
Drodzy Czytelnicy,

jest nam bardzo miło zaprezentować Wam pierwszy numer

“Szesnastki”. W jesiennym wydaniu przeczytacie m.in. o listopa-

dowych tradycjach oraz znajdziecie proste sposoby na naukę

angielskich słówek.

W bieżącym roku zamierzamy wydawać gazetkę raz na kwar-

tał, tak jak w ubiegłych latach. Oprócz stałych numerów planujemy

wydania okolicznościowe. Najbliższe poświęcimy świętom Bożego

Narodzenia. Przypominamy, że materiały do gazetki mogą dostar-

czać chętni uczniowie. Szczególnie zależy nam na pracach do dzia-

łu Nasza twórczość. Warunek: prace muszą być samodzielne.

Zachęcamy do współpracy i życzymy miłej lektury.
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Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi

/Jan Paweł II/

Szkolne Koło Caritas

Od prawie roku w naszej szkole działa

Szkolne Koło Caritas. Jesteśmy małą cząstką

dużej, międzynarodowej organizacji Caritas,

która stara się pomagać ludziom

w potrzebie w Polsce i na całym świecie.

Nasza grupka dopiero się „rozkręca”.

W ubiegłym roku szkolnym staraliśmy

poznać się nawzajem i zadania jakie Caritas

stawia przed tymi, którzy do tej organizacji

chcą należeć. W marcu nasze Koło zostało

oficjalnie zarejestrowane w organizacji

Caritas pod numerem 240.

Od tego roku szkolnego już aktywnie

bierzemy udział w organizowanych przez

Caritas akcjach. Są to zbiórki żywności

dla potrzebujących, Wigilijne Dzieło Pomocy

Dzieciom, Akcja Zwykły Bohater oraz wiele

innych działań, które proponuje nam

Caritas.

Nasze działania

Już we wrześniu 30 chętnych uczniów brało

udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności

„Podziel się Dobrym Posiłkiem”. Przed nami

kolejna taka akcja w grudniu, gdzie będziemy

zbierać żywność dla ubogich na święta.

Jako Koło Caritas możemy realizować też

własne pomysły.

UWAGA!

Przed nami zbiórka pieniędzy na leczenie

jednego z rodziców naszych uczniów. Cierpi

on na nietypową chorobę, której leczenie

niestety nie jest finansowane z ubezpieczenia.

Od 20 do 24 listopada wolontariusze

z naszego koła będą w szkole na przerwach

sprzedawać ciasteczka, które wcześniej

sami upiekli. Wszystkie pieniądze będą

przekazane na leczenie i rehabilitację.

Zachęcamy więc już wszystkich uczniów

i nauczycieli do kupowania naszych ciasteczek.

Dorota Thom

Zapraszamy chętnych, którzy chcą dołączyć

do Szkolnego Koła Caritas. Spotkania są zwykle

w poniedziałki o godz. 16.00 w świetlicy.
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Szkolne Koło Wolontariatu

Od tego roku szkolnego rozpoczęliśmy działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.

Nasze plany na ten rok to:

 zachęcanie młodszych uczniów do czytania,

 zbiórka suchej karmy dla zwierząt ze schroniska,

 zorganizowanie występu dla osób starszych,

 pomoc w nauce.

Nasi wolontariusze posiadają takie cechy:

 dużo optymizmu i chęć do działania,

 motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

 umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,

 odwaga, empatia i otwartość,

 odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,

 kultura osobista.

Posiadasz je również? W takim razie zapraszamy 

Magdalena Rudnik

Trudne sytuacje dotykają wielu ludzi, dlatego tak ważne

jest, abyśmy uczyli się jak można innym pomagać,

co można zrobić, aby ludzie wokół nas byli szczęśliwsi.

Spotkania Szkolnego Koła

Wolontariatu odbywają się

w poniedziałki o godz. 7.30

w sali 207.
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Postanowiliśmy porozmawiać z panią pedagog Magdaleną Plutowską, żeby poznać bliżej pracę
pedagoga szkolnego oraz dowiedzieć się, czym jest stres, i jak można sobie z nim radzić.

– Czym zajmuje się szkolny pedagog ?

– Do zadań szkolnego pedagoga należy przede

wszystkim współpraca z wieloma organami takimi

jak np. straż miejska, policja, kuratorium.

Oczywiście naszym priorytetem jest pomoc

dzieciom zarówno w celu rozwiązania problemów
rodzinnych, jak i klasowych. Do pedagoga
szkolnego może także przyjść rodzic, jeśli ma

problem z dzieckiem. Planujemy również akcje

profilaktyczne, charytatywne zbiórki.

– Co lubi pani w swojej pracy ?

– Lubię przede wszystkim pracę z dziećmi, zarówno
młodszymi, jak i tymi starszymi. Natomiast

najbardziej satysfakcjonuje mnie rozwiązanie
problemów uczniów.

– Z jakimi problemami mogą zgłosić się uczniowie
do pedagoga ?

– Właściwie z każdym. W szkole pracuje już trzy

lata i spotkałam się z najróżniejszymi problemami,

od tych bardzo błahych, aż po konflikty domowe
czy w klasach, np. przezywanie. Bardzo cieszy mnie
fakt, iż ogromna ilość uczniów darzy nas wielkim

zaufaniem. Każdy uczeń powinien wiedzieć, że
drzwi do pokoju pedagoga dla
wszystkich są szeroko otwarte.

– Co te jest stres?

– Stres to odpowiedź na bodziec psychiczny

lub fizyczny. Mówiąc prościej, to odpowiedź
organizmu na nasz lęk przed czymś.

– Jakie mogą być przyczyny stresu?

– Przyczyny stresu mogą być różne. Każdy sam

powinien odpowiedzieć sobie, co jest przyczyną
naszego stresu. Szkoła to miejsce, w którym stres
jest odczuwany bardzo często, np. kiedy piszemy
jakiś sprawdzian lub odpowiadamy przy tablicy na
pytania nauczyciela. Może on mobilizować lub źle
wpływać na naszą psychikę.

– Jakie mogą być objawy stresu ?

– Objawami stresu mogą być np. nadpotliwość,
bóle brzucha, ból głowy, nawet wymioty. Jeśli
takie objawy powtarzają się, taka osoba powinna

się zgłosić do poradni psychologicznej, bo grozi to

chorobą psychiczną.

– Jak radzić sobie ze stresem ?

– Ja zawsze mówię dzieciom przede wszystkim

o wyciszeniu się, liczeniu od dziesięciu do zera

i o pomyśleniu o czymś miłym, przyjemnym.
Niektórym pomaga głębokie oddychanie, inni
starają się wcześniej jak najlepiej przygotować
do sprawdzianu ("oswoić" się z tematem).

Rozmowę przeprowadzili Igor Gurbin i Mateusz Kowalski kl. VIa
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Trochę historii

Polska odzyskuje niepodległość
10 listopada 1918 r. do Warszawy przybył

marszałek Józef Piłsudski. Został zwolniony
z więzienia, w którym osadzono go po tym, jak
nie podporządkował się władcy Niemiec.
Na warszawskim dworcu witał go tłum ludzi.
Następnego dnia Piłsudskiemu została
przekazana władza w państwie. Po 123 latach
zaborów, walki o samodzielność i wielu
powstaniach Polska odzyskała niepodległość,
czyli stała się samodzielnym państwem.

Mikołaj Napieralski kl. VIa

Tradycje

11 listopada w Wielkopolsce piecze się
tradycyjne rogale. Ciastka mają kształt
podkowy. Pomiędzy warstwami rogala
znajduje się biały mak. Na wierzchu
poznańskie ciastko ma lukier i orzechy.

Tradycja wypieku rogali świętomarcińskich
w Poznaniu sięga 1891 roku. Gdy zbliżał się
dzień św. Marcina (11 listopada), ówczesny
proboszcz poznańskiej parafii pod wezwaniem
św. Marcina, ks. Jan Lewicki, zaapelował
do wiernych, aby - wzorem patrona - zrobili coś
dla biednych. Józef Melzer, jeden z poznańskich
cukierników, odpowiadając na apel proboszcza,
upiekł trzy blachy rogali i przyniósł pod kościół.
W następnych latach dołączyli do niego inni,
aby każdy mógł w ten dzień najeść się do syta.
Bogatsi poznaniacy kupowali smakołyk, a bie-
dni otrzymywali go za darmo.

Powstaniu rogala towarzyszy legenda:
Dawno, dawno temu wyśnił go jeden z poznań-
skich piekarzy. Ujrzał on we śnie świętego
Marcina jadącego na koniu, podniósł zgubioną
przez jego konia podkowę i postanowił, że
będzie piekł ciasto w takim kształcie.

Źródło:
http://www.poznan.pl/mim/swmarcin/rogale-swietoma
rcinskie

Fot.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Piłsudski
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Pod koniec miesiąca obchodzimy

andrzejki. W przeszłości wróżby an-

drzejkowe traktowane były bardzo

poważnie i uczestniczyły w nich wy-

łącznie dziewczęta. Z czaem stały się

przede wszystkim zabawą i w takiej

formie przetrwały do dziś. A jakie

przygotować wróżby? Oto kilka pro-

pozycji.

Lanie wosku to jedna z najbardziej znanych
i popularnych wróżb andrzejkowych. Co będzie
nam potrzebne? Przede wszystkim świece oraz
klucz. Najlepiej stary i duży, a jeżeli nie chcemy
go za bardzo zabrudzić można zrobić go np.
z folii aluminiowej. Z zapalonej świeczki lejemy
wosk przez dziurkę od klucza prosto do na-

czynia z zimną wodą.
Następnie latarką
oświetlamy wystu-
dzony kawałek wosku,
tak aby rzucił cień na
ścianę. Formę może-
my dowolnie przekrę-
cać. Teraz wszystko

zależy już od naszej wyobraźni. Interpretacja
jest najlepszą zabawą, bo ile głów, tyle
pomysłów.

Wróżby z jabłkiem
Wystarczy obrać jabłko, a skórki wyrzucić
za siebie. Następnie próbujemy odczytać
ze skórek ułożonych na podłodze inicjały
przyszłego ukochanego lub przyszłej
ukochanej.

Andrzejkowe serca i szpilki
Wycinamy z papieru dwa serca. Następnie
na jednym wypisujemy imiona chłopców
(wróżba dla dziewcząt), a na drugim imiona
dziewcząt (jeśli wróżą sobie chłopcy).
Następnie każdy uczestnik zabawy przebija
serce szpilką od niezapisanej strony. Imię,
w które trafimy, należy do przyszłego
ukochanego lub przyszłej ukochanej.

Wyścigi butów
W pomieszczeniu, w którym przeprowadzamy
zabawę, wybieramy start oraz metę. Następnie
każdy z uczestników, jeden za drugim, układa
swoje buty w stronę mety. Kiedy skończą się
buty, wtedy układamy te z końca kolejki. Tej
osobie, której buty pierwsze dotrą do celu,
spełni się największe marzenie.

Źródło:http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najci
ekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby

http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/3659872,wrozby-andrzejkowe-gry-i-zabawy-na-andrzejki-2014-najciekawsze-wrozby-pomysly-na-wrozby
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Przed nami coraz dłuższe jesienne wieczory. Warto ten czas przeznaczyć na czytanie.

Zaparzcie więc sobie pyszną herbatę z miodem, usiądźcie wygodnie w fotelu,

a do ręki weźcie oczywiście książkę.

Uważam, że książka pt. Opowieści

z Narnii: Podróż „Wędrowca do świtu” jest

godna polecenia. Napisał ją znany zapewne

wszystkim autor C. S. Lewis. Opowiada ona

o rodzeństwie Pevense, a konkretnie o Łucji

i Edmundzie, którzy pojechali na wakacje

do swojego nieznośnego kuzyna Eustachego.

Dzieci nie lubią się, ponieważ Eustachy nie

wierzy w przygody, które dotąd spotkały

jego kuzynów w magicznej krainie Narnii.

Gdy Łucja i Edmund rozmawiają o nich

prawie przez cały czas, on bierze ich

za dziwaków. Zaczyna dopiero wierzyć

w istnienie tego kraju,

kiedy czary przenoszą

także i jego. W Narnii

Łucja jest znaną

królową, a Edmund

sprawiedliwym królem.

Mają tam, też swego

przyjaciela Księcia Kaspiana, który właśnie

odbywa niezapomnianą podróż morską.

Jego celem jest dopłynięcie do końca świata,

gdzie według starych opowieści jest kraina

Aslana. Po drodze chce, też odnaleźć

zaginionych baronów narnijskich, przyjaciół

swojego ojca. Gdy dzieci przenoszą się do tej

cudownej krainy, od razu trafiają na pokład

„Wędrowca do świtu”, czyli statku Księcia

Kaspiana i płyną razem w nieznane.

Rodzeństwo Pevense wraz z załogą

przeżywają niezwykłe i niebezpieczne

przygody, a Eustachy dostaje wiele nauczek

i nie jest już taki nieznośny.

Moim zdaniem ta książka jest ciekawsza

i przyjemniejsza od filmu, ale sami się o tym

przekonajcie. Zachęcam Was do jej

przeczytania i poznania dalszego losu

bohaterów.

Anna Kowalska kl. VI
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Cześć! Mam na imię

Iga. Opowiem Wam

o przeczytanej przeze

mnie książce pt. Leo

i Nela. Autorem tej

książki Jest Aleksandra

Chmielewska. Książka

opowiada o psie Leo i jego właścicielce

o imieniu Nela. Nela jeździ na wózku

i bardzo chciała mieć przyjaciela.

Dziewczynka wraz z rodzicami i psem Leo

wybrali się na spacer do parku. Tam spotkali

Mateusza, z którym bardzo się zaprzyjaźniła.

Co wydarzyło się dalej, przeczytajcie sami.

Iga Lisewska kl. IIIc

Witajcie! Mam na imię Agatka.

Opowiem Wam o książce, która nosi tytuł

Złotek przynosi szczęście. Autorem jest

Agnieszka Stelmaszyk. Kotek Złotek był

czarny i każdy uważał, że jak jest czarny, to

przynosi pecha. Było mu przykro z tego

powodu, ale nie poddawał się. Na szyi miał

zawieszony dzwonek i to nie byle jaki …

złoty. Złotek miał mamę

i rodzeństwo, ale każdy

kotek był inny od niego.

Bardzo polecam Wam tę

książkę, którą możecie

wypożyczyć w naszej

szkolnej bibliotece.

Agata Gurzyńska kl. IIIc

Surówka z marchewki i jabłka

Składniki:
– 2 średnie marchewki,

– 1 jabłko,

– szczypta soli i pieprzu,

– sok z ćwierci limonki

Przygotowanie:
Obrane i umyte marchewki oraz
jabłko zetrzeć na tarce. Doprawić
solą i pieprzem. Skropić sokiem
z limonki.

DELEKTOWAĆ SIĘ SMAKIEM!

Jesienią warto zadbać o swoje
zdrowie. Wzmacniaj więc odporność,
jedząc świeże, bogate w witaminy
warzywa i owoce.

W tym numerze proponujemy
Wam prostą, ale smaczną surówkę
z marchweki i jabłka.

Szymon Zawadzki kl. VIa
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Pani jesień

Przyszła pani jesień,

drze się wrzesień.

Już jagody,

już niedostatki pogody.

I choć pada ciągle jesienią deszcz,

ja czuję przygody dreszcz.

Gdy przez kałuże kroczę,

na rydze w lesie się nie boczę!

Blanka Lewandowska kl. IVf

Jesień

Jesień, jesień ,

Barw ma tyle,

Jak kolorowe są motyle.

Czerwone i złote,

Brązowe i żółte,

Wszędzie kasztany i żołędzie.

W parku wiewiórki robią zapasy,

Ptaki już odlatują,

A niedźwiedzie w zimowy sen się tulą.

Zuzia Wiśniewska kl. IIIC

Jesień

Przyszła jesień ponura,

przyszła deszczowa chmura.

Słonecznych dni coraz mniej,

ale dobry humor miej.

Jesień to nie choroba!

Wbrew pozorom jest odlotowa!

Liście wszystkie są takie kolorowe,

wirując pięknie spadają nam na głowę.

Kasztanowce zrzucają kasztany,

A cały świat wygląda jak pomalowany.

Dęby zrzucają żołędzie,

ta jesień cudowna będzie.

Z klonów lecą noski,

porzućcie wszystkie troski!

Ania Paluszkiewicz kl. VIc
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JAK SIĘ UCZYĆ SŁÓWEK, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ!

Zmieniaj często otoczenie, w którym się uczysz.
Mózg zapamiętuje lepiej kiedy uczy się czegoś
w zupełnie nowym miejscu (jeśli do tej pory
uczyłeś się w domu, idź do innego pokoju, kuchni,
wyjdź na spacer).

Znajdź swoją porę do nauki. Ucz się w różnych
porach dnia i obserwuj, kiedy zapamiętujesz
najwięcej. Gdy będziesz wiedzieć, w jakich porach
dnia Twój umysł jest najbardziej chłonny i świeży,
będziesz wiedzieć, kiedy zabierać się
do powtarzania słownictwa.

POWTARZAJ! Rano, na przerwie, w szkole, przed
pójściem spać, w tramwaju. Zajmuj się słówkami,
patrz na nie, zapisuj je, zakreślaj, rób fiszki.

Zapomnij o wkuwaniu. Ucz się częściej, a krócej.
Np. 3 sesje po 20 min dziennie są lepsze niż jedna
godzinna.

Skojarzenia. Zapisz słówko i wokół niego wpisuj
wszystkie inne słowa, które Ci się z nim kojarzą.
Nie zastanawiaj się zbyt długo. Może to być
obrazek, dźwięk, cokolwiek, co zobaczyłeś lub
usłyszałeś. Poświęć nawet kilka minut na to,
aby stworzyć śmieszne, wyraziste skojarzenia,
w szczególności słówek trudniejszych.

Przeciwieństwa skuteczne? Zestawiaj słówka
według ich przeciwstawnego znaczenia,
np. lewo/prawo, w górę/w dół.

Dziennik audio. Nagrywaj słówka, których się
uczysz. Dyktafon w telefonie czy komputerze
zupełnie wystarczy. Możesz opowiadać o tym,
czego aktualnie się uczysz. Staraj się mówić około
1-2 minuty dziennie (oczywiście możesz zawsze
mówić dłużej jeśli tylko masz taką ochotę :)

Wymawiaj słówka na głos! Możesz mówić
do siebie po cichu, jeśli wokół są inni ludzie, ale
niezwykle ważne jest, aby mówić głosem, a nie
w myślach!

What stays in a corner but goes all
around the world?

It is green and jumps.

What word has twenty-six letters?

What has four legs but no head?

Made by Magdalena Rudnik ;)
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o z ę i ż d ł e ………………………….

a y z k t s a n ………………………….

w e k i a w ó r i ………………………….

1. Poprzestawiaj litery, a powstaną wyrazy.

2. Wykreślanka. Odszukaj wyrazy ukryte 3. Wpisz brakujące liczby. Suma liczb
w rzędach pionowych i poziomych. w rzędach poziomych, pionowych

i skośnych ma być taka sama.

4. Krzyżówka – wpisz poszczególne hasła, a dowiesz się co będzie rozwiązaniem.

t o p b r z o z a

m k r z e w y a d

p r z ó d e i j r

n i e t o p e r z

c h r z a n n i e

u ł w r z o s p w

l w a r z y w a o

6 4

7

10 3

1. Małe sowy to …… .

2. Symbol Hallowen.

3. Jak się nazywa trzecia pora roku?

4. Co najbardziej lubi wiewiórka?

5. Przedostatni miesiąc roku to …… .

6. Jesienne kwiaty.

7. Inna nazwa kartofli.

8. Zbieranie ziemniaków.
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5. Krzyżówka – wpisz poszczególne hasła, a dowiesz się co będzie rozwiązaniem.

6. Oblicz działania, wpisz wyniki malejąco z sylabami. Odczytaj hasło.

35 + 23 = …. lu 78 – 32 = …. bią

47 + 31 = …. dzie 95 – 24 = …. ci

63 + 36 = …. Wszys 64 – 43 = …. sień.

52 + 27 = …. tkie 97 – 65 = …. je

ZAGADKI

1. Dwa kije mają cztery końce. Trzy kije mają sześć końców. Ile końców ma trzy i pół kija?

2. Dwie matki ze swoimi córkami poszły na lody. Każda z kobiet zamówiła dwie gałki lodów.
W sumie zamówiły sześć gałek. Jak to możliwe?

3. Wyobraź sobie, że biegniesz w wyścigu i wyprzedzasz osobę zajmującą ostatnie miejsce.
Które miejsce teraz zajmujesz?

4. Motocyklista, jadący nieoświetloną drogą, ma wyłączone światła. Nie świeci księżyc,
a dziecko przechodzące przez jezdnię nie ma żadnych odblasków. Mimo to, kierowca
w porę zauważa dziecko. Jak to możliwe?

Pomysłodawcy zagadek: Weronika Skicka , Zuzia Wiśniewska, Julia Torłop, Amelia Zielińska, Iga Drzymalska,
Artur Kaszuba kl. IIIc, Eliza Skiba kl. VIa

1. Jest zielone lub czerwone, a jak zbite,
to brązowe.

2. Jest malutki, na grzbiecie grubiutki,
a na nim ma kłujące igiełki.

3. Jesienią spada z drzewa, możesz
zrobić ze niego ludzika lub
zwierzątko.

4. Jesienią są kolorowe: żółte,
czerwone, brązowe i pomarańczowe.

5. Mieszka w dziupli i lubi orzeszki.
6. Jest największą gwiazdą .
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 Około 15 grudnia ukaże się specjalne świąteczne wydanie gazetki, a w nim m.in.:
bożonarodzeniowe tradycje, kącik życzeń, świąteczne przysmaki.

 Zainteresowanych współpracą z gazetką informujemy, że planujemy redagowanie
następujących rubryk:

 NASZA TWÓRCZOŚĆ (prace literackie, poetyckie i plastyczne, ciekawe fotografie),

 KSIĄŻKOWO, FILMOWO (recenzje ciekawych książek i filmów),

 Z ŻYCIA KLAS (sprawozdania z wydarzeń klasowych),

 ANGIELSKIE “ŁAMANIE GŁOWY”,

 WYWIAD Z...,

 KĄCIK SMAKOSZA,

 PORADNIK DLA UCZNIA,

 RUSZ GŁOWĄ,

 Z NOTESU HUMANISTY.

 Prosimy o dostarczanie tekstów na adres mailowy: gazetka.szesnastka@interia.pl

(ułatwi nam to prace, zaoszczędzi czas). Materiały można też dostarczyć bezpośrednio

do p. Ewy Felskiej lub p. Magdaleny Gazdy.

 Na prace oraz świąteczne życzenia czekamy do 1 grudnia.

Zachęcamy do udziału w konkursie z rubryki
Rusz głową.

Rozwiązania wybranych zadań prosimy zapisać
na dołączonym formularzu. Wyciętą karteczkę
należy dostarczyć do 8 grudnia do biblioteki
szkolnej. Dla wszystkich będzie czekał słodki
upominek, a spośród dostarczonych odpo-
wiedzi rozlosujemy 3 drobne nagrody. Wyniki
ogłosimy w kolejnym wydaniu. ZAPRASZAMY.

Konkurs nr 1/2017/2018

Imię i nazwisko:.....................................................

Klasa: .................

Ukryte wyrazy (wykreślanka) ................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Hasła krzyżówek: ...................................................

..............................................................................

W świątecznym wydaniu gazetki jedną z rubryk poświęcimy na życzenia świąteczne i noworocz-
ne. Zachęcamy Was do przesyłania treści życzeń. Możecie je złożyć swoim kolegom, koleżankom,
nauczycielom, a my opublikujemy je w naszej gazetce.

mailto:gazetka.szesnastka@interia.pl
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