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1. Pora roku ze śniegiem
2. Do pływania po jeziorze lub
rzece, z wiosłami
3. Przeciwieństwo dużego
4. Dźwięk
5. Uroczystość , ślub
6. Bawią się nią dziewczynki
7. Pisze go poeta
8. Duch, zjawa
9. Np. Szczecin, Gdańsk,
Wrocław, Londyn
10. Bardzo cenny kruszec
11. Polski ptak – nasze godło
12. Czas zabaw, bali
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Panna: 23.08-22.09

Opracowała Wiktoria Romankiewicz

Baran: 21.03-20.4,
Początek tygodnia sprzyja poszerzaniu
horyzontów, zdobywaniu wiedzy. Łatwo
będziesz przyswajać naukę i zdobywać
dobre oceny, zwłaszcza jeśli włożysz w to
odrobinę pracy. Możesz zdać sobie teraz
sprawę, że podstawą sukcesu jest harmonia
i współpraca z innymi, a zwłaszcza
prawdziwa przyjaźń...

Byk: 21.04-20.05,
Nie roztrząsaj wciąż tego mierniaka,
ponieważ mogłaś się wcześnie
przygotować do klasówki. Teraz bierz się
szybko do nauki, żeby nie złapać
kolejnego… Powinnaś mieć w tym
tygodniu więcej szczęścia i sprawdziany
pisać na piątkę z plusem.

Bliźnięta: 22.05-21.06
Będzie niezła nerwówka ale i szczęście
będzie ci dopisywać. Jeśli coś się opóźnia
lub nie idzie po twojej myśli, nie
przyspieszaj niczego, bo narobisz sobie
jeszcze większych kłopotów... Wiesz, że
musisz się bardziej postarać. A wówczas
ten przystojniak, zacznie ci poświęcać
więcej czasu.

Rak: 22.06-22.07
Odrzuć nieśmiałość, zacznij być pewna
siebie i bardziej aktywna na lekcjach. Jeśli
będziesz uczyć się solidnie, osiągniesz, to
czego pragniesz. Czeka cię sporo pracy,
możesz nawet mieć niezapowiedziany
sprawdzian?

Lew: 23.07-23.08
Przed tobą radosny i pracowity tydzień.
Będziesz mieć tak dużo nauki i nowych
obowiązków, że zatęsknisz za wakacjami,
a zwłaszcza za tym przystojniakiem,
jednak zanim podejmiesz decyzję w jego
sprawie, powinnaś mocno się zastanowić,
czy warto...

Będziesz mieć bardzo zmienne nastroje.
Zajęcia szkolne zaczną cię bardzo
nudzić, jednak uważaj, bo jeśli zauważy
któryś z nauczycieli możesz mieć
kłopoty. Weź się w garść i przynajmniej
ucz się na bieżąco

Waga: 23.09-23.10.
Tydzień będziesz mieć na plus, choć
momentami będziesz wątpić w siebie,
swoją wiedzę i chodzenie do szkoły.
Zatęsknisz, za swobodą, wakacjami i
miłością… Będziesz musiała
odpowiedzieć na kilka podchwytliwych
pytań. Przygotuj się dobrze! .

Skorpion: 23.10,21.11.
Gwiazdy ci sprzyjają, możesz czerpać
teraz z życia pełnymi garściami.
Dopisywać ci będzie szczęście.
Powiedzie ci się teraz w życiu szkolnym
i osobistym. Nie musisz wkładać teraz
tak dużo pracy by uzyskać dobre oceny.

Strzelec: 22.11-21.12
Weź się do roboty i koniecznie zacznij
się uczyć. Wiedza zacznie wskakiwać ci
sama do głowy, tylko daj jej na to
szanse… Trochę ostatnio przesadzasz z
tym ciągłym leniuchowaniem

Koziorożec: 22.12-20.01
Początek tygodnia, może dla ciebie
okazać się trudny. Jednak już pod koniec
czeka cię trochę nauki, ale tym razem
będziesz się edukować z pewnym
przystojniakiem.

Wodnik: 21.01-19.02,
Może to być dla ciebie najbardziej
zabiegany tydzień w tym roku. Przed
tobą załatwianie prozaicznych spraw,
oraz wiele nowych wyzwań i
podejmowanie decyzji dotyczących
twojej przyszłości.

Ryby: 20.02-20.03
Nie zachowuj się tak, jakbyś była jedyną
osobą w klasie. Uważaj, bo przez swoje
postępowanie możesz mieć kłopoty. Jeśli
wyciągniesz wnioski ze swojego
zachowania, możesz spodziewać się
nagrody..
.

Humor zeszytów
Pot spływał po nim od stóp do głów.
Kiedy ojciec wracał z koniem do domu,
to chłopcy pchali mu do pyska skórki
od chleba.
Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić
ogień, pocierali krzemień o krzemień, a
pod spód kładli stare gazety.
Żołnierze noszą zielone mundury, żeby
udawać trawę.
Andy występują w górach
Po bitwie na polu grunwaldzkim zostało
więcej nieboszczyków niż przyszło
W Krakowie wybudowano
wiele nowych zabytków

ostatnio

Barak, burak, czy jak mu tam to
kierunek w sztuce.
Chopin - to najprawdopodobniej
największy gracz na świecie.

Zespół redakcyjny szkolnej gazetki
poszukuje chętnych uczniów do
współpracy. Jeśli macie jakieś ukryte
talenty – pięknie rysujecie, piszecie
wiersze, opowiadania – skontaktujcie
się z p. Biernacik lub z kimś z
Samorządu Szkolnego.
Zapraszamy

Narodowe Święto Niepodległości jest
najważniejszym polskim świętem
narodowym. 11 listopada 1918 roku
po 123 latach niewoli Polska
odzyskała wreszcie niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych
przez Austrię, Prusy i Rosję w latach
1772-1795, powstaniach narodowych
(Listopadowym 1830 i Styczniowym
1863), zmaganiach na różnych
frontach, Polacy dzięki niezłomności,
patriotyzmowi
i
bohaterstwu
wywalczyli wolność. Ogromną rolę w
odzyskaniu niepodległości odegrał
pierwszy marszałek Polski – Józef
Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym w 1937 roku. Od
roku 1939 do 1989 obchodzenie tego
święta było surowo zakazane.
Po upadku rządów komunistycznych
nabrało szczególnego znaczenia i
jest dniem wolnym od pracy.
Główne
obchody
z
udziałem
najwyższych władz państwowych
mają miejsce w Warszawie na placu
Józefa
Piłsudskiego. W
samo
południe przed Grobem Nieznanego
Żołnierza odbywa się uroczysta
zmiana warty.
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1 Listopada Uroczystość
Wszystkich Świętych -

Gimnazjum

jest to święto religijne, głównie
katolickie, ale dobrym
zwyczajem obchodzi je także
wiele osób innych wyznań, albo
niewyznających żadnej religii.
Jest to wyrazem pamięci oraz
oddania czci i szacunku
zmarłym. Ludzie odwiedzają
cmentarze, aby ozdobić groby
kwiatami, zapalić znicze i
pomodlić się w intencji swoich
zmarłych

Weronika Wrześniewska
Maciej Imiołek
Bartosz Biernacik

2 Listopada Dzień
Zaduszny

Jednak nie zapominajcie, że wszyscy
uczniowie tak naprawdę tworzą
samorząd.
Pani kierownik wyraziła zgodę na
funkcjonowanie w naszej szkole idei
tzw ,,szczęśliwego numerka”. Co
sobotę będzie losowany jeden
numerek – którego właściciele w
każdej klasie będą zwolnieni z pytania
w danym dniu. Szczęśliwy numerek
będzie wywieszony na gazetce
Samorządu – na I piętrze.

Następnego dnia po
Wszystkich Świętych w Dzień
Zaduszny (2 listopada)
obchodzony jest dzień
wspominania zmarłych (zwany
Zaduszkami). Dla katolików
łacińskich i wielu innych
chrześcijan zachodnich jest to
dzień modlitw za wszystkich
wierzących w Chrystusa, którzy
odeszli już z tego świata

W październiku odbyły się wybory do
Samorządu uczniowskiego. W szkole
funkcjonują dwa Samorządy - dla
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Oto
wyniki:
Samorząd Szkoły Podstawowej:
Mateusz Biernacik
Joanna Kiszka
Kacper Pawlik

