MOJA SZKOŁA I JA
PAŹDZIERNIK 2018

DRODZY CZYTELNICY
Witamy w „nowym - elektronicznym” wydaniu
gazetki szkolnej „Moja Szkoła i Ja”.

Redaktorzy gazetki w składzie :
●

Pani Irena Sikorska,

●

Pani Dobrochna Grzesiuk

●

Oliwia Jankowska

●

Zosia Grzesiuk

●

Hania Kubaszewska

●

Dominika Przygócka

W tym numerze znajdziecie:
●

●

●

●

Reportaż z inauguracji roku szkolnego 2018/ 2019
Reportaż o Gminnych Dożynkach w Swołowie
Wywiad z Panem Dyrektorem Krzysztofem
Plebankiem
Kącik Czytelnika: „Czytania nadszedł czas, niech
każdy czyta z nas”

●

Mam Talent

●

Hania Formela

●

Opowiadanie pt. „Zwariowana przyjaźń”

●

Nikola Kraszewska

●

Zosia Praszczak

●

Oliwia Kieszkowska

●

●

●

Kącik Podróżnika - Skrzatusz
Polskie przysłowia na październik
Kalendarz nietypowych świąt październikowych

MIŁEJ LEKTURY

czekają na Wasze ciekawe pomysły, które
umieścimy w następnym wydaniu.

Witaj Szkoło!!!
3 września 2018 roku odbyła się
uroczysta akademia inauguracyjna nowego
roku szkolnego 2018/2019. Wprowadzono
sztandar Szkoły i odśpiewano polski hymn
narodowy. Uczniowie upamiętnili patrona
Szkoły Wincentego Witosa składając
bukiet kwiatów przy jego tablicy. W tym
szczególnym dniu Pani Wójt Barbara
Dykier wraz z Gronem Pedagogicznym,
Radą Rodziców oraz całą społecznością
uczniowską powitała nowego Dyrektora
Szkoły Pana Krzysztofa Plebanka. Pan
Dyrektor w swoim wystąpieniu życzył
nauczycielom, pracownikom szkoły i
uczniom pełnego sukcesów nowego roku
szkolnego. Uroczystość zakończono
odśpiewaniem hymnu szkolnego.

Red. Daria Bugajska

Dożynki- Święto Plonów

1 września w Swołowie świętowaliśmy Gminne Dożynki. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. ,
podczas której rolnicy podziękowali Panu Bogu za płody ziemi. Druga część Święta Plonów odbyła
się na placu Muzealnej Zagrody w Swołowie. W programie obchodów był mi. konkurs na
najładniejszy wieniec dożynkowy, część artystyczna, loteria i inne atrakcje.
Nasza społeczność szkolna: Pan Dyrektor Krzysztof Plebanek, nauczyciele i uczniowie, swoją
obecnością na uroczystości, wyrazili wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę oraz szacunek dla
wartości kultywowanych przez to środowisko.
Red. Zosia Grzesiuk, Hania Kubaszewska

Wywiad z Panem DyrektoremKrzysztofem Plebankiem
- Czy chciałby Pan coś zmienić w naszej
szkole?
- Chciałbym żeby było jeszcze bardziej
bezpiecznie. Planuję również, wraz z
nauczycielami, poszerzyć ofertę edukacyjną.

- Dlaczego został Pan Dyrektorem naszej
szkoły?
- Powodów jest wiele, ale jednym z
najważniejszych jest ten, że tutaj pracowałem
i uważam, że jest to bardzo dobra szkoła.
Poza tym z Bierkowem jestem związany
ponad 20 lat i nadal pragnę działać na rzecz
tego środowiska.
- Jak się Pan czuje z nami?
- Wspaniale :-)

- Ma Pan jakieś hobby poza szkołą?
- Oczywiście, że tak. Moje hobby to MUZYKA i PODRÓŻE.
- Kim chciał Pan zostać jako małe dziecko?
- Marzyłem, żeby zostać MARYNARZEM :-) Bardzo lubię wodę: w dzieciństwie „trochę pływałem”.
- Od kiedy zaczęła się Pana przygoda z
muzyką?
- Od zawsze.:-) Moja rodzina jest
„umuzykalniona”, toteż od najmłodszych lat
grałem, śpiewałem i słuchałem muzyki.
Można powiedzieć, że „w duszy wciąż mi
gra”.

- Jak Pan lubi spędzać wolny czas?
- Wolny czas spędzam z Rodziną nad morzem, albo blisko morza.
- Jaki jest Pana ulubiony kolor?
- Czerwony- kolor, który dodaje energii.
- Ma Pan jakieś zwierzątko?
- Oczywiście, że mam. Mam kotkę Luśkę
- Dziękujemy bardzo za wywiad. Życzymy sukcesów w pracy i w życiu osobistym.
Red. Nikola Kraszewska i Hania Formela

CZYTANIA NADSZEDŁ CZAS NIECH
KAŻDY CZYTA Z NAS

Wakacje już minęły, a wraz z nimi
beztroskie dni, podróże pełne przygód, gry
i zabawy do późnego wieczora. Jednak nie
rozpaczajmy! Jest wśród nas pewna
„Przyjaciółka”, która potrafi przenieść
każdego człowieka w niezwykły świat
fantazji. Domyślacie się o kim mówię?
Tak! To jest KSIĄŻKA!!!

Podczas wakacji przeczytałam super
książkę pt. „NELA NA KOLE
PODBIEGONOWYM”, z cyklu : „Nela
mała reporterka”. Główną bohaterką jest
Nela, mała dziewczynka, która podróżuje
po całym świecie. W tej części Nela
opowiada o swoim pobycie na
Antarktydzie i Grenlandii. Razem z Nelą
można przeżyć wesołe przygody, poznać
ciekawych ludzi i dowiedzieć się
interesujących wiadomości o przyrodzie,
tubylcach i zwierzętach żyjących na tych
kontynentach.
W książce znajdziecie również piękne
fotografie, a także kody QR, dzięki którym
można obejrzeć filmy w internecie.
Myślę, że książka ta spodoba się
niejednemu czytelnikowi. Zachęcam Was
do jej przeczytania!
Z mojej strony to wszystkoDo „usłyszenia” - Oliwia Jankowska

NELA NA KOLE
PODBIEGUNOWYM

Mam talent...
kl. „0”

Przedszkole

kl. II

kl. III

rysuję, piszę, fotografuję...

„Liście”

Liście są potomstwem drzewa,
kierunkowskazem wiatru,
Czarownym miastem
rozrośniętym do kresu naszego
umysłu.
Autor- Piotr Szerszeń – kl. VI

Praca
Przedszkolaków
-wych.
p. Małgorzata
Chojnacka

Zapraszamy do wspólnego czytania i pisania!
,,Zwariowana Przyjaźń''
Akane z pochodzenia jest Rosjanką, ale wraz z rodzicami przeprowadziła się do Polski,
a dokładniej do Warszawy. Ma błękitne oczy i blond włosy
Miranda jest pół-Polką pół-Niemką, od urodzenia mieszka w Warszawie.
Ma hebanowe oczy i brązowe włosy. Jest arystokratką.
Natalia to Polka, mieszkała we Wrocławiu. Ona również z rodzicami przeprowadziła się do Warszawy. Ma
heterochromie, jedno oko jest ciemno niebieskie a drugie jasno zielone. Włosy ma czarne, oraz piegi na nosie.
Cała trójka wcześniej nie rozmawiała ze sobą, ale pewne wydarzenia, zbliżyły je do siebie.
- AKANE!- Krzyknęła na dziewczynę jej mama.
- Co?- zapytała zaspana.
- Wstawaj, bo się spóźnisz do szkoły!- dziewczyna sprawdziła godzinę na telefonie i okazało się, że jest już
7:30.
- No nie.- powiedziała pod nosem.
- Już wstaję!- szybko zerwała się z łóżka i zebrała ciuchy, czarne dżinsy i miętową bluzę. Ubrała się i chwyciła
za plecak.
- Pa mamo.- powiedziała łapiąc za jabłko.
- Mirando, czas wstawać.- powiedział lokaj kładąc jej ubrania na łóżku. Nigdy nie chwaliła się bogactwem,
więc większość rzeczy robiła sama bez pomocy, ale dzisiaj zaspała.
- Dziękuję Ludwiku.- powiedziała, a gdy lokaj wyszedł, ubrała się.
- Idę!- powiedziała i ruszyła biegiem w stronę budynku szkoły.

Natalia wstała wcześniej i wolnym krokiem, czytając książkę, szła w stronę szkoły. Miała nadzieję, że
przynajmniej dzisiaj się nie spóźni.
Dziewczyna spojrzała na zegarek w telefonie. Była 8.13, a lekcje miała na 8 rano. Do szkoły pozostało jej
jeszcze 5 minut drogi. Postanowiła, że przebiegnie ten kawałek drogi.
W szatni spotkała dwie inne dziewczyny.
Natalia widziała już je w tłumie, w jej 33 osobowej klasie. Podeszła do nich.
-Część jestem Natalia. Chodzimy do tej samej klasy. Wie któraś z Was jaką mamy teraz lekcję?- spytała w
pośpiechu dziewczyna.
-Ja jestem Akane, a to Miranda- wskazała Rosjanka na dziewczynę obok.
-Teraz mamy wychowawczą, więc spóźnienie raczej nam nie grozi.- powiedziała Miranda z uśmiechem na
twarzy.
-No dobrze, to co? Lecimy na wychowawczą?- zadała kolejne pytanie szatynka.
-Jasne.- odpowiedziały synchronicznie dwie nastolatki. Wszystkie trzy zaśmiały się na tą wypowiedź i poszły
razem do klasy.
Wszystkie trzy nastolatki od incydentu w szatni bardzo się zaprzyjaźniły. Przez resztę klasy żartobliwie są
nazywane ,,Trójcą Świętą''. Dziewczyny są lubiane przez społeczeństwo. Pomagają sobie wzajemnie i
wspierają się.
Wspólnie zdobywają szczyty, lecz też zaliczają upadki. Żyją zasadą ,,Jedna za wszystkie, wszystkie za jedną''.
Są nierozerwalnie związane ze sobą pod wieloma względami. Miedzy innymi wszystkie trzy są w samorządzie
szkolnym...
To dopiero początek ich zwariowanej przyjaźni. Dalsza historia jest nam nie znana, lecz może ktoś z Was
pomoże nam opowiedzieć dalsze jej dzieje.
Autorki: Jagoda Braczkowska i Oliwia Lemańczyk z klasy VII.

Kącik Podróżnika
SKRZATUSZ
Początki skrzatuskiego sanktuarium sięgają
burzliwych czasów reformacji. W 1575 r.
protestanci napadli na kościół w Mielęcinie, w
którym znajdowała się, otoczona kultem,
gotycka figura Matki Bożej Bolesnej z
początku XV w. Napastnicy zrabowali
drogocenne wota, a rzeźbę jako przejaw
katolickiego "bałwochwalstwa" - wrzucili do
jeziora. Na szczęście w pobliżu znalazł się jakiś
pobożny garncarz z Piły, który uratował figurę i
wracając do domu, zostawił ją w Skrzatuszu.
Cudowne znaki doprowadziły rychło do
przeniesienia jej do miejscowego kościoła i
rozwoju ruchu pielgrzymkowego.
Sanktuarium odwiedził sam król Jan III
Sobieski, który w podzięce za wiktorię
wiedeńską - przyczynił się do wzniesienia tutaj
murowanego kościoła w stylu barokowym.

W sobotę 15 września 2018 roku pojechaliśmy z p. Ireną Sikorską do Skrzatusza, do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, na Diecezjalne Spotkanie Młodych.
Już kilkakrotnie braliśmy udział w tych
spotkaniach i zawsze nam się podobało - tym
razem też tak było. Organizatorzy zadbali i o
ducha i o ciało. Dużo radości wprowadził
koncert zespołu lednickiego „Siewcy Lednicy”,
podczas którego nie tylko śpiewaliśmy, ale i
również tańczyliśmy. Spotkanie zakończyła
uroczysta Msza z radosnym uwielbieniem.
Za rok też tam pojedziemy i zapraszamy innych
do wspólnego pielgrzymowania z nami.
Red. Dominika Przygócka

Uśmiechnij się
Przed wizytacją w szkole
nauczyciel ustala:
- Jak o coś zapytam, niech
zgłaszają się wszyscy. Ci, co
wiedzą prawą ręką, ci co nie
wiedzą lewą…

Pani od polskiego wywołuje
Janusza do odpowiedzi:
- Januszku, podaj, proszę
dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo, piątka!

Na lekcji przyrody
nauczycielka pyta:
- Janusz, co powiesz o
jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki.
Odlatują, gdy tylko
rozpoczyna się rok szkolny!

Nauczyciel języka polskiego
pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

POLSKIE PRZYSŁOWIA NA
PAŹDZIERNIK
Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń
groźny
Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy
naprowadza.
W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada,
późną to wiosnę zapowiada.
Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń
zwykle łagodny.
Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami.
Październik spoczynku nie chce dać, każe orać,
każe siać Gdy październik ostro trzyma, zwykle
potem ostra zima.
Październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z
gaju.
Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń
bywa zwykle pogodny.

KALEDNARZ NIETYPOWYCH
ŚWIĄT PAŹDZIERNIKOWYCH

1.10 - Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu,
Międzynarodowy

11.10 - Dzień Dziewczynek (Dziewcząt), Dzień
Wychodzenia z Szafy

Dzień Osób Starszych, Światowy Dzień Ptaków

13.10 - Dzień Ratownika Medycznego, Dzień
Dawcy Szpiku, Międzynarodowy Dzień
Noszenia Garnituru

2.10 - Światowy Dzień Uśmiechu,
Międzynarodowy Dzień bez Przemocy,
Światowy Dzień Zwierząt
Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaków, Dzień
Anioła Stróża
5.10 - Światowy Dzień Nauczyciela
8.10 - Światowy Dzień Wzroku
9.10 - Światowy Dzień Jaja, Światowy Dzień
Poczty i Znaczka Pocztowego, Międzynarodowy
Dzień Pisania Listów
10.10 - Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego,
Światowy Dzień Drzewa

14.10 - Dzień Nauczyciela
15.10 - Światowy Dzień Mycia Rąk
16.10 - Dzień Papieża Jana Pawła II, Światowy
Dzień Chleba, Światowy Dzień Anestezjologa,
Dzień Szefa
18.10 - Dzień Listonosza.

20.10 - Międzynarodowy Dzień Szefa Kuchni
24.10 - Światowy Dzień Origami, Światowy
Dzień Walki z Otyłością, Dzień Bez Maila
25.10 - Światowy Dzień Makaronu, Dzień
Kundelka
28.10 - Dzień Odpoczynku dla Zszarganych
Nerwów, Światowy Dzień Animacji
30.10 - Dzień Noszenia Spódnicy
31.10 - Światowy Dzień Oszczędzania, Dzień
Rozrzutności

TO JUŻ KONIEC ???

