiele obowiązków. Nie znoszę stać
w miejscu, nic nie robić, nie angażować się. Wolę brać we wszystkim udział. Chciałam też upiększyć
życie w szkole i dostarczyć uczniom wielu rozrywek i atrakcji.
Redakcja: Czy spodziewałaś się, że wygrasz?
Roksana Mirek: Cóż, walka była przeogromna. Wiedziałam, że każda z sześciu kandydatek ma duże
szanse na wygraną. Próbowałam najróżniejszych sposobów, by zainteresować uczniów swoją osobą
i planem wyborczym: baloniki, ulotki z cukierkami, plakaty i koszulka z napisem „Roksana Mirek na
przewodniczącą SU” . Na całą kampanię miałam tylko tydzień, ale jak widać, wystarczyło tyle czasu,
by przekonać uczniów „Jedynki” do siebie. Bardzo chciałam wygrać – przecież po to wystartowałam.

Ciąg dalszy na stronie 7
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Redakcja: Jak zareagowałaś na zwycięstwo?
Roksana Mirek: Bardzo ucieszyłam się na wiadomość, że zwyciężyłam. W dodatku zaskoczyła mnie
liczba głosów. Niebywałe, że zdobyłam ich aż 133! Gratuluję również moim konkurentkom – Weronice (została moim zastępcą) i Magdzie(została sekretarzem)! Teraz naprawdę bardzo mi pomagają
w urozmaicaniu życia szkoły.
Redakcja: Czy zdradzisz nam, jakie masz plany związane ze szkołą na ten rok szkolny?
Roksana Mirek: Mam dużo planów i chciałabym, aby parę z nich zostało niespodzianką. Mogę jednak
zdradzić, że w tym roku czeka uczniów wiele konkursów, zabaw i dyskotek. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie według planu i wszyscy zapamiętają mnie jako dobrą i pracowitą przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
Redakcja: Powodzenia. Dziękujemy za wywiad.
Roksana Mirek: Ja również dziękuję.
Wiktoria Korszlak kl. V d
Weronika Krajewska kl. V d


CIEKAWOSTKI
Czy wiesz, że ….
Pszczoły, aby wyprodukować kilogram miodu, wykonują łącznie tyle lotów, zbierając nektar, ile wystarczyłoby na dwukrotne okrążenie kuli ziemskiej.
Pies jest jednym z pierwszych zwierząt udomowionych przez człowieka. Pies domowy prawdopodobnie wywodzi się od wilka. Szczenięta psów rodzą się ślepe, początkowo żywią się tylko mlekiem matki.
W najdawniejszych czasach ludzie mieszkali w jaskiniach. Pierwsze domy były budowane z błota, gałęzi i liści. Później ludzie nauczyli się robić cegły, susząc mokrą glinę w słońcu.
Lalka jest najstarszą zabawką ludzkości. Pierwszą lalką najprawdopodobniej była rozwidlona gałązką
przypominająca postać ludzką. Dawniej lalki robiono z drewna, futra, płótna, potem z porcelany
i plastiku
Zespół redakcyjny
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HOROSKOP Z … HUMOREM
Baran {21.03 – 20.04} Zrób porządek w swoim plecaku! Może znajdziesz coś śmiesznego.
Byk {21.04 - 21.05} Możesz utknąć w toalecie.
Bliźnięta {21.05 – 21.06} Uważaj na bezdomne psy!
Rak {22.06 – 22.07} W najbliższym czasie zaprzyjaźnisz się ze swoim wrogiem.
Lew {23.07 – 22.08} Uważaj, co kupujesz w sklepie! Możesz kupić coś zepsutego!
Panna {23.08 – 22.09} Posprzątaj w swoim pokoju! Przyjadą do Ciebie niespodziewani
goście.
Waga {23.09 – 22.10} Musisz uważać! Może porwać Ci się plecak.
Skorpion {23.10 – 21.11} Uważaj na jesienne liście! Możesz w nich znaleźć …
Strzelec {22.11 – 21.12} Niedługo założysz tę samą bluzkę co Twój wróg.
Koziorożec {22.12 – 19.01} Czeka Cię bardzo przyjemna przygoda.
Wodnik {20.01 – 18.02} Uważaj na windę! Może się zaciąć!
Ryby {19.02 – 20.03} Czeka Cię miła niespodzianka.

Sylwia Tychaczka kl. VI e
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WARTO OBEJRZEĆ
„ZNÓW MAM 17 LAT’’
Mike O'Donnell jest mężczyzną w średnim wieku. Jego małżeństwo
przeżywa kryzys, nie potrafi nawiązać kontaktu z dwójką dorastających
dzieci, a praca nie daje mu satysfakcji. Coraz częściej żałuje decyzji, którą
podjął w ostatniej klasie liceum - zamiast kontynuować karierę sportową, postanowił na stałe związać się z dziewczyną, w której był zakochany.
Pewnego dnia, ratując życie tajemniczemu mężczyźnie, wpada do rzeki.
Po wypadku okazuje się, że znów ma siedemnaście lat. Jest przerażony.
Znów musi chodzić do szkoły, przy okazji ma szansę odkręcić w życiu
wiele spraw, poznać sens późniejszych wydarzeń… jest tylko jeden problem – nie ma pojęcia jak wrócić do swojej dorosłej postaci, do żony i do
dzieci.
Natalia Mierzwińska kl. VI e


NASZE KOCHANE ZWIERZAKI

Chomiki są jednymi z najpopularniejszych zwierząt. Większość rodziców kupuje je dzieciom, ponieważ są odpowiednimi gryzoniami dla dziecka. Dzięki temu dziecko uczy się odpowiedzialności.
Chomik ,jak również jego utrzymanie, nie wymaga dużych nakładów finansowych. Pupila trzeba
oswoić, żeby nie gryzł. Jeżeli chomik cały czas będzie trzymany w klatce, zacznie gryźć. Dlatego trzeba go wypuszczać, najlepiej w kuli z otworkami. Wtedy jesteś spokojny, że ci nie ucieknie i nie będzie
gryzł. Długość chomika wynosi od 5 do 15 centymetrów. Chomika pokrywa mięciutka sierść, przeważnie koloru rudego, szarego oraz białego. Na czubku nosa rosną mu wąsy, ich długość wynosi nawet do 5 cm. Chomikowi zęby są bardzo potrzebne. Bez nich nie miałby czym jeść i obgryzać kolby.
Wiktoria Korszlak kl. V d
Weronika Krajewska kl. V d
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WYDARZENIA SPORTOWE
Nasza szkoła odnosi wiele sukcesów sportowych na szczeblu powiatu jak i województwa. Wkład w to mają wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. Oto potwierdzenie.
W ubiegłym roku szkolnym
zdobyliśmy pierwsze miejsce w Powiatowym Współzawodnictwie Sportowym. Dziewczęta natomiast zajęły siódme
miejsce w województwie startując w takich dyscyplinach jak:
siatkówka, pływanie, badminton, aerobik, koszykówka i lekkoatletyka.
Nowy rok szkolny to
również nowe starty i nowe sukcesy. Dziewczęta
i chłopcy startujący w Indywidualnych Biegach Przełajowych uzyskali awans do półfinału
wojewódzkiego: Magdalena Berbachowska VI d, Weronika
Choińska VI d, Magdalena Zawistowska VI a, Kućmierowska
Anna V c, Michalina Bielińska III c, Michał Ogrodnik VI c, Jakub
Leoniak V d, Murawski Mateusz V e, Morawski Jakub V e,
Szymborski Kamil IV c, Wójcik Jakub V d.
Dwóm osobom z tej grupy udało się zakwalifikować do finału wojewódzkiego. Są to: Kamil Szymborski i Magdalena
Zawistowska.

Gratulacje i życzenia sukcesów!!!

Weronika Biała kl. V d
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OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Uczennice klasy VI a: Roksana Mirek, Aleksandra Kossoń i Natalia Wiśniewska na przełomie
września i października wzięły udział w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego pn: „Magnetic
Poetry". Przedmiotem konkursu było ułożenie z wyciętych karteczek magnesowych hasła promującego nauczanie języka angielskiego, a następnie zrobienie zdjęcia i przesłanie go za pomocą Internetu do centralnego biura Pearson Longman. Dziewczyny sprostały zadaniu. Na wyróżnienie zasługują
hasła ułożone przez Roksanę, które wyróżniają się pomysłowością oraz potwierdzają dużą znajomość
słownictwa anglojęzycznego oraz gramatyki. Oceńcie sami. Oto niektóre z nich:

Zespół redakcyjny
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KĄCIK ŚMIECHU
Jasiu słyszy dzwonek do drzwi. Po chwili otwiera. Patrzy, rozgląda się i nikogo
nie widzi, po chwili słyszy głos dobiegający spod nogi:
- Spójrz tutaj, spójrz tutaj!
Jasiu patrzy pod nogi, a tam ślimak. Wziął go i wyrzucił za płot. Po dwóch
latach Jasiu znów słyszy dzwonek do drzwi. Otwiera i znów widzi ślimaka.
Ślimak do niego:
- Ej ty, stary, co to było przed chwilą?
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się,
męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią,
ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata, ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku
wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach
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