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DO GÓRY NOGAMI
SŁOWO OD REDAKCJI
Witamy Was w nowym
roku szkolnym! Na pewno
już zdążyliście się przyzwyczaić do nauki po
wakacjach. Jeśli nie, to
na pocieszenie możemy
Wam powiedzieć, że już
trzy miesiące nauki za
nami, a w czerwcu na
pewno znowu rozpoczną
się wakacje. Ale zanim
nadejdą, proponujemy
Wam, abyście kupowali
naszą gazetkę i czytali ją
z zapartym tchem. Gazetka w tym roku szkolnym
będzie tańsza dzięki naszemu sponsorowi- Spółdzielni
Uczniowskiej
„GROSZ”. Będą również
nagrody za rozwiązanie

„Detektywa” i krzyżówki.
Warto więc zostać naszym Czytelnikiem :-)
Proponujemy też wszystkim młodym poetom, aby
przynosili do nas swoje
wiersze. Na pewno je
wydrukujemy!

Nasi ulubieńcy– koty

1

Zabawne szkolne
historie

2

Jak walczyć z nudą?

2

W tym numerze powracamy do Dnia Nauczyciela,
który w naszej szkole
zawsze obchodzony jest
uroczyście. Mamy też dla
naszych Czytelniczek
propozycje mody jesiennej. Zapytaliśmy także o
marzenia związane ze
szkołą. Redakcja przyłącza się do Waszego życzenia. My też chcieliby-

Kącik dla Pań

2

Kącik kulinarny

2

Co dzieje się
w podstawówce?

3

Nasza sonda

3

100 pytań do...

3

Krzyżówka z nagrodą

4

Humor

4

śmy, aby w Łasinie był
basen. Kto wie! Może
kiedyś…
Na ostatniej stronie - trochę rozrywki na jesienne
dni- krzyżówka i humor.
Życzymy Wam miłej lektury naszego pisemka i
… nie dajcie się grypie!!!

Nasi ulubieńcy - koty.
Cześć! Jestem Ewa i bardzo
lubię koty. Mam nadzieję, że
spodobają Wam się opisy
kotów i uchronią Was od
złego wyboru. :-) Oto wyjaśnienie, śmiesznego dla
niektórych , mojego pseudonimu: Ewa Jankowska KOT
Jakiego kota wybrać?
To pytanie zadaje sobie
bardzo dużo ludzi. Mam

W tym numerze:

nadzieję, ze mogę Wam
pomóc w odpowiedzi.
Dla dzieci najlepszym kocim, rasowym przyjacielem
będzie Kot Burmski. Choć
jest niezbyt ładny, ale bardzo łasy na pieszczoty.
Kot Syjamski nie jest zbyt
dobrym przyjacielem dla
dzieci. Gryzie, drapie częściej niż inne koty. Jest bar-

dzo ładny, ale pozory mylą.
Przygotował: ejkot

Ważne tematy:
 Sposoby na jesień: witaminki,
ciekawe zajęcia, modne ciuszki.
 Nasi nauczyciele —zabawne
historie, wywiad.
 O czym marzą uczniowie? sonda
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Nasze sposoby
na jesienne dni

Coś wesołego z życia naszych nauczycieli
14.pażdziernika obchodziliśmy Dzień Nauczyciela. Przygotowałyśmy dla Was wesołehistorie, które przydarzyły się
nauczycielom
p. Barbara Gizińska „Siedziałam przy biurku. Było
otwarte okno i po parapecie biegał sobie szczur.”
p. Maria Jasińska— „Byłam w
Zakopanem i jedna dziewczynka
nastawiła sobie budzik. Poszła
spać. Budzik zaczął dzwonić i
wszyscy się obudzili a ona nie.”

p. Bernadeta ZdunekJaranowska „Kiedyś przyszła
pani dyrektor na hospitację, a
uczeń zadał mi pytanie, dlaczego nie maluję się tak jak pani
dyrektor. Z wrażenia otworzyłam
buzię.”
Przygotowały: Ola Józwowska
i Julia Bittner
Na pewno każdemu z nauczycieli
przytrafiły się niesamowite historie.
Zapraszamy naszych nauczycieli do
opowiedzenia swoich przeżyć na
łamach naszej gazetki. Dla każdego
nauczyciela czeka słodki upominek.

Ksiądz –”Kiedyś na lekcji uczeń,
gdy odpowiadał, zasnął.”

1.Czytać lekturę przy gorącej czekoladzie.
2.Wybrać się z rodziną na wycieczkę do lasu.
3.Pograć z rodzeństwem w gry
planszowe.
4.Pójść do parku, zbierać kasztany,
żołędzie i liście.
5.Puszczać latawiec.
6.Iść do kina.
7.Oglądać ciekawe filmy (ale nie za
długo).
8.Pouczyć się. Będzie szansa na
lepsze oceny.
9. Odwiedzić przyjaciół lub rodzinę.
Przygotowała: Julia Bittner

„Być kobietą, być kobietą…” Kącik dla Pań
MODA NA JESIEŃ
Cześć !!Pozdrawiamy
wszystkie
dziewczyny z naszej szkoły. Dzisiaj
chcemy wam doradzić, jak modnie
się ubrać na jesień. Mamy nadzieje , że nam zaufacie.
Wygodne , szerokie , z mnóstwem
kieszeni bojówki. Do tego koszulka
khaki i czerwony sweter, w którym
będziesz wyglądać odlotowo. Czapeczka z daszkiem w stylu wojskowym doda ci powagi. Sportowe i
wygodne buty i torba w odcieniu
brązu.

W tegoroczną jesień będziesz na
topie, jeśli założysz ubrania w kolorze popielatym. Do tego super będą
pasowały czerwone dodatki.

Marchewkowa JESIEŃ
Jesienią świat wydaje się szary i ponury,
a my czujemy się, jakby ktoś zabrał nam
przynajmniej połowę życiowej energii.
Warto wtedy zadbać o naturalny zastrzyk
witamin, który pomoże przetrwać jesienną chandrę i przygotować się do walki z
atakującymi nas przeziębieniami. Warto
więc sięgnąć po warzywa i owoce. Polecamy szczególnie sok z marchwi. Najlepiej same go zróbcie!

Przygotowały: Angelika Nowek
i Sylwia Stawarz

Mniam, mniam palce lizać! Kącik kulinarny
Mamy dla Was przepis w sam raz
na jesień. To sałatka, w której znajdziecie wiele cennych witamin. Jest
łatwa w przygotowaniu, więc możecie sami ją przyrządzić dla całej
rodziny. Na pewno z naszego przepisu skorzystają tez nasze panie
nauczycielki
:-)
Naprawdę warto!

Składniki:
:-) Sałata lodowa
:-) Ser feta
:-) Puszka czerwonej fasoli
:-) Puszka kukurydzy
:-) Kiść ciemnych winogron
:-) Ananasy z puszki
:-) 2 łyżki majonezu

Ser, ananasy i winogrono pokroić
na mniejsze cząstki. Pamiętajcie o
usunięciu pestek z winogron —
będzie przyjemniej się jadło. Na
końcu dodaj emy majonez.
Sałatką na pewno zachwycicie gości. Warto podsunąć ten przepis
swoim mamom.
Przepis zdradziła nam:
pani Anna Świszczorowska
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„Co w trawie piszczy…”, czyli o tym, co dzieje się w podstawówce
Mój ulubiony nauczyciel!
Moim ulubionym nauczycielem jest
-Pan Szwaracki
Co po dzienniku wodzi rej.
Kogo dziś zapyta?
Komu radę da,
by korzystać ze słownika,
kiedy problem z ortografią masz.
Kara musi być, kiedy coś przeskrobiesz,
Ale dobra chwile na języku polskim
Też w domu opowiesz.
Uczennica:
Anna Kruszewska
z klasy VIc

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto
obchodzone 14 października. Zastąpił on tradycyjny Dzień Nauczyciela. Na dzień ten przypada rocznica utworzenia przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Dzień ten jest w Polsce świętem
wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od
zajęć lekcyjnych.

Sprawozdanie z Dnia Nauczyciela
Co roku obchodzimy w naszej szkole
Dzień Nauczyciela, dlatego uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali niespodziankę na drzwiach od pokoju nauczycielskiego. Drzwi udekorowali
balonami i wierszykiem. Później odbyła
się akademia. Wszyscy nauczyciele byli
zachwyceni występami uczniów. Pod koniec apelu zabrała głos pani dyrektor,
która podziękowała za przygotowanie tej
uroczystości uczniom i paniom: Bernadecie Zdunek-Jaranowskiej i Ewie Szymanowicz. Samorządy uczniowskie obu szkół

przygotowały dla nauczycieli słodkie upominki.
Przygotowała: Julia Bittner
Łasin górą!!
16 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ WYBORU
KAROLA WOJTYŁY NA PAPIEŻA
Z tej okazji w naszej szkole został zorganizowany konkurs, w którym uczniowie nie tylko z naszej szkoły, ale także przedstawiciele szkół
okolicznych odpowiadali na pytania na temat
Jana Pawła II. Okazało się, że najwięcej wiedzą
uczniowie z Łasina. Nagrody ufundował
(UWAGA !!!!)Ksiądz Wojciech Badach. Oklaskom nie było końca, gdy Gosia Ziółkowska
śpiewała pieśni o Papieżu Słowiańskim i pieśni
szczególnie bliskie jego sercu . Na konkurs
przybył Ksiądz Kanonik Edmund Tucholski,
odwiedziła nas tam także pani dyr. Elżbieta
Rubinowska – Śróbka. Uczniowie z innych szkół
przyjechali ze swoimi nauczycielami religii,
którzy przygotowywali ich do naszego konkursu.
Umieli oni nie dużo mniej niż my, ale nasza
mała punktowa przewaga zapewniła nam wygraną!!
Przygotowała: Ewa Jankowska

Wyraź swoje zdanie! Nasza sonda
Co chiciałabyś/łbyś zmienić w
swojej szkole??
Przepytaliśmy parę klas, aby się
przekonać, co zmienilibyście w
swojej szkole. Najczęstsze odpowiedzi to:

-więcej wycieczek
- kółka zainteresowań (np.: plastyczne, muzyczne)
-więcej zajęć w-f
-mały bufet

-basen

-zapach w łazienkach

-więcej dyskotek

- muzyczne przerwy

-dłuższe przerwy

- lepsze autobusy

-lodowisko w zimę na boisku

-lustra w łazienkach

-prysznic po w-f

Oto wasze odpowiedzi :-) Przecież
wszyscy chcemy się uczyć w miłej

- większe szatnie do w-f

atmosferze, a w wolny czas rozwijać
swoje talenty w szkole. Uważam, ze
wszystkie pomysły są dobre, ale niektóre
( np. basen) są uzależnione
od pieniędzy :-( Cieszymy się, że
chcecie odpowiadać za swoją szkołę
i ulepszać ją. Mamy nadzieję, że
chociaż niektóre z tych propozycji
zost aną
choci aż
przemyślane przez
dorosłych, od których
zależy realizacja Waszych marzeń.

Przygotowały: ejkot i Natalia Bubic

100 pytań do… rozmowa z panią Justyną Kotowską
1.Jaki jest Pani ulubiony kolor?

-Tak lubię.

- Błękitny.

6. Dlaczego?

- Uwielbiam.

2. Jaka osoba z pani klasy jest najgrzeczniejsza?

-Bo jest to przedmiot który sprawia dzieciom
zadowolenie i radość. Cieszę się, gdy dzieci
odnoszą sukcesy i dbają o swoje zdrowie.

12. Ulubiona słodkość?

7. Czy była Pani gdzieś na wakacjach?

13. Jakie jest Pani zdanie o swojej klasie?

- Tak, byłam nad morzem.

- Jest sympatyczna i miła, ale czas pokaże, czy
są grzeczni.

- Jest kilka.
3. Pani ulubione danie?
- Potrawy mięsne.
4.Czy Pani lubi zwierzęta?
- Lubię zwierzęta. Mam psa i kota.
5. Jak nazywają się Pani zwierzęta?
-Pies Tajge , a kot Bestia.
6.Czy lubi Pani uczyć wychowania fizycznego?

8. Wymarzone miejsce na wakacje?
-Seszele.
9. Czy lubi Pani oglądać telewizję?
- Tak lubię.
10 Jakie programy?
- Jakiś dobry film albo serial.

11.Czy lubi Pani słodycze?

- Wiśnie w czekoladzie.

14. Jakie cechy uczniów ceni Pani najbardziej?
- Pracowitość, ambicja, uczciwość.
15. Czego Pani nie lubi u swoich uczniów?
- Nie lubię ucieczek z lekcji, kłamstwa, oszustwa. Rozmawiały: Magda Józwowska i

KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

1.Przedmiot, na którym poznajemy państwa, kraje i kontynenty .
2.Przedmiot, na którym poznajemy rośliny i zwierzęta .
3.Przedmiot, na którym poznajemy nuty .
4.Chodzimy do niej od poniedziałku do piątku .
5.Pomieszczenie do nauki .
6.Przedmiot, na którym poznajemy zasady działania urządzeń .
7.Rosną na jabłoni .
8. Przedmiot, na którym liczymy .
Przygotował: Olek Rybiński
ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI ZAPISZ NA KARTCE. PODAJ SWOJE IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ. PRZYNIEŚ DO SALI 304

ŚMIEJ SIĘ Z NAMI! HUMOR SZKOLNY :-) * DETEKTYW
Pani od biologii pyta Jasia: - Jasiu
wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. Na to Jaś: - 2 małpy
i 3 słonie.

Pani na lekcji biologii pyta: - Jasiu,
powiedz mi ile pies ma zębów?
- Pies - odpowiada Jaś - ma cały
pysk zębów.

- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze
odrobione zadanie - mówi nauczycielka - Czy jesteś pewien, że twojemu tacie nikt nie pomagał ?

- Zabraniam ci używania brzydkich
słów - strofuje ojciec Jasia. - Ależ
tato, tych słów używał Mikołaj Rej !
- No więc już więcej się z nim nie
baw !!

Rozpaczliwie płaczącego syna pyta
ojciec: - Dlaczego płaczesz synku?
- Zgubiłem moje 10 zł -odpowiada
syn. - Nie płacz, dam ci 10 zł.
Dziecko się uspokoiło, a po chwili
wpada jeszcze w większą rozpacz.
- Co się stało synku? - pyta ojciec.
- Gdybym nie zgubił tamtych 10 zł,
to miałbym teraz 20 zł !
Mama pyta swego synka: - Jasiu,
jak się czujesz w szkole ? - Jak na
komisariacie: ciągle mnie wypytują,
a ja o niczym nie wiem.

- Jasiu, dlaczego wnosisz to wiadro
z wodą do sypialni ? - Bo tata prosił,
żeby go o piątej po cichu obudzić…
Przygotował: Olek Rybiński
**********

DETEKTYW
DLA KLAS IV-VI
1. Ta osoba uczy w klasach 1-6
o życiu pana JEZUSA.
Ma kręcone, brązowe włosy. Ubiera
się w stylu młodzieżowym .

Ma miły charakter, każdemu chętnie pomoże. Bardzo lubi ośmiornice w sosie greckim.
2.Osoba, którą opisujemy, uczy nas
historii w klasach 4-6. Zazwyczaj
jest wesoła. Wszystkich ocenia równo i sprawiedliwie. Organizuje dużo
wycieczek w różne fajne miejsca.
DLA KLAS I-III
Ta osoba uczy w klasach 1-3. Ma
krótkie blond włosy. Jest miła i uczy
angielskiego przez zabawę. Jest
wesoła ,uśmiechnięta i bardzo wymagająca.
Przygotowała: Justyna Gajewska
i Ania Kuniszuk

ROZWIĄZANIE DETEKTYWA
ZAPISZ NA KARTCE.
PODAJ SWOJE IMIĘ, NAZWISKO
I KLASĘ. PRZYNIEŚ DO SALI 304.

