NASZA GAZETKA

W tym numerze:
W szkole czujemy się bezpiecznie
Kwiaty dla Nauczycieli...
Mikołajki w naszej klasie
Święty Mikołaj, czyli o tradycji dzielenia się
Magia Świąt Bożego Narodzenia
Konkurs na „zimową” klasę
Odwiedzamy ZOO w Poznaniu
Bezpiecznie w sieci
Konie – moja pasja
Psia mowa – jak ją zrozumieć?
Sylwester tuż tuż...
Numer zimowy

W szkole czujemy się bezpiecznie

Bezpieczeństwo w szkole

W szkole dbanie o bezpieczeństwo jest ważne. Nie chodzi tu wcale
o szczęśliwy numerek, który chroni przed brakiem zadania,
niezapowiedzianymi kartkówkami i odpowiedziami ustnymi. Chodzi
o zachowanie się w szkole tak, aby nikomu nie stała się krzywda. Na
przykład nie powinno się biegać po korytarzu. W szkole jest to bardzo
ważne, ponieważ, gdy będziemy się wygłupiać, możemy zrobić kolegom
i koleżankom krzywdę. Zachowując się nieodpowiednio możemy również
sami sobie zaszkodzić. Na przykład biegając możemy się potknąć,
wywrócić się, nabić sobie guza lub... wpaść na nauczyciela. W szkole
powinniśmy unikać zachowań takich jak: bójka z kolegami, wyścigi po
korytarzu, celowe wywracanie się… Zachowywać trzeba się tak, aby
nikomu nie stała się krzywda.

Kwiaty dla Nauczycieli...

Dzień Nauczyciela!
14 października to szczególny dzień. Dzień Nauczyciela czyli Dzień
Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa
wyższego ustanowionym 27 kwietnia 1972 roku, określonym ustawą
„Karta praw i obowiązków nauczyciela”. Od 1982 roku na mocy ustawy
„Karta Nauczyciela” obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. W tym
szczególnym dniu obdarowujemy nauczycieli kwiatami i laurkami
dziękując im za ciężką pracę. W naszej szkole, jak co roku, odbył się
apel z okazji Dnia Nauczyciela.

Kosteczka

Mikołajki w naszej klasie

Mikołajki klasowe
Jak co roku nadszedł czas mikołajek. Każdy uczeń losuje kolegę lub
koleżankę z klasy. Potem należy kupić prezent tej osobie za ustaloną
kwotę. Gdy już mamy prezenty, spotykamy się 6 grudnia po lekcjach.
Wtedy rozdajemy sobie prezenty, oglądamy film i jemy ciasta, owoce
i różne pyszności.

Kosteczka

Święty Mikołaj, czyli o tradycji dzielenia się

Święty Mikołaj

Jak wiadomo, Święty Mikołaj roznosi prezenty dzieciom i dorosłym. Jest
ubrany w swój czerwony płaszcz, czerwoną czapkę i czarne buty. Jego
dom znajduje się
w Laponii, a w pracy
nad prezentami
pomagają mu jego
elfy. Jednak ta
tradycja dawania
prezentów wzięła
się z innego
powodu. Chciałbym
przedstawić postać
Św. Mikołaja.
Dawno, dawno
temu… Żył sobie
bogaty kupiec, który
miał syna Mikołaja.
Po śmierci kupca
Mikołaj został
biskupem. Pewnego dnia, gdy przechadzał się po mieście, był
świadkiem kłótni pewnych mężczyzn. Jeden z nich miał dług u drugiego,
a żeby go spłacić, musiał oddać pieniądze do rana. Niestety, biedny
dłużnik nie miał pieniędzy, więc musiał oddać swoje córki. Mikołaj
postanowił więc mu pomóc. Nocą wziął worek i wypełnił go pieniędzmi.
Potem poszedł do domu mężczyzny i pod osłoną nocy zostawił pakunek.
Rano, gdy mieszkańcy domu obudzili się, zobaczyli worek i bardzo się
ucieszyli. Mikołaj robił tak, aż oddał cały swój majątek. Stąd właśnie
wzięła się tradycja obdarowywania się prezentami.
Mateusz

Magia Świąt Bożego Narodzenia

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
W tym roku święta Bożego Narodzenia przypadają we wtorek, 25
grudnia. To święto jest dla nas bardzo ważne. Dzień wcześniej
obchodzona jest
wigilia Bożego Narodzenia - ulubione święto
wszystkich dzieci. W tym dniu grzeczne dzieci otrzymują prezenty.
Z Wigilią wiąże się dużo tradycji. Na stole powinno się znaleźć
dwanaście potraw, chociaż niekoniecznie. U nas w domu są dwie zupy:
barszcz czerwony i zupa rybna. Na drugie danie jest podawany karp
i kilka innych potraw. Zanim zasiądziemy do stołu, cała rodzina dzieli się
opłatkiem, składa sobie życzenia. Wspólnie śpiewamy kolędy i cieszymy
się ze świąt Bożego Narodzenia.

Konkurs na „zimową” klasę

Klasa przystrojona zimowo

Tak jak w zeszłym roku wystartował konkurs na najpiękniej zimowo
przystrojoną klasę. Stąd, jak już mogliście zauważyć, w różnych salach
lekcyjnych pojawiły się ozdoby świąteczne. Teraz wyjaśnię, dlaczego
przystrajane są klasy. Otóż wszyscy nauczyciele, którzy są
wychowawcami, posiadają również swoją salę. Każdy taki nauczyciel,
oprócz przedmiotu, którego uczy w swej sali, prowadzi też w niej lekcję
wychowawczą, podczas której spotyka się ze swoją klasą i ustala jakieś
wydarzenia, reguły itd. Dlatego klasa przystraja akurat tę klasę, a nie
inną, ponieważ to sala innego nauczyciela. Konkurs trwa od 12 grudnia
do 11 stycznia, a rozstrzygnięcie odbędzie się 21 stycznia.

Mateusz

Odwiedzamy ZOO w Poznaniu

Zoo w Poznaniu!
W poznańskim ZOO jest dużo zwierząt. Są tam przeróżne zwierzęta
z egzotycznych krajów. Mieszkańcy ogrodu zoologicznego pięknie
prezentują się na zdjęciach:

Było tam super, bardzo mi się podobało. Zapraszam wszystkich do
odwiedzenia ZOO w wolnym czasie:-)
Kosteczka

Bezpiecznie w sieci

Bezpieczeństwo w sieci
W Internecie trzeba uważać na osoby, które mogą zapytać
o adres email i o numer telefonu. Takie osoby chcą się z nami umówić
na spotkanie np. w parku . Potem proponują nam wyjście do swego
domu. Gdy już dojdziemy do umówionego miejsca zamieszkania, mogą
nas porwać albo zrobić krzywdę. Wtedy nikt nie wie, gdzie jesteśmy. Jest
dużo takich osób, które chcą zdobyć nasz adres, numer telefonu i chcą
nas porwać . Dlatego trzeba uważać w sieci na takie osoby, nie podawać
adresu, emaila i numeru telefonu. Gdy jakaś osoba będzie chciała znać
wymienione powyżej dane, trzeba poinformować rodziców.

Tymoteusz

Konie – moja pasja

Konie
Koń już w dawnych czasach pomagał człowiekowi. Zwierzęta te
pomagały ciągnąć wozy, jechało się na nich na wojnę i nikt ich nie
traktował ulgowo. Teraz przede wszystkim jeżdżą na nich dzieci. Ja
pomagam w stajni „Hanka’’ w Lipowej, siodłam konie i je rozsiodłuję,
oprowadzam dzieci na kucykach, oczywiście pod czujnym okiem
trenerki. W stajni tej są różne konie np.: Maja, Klara, Baśka… Ostatnio
najbardziej lubię Optimusa, na którym super się galopuje. Moim zdaniem
konie są wspaniałe. Koń żyje 25-30 lat. Lubią jabłka, marchewki, trawę,
owies, itp. Organizuje się też półkolonie, w czasie jednego dnia są: dwie
jazdy, galop, obiad i wiele innych super rzeczy.

Psia mowa – jak ją zrozumieć?
PSIA MOWA
Ani po polsku, ani w innym języku pies nie mówi. Jednak możemy go
zrozumieć po jego mowie ciała i wydawanych dźwiękach.
Szczekanie.
Pies szczeka, gdy jakaś osoba przychodzi. Jeśli to osoba znajoma,może
szczekać przyjaźnie i radośnie. Gdy jest to osoba obca, szczekanie ma
być ostrzeżeniem. Pies również szczeka, gdy chce wyjść na spacer lub
kiedy chciałby coś zjeść. Gdy poszczekuje skowycząc, jakby był smutny,
to wtedy powinno się psa pogłaskać, pocieszyć.

Uwaga! Pies przyjął groźną postawę.
W psiej mowie wygląda to tak: pies nastawia uszy, pręży ogon i jeży się
na grzbiecie. Jest to typowa postawa grożąca. Jeśli do tego jeszcze
pokazuje zęby, jest naprawdę zły. Kiedy pies jest przestraszony, ma taką
samą postawę, tylko kładzie się przy ziemi. Uwaga! Taki pies gryzie
bardziej, niż pies pewny siebie. Niektóre psy potrafią nawet smutno
patrzeć. Pies macha ogonem, gdy się cieszy, chce ci coś pokazać lub
prosi. Kiedy liże cię, to pokazuje, że cię bardzo kocha i lubi z tobą
przebywać. Uszy również zdradzają nastrój. Gdy są lekko postawione do
góry, oznacza to napiętą uwagę. Uszy bardzo mocno postawione do góry
to ostrzeżenie, a oklapnięte - to niepewność.
Przyjaciel zwierząt

PSIE ZĘBY I OGONY
Psy mają 42 zęby, odziedziczyły to po wilkach. Na przedzie mają 6
drobnych siekaczy; służą one do skrobania. Na prawo i lewo od nich
tkwią mocne kły. Dalej po każdej stronie znajdują się zęby
przedtrzonowe i trzonowe. Szczenięta posiadają na początku 28 zębów,
które wypadają w pierwszych miesiącach życia. Psi ogon może być
różnie osadzony i mieć różny wygląd. Sierść na ogonie psa np. jamnika
długowłosego tworzy chorągiew. Owczarek niemiecki ma ogon lekko
wygięty i opuszczony. Radosny szpic ma ogon wysoko osadzony
i zwinięty jak obwarzanek, podczas gdy cockerspaniel może machać
swym krótkim i nisko osadzonym ogonem.

Przyjaciel zwierząt

Sylwester tuż tuż...

Jak ten czas szybko mija, już 31 grudnia czyli sylwester. Obchodzimy go
nocą z 31 grudnia na 1 stycznia. Pewnie zapytacie, dlaczego ostatni
dzień nazywamy sylwestrem? Mam na to odpowiedź. Papież Sylwester I
jest patronem zwierząt domowych. W drugiej połowie III wieku dał się
poznać jako człowiek mądry. Zmarł 31 grudnia 335 roku. No i właśnie
dlatego ostatni dzień roku nazywano jego imieniem. W ten dzień
chodzimy lub jedziemy na różne koncerty lub oglądamy je w telewizji.
O godzinie 24.00 wybuchają fajerwerki i wtedy niebo jest takie kolorowe.

Kosteczka

