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Numer wrześniowo – październikowy

Idzie jesień
WRZESIEŃ

Skąd ta nazwa?
Nazwa miesiąca pochodzi od wrzosów kwitnących w tym właśnie czasie.
Dawniej używano również nazwy „ pajęcznik’’, która wzięła się od nici babiego lata.

Dobre strony września.
Kolorowe wrzosy symbolizują piękną złotą jesień.
Czerwone i soczyste… takie mogą być tylko polskie jabłka.
Babie lato wygląda pięknie, gdy zachodzi słońce.
W ostatnie słoneczne dni czerpiemy energię na długi jesienno-zimowy czas.

Święta wrześniowe
8 września: Dzień Dobrej Wiadomości
13 września: Dzień Programisty
22 września: Dzień Bez Samochodu
30 września: Dzień Chłopaka

Przysłowia i powiedzenia
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń.
Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie oszczędzi nam pluchy.
Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień.
Gdy się wrzesień rozpoczyna, na majówkę gna rodzina.
Gdy we wrześniu jest rosa, to zbieraj grzyby do kosza.

Wiesława

Zwierzęce prawa to ważna sprawa!

,,Ja też mam swoje prawa”
PAMIĘTAJMY!!!

Zwierzęta do nas nie przemówią, ale mogą nam
pokazać gestem.
PSY

Przestraszony

Chętny do zabawy

Agresywny

KOTY

Aktywny

Agresywny

Spokojny

Dobry opiekun wie, czego NIE robić:

NIE kupuje zwierząt na prezent!

NIE bije zwierząt!

NIE trzyma zwierzaków
na łańcuchu! W ten sposób je dusi.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA LOS
ZWIERZĄT!
CO ROBIĆ, ABY ZDOBYĆ JEGO MIŁOŚĆ?

Pamiętać, aby zawsze miały karmę
i wodę.

Pieścić swojego pupila.

Dbać o jego pielęgnację.

Dbajcie i pamiętajcie o swoich pupilach…
Wiesława

Najlepsze książki na długie
wieczory…

Polecam wam książkę pt. „Wakacje Mikołajka” Sempe Goscinn’ego. To świetna
książka, która opowiada o przygodach tytułowego bohatera podczas letniej przerwy.
Książkę otwiera relacja z podjęcia decyzji o miejscu wakacyjnego wypoczynku,
pierwotnie ustalonego przez tatę Mikołaja na domek letniskowy w Leśnych Kątach, ale
zmienionego przez sprytną mamę na pensjonat „Rybitwa” w Morskich Skałkach
w Bretanii. W wakacyjnym kurorcie chłopiec poznaje nowych kolegów: Błażeja, Fortunata,
Mamerta, Ireneusza, Fabrycego, Kosmę i Iwa, który nie jest co prawda na wakacjach,
ponieważ jest miejscowym. Od samego początku wakacji chłopcy znakomicie bawią się na
plaży, przysparzając swoimi pomysłami coraz to nowych zmartwień tacie Mikołaja. Druga
część książki opowiada o wakacjach Mikołajka rok później, kiedy to rodzice postanawiają
wysłać syna na obóz harcerski do Piaszczystego Brzegu. Rodzice boją wysłać się syna na
pierwszy samodzielny wyjazd, ale okazuje się, że propozycja trafia w potrzeby chłopca
i przyjmuje ją z entuzjazmem. Bohater przeżywa na obozie dużo różnych przygód
i sytuacji. Najbardziej podobał mi się rozdział, w którym Paulin (nowy kolega Mikołaja)
stał w wodzie po kostki i krzyczał, że chce do mamy, do taty i że się utopi. Natomiast
później, gdy wszyscy mieli wyjść z wody, on krzyczał, że chce do mamy do taty i do
wody…

Julka :)

Tysiąc pytań do … Pani Elżbiety Kubizny
- O jakim zawodzie marzyła Pani w dzieciństwie ?
-- Kiedy

byłam małą dziewczynką ,marzyłam o zawodzie związanym ze sportem.

- Jaki jest Pani ulubiony sport ?
- Gdy mam wolny czas, lubię jeździć na rowerze. Kiedy jest zima, uwielbiam jeździć na
nartach. Jeżeli ani jedno, ani drugie nie wchodzi w grę, to pływam.
- Jaki był Pani ulubiony sport w dzieciństwie ?
- Gdy byłam dzieckiem, bardzo lubiłam jeździć na rowerze.
- Czy Pani od zawsze lubiła wychowanie fizyczne ?
- Tak, był to mój ulubiony przedmiot, w szkole szalałam na jego punkcie.
- Co by Pani zrobiła w swoim życiu, gdyby Pani na nowo się urodziła ?
- Wydaje mi się, że zrobiłabym to samo.
- Jakie jest Pani ulubione danie ?
- Moim ulubionym daniem jest pizza.
- Jakie jest Pani hobby ?
- Moim hobby jest sport.
- Czy ma pani zwierzątko ?
- Niestety, nie.

Łysy

Jesienna krzyżówka
Zapraszamy do rozwiązania naszej jesiennej
krzyżówki!

1.

2.

3.

4.

5.
6.

1. Jedno ze zwierząt, które hibernuje.
2. Potrafi obrać orzech w całości.
3. O tej porze roku jest go coraz mniej.
4. Spadają z drzew.
5. W tym miesiącu zaczyna się rok szkolny.
6. Opadają z niej jabłka.

Zuza

Jednym z naszych ulubionych autorów jest Małgorzata
Musierowicz. Nasza pisarka urodziła się 9 stycznia 1945
roku w Poznaniu. Jest autorką zarówno książek dla dzieci
i młodzieży, jak również ich ilustratorką.

Debiutowała
„Małomówny
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i rodzina”, wkrótce potem rozpoczęła cykl

humorystycznych powieści „Jeżycjada”. Za swoje książki
pani Małgorzata otrzymała wiele nagród, jedną z nich była
nagroda „Złote Koziołki”.

Cykl powieści „ Jeżycjada”
Justyna

Samsung Tab S 8.4 (Wi-Fi)

Wygląd zewnętrzny:
Na pierwszy rzut oka Galaxy Tab S 8.4 wygląda
niemal tak samo jak PRO 8.4 – różnią je tylko
nieznaczne detale. Sama forma urządzenia nie
zmieniła się i w dalszym ciągu mamy do czynienia
z produktem, który wygląda jak mocno
rozciągnięty smartfon z serii Galaxy, choć tym
razem można odnaleźć odrobinę więcej nawiązań
do modelu S5 niż Note 3.
Ocena: Tablet jest bardzo fajny, mamy nadzieję
na więcej takich modeli.
Łysy

League of Legends, produkcja studia Riot Games, to sieciowa gra typu MOBA.
Akcja gry ma miejsce w typowym świecie fantasy, zwanym Valoran. Była to kraina
od wielu lat ogarnięta wojną, jednak pewnego dnia skłócone państwa postanowiły,
że od teraz będą rozwiązywać swoje konflikty w inny sposób. Wybrani
przedstawiciele każdej z nacji utworzą tytułową League of Legends, a następnie
odesłani zostaną na areny, gdzie zmierzą się z drużynami przeciwników. W ten
sposób wszelkie spory międzynarodowe są rozwiązywane w małych pojedynkach,
a nie w wyniszczających globalnych wojnach.

Jinx- jedna z najnowszych postaci gry. Walczy na dystans.
Zadaje duże obrażenia fizyczne. Dzięki niej gracz może iść na dolną linię mapy.

Łysy

Lubisz żuć gumę?
Popularna historia mówi, że guma do żucia we współczesnym
kształcie to wynalazek Meksykańskiego generała Antonio
Lópeza de Santa Anna. Generał uciekł z bitwy i osiedlił się
w Nowym Yorku, przywiózł ze sobą lateksu. To były pierwsze,
oczywiście bezsmakowe gumy do żucia. Potem pomysłem
zaciekawił się sąsiad generała-Thomas Adams i wypuścił na
rynek na rynek kulki do żucia. Taka guma później wzbogacona
o smak lukrecji nie podbiła rynku. Udało się dopiero
Williamowi Wrigleyowi, który wysłał gumę… wszystkim
Amerykanom z książki telefonicznej. Ten pomysł wypalił.
Dzięki niemu teraz możemy się spokojnie rozkoszować
smakiem gumy.

Wiesława

1.Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.
2. Dziadek zabrał Jasia pierwszy raz na rozprawę sądową.
Jasio widząc po raz pierwszy adwokata ubranego w togę, pyta:
- A dlaczego ten pan jest ubrany jak kobieta?
- Bo będzie zaraz długo mówił!
3. - Jasiu, kogo częściej słuchasz, mamy czy taty? - pyta nauczycielka w szkole.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama więcej mówi!
4.Jasiu w szkole wyrzuca przez okno plecak kolegi i mówi, że jak kocha to wróci.
5. Mały Jasio wybrał się na mecz. Siedzący obok mężczyzna pyta go:
- Jak tu wszedłeś, synku?
- Miałem bilet.
- Sam go kupiłeś?
- Nie, tata kupił.
- A gdzie jest tata?
- W domu, szuka biletu.
6. - Jasiu - mówi pani nauczycielka - czy wierzysz w życie pozagrobowe?
- Nie. Dlaczego?!
- Bo przed szkołą stoi twój dziadek, na którego pogrzeb zwolniłeś się wczoraj z lekcji.
7. Jasiu wraca do domu z przedszkola cały podrapany na twarzy. Mama wystraszona się pyta:
- Jasiu! Co się stało?
- Dzisiaj było mało dzieci w przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego z tym co ci się stało?
- Pani kazała nam ustawić się w kółko, złapać za rączki i tańczyć dookoła choinki.
8. Jasiu rozmawia z ojcem:
- Tatusiu, chyba muszę iść do okulisty!
- Dlaczego?
- Bo od dawna nie widzę kieszonkowego, które miałeś mi dawać!
9. Mama pyta Jasia:
- Co dziś robiłeś na podwórku?
- Udawałem ptaka.
- A co robiłeś - śpiewałeś czy ćwierkałeś?
- Jadłem robaki.

Miecio

„Naszą Gazetkę” redagują:
Justyna Stachak – klasa 6c
Małgorzata Dobija – klasa 5b
Tymoteusz Dybał – klasa 5b
Maja Łozińska – klasa 5b
Mateusz Woźniak – klasa 5b
Julia Pindel – klasa 4b
Zuzanna Wawrzeńczyk – klasa 4b

pod opieką:
Renaty Węgrzyn – Bąbol
Gabrieli Byrdziak
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