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Edyta K.
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zmierzch – bezruch szary niewinne obłoki
ku ziemi dusi i trzyma w uwięzi
ziemia przed mrozem pręży w bólu boki
jak człowiek chory majaczy i rzęzi
czasem wiatr tylko liść poderwie suchy
zatańczy lekko upiornego twista
i nie wiadomo, czy to tańczą duchy
czy w starej dziupli diabeł z cicha śwista
Barbara Dziurzyńska - Kupiec

Zbigniew Barteczka

NIE MA JAK WŁASNY KLASOWY SAMORZĄD.
Do dobrego funkcjonowania szkoły potrzebny jest dyrektor. Żeby uczniowie dużo
wiedzieli - bez nauczycieli ani rusz. natomiast dobrze zorganizowana i wesoła klasa
musi koniecznie mieć swój samorząd. Gospodarz, zastępca gospodarza, skarbnik, kronikarz i łącznik z biblioteką to sztab dowodzący w każdym zespole klasowym. 14 listopada 2007 r. nastąpiło uroczyste przekazanie władzy samorządom klasowym nauczania
zintegrowanego z rąk samego pana Kleksa. Ten wyjątkowy gość był zachwycony umiejętnością organizacji każdej z klas. Kiwając z podziwem głową, stwierdził: „Z takimi
pomocnikami wychowawcy mogą czuć się bezpiecznie!”

WYWIAD Z OPIEKUNEM SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO,
PANIĄ DANUSIĄ NIEZGODĄ
My: Czym zajmuje się Samorząd Uczniowski w szkole?
Pani Danusia: Myślę, że podstawowym zadaniem SU jest reprezentowanie uczniów na
forum szkoły i po za nią. Ponadto prowadzi działalność kulturalną, oświatową, sportową, rozrywkową zgodnie z waszymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
szkoły. Oczywiście w porozumieniu z dyrektorem.
My: Jaka jest rola opiekuna Samorządu Uczniowskiego?
Pani Danusia: Opiekun samorządu pełni funkcję koordynatora, tzn. czuwa nad całokształtem prac SU.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas IVb, VIa, VIb, Va, Vb i Vc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY...
Dojrzałe owoce i nasiona roślin oraz grzyby są łakomym kąskiem dla wielu ssaków,
które jesienią gromadzą zapasy żywności na zimę. Należą do nich wiewiórki, które
ukrywają znalezione owoce i nasiona roślin w dziuplach lub pod ziemią. Ssaki gromadzą na zimę także inne rodzaje pokarmu. Krety magazynują w podziemnych korytarzach setki dżdżownic, którym najpierw odgryzają przedni koniec ciała. Dżdżownice
takie nie mogą wprawdzie pełzać, ale też nie giną. Dzięki temu, przez zimowe miesiące, krety korzystają ze świeżego pokarmu. Bobry ściągają do wody gałęzie, które umocowują w mule, na dnie, zamieszkiwanych przez siebie rzek i jezior. Woda, która
w czasie zimowych chłodów ma niską temperaturę, działa jak chłodziarka, dlatego
zapasy gałęzi pozostają w niej świeże przez całą zimę. Ssaki takie jak jeż, borsuk
i jenot jesienią najadają się do syta. Dzięki temu gromadzą pod skórą zapasy tłuszczu,
które wykorzystają, jako źródło energii, w czasie długiego snu zimowego.
Niektóre ssaki jesienią przygotowują sobie zimowe legowiska. Należą do nich borsuki i łasice. Borsuki wyściełają je w tym celu liśćmi, a łasice sierścią, upolowanych
przez siebie, gryzoni. Stare nory borsuków lub lisów na okres zimy chętnie zajmują
jenoty. Drobne ssaki np.: popielice przenoszą się z letnich kryjówek w dziuplach lub
szczelinach drzew, do podziemnych nor. Nietoperze szukają różnych zakamarków
w piwnicach, ziemiankach oraz na strychach starych domów, w których zimą schronią
się przed wiatrem i mrozem. Drobne gryzonie, takie jak myszy domowe, polne i leśne
chętnie wprowadzają się na zimę do domów, stajni, stodół, aby korzystać w nich
z zapasów żywności, zgromadzonych przez ludzi. Jesienią, przed nadejściem silnych
mrozów, ssaki żyjące w naszych lasach, zmieniają letnie futro na ciepłe futro zimowe,
o znacznie dłuższych i gęściej ułożonych włosach. Niektórym ssakom np.: gronostajowi czy zającowi bielakowi wyrasta na zimę białe futro. Dzięki niemu, na tle białego
śniegu, będą trudno dostrzegalne dla drapieżników.
Ptaki, które zostają na zimę, takie jak: sójki, sikory, dzięcioły, puszczyki, sóweczki,
podobnie jak ssaki, jesienią intensywnie żerują. Gromadzą w tym okresie zapasy tłuszczu, które wykorzysta-ją jako źródło energii, podczas zimowych chłodów. Niektóre
z nich tak jak np.: sikory, na okres jesieni i zimy, przenoszą się w pobliże ludzkich
siedzib, gdzie łatwiej mogą znaleźć pokarm. Większość ptaków, które wiosną i latem
spotykamy w Polsce, na zimę odlatuje w te rejony świata, w których jest ciepło i mają
pod dostatkiem pokarmu. Najwięcej ptaków opuszcza nasz kraj pod koniec lata i na
początku jesieni. Jedne z nich, takie jak: bociany, wilgi, jaskółki, udają się na daleką
wędrówkę do Afryki. Inne, takie jak: szpaki, zięby czy gołębie, zimę spędzą znacznie
bliżej, bo na zachodzie lub południu Europy. We wrześniu i w październiku prawdziwą
atrakcją na jesiennym niebie są klucze żurawi, które przed zimnem ,,uciekają'' do południowo- zachodniej Europy.
Podczas, gdy jedne ptaki odlatują na zimę z naszego kraju, inne przylatują tu z północy. Należą do nich np.: jemiołuszki, które zimą, w naszych lasach, mają pod dostatkiem pokarmu, w postaci owoców jemioły, jarzębiny, jabłek i wielu innych.
Justyna
PS
My, uczniowie, też przygotowujemy się do zimy. Gromadzimy teraz mnóstwo...
prezentów. Żeby łatwiej przetrwać ten trudny czas (przypis od redakcji).



Wróżba z papieru. Potnij czysta kartkę na trzynaście równych części. Na sześciu
z nich napisz swoje najskrytsze marzenia, najlepiej wodoodpornym pisakiem . Teraz
wymieszaj dokładnie karteczki, ale nie składaj ich. Wszystkie kartki połóż na dnie
dużej szklanej wazy albo miski i powoli wlewaj wodę wąskim strumieniem. Obserwuj
zapisane kawałki papieru. Który pierwszy wypłynie na powierzchnie wody, to marzenie
pierwsze się spełni. Jeśli najpierw wypłyną czyste karteczki, uzbrój się w cierpliwość,
bo będziesz musiała trochę poczekać na spełnienie marzenia.
Filiżanki. Pod trzema filiżankami schowaj: obrączkę, monetę, listek a czwartą zostaw
pustą. Zamień miejscami filiżanki. Wybierz jedna z nich. Jeśli trafisz na obrączkę,
czeka cię miłość, listek-ślub, monetę-bogactwo. Gdy wybierzesz pusta filiżankę, nowy
rok nie przyniesie zmian.
Książka. Odpowiedzi na jedno, najważniejsze pytanie możesz szukać również w książce. Sformułuj je w ten sposób, by można odpowiedzieć na nie “tak” lub “nie”. Otwórz
na chybił trafił jakąś książkę i sprawdź numer strony. Jeśli jest dwu- lub trzycyfrowy,
dodaj do siebie cyfry, aż uzyskasz jedną cyfrę. Wynik parzysty to “tak”, nieparzysty
“nie”. O północy zapal świecę i zgaś światło. Stań przed lustrem ze świecą w dłoni.
Powtarzaj , że chcesz ujrzeć twarz przyszłego męża. Musisz skoncentrować się i głęboko uwierzyć , a magia zadziała. Po pewnym czasie nad ramieniem dostrzeżesz zarys
męskiej twarzy. Zanim pójdziesz spać, włóż pod poduszkę karteczki z męskimi imionami i rano wyciągnij jedną. Tak będzie nazywał się twój przyszły mąż.
Agata z Vc 
W TO WARTO ZAGRAĆ – RATATATUJ
Remy jest szczurem obdarzonym niezwykłym zmysłem
powonienia i smaku. Rozczarowany swoim codziennym,
niesmacznym życiem, marzy o tym, by zostać szefem kuchni.
Pewnego dnia pojawia się w restauracji swojego idola i jest o
krok od realizacji tego marzenia... Tak zaczyna się przygoda
bohatera najnowszego filmu wytwórni Disney/Pixar. Gra
komputerowa jest kulinarnym wyzwaniem dla wszystkich
graczy. Przygotowywanie potraw, zup, tortów, krojenie ziemniaków na czas, a także wspinanie po sznurze od bielizny – to
zadania wymagające szczurzej zwinności. I trzeba jeszcze
będzie umknąć Skinnerowi, który depcze ci po ogonie...
TO WARTO ZOBACZYĆ!
„Złoty kompas” to opowieść o przedziwnym świecie Zorzy Północnej, gdzie żyją
ludzie i ich dajmony, w powietrzu wiruje tajemniczy Pył,
a pewna dziewczynka ma do wypełnienia niebezpieczne zadanie. Kiedy jej przyjaciel zostaje porwany, Lyra rusza na poszukiwania, które zawiodą ją na daleką, zimną Północ. Na lodowcu
mieszkają pancerne niedźwiedzie, po mroźnym niebie latają
czarownice, a piękna kobieta prowadzi tam straszliwe eksperymenty. Pełna przygód wyprawa Lyry wiąże się z przejściem do
innego świata, widocznego za Zorzą Północną… Co dzieje się
dalej, zobaczycie na ekranie.
Liga Sprawiedliwych



My: Niech nam pani powie coś o sobie.
Pani Danusia: Mam 25 lat (tzn. na tyle się czuję). Uczę wychowania fizycznego. Jest
to zawód, o którym marzyłam od 6 klasy szkoły podstawowej.
My: Jakie są pani zainteresowania pozaszkolne?
Pani Danusia: Lubię taniec. Gram w siatkówkę z przyjaciółmi. Ostatnio też zaczęłam
zbierać przepisy kulinarne, według których mogę szybko wyczarować dobre jedzonko.
My: Jak pani myśli, dlaczego dzieci głosowały właśnie na panią?
Pani Danusia: Mam nadzieję, że mnie lubią... Myślę też, że uczę w szkole lubianego
przedmiotu.
Pytania zadawała Liga Sprawiedliwych
1 LISTOPADA – DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła Grzegorz IV w 834r.
jako pamięć o zmarłych.
Tradycja Wszystkich Świętych albo Święto Zmarłych ma swój początek w starym
celtyckim święcie „Samhain”. Samhain (śmierć ciała) oznaczał dla naszych przodków
początek nowego roku.
Ponadto wszyscy obchodzą to święto dokładnie lub mniej więcej w tym samym
dniu, w którym według sprawozdania Mojżeszowego rozpoczął się potop, tzn. siedemnastego dnia drugiego miesiąca - miesiąca odpowiadającego w przybliżeniu naszemu
listopadowi. Tak, więc w rzeczywistości początek temu świętu dało składanie hołdu
ludziom, którzy zginęli w kataklizmie potopu.
Wszystkich świętych – to
cześć dla wszystkich świętych
w niebie (tych znanych i tych
nieznanych). W Kościele Katolickim jest to jeden z najważniejszych obrzędów w roku. W
tym dniu wszyscy katolicy są
zobligowani do uczestniczenia
w mszy.
Kasia z 5a
2 LISTOPADA – ZADUSZKI
Zaduszki – współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów i tradycyjna
nazwa katolickiego wspomnienia zmarłych. Przypada ono 2 listopada , w dzień po dniu
Wszystkich Świętych. Tego dnia katolicy modlą się za wszystkich wierzących
w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu.
Obchody Dnia Zadusznego zapoczątkował w chrześcijaństwie w roku 998 św.
Odilon, opat z Cluny, jako przeciwwagę dla pogańskich obrządków czczących
zmarłych. Na dzień modłów za dusze zmarłych — stąd nazwa „Zaduszki” —
wyznaczył św. Odilon pierwszy dzień po Wszystkich Świętych. W XIII wieku ta
tradycja rozpowszechniła się w całym Kościele katolickim. W XIV wieku zaczęto
urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji.
Kasia z 5a



OTRZĘSINY CZWARTAKÓW
8 listopada 2007 roku odbyły się długo oczekiwane (zwłaszcza przez uczniów klas
IV)
otrzęsiny
klas
czwartych. Na początku
wybrani
uczniowie
czytali krótką prezentację o swoich klasach.
Później braliśmy udział
w różnych
konkurencjach,
polegających
m.in. na piciu soku
z cytryny, wykonywaniu oryginalnych strojów z papieru toaletowego,
odgadywaniu
różnych zagadek. Każda
klasa została przyjęta do
starszej grupy wiekowej w szkole. Na końcu składaliśmy przysięgę, że będziemy dobrymi uczniami. Postaramy się ją spełnić. Było bardzo wesoło i wcale niestrasznie.
Mamy nadzieję, że wszystkim się podobało.
Marysia, Edyta i Ola z kl. IV b
NASZE NARODOWE ŚWIĘTO
W dniu 11 listopada 1918 roku marszałek francuski F.
Foch
w
imieniu
państw sprzymierzonych
podyktował
delegacji niemieckiej
warunki zakończenia
działań wojennych.
Niemcy
podpisały
rozejm. Było to w
wagonie kolejowym
niedaleko Compiegne
pod Paryżem. W ten
sposób zakończyła się
I wojna światowa. Brały w niej udział 33 państwa; w czasie jej trwania zmobilizowano
70
milionów
ludzi,
10
milionów
poniosło
śmierć,
a
prawie
20 milionów zostało rannych. Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który pracowały całe pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów.
Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale
przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych
zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wol-



ność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała
mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające
już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.
Dzień 11 listopada został ustanowiony - ustawą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
z 1937 r. - polskim świętem narodowym i pozostawał oficjalnie świętem państwowym
RP do roku 1944. W roku 1945 komunistyczne władze PRL jako święto państwowe
ustanowiły dzień 22 lipca. Święto Niepodległości, obchodzone w dniu 11 listopada,
zostało przywrócone przez Sejm RP dopiero w roku 1989. W tym dniu Polska oddaje
też hołd marszałkowi J. Piłsudskiemu, spoczywającemu w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów w podziemiach Katedry Wawelskiej.
Ten szczególny dzień skłania do refleksji na temat patriotyzmu. W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam udział w liturgii Eucharystycznej, tym
bardziej, że w tym roku wypada ono w niedzielę. Centralne obchody Święta Niepodległości odbywają się w Warszawie i są transmitowane przez radio i telewizję. Oglądamy
wówczas wspaniałe defilady wojskowe, słuchamy przemówień ważnych osobistości
i widzimy, jak oficjalne delegacje składają kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.
Kasia z Va
WRÓŻBY ANDRZEJKOWE
Lanie Wosku. Jednym z najpopularniejszych zwyczajów nieustannie kojarzącym się
z wieczorem andrzejkowym jest lanie wosku.
Roztop wosk w małym naczyniu i lej na wodę przez ucho od klucza. Według dawnych
wierzeń klucz ułatwia bowiem nawiązywanie kontaktu z zaświatami, a tylko dobre
duchy przodków mogą odsłonić przyszłość. Kształt woskowej figurki może wydawać
się nieczytelny, ale gdy obejrzysz jego cień na ścianie, łatwiej dopatrzysz się zarysu.
Gdy puścisz wodze fantazji, dowiesz się co czeka Cię w nadchodzącym roku.
Buty. Aby dowiedzieć się, która z panien, wdów i rozwódek z grona wróżących sobie
osób wyjdzie pierwsza za mąż posłużymy się butami. Ustawiamy buty z lewej nogi
rzędem w kącie pokoju. Ostatni w
kolejce przestawiacie na początek.
Właścicielka buta, który pierwszy
dotknie czubkiem progu, może
liczyć na błyskawiczną zmianę
stanu cywilnego.
Obierka jak wąż. Chcesz dowiedzieć się, na jaka literę zaczyna się
imię ukochanego przeznaczonego
Ci przez los? Do tej wróżby musisz użyć jabłka a dokładniej jego
skórki. Ale uwaga! Musisz to
zrobić w ten sposób, żeby powstała jedna obierka. Rzuć nią za siebie przez lewe ramię i odczytaj literę utworzoną przez leżąca na podłodze obierzynę.



