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Do nauczycieli i wychowawców 

               Już wakacje się skończyły……… 

Już wakacje się skończyły,  smutne minki powróciły.                                                                         
W  szkole widać nas, bo nauki nadszedł czas.                                                                         
Będziemy dobrymi uczniami,  tylko z szóstkami!                           Oskar  S.                                                

Już wakacje się skończyły, szkoda, bardzo fajne były!                                                         
Idziemy do trzeciej klasy,  już nie jesteśmy głuptasy.                                                               
Jeziora i morza zostały za nami i zaczynamy malować kredkami.                                                     
Na Orliku było wesoło,  teraz musimy zajmować się szkołą.      Jakub   

Już wakacje się skończyły, dzieci do szkoły powróciły.                                                              
Buzie jeszcze opalone, a harce już skończone.                                                                        
Szkoła hałasem się wypełniła  i nasza Pani taka miła.                                                       
Niedługo dyktando napiszemy i piątki wszyscy dostaniemy.    Dawid W.                                            

Już wakacje się skończyły, kredki nam się pogubiły.                                                        

Trudno,  mama kupi nowe, takie śliczne kolorowe.                      Julia S. 

Już wakacje  się skończyły.  Letnie wędrówki już nie są, lecz były.                   
Długie dni w krótsze się zmieniły.  Dzieci do szkoły wróciły.     Wojtek G.                             

Deszczyk pada, słońce świeci,  do szkoły  idą dzieci.                                                  
Już wakacje się skończyły,  czy za długie były?                                                                            
Teraz wiedzę pochłaniamy, o bzdurach zapominamy.                                                     
Jednak radość nam zostanie, o wakacjach wspominanie.         Oliwia B. 

Już wakacje się skończyły, wypoczęte dzieci powróciły.                                                        
Każdy lubi dobrą szkołę i zabawy tam wesołe.                                                                             
Ołówki trzeba brać już do ręki i  zapisywać w zeszytach literki.                                                
Trzeba w domu odrabiać lekcje,  aż do godziny dwudziestej.     Maja L. 

 Czerpiemy radość z wakacji lecz szkoła też nie jest pozbawiona atrakcji. 

Skończyły się wakacje, a z nimi wspólne wariacje. Szkoła ożyła,  bo dzieci 

zobaczyła!        Gabriela K. 

Znów do szkoły przychodzimy,  bo nauczycieli lubimy. Dużo nowych rzeczy się 

uczymy, a na przerwach trochę psocimy.     Łukasz K. 

Lato odchodzi już w zapomnienie, z wakacji zostało  tylko wspomnienie.                             

Niech wam nie będzie ciężko na sercu, następne  będą  już w czerwcu!    Zofia G.      

Już wakacje się skończyły, piękne dni się ulotniły,  dzieci w ławki już wskoczyły, 

będą z klasówkami walczyły.  Mateusz R.                                                                                                                   

Już wakacje się skończyły, które rozdzieliły nas.  Przyszedł wrzesień, wspólnych 

spotkań, zabaw czas.    Antonina S.  

  W numerze: 

-Już wakacje się 

skończyły… 

-Statystyka szkolna; 

-Czy szkoła spełnia 

marzenia? 

-Czy każdy uczy się 

tak samo? 

-List do uczniów; 

-Podziękowanie; 

-Szkoła w USA; 

-Dzień Zwierząt; 

-Powitanie jesieni; 

-Witajcie Trzylatki! 

 -

fenomen społeczny, 

pozytywny,                  

czy niebezpieczny? 

-Szkolne Studio Mody   

i Urody; 

-Hurra!                            

Ostatnia lekcja! 
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STATYSTYKA SZKOLNA 

 

LICZBA POMIESZCZEŃ DO NAUKI – 26 

LICZBA ODDZIAŁÓW – 21 

LICZBA UCZNIÓW OGÓŁEM – 443 

PRZEDSZKOLE – 75  (dz.35; chł. 40)  

SZKOŁA PODSTAWOWA – 274  (dz. 124; chł. 150)   

GIMNAZJUM – 94 (dz. 47;  chł. 47) 

LICZBA NAUCZYCIELI OGÓŁEM – 36 (dz. 31; chł. 5) ☺ 

 

 

Najpopularniejsze imiona w naszej szkole to: 

 

1. Amelia                                              1. Jakub 1.Agnieszka 

2. Julia                                                  2. Kacper 2.Ewa i Anna 

3. Oliwia                                               3. Bartosz 3.Małgorzata 

4. Maja                                                 4. Szymon      

Jeden z uczniów naszej szkoły urodził się pierwszego września,              

tym  szczęściarzem jest:  Igor K.                                   Zestawienie przygotował Maciek Bielski 

 

           

  Patronów roku 2017 r. ustanowił już Sejm. Będą nimi:  pisarz Joseph Conrad-Korzeniowski                       

(w związku z 160. rocznicą urodzin), marszałek Józef Piłsudski (w związku z 150. rocznicą urodzin),                 

Adam Chmielowski, św. brat Albert (w związku ze 130. rocznicą przywdziania habitu),                                    

kapucyn błogosławiony Honorat Koźmiński (w związku z 100. rocznicą śmierci)                                                               

i Tadeusz Kościuszko (w związku z 200. rocznicą śmierci).  

Rok 2017 będzie też Rokiem Rzeki Wisły (ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle). 
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CZY  SZKOŁA  SPEŁNIA  MARZENIA? 

       Moim marzeniem jest zostać paleontologiem. 

Często o tym myślę i wyobrażam sobie, że nim 

jestem. Paleontolog zajmuje się odkrywaniem 

kości i śladów dinozaurów oraz życia               

organizmów roślinnych i zwierzęcych na Ziemi.                                  

Żeby paleontolog znalazł kość musi ostrożnie 

kopać w osadach skalnych. Gdy paleontolog 

znajdzie odciski ciała,  to najpierw robi im zdjęcie,  

potem zmierzy, oczyszcza,  wykopuje skałę                    

i  transportuje ją do laboratorium. Na znalezione 

kości zakłada się gips lekarski  i opisuje się dane 

znalezisko. Paleontolog szuka również roślin 

odbitych przez skały i skamieniałe odchody,           

a także szuka bursztynów w których może być liść 

jakiś komar lub inny owad.                           Łukasz (9 lat)                       

                                                                                          

 

    Chciałbym być rolnikiem, bo lubię hodować 

rośliny i drzewa takie jak: ziemniaki, jabłonie, 

śliwy i truskawki. Lubię ten zawód. Na  moim 

podwórku mam:  ziemniaki, mieczyki, cynie, 

brzozy, jabłoń, jarzębinę i małego orzecha.     

Bardzo lubię rośliny. Ostatnio wykopywałem 

ziemniaki. Mam też narzędzia do pracy na polu. 

Jak dorosnę, zrobię traktor, który będzie                

jeździł tak szybko, jak samochód.                                        
Wojtek (9)         

                  

                                                 "Marzyć"- połowa drogi do "spełnić”                                                                             "                                                                                                                             

        Ja Gabrysia chciałabym mieć własną 

restaurację. Będzie to Restauracja Włoska,                     

w której będą dania skomponowane przez moje 

kucharskie rodzeństwo. Dzięki mojej siostrze 

Marcelinie, która jest z Włoch uzyskam wspaniałe 

przepisy, które przyciągną gości. Mój brat Szymon 

będzie degustatorem smaku, wyglądu i zapachu. 

Mój tata będzie konserwatorem, czyli złotą rączką 

od wszelkich napraw,  a mama będzie pilnowała 

porządku. Cały ten bałagan (czytaj restauracja) 

będzie się nazywać ,,Pod żółtą kurką”.                                                                                                                                                              
Gabrysia(9)  

 

  

       Mam na imię Julka, mam 9 lat. Od 3 lat tańczę  

i śpiewam w Centrum Kultury w Tłuszczu.           

Występuję również na akademiach szkolnych.      

W domu często śpiewam i tańczę do teledysków, 

słucham też dużo muzyki. Jak dorosnę, wydam 

własną płytę i nazwę ją „Marzenia nie odlatują”. 

Wiem, że muszę dużo ćwiczyć i nie poddawać się. 

Marzę, żeby przejść po czerwonym dywanie.       

Chcę, żeby się spełniło moje marzenie.   Julia (9)                        

   Jestem Oliwka, mam 9 lat. W przyszłości 

chciałabym zostać tancerką lub gimnastyczką, 

ponieważ bardzo lubię taniec i wszystko, co jest           

z tym związane. Taniec i ćwiczenia sprawiają mi 

wiele radości. Chcę w życiu robić coś, co daje mi 

radość, pasję i zadowolenie.         Oliwia (9)                                                                                                              

 

                                                                                                                      Wyobraźnia, która daje szczęście……                                                                                                                                                                                                           
Polski  fotograf  zamieszkał  w biednej  dzielnicy Indii,  by  poznać życie mieszkańców tego kraju., w   którym bogactwo i przepych 
mieszają się z biedą. Największą uwagę polskiego fotografa pochłonęły dzieciaki. Pomimo gorszych warunków 
życia, tak samo cieszą się kolorami i smakami tego świata. Są ograniczone przez biedę,  ale  jeszcze nie do końca ją  
rozumieją. Potrafią się wspólnie bawić, cieszyć,  tworzyć „coś z niczego”. Mają wyobraźnię i marzenia. 
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        Wywiad z Panią Pedagog         g 

 

 

 

 

 

 

Na długie jesienne wieczory polecamy: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

Wiele ciekawych  opowiadań znajdziecie w Internecie.  

Warto czytać! 

 

 

 

 

 

 

-Czy każde dziecko uczy się tak samo? 

-Nie, ponieważ mamy różne możliwości i inny potencjał,                     

ale…. warto być kreatywnym, ponieważ kreatywność pozwala                   

z większą pewnością i otwartością poznawać świat. 

-Czy  można czegoś nauczyć się we śnie? 

-Tak, w trakcie snu można się uczyć. Naukowcy prowadzą badania, 

które dowodzą, że to możliwe. 

-Czy można stworzyć maszynę, która myśli? 

-Trudne pytanie, może w przyszłości. Obecnie jedyną istotą myślącą 

we wszechświecie jest człowiek. 

-Jak pracuje nasz mózg i nasze ciało? 

-Bardzo dobre pytanie. Odsyłam Was do przeczytania  fantastycznej 

książki o równie fantastycznym tytule „Jak działa niesamowite ciało 

człowieka”. Jest to  książka, od której długo  nie oderwiecie wzroku, 

bez względu na wiek.  

Pamiętajcie, że mózg wymaga treningu. Najlepszym sposobem na 

poprawienie jego sprawności jest czytanie. 

-Skoro  ciało człowieka tak fajnie pracuje, to dlaczego 
chorujemy? 

-Medycyna podaje wiele przyczyn. Ja Wam radzę dużo się 

uśmiechać, pozytywnie myśleć, uprawiać sport i zdrowo się 

odżywiać. 

-Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

-Ja też Wam bardzo dziękuję i życzę sukcesów w szkole.                                                                  

                                                              Z Panią Pedagog rozmawiał Karol i Łukasz    

Żołędzie i dynie 

     Pewien dawny poemat opisuje kobietę, która idzie przez łąkę i rozmyśla nad otaczającą ją przyrodą. 
W trakcie spaceru natknęła się na pole złocistych dyń. Gdzieś w rogu rósł okazały, majestatyczny dąb. 

     Usiadła pod drzewem, zastanawiając się nad dziwnymi zasadami w przyrodzie, które każą 
drobniutkim żołędziom rosnąć na potężnych konarach, a ogromnym dyniom wyrastać z cieniutkich 
pędów. Pomyślała w duchu: "Panu Bogu coś się pomyliło przy stworzeniu świata! Powinien umieścić 
malutkie żołędzie na cieniutkich pędach,  a wielkie dynie na potężnych gałęziach". 

     Ogarnęła ją senność, wyciągnęła się więc pod dębem na krótką drzemkę. Parę minut później 
obudziła się,  bo mały żołądź spadł jej na nos. Rozcierając go, zachichotała w duchu,                               
myśląc: "Może jednak Pan Bóg miał rację!".   http://adonai.pl/opowiadania/    
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      Zatem, czy w dobie Internetu warto pisać tradycyjne listy? Oczywiście, że tak, choćby z tego 

względu, że można je zachować jako pamiątkę i wspomnienie… 

Drodzy Uczniowie, 

   spędzacie w szkole wiele godzin, znajdujecie w niej radości i zaznajecie smutków. Często słyszymy  od Was 

skargi: za trudne, niepotrzebne,  za dużo  zadane, za dużo klasówek, za mało rozrywek…  nie martwimy się tym, 

bo tak było zawsze, od powstania szkoły. My też kiedyś byliśmy uczniami i doskonale Was rozumiemy.             

Jednak pomimo trudów szkoła jest Wam bardzo potrzebna, ona porządkuje Wasze życie, nadaje rytm pracy                 

i odpoczynku.  Jak powiedział Wasz Patron Janusz Korczak „ szkoła myśli tylko o uczniu: każda sala, ławka, 

każdy kącik jest właśnie dla ucznia”.  Nikt Wam tu nie powie:: nie mam czasu, daj mi spokój, nie zawracaj mi 

głowy… Chcemy Wam nie tylko przekazywać wiedzę, ale uczyć jak podejmować wyzwania, rozwiązywać problemy. 

Chcemy Was przygotowywać do wejścia w dorosłość, nauczyć odpowiedzialności za siebie i innych.                   

Cieszymy się  i jesteśmy dumni z Waszych sukcesów.  „Życie szkolne” jest zarówno WASZE jak i NASZE,               

bez niego byłoby szaro i ponuro ☺                                                                     DYREKCJA I NAUCZYCIELE    

PS  „Przesyłamy” Wam kilka zdjęć, które są dowodem na to, że my też kiedyś byliśmy mali ☺                                                                                                                             

     „Czasami potrzeba tak niewiele, żeby                      

z uśmiechem dziecka uśmiechnął się cały świat…  

Od 09.10. do 15.10. obchodzimy 
Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. 
Początki tego nietypowego święta sięgają 
1953 roku. Ustanowiony z myślą                    
o pokoju na świecie, dzisiaj jest przede 
wszystkim okazją,  by odkryć na nowo magię 
pisania listów.   
                                                     
Z inicjatywy rodziców chorych dzieci 
powstała Akcja pisania Kartek-Wsparcia. 
Ma ona na celu wsparcie dziecka podczas 
leczenia i czasami bardzo długiego pobytu       
w szpitalu. 
 
„Wylosuj Anioła!”, to akcja do której 
przystąpili uczniowie kl. III a. Na kolorowych, 
ozdobionych kartkach pisali listy. Na buziach 
trzecioklasistów widać było zadumę, 
wzruszenie, smutek. Większość dzieci chciała 
zachować w tajemnicy to, co napisze małym 
kolegom i koleżankom chorym na raka.  
Niektórzy jednak prosili, by Pani sprawdziła, 
czy nie ma błędów… wzruszające, mądre, 
dojrzałe słowa otuchy. 
 „Nie ma dzieci, są ludzie” – powiedział 
nasz patron i w 100% miał rację. 
 
Uczniowie kl. IIIa dziękują Mamie Gabrysi,                   
bo to Ona  była koordynatorką tej akcji ☺ 

Historia pewnego ołówka 

     Chłopiec patrzył, jak babcia pisze list i zapytał:        
  - Piszesz o tym, co się przydarzyło? A może o mnie? 
Babcia przerwała pisanie, uśmiechnęła się i powiedziała: 

 - To prawda, piszę o tobie, ale ważniejsze od tego, co 
piszę, jest ten ołówek  Chcę ci go dać, gdy dorośniesz. 

Chłopiec z zaciekawieniem spojrzał na ołówek, ale nie 
zauważył w nim nic szczególnego. 

     - Przecież on niczym się nie różni od innych ołówków, 
które widziałem! 

     - Wszystko zależy od tego, jak na niego spojrzysz. 
Wiąże się z nim pięć ważnych cech,  jeśli je będziesz   
pielęgnował, będziesz żył w zgodzie ze światem. 

 Pierwsza cecha: możesz dokonać wielkich rzeczy,               
ale nigdy nie zapominaj, że istnieje dłoń, która kieruje 
twoimi krokami. Ta dłoń to Bóg … 

 Druga cecha: czasem muszę  użyć temperówki, ołówek 
trochę z tego powodu ucierpi, ale potem, będzie miał 
ostrzejszą końcówkę. Dlatego naucz się znosić cierpienie,    
bo dzięki niemu wyrośniesz na dobrego człowieka. 

 Trzecia cecha: używając ołówka, zawsze możemy 
poprawić błąd za pomocą gumki. Zapamiętaj,                       
że poprawienie nie jest niczym złym, przeciwnie, jest bardzo 
ważne, bo gwarantuje uczciwe postępowanie. 

Czwarta cecha: w ołówku nie ważna jest drewniana 
otoczka, ale grafit w środku. Dlatego zawsze wsłuchuj się                   
w to, co dzieje się w tobie. 

Wreszcie piąta cecha: ołówek zawsze pozostawia ślad. 
Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś 
ślad.                 Paulo Coelho 
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Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,  Anna Suchenek rozpoznała na zdjęciach tylko jedną Panią,    

reszta ….? To zagadka ☺ 

 

Krótki wywiad z Anią, przewodniczącą SU 

Jak myślisz, co sprawiło, że zwyciężyłaś w wyborach do SU ? 

 -Myślę, że reklama i nie najgorszy plan wyborczy sprawiły,  że wygrałam. 

W jaki sposób zamierzasz realizować swój "program wyborczy"? 

 -Skutecznie i punkt po punkcie, ale zobaczymy co czas przyniesie. 

Jak Ci się układa współpraca z zastępcą Klaudiuszem i innymi osobami,   które weszły do SU? 

 -Na to pytanie będę mogła odpowiedzieć za jakieś 100 dni. 

Powodzenia ☺ 
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Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.   (M. Twain) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie.   (H. B. Adams) 

  Uczniowie dokończyli dzieła 

    Giacomo Puccini skomponował wiele słynnych oper. W 1922 roku, gdy pracował nad 
ostatnią z nich - Turandot - przez wielu uważaną za najwybitniejsze dzieło kompozytora, 
nagle okazało się, że jest chory na raka. Powiedział swoim uczniom: "Jeśli nie zdołam 
ukończyć Turandota, zróbcie to za mnie". Niedługo potem umarł.                                                     
 Uczniowie starannie przestudiowali operę i wkrótce ją dokończyli. W 1926 roku                        
w Mediolanie odbyła się premiera dzieła. Orkiestrę poprowadził ulubiony uczeń Pucciniego, 
Arturo Toscanini. Wszystko przebiegało wspaniale,  aż przedstawienie dotarło do miejsca,             
w którym Puccini musiał przerwać pracę. Po twarzy Toscaniniego pociekły łzy.                          
Zrobił przerwę, odłożył batutę i zwrócił się do publiczności:                                            

    - Dotąd zdążył napisać Mistrz, zanim śmierć mu przerwała. 

    Zapadła cisza. Toscanini ponownie wziął batutę do ręki, uśmiechnął się przez łzy i dodał: 

     - Ale jego uczniowie dokończyli dzieła. 

     Gdy opera dobiegła końca, sala rozbrzmiała burzliwymi oklaskami. Nikt z obecnych na 
premierze nigdy nie zapomniał tej chwili.  
 

Podziękowanie 

     Pewien nauczyciel kazał uczniom 
pierwszej klasy narysować coś, za co 
chcieliby podziękować Bogu.                       
Pomyślał, że w rzeczywistości te dzieci, 
pochodzące z biednych dzielnic miasta, 
miały niewiele spraw, za które mogły 
dziękować. Wiedział, że prawie wszyscy 
narysują słodycze lub zastawione stoły. 

     Rysunek wręczony mu przez Tina 
zaskoczył go: przedstawiał rękę 
narysowaną przez dziecko. 

     Czyją rękę? 

     Klasę zafascynował ten obrazek. 
«Według mnie jest to ręka Boga, która 
przynosi nam pożywienie» - powiedziało 
jedno dziecko. «Jest to ręka wieśniaka - 
powiedziało inne - gdyż hoduje kury i robi 
frytki». Podczas gdy inne dzieci jeszcze 
pracowały, nauczyciel pochylił się nad 
ławką Tina i spytał, czyja to ręka.             
«To jest twoja ręka» - wyszeptało 
dziecko. 

     Teraz sobie przypomniał, że co wieczór 
brał on za rękę Tina, który był najmniejszy 
w klasie  i prowadził go do wyjścia….    

                                              Bruno Ferrero   

 

Pani dyrektor, wszystkim nauczycielom            

i całemu personelowi szkoły                                                           

w dniu Edukacji Narodowej                

chcielibyśmy życzyć dużo zdrowia, 

cierpliwości, wytrwałości,                                 

wielu sukcesów zawodowych                             

oraz zadowolenia z uczniów!                                   

W podziękowaniu za trudną pracę              

i wskazanie właściwej drogi,                           

życzymy takich marzeń,                                           

które dają się urzeczywistnić,                   

zadowolenia z siebie i serca do pracy. 

                                                                                                        

Samorząd Uczniowski 
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   Wielu z nas wyobraża sobie naukę w Stanach Zjednoczonych 

jako bajkę lub kolorowy sen. Tak naprawdę nie ma ona nic 

wspólnego z serialami dla młodzieży, które przedstawiają 

trochę mylny jej obraz. 

Zacznijmy od początku: 

      System edukacji w USA jest inny niż w Polsce. W większości odpowiedzialność za szkolnictwo ponoszą 

władze stanowe. Podejmują one decyzje dotyczące administracji szkolnej i programu nauczania.                 

Rząd federalny sprawuje tylko ogólną kontrolę. Szkolnictwo dzieli się na 4 poziomy: szkoła podstawowa 

(Elementary School), gimnazjum (Middle School), szkoła średnia (High School) oraz szkoła wyższa (College). 

   Zgodnie z amerykańskim prawem dzieci w wieku 5-16 lat muszą obowiązkowo uczęszczać do szkoły.                  

Dzieci rozpoczynają naukę w zerówce (Kindergarden). Niektóre szkoły oferują również program           

dla czterolatków (Pre-K) 

   Szkoła uczy, bawi i rozwija nasze pociechy,  zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych.                                       

To nie budzi wątpliwości… aczkolwiek jest kilka różnic w amerykańskim i polskim systemie szkolnictwa. 

Szkoły w USA mają ujednolicony plan lekcji,  wszystkie dzieci rozpoczynają lekcje o 8.00,   a kończą o 2.20. 

W szkole nie ma przerw międzylekcyjnych.  Jest tylko godzinna  przerwa na obiad i  zabawę na świeżym powietrzu. 

Szkoły publiczne są świeckie, nie ma lekcji religii. 

Już w pierwszej klasie szkoły podstawowej wiedza weryfikowana jest w formie testów z języka angielskiego                   

i matematyki. Ściąganie od innych jest niewłaściwe i mali uczniowie doskonale o tym wiedzą. 

Od III klasy wprowadzone są tzw. testy stanowe (trzydniowy egzamin z jęz. angielskiego i trzydniowy                

z matematyki). W IV klasie dochodzi przedmiot  Science, który zawiera  zagadnienia z biologii, fizyki i chemii. 

  W amerykańskiej szkole jest wiele wydarzeń, które pozwalają pokazać twórczość, kreatywność, umiejętności 

sportowe, artystyczne oraz zainteresowania naukowe dzieci. 

Nauczyciel wychowania fizycznego organizuje corocznie zawody sportowe (Spirit Day) 

Nauczyciele muzyki przygotowują wraz z dziećmi koncerty dla rodziców. 

        Jest taka impreza szkolna, która moim zdaniem zasługuje na uwagę, to tzw. SCIENCE FAIR.                               

Uczniowie corocznie przygotowują projekty naukowe. Najwspanialsza w tym jest dowolność.                          

Uczniowie wybierają zagadnienia z dziedziny, która ich najbardziej interesuje. Kryterium oceny nie jest 

końcowy efekt, ale postawiona hipoteza, przeprowadzone doświadczenia i obserwacje oraz końcowe wnioski               

i konkluzje. Rodzice wraz z dziećmi zapraszani są do szkoły, by obejrzeć wszystkie prace. Można tam znaleźć 

kryształy, pleśń, rośliny, wulkany i całą resztę niezliczonych pomysłów młodych naukowców.  

     Dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom Zespołu Szkół w Jasienicy  za trud nauki i opiekę nad 

moimi córkami. Dziękuję Uczniom za przyjaźń i serdeczność. Gdy będziecie czytać ten artykuł, będziemy już 

w Stanach Zjednoczonych,  ale często będziemy Was miło wspominać i z pewnością do Was wrócimy☺                             

                                                                                                                                            Mama Marysi, Zosi, Ani 
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Zdjęcia Marysi, Zosi i Ani z amerykańskiej szkoły 
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  Światowy Dzień Zwierząt, czyli World Animal Day jest świętem obchodzonym              
4 października. Został ustanowiony w 1931 roku  na konwencji ekologicznej we Florencji                 
i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week                         
Święto to ustanowiono, aby zmienić zachowanie i stosunek ludzi do zwierząt i uświadomić 
człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa.                    

Zapytaliśmy najmłodszych (3latki) i najstarszych (nauczyciele) o ich pupili. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jakie macie zwierzątka? 

-My mamy tylko zwierzęta  w domu, a w przedszkolu 

to nie mamy żadnego! 

Lenka                                                                                
Mam rybki i psa i kury i gołębie. Kiedyś                       

miałam chomika, ale on mi zdechnął i teraz leży                     

w dołku.  A mój pies, to się nazywa  Brodal i wygląda 

tak puszyście, bo babcia mu włosy odcięła i był brzydki 

i mi się wcale nie podobał, ale mi się teraz                          

podoba  i biega ten Brodal po polu.              

I mam jeszcze kota, nazywa się kot Szymon.???             

Tak kot Szymon! Jest taki czarny, ale też trochę biały.  

Gabrysia                                                                                
Ja też miałam takiego chomika, co mi wpadł do 

podłogi i …tam został. A mój pies, to wczoraj nazywał 

się  Klocek, ale  on nie spadł do dołu, tylko się ze mną 

bawi i ja go tak ładnie przytulam. I mamy jeszcze 

wróble na strachy. 

Adaś B.        A ja mam papugę, taką w klatce i ją lubię. 

Julcia                                                                                     
Ja mam psa Juniora, co biega i szczeka. Jest duży,                  

a kolor to ma normalny, tak jak pies. 

Adaś S. 

A ja wolę samochody od psów, ale lubię i to i to. 

Kubuś O. 

A mój kotek jest normalny i wygląda jak kot i mruczy             

i mnie łaskocze. 

Mój pies jest duży, ciemny i biały i muchy mu ucho 

pogryzły i teraz ma kuku. 

Zuzia                                                                                

Mam kota i  jest rudy i biały,  łaskoczę go i głaskam.  

Ola    

Mam pieska i kury  i nie bawię się z nimi, bo by mnie 

podziobały :) 

Oliwier 

A ja mam pieska, kotka i króliki i króliki są dla mnie 

najlepsze, bo jedzą trawkę i my z dziadkiem im rwiemy. 

Czy Pan/Pani ma jakieś zwierzę?                       

Mam kotka o imieniu  „Kikuś”. Jest on   bardzo miły, 

czyściutki i bielutki jak płatek śniegu. Miauczy, gdy chce 

jeść lub pić. Lubi uciekać na  nocne eskapady.           M.P 

Miałam świnkę morską,  „Kacpra”. Świnka miała piękną 

długą biało- brązową sierść. Lubiła głaskanie, śpiewanie, 

gdy coś miłego się do niej mówiło. Potrafiła być bardzo 

agresywna w stosunku do obcych.                                 K.S 

Mam dwa  psy i koty. Psy są duże groźne,   dlatego  są 

trzymane w boksie.                                                             A.B 

 Mam pieska, który wabi się „Rudzik”. Piesek ten nie ma 

już siły wychodzić na spacery.                                           A.W 

 Moim ukochanym zwierzakiem jest suczka „Sara”. Jest 
mieszańcem średniej wielkości,   o piaskowo- brązowej 
sierści. Jest bardzo wierna i oddana. Wita mnie i żegna, 
kiedy wychodzę lub wracam z pracy. Sara ma swój boks    
i budę, ale uwielbia spacery, i „szaleństwa” na działce. 
Często moczy łapy w oczku wodnym szczekając na ryby. 
Ma naturę psa myśliwskiego.   M.Z                              

Informacje zebrał Maciek Bielski 

Uczniowie kl. III a prowadzą małą hodowlę rybek. 

Dostali w prezencie od Pana Tomka                               

13  pyszczaków,  malutkich  jak pestki słonecznika. 

Pyszczaki,   to ryby pochodzące  z Malawi.                      

Cechą charakterystyczną tego gatunku ryb jest to, że 

wylęgają ikrę we własnej jamie gębowej, a dokładniej w 

worku gardzielowym. Opiekę nad ikrą  i narybkiem pełni 

zwykle samica. Samce wielu gatunków zajmują się              

w tym czasie ochroną zajmowanego terytorium, często 

wykazując przy tym dużą agresję. U niektórych 

gatunków samce aktywnie włączają się do 

bezpośredniej opieki nad potomstwem, włącznie z 

inkubacją ikry. 

 Nasze rybki są jeszcze w „wieku przedszkolnym”,            

ale rosną jak na drożdżach.  
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,,Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć,  

co robić i jak postępować, nauczyłem się w Przedszkolu”.                                                                                                                                      
R. Fulghum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

więcej w: Pierwsze kroki w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu.                                                                                                                                                                                                                                

Czasopismo dla nauczycieli. Wrzesień 7/2016 (19 

Choć mamy dopiero 3 latka, to  potrafimy być poważni… 

   Umiemy też uroczo się uśmiechać… 

 Jesteśmy grzeczni,  ładnie siedzimy  z  „nóżkami w kokardkę”                    
słuchamy innych i wcale nie płaczemy ☺ 

      Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko było 

szczęśliwe i uśmiechnięte. Chce także,  by dziecko 

doskonale się rozwijało, odkrywało swoje uzdolnienia, 

talenty oraz relacje i umiejętności społeczne. 

Marzeniem większości rodziców jest szybka adaptacja 

dziecka w nowym środowisku przedszkolnym, a nie 

jest to łatwe zadanie,   ani dla przedszkolaków, ani dla 

ich rodziców.  Adaptacja do nowych warunków jest 

procesem bardzo indywidualnym. Z reguły trwa kilka 

tygodni. Może przerwać ją absencja z powodu 

choroby dziecka   i wtedy proces ten wydłuża się.               

Oto kilka  pomocnych wskazówek, które             

ułatwią dziecku start w przedszkolu.                                      

TRENING SAMODZIELNOŚCI – należy  pozwolić 

dziecku na pierwsze próby samodzielności.   

Pokazać, nie wyręczać. Motywować  i chwalić.   

WYPRAWKA – NAPRAWDĘ WAŻNA RZECZ – 

odpowiednie kapcie, ręcznik, zapasowe ubranka 

będące „pod ręką” w krępujących dla dziecka 

sytuacjach, dadzą  mu poczucie bezpieczeństwa. 

ULUBIONA ZABAWKA  zabierana do przedszkola, 

będzie namiastką domu i zapewni   poczucie bliskości.                           

PRZEDSZKOLE – NOWE MIEJSCE W ŚWIECIE                     

- warto wyposażyć maluszka  w   wiedzę, co to jest 

przedszkole i opowiedzieć o atrakcjach, jakie czekają 

na przedszkolaków: wspólna zabawa, śpiew, taniec, 

wierszyki, malowanie, rysowanie, spacery, wspólne 

spożywanieAposiłków.                                           

ODMIERZANIE CZASU - dziecku pomaga  świadomość 

tego, co je czeka, uporządkowanie, rytm. Dziecko   

inaczej niż dorośli traktuje upływ czasu. Komunikaty 

typu:  „Odbiorę cię o 12” , „Będę za 3 godzinki” są dla 

przedszkolaka zupełnie niezrozumiałe i mogą  budzić 

lęk. Lepiej powiedzieć - „Przyjdę po obiedzie”.               

PŁACZ DZIECKA – pożegnanie w przedszkolu jest 

jednym z najtrudniejszych momentów zarówno               

dla dziecka, jak i rodzica. Pożegnanie powinno                  

być dostosowane do temperamentu dziecka                                  

i wypracowanych już wcześniej w rodzinie sposobów 

rozstania się. Nie można go przedłużać.                             

Nie należy obawiać się  płaczu dziecka, jest on 

naturalnym objawem jego uczuć i emocji.   

EMOCJE I NASTAWIENIE – dzieci mają umiejętność   

odbierania i przejmowania emocji rodziców. 

Wyczuwają ich lęki, zdenerwowanie, niepokoje, 

obawy i stają się również niespokojne.                        

KARDYNALNA ZASADA : ZAWSZE ŻEGNAJ I WITAJ 

DZIECKO   Z UŚMIECHEM ☺            Oprac. M. Staniszewska 
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PIERWSZY DZIEŃ    W WARSZAWSKIM ZOO 

 

Karmimy pawiany 

  
My się węża nie boimy :)                                                                                                 
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         Sto lat, sto lat !                ! 

 ma już 18 lat! Kiedy powstało,                
świat wyglądał zupełnie inaczej. Nie było urządzeń do 
nawigacji GPS,  e-booków,  smart fonów,  sam Internet 
też działał zupełnie inaczej niż dziś. Nie było 
popularnych portali społecznościowych, takich jak np. 
Facebook.  

                                                            Jubilatowi życzymy 100 lat! 

Pokemony-fenomen społeczny. 

Pozytywny, czy niebezpieczny? 

     Gra pokemon go z całą pewnością przejdzie do historii jako gra, 

która wyciągnęła ludzi z domów. Ale czy to na pewno bezpieczny 

spacer? Fenomen tej gry ma na celu pomóc ludziom zmagającym 

się z nadwagą depresją i innymi dolegliwościami w sposób spaceru. 

Może też odświeżyć stare znajomości i zintegrować ludzi.            

Niestety patrząc na te dobre strony zapominamy, że jest to jednak 

spędzanie czasu na świeżym powietrzu, ale z telefonem. 

Wyobraźmy sobie sytuację która na nieszczęście miała miejsce 

niejednokrotnie, a mianowicie osobę która chcąc zdobyć 

pokemona idzie wpatrując się w telefon i nie patrzy gdzie,                  

tyko kieruje sie wirtualną mapą i w rezultacie wpada np. pod 

samochód. Czy aby na pewno jest to bezpieczna gra?                 

Chyba nie do końca. Dlatego grajmy w nią rozsądnie.                           

Nie zagłębiajmy się w nią do tego stopnia, że nie wiemy co się 

wokół nas dzieje. Spacery są po to żeby rozglądać sie dookoła 

siebie. Zastanówmy się 1000 razy,  zanim zagłębimy się w tę nie do 

końca bezpieczną grę. 

                                                                                                        Opr.  Piotr Wielocha 

             Zaklejanie kamerek coraz bardziej popularne 

     Mark Zuckerberg, właściciel Facebooka zdecydował się na zaklejenie kamerki i mikrofonu w swoim 
laptopie.  Dyrektor FBI również zakleja kamerkę internetową. Ataki, w ramach których dochodzi do przejęcia 
kamery wbudowanej lub podłączonej do komputera, zdarzają się i mają różne cele. Część z nich to masowo 
rozprzestrzeniane Trojany lub szkodliwe oprogramowanie   użyte do rozmaitych celów cyberszpiegostwa. 
    Dlatego warto zastanowić się nad swoim bezpieczeństwem w sieci.
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SZUKAJ W SOBIE ZALET 

      Częstym  problemów gimnazjalistów są 

kompleksy. Boryka się z nimi większość 

nastolatków. Nie wierzą  w siebie i zauważają tylko  

wady, nie dostrzegając swych atutów. Tymczasem 

coś, co dla nich wydaje się minusem, dla kogoś 

innego może być ich największą zaletą.                        

Wielu młodych ludzi źle czuje się we własnym ciele 

i chciałoby wyglądać jak gwiazdy filmowe,                         

modelki, piosenkarki.  Internet wypełniony jest              

takimi wyidealizowanymi  postaciami, a młodzież  

niekorzystnie porównuje je ze sobą, nie zawsze  

wiedząc, że zanim fotografia się ukaże, musi                    

zostać dopracowana w programie graficznym.                                   

W rzeczywistości piękna twarz aktorki czy modelki,               

to profesjonalny makijaż i duży wkład pracy grafików. 

MAŁE STUDIO MODY I URODY 

       To rodzaj zajęć dodatkowych, w których 
mogą uczestniczyć uczniowie naszego 
gimnazjum. Celem tych spotkań jest  pokazanie 
młodym ludziom, że dobry wygląd zależy od 
nich samych. Modne ubrania, fryzury, piękne  
paznokcie są ważne, ale ważniejszy jest własny 
styl, gust, a przede wszystkim wnętrze 
człowieka.  

 

   Zapraszamy również         
na ZAJĘCIA KULINARNE,       
to też nowość w szkolnej 
ofercie kół zainteresowań  
dla gimnazjalistów. 

Warto robić coś więcej, niż tylko czekać na koniec lekcji…         

Ostatnia lekcja 
Na tej lekcji... - jak na złość! 
ze mną dzieje się aż coś! 
Niby siedzę... niby słucham...                                                                                                                                                     
-ale słucham jednym uchem!    

Ręka gładzi szkolną ławę... 
ława mnie roztkliwia prawie, 
a już druga ręka rwie się 
do szukania grzybów w lesie! 

Już i oczom nie dowierzam                                                                                                                                                       

- rany boskie, ja mam zeza! 

Za nic się nie mogę skupić!                                                                                                                                                                 
Wyraz twarzy mam tak głupi,                   

Że aż pani stojąc obok,                                                                                                                                                             
Pyta:- Co się dzieje z tobą?                                                                                                                                                              

Halina Szayerowa.                                                                                        Z ostatniej chwili 

Zmarł Andrzej Wajda, 
Człowiek  wielkiej miary, 
wybitny artysta, autorytet. 

Znajomi reżysera mówią, że był aktywny zawodowo do końca życia,                                    
Zapamiętajmy Go z cytatów: 

        

Dziękujemy Uczniom klasy III a za pozowanie do zdjęć, których celem było 
zobrazowanie treści wiersza :) 

Dziękujemy Autorom artykułów, a przede wszystkim Pani Dyrektor  i Nauczycielom              

za zdjęcia z dzieciństwa.                                                                                                    Redakcja Szkolnej 8                    


