NASZA GAZETKA

W tym numerze:
Wakacyjne wspomnienia
Samorząd Uczniowski – wybieramy reprezentantów wszystkich uczniów
W szkolnej bibliotece
Świnka morska – mój ulubieniec
Dobre przyzwyczajenie – segregacja śmieci
Miłośniczka psów pisze…
Jesień nie musi być nudna – pomysły na jesienne zabawy
100 lat Niepodległości

Numer jesienny

Jak spędziłem wakacje?
W te wakacje byłem nad polskim morzem. Wyjechaliśmy o godzinie
4:00. Pojechaliśmy razem z moim psem i kuzynką. Jechaliśmy przez 10
godzin. Gdy już byliśmy na miejscu i się rozpakowaliśmy, tata
zaproponował, żebyśmy pojechali na plażę. Tam pływaliśmy
na materacu i robiliśmy wiele fajnych rzeczy. Następnego dnia poszliśmy
do miasteczka o nazwie Ustronie Morskie. I tak codziennie - chodziliśmy
na plażę, a wieczorem do miasteczka. Wreszcie nadszedł dzień powrotu.
Wyjechaliśmy o10:00, a wróciliśmy o 19:00. Tak spędziłem wakacje
nad polskim morzem.

Tymoteusz

Wybory do samorządu szkoły
Początek września to czas przygotowań do wyborów Samorządu
Uczniowskiego. W środę 12.09 wystartowała kampania uczniów z klas
4-5 kandydujących na stanowisko wiceprzewodniczącego szkoły.
Na drzwiach sal lekcyjnych zawieszone zostały pierwsze plakaty
wyborcze. Kampania potrwa aż do tego czwartku. Niedługo zostaną
ogłoszone terminy głosowania. W wyborach startuje około 20 uczniów.
Kandydaci mogą również reklamować swoją kandydaturę ulotkami lub
indywidualnym przestawieniem programu wyborczego. W budynku przy
ulicy Osuchowskiego głosować mogą tylko uczniowie z klas 4-5.
Spośród klas 6-8 oraz 3 gimnazjum zostanie wybrany przewodniczący
samorządu uczniowskiego.

Mateusz

Biblioteka szkolna
W naszej szkole biblioteka mieści się na najwyższym piętrze po lewej
stronie korytarza. Ławo rozpoznać drzwi prowadzące do jej wnętrza,
ponieważ są obwieszone różnymi plakatami i ogłoszeniami.
Tablice te zawierają hasła zachęcające do wejścia do biblioteki. Nasza
biblioteka ma w swoim arsenale ciekawe książki oraz lektury szkolne.
Codziennie na przerwie obiadowej jest organizowana przerwa z książką.
Na takiej przerwie można przyjść do biblioteki ze śniadaniem i posłuchać
książki czytanej przez panią bibliotekarkę. W bibliotece można też
odrobić zadanie domowe oraz skorzystać z komputera. Jak w każdej
bibliotece należy tu być cicho. W naszej czytelni panuje miła atmosfera.
Na każdej ostatniej lekcji wychowawczej w miesiącu nauczyciele czytają
książkę dostarczoną przez naszą panią bibliotekarkę. Pamiętaj, że
godzina czytania jest godziną skradzioną z raju.

Mateusz

Moje zwierzątko!
Od 10 sierpnia tego roku mam świnkę morską. Ma na imię Kruszynka.
Jest bardzo szybka, zwinna i wygimnastykowana. W jej klatce jest
domek z drewna, bardzo lubi obgryzać okna i przez nie przeskakiwać.
Rozciąga się wskakując na domek. Bardzo lubi jeść sałatę, sianko i swój
suchy pokarm.16 września tego roku byliśmy z Kruszynką u cioci na wsi,
gdzie jadła liście mleczy. Nazbierałam jej trochę liści do domu. Gdy kładę
Kruszynkę ma podłodze, biega po całym pokoju! Lubi bawić się
w chowanego. Umie robić sztuczki. Czasem jest bardzo śmieszna
i zabawna. Moja świnka nauczyła się chodzić po całym domu, prawie
zawsze wraca do swojej klatki. Jest to bardzo śmieszne, bo biega jak
szalona.

Kosteczka

Segregowanie śmieci
Od lipca tego roku miasto Bielsko-Biała wprowadziło nowe zasady
segregowania śmieci. Urząd aktywnie przygotował mieszkańców
do zmian w segregacji. Zaczęto rozdawać ulotki, były prowadzone
warsztaty w szkołach i przedszkolach (słynna mrówka uczyła
bielszczan segregować śmieci), wieszano informacyjne billboardy.
Przygotowano nowe kosze z kolorowymi oznaczeniami. Nowe
zasady segregacji to podział śmieci na:
Papier-kolor niebieski
-wrzucamy: opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma
i ulotki, zeszyty i książki, papier szkolny i biurowy, zadrukowane
kartki, papier pakowy, torebki i worki papierowe.
Szkło-kolor zielony
-wrzucamy: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane
opakowania po kosmetykach i chemii gospodarczej.
Plastik i metal- kolor żółty
-wrzucamy: plastikowe butelki bez nakrętek , korków i metalowych
obręczy, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików i butelek, plastikowe
torby, worki, reklamówki i inne folie, folię aluminiową i drobny złom.
Bio-kolor brązowy
-wrzucamy: resztki jedzenia, skórki owoców, drobne rośliny, kwiaty
cięte.
-Pozostałości po segregowaniu- kolor czarny
- wrzucamy: papier lakierowany i powleczony folią , zatłuszczone
opakowania z tworzywa sztucznego, zużyte artykuły higieniczne
(pieluchy itp.).
Kolory kubłów na odpady mają ułatwić segregację śmieci.
Takie oznaczenia koszy możemy spotkać w przydomowych
śmietnikach, ale również w miejscach publicznych (szkoły, urzędy,
centra handlowe)
Segregowanie ma bardzo duże znaczenie nie tylko ekonomiczne,
ale również dla naszego środowiska. Wiele odpadów możemy
ponownie przetworzyć, dzięki czemu ograniczamy
zanieczyszczenie naszej planety.
Tymoteusz

PIES I JEGO POCZĄTKI
Skąd psy wzięły się w naszych domach?
Wspólnym przodkiem wszystkich psów jest wilk, to właśnie on został
udomowiony przez człowieka. Psy jak drapieżniki, mają zakodowany
w mózgu pewien wzór zachowań: TROPIENIE -> WYPATRYWANIE ->
PODCHODZENIE -> POGOŃ -> CHWYCENIE- ZABICIE-> ZJEDZENIE.
Człowiek nauczył wykorzystywać psy do polowań i z czasem zadomowiły
się w ludzkich siedzibach. Jak wiadomo psy potrzebują dużo ruchu
i jak wilki całe dnie potrafią biegać. Są bardzo aktywne, chętne do pracy
i do zabawy. Towarzyszą człowiekowi od 12 000 lat. Dziś trudno jest
nam sobie wyobrazić życie bez psa. Mam tu na myśli: psy policyjne, psy
ratujące życie, psy terapeuci i nasze psiaki w domach. Gdyby ktoś chciał
zaopiekować się jednym z piesków, to zachęcam do odwiedzenia
najbliższego schroniska.

Przyjaciel zwierząt

PSIE ZMYSŁY
Węch:
- pies ratownik umie wywęszyć człowieka zasypanego lawiną, nawet na
głębokości 7 metrów,
- pies policyjny potrafi wywęszyć najdrobniejsze ślady człowieka,
- na lotnisku psy (specjalnie szkolone) tropią narkotyki, alkohol,
papierosy,
- myśliwy zna zachowanie swojego psa, wnioskuje o bliskości zwierzyny,
pies szybciej wywęszy zwierzę, niż my ją zobaczymy.
Słuch
Pies słyszy dźwięki, których my nie słyszymy. Gdy jakiś człowiek
podchodzi do drzwi, pies słyszy go, zanim naciśnie się na dzwonek. Pies
słyszy nawet przez sen, nasłuchuje, aby nikt nie wszedł do mieszkania
lub na jego teren.
Wzrok
Pies w dzień widzi ostro na niewielką odległość, natomiast w nocy
przewyższa oko człowieka. Lepiej dostrzega przedmioty poruszające się,
ma szersze pole widzenia, ponieważ jego bocznie osadzone oczy są
szeroko rozstawione. W każdym bądź razie psy mają dokładną pamięć,
pies zawsze odnajdzie drogę, którą przebył. Do zakopanej kości pies
trafia nawet po trzech latach.

Pomysły na jesienne zabawy!
Jesień już jest. Nie ma co robić, nudy, nudy i jeszcze raz nudy.
A ta jesień będzie udana! Jedna z jesiennych zabaw nazywa się
kucharka. W tę zabawę można grać nawet z dorosłymi. Jedna osoba stoi
przy ścianie, płocie lub drzewie. Następnie osoby stoją naprzeciwko
kucharki, a kucharka mówi: „ głucha kucharka wkłada do garnka…”
na przykład drzewa. A osoby przed nią wymyślają np.: dąb, sosna,
jarzębina itp. Kucharka mówi: „dąb” i osoba, która jest dębem musi
dotknąć ściany, płotu itp. Gdy kucharka dotknie osoby, ona jest wtedy
kucharką. I tak aż się nie znudzi! Można zagrać w najprostsze zabawy
typu berek, chowany, zbijak, przeprowadzanie drużyn, dwa ognie, zbijak
drużynowy, berek na czas, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna lub
rekin. Ta ostatnia zabawa polega na tym, że osoby stoją
na wyznaczonym miejscu. Jedna osoba, która jest rekinem, stoi na
ziemi. Rekin musi złapać pozostałe osoby. Gdy złapie jedną osobę,
schodzi z wyznaczonego miejsca i pomaga łapać. Wygrywa osoba,
której nie udało się złapać i to ona wyznacza następnego rekina.

W naszej szkole co roku organizowany jest apel z okazji Święta
Odzyskania Niepodległości.

Z okazji tego wydarzenia odbywają się również najhuczniejsze obchody
w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w których bierze udział
sam prezydent.

Historia odzyskania przez Polskę niepodległości zaczyna się w 1772
roku, kiedy to następuje pierwszy rozbiór Polski. Drugi w 1793 roku,
a trzeci - ostatni w 1795 roku, po którym Polska całkowicie zniknęła
z map Europy. Jej terytorium zabrali trzej zaborcy: Prusy, Austriacy
i Rosjanie. Mimo, że Polakom zabraniano rozmawiać w języku polskim,

posługiwano się nim w konspiracji. Uczniów w szkołach karano
za rozmowę w ich ojczystym języku. Mimo tego Polacy bronili się jak
mogli, mówili po polsku i podtrzymywali polskie tradycje. Polska dopiero
po123 latach odzyskała niepodległość, stało się to 11 listopada 1918
roku. W tym roku obchodzimy więc okrągłą setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.

