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SŁOWO OD REDAKCJI

WARTO PRZEMYŚLEĆ
 „Cały kłopot polega
na tym, że głupcy są
pewni siebie, a mądrzy pełni wątpliwości”
 „Pożyteczna praca
jest zawsze cicha i
niezauważalna”
 „Myśleć to co prawdziwe, czuć to co
piękne i kochać co
dobre—w tym cel rozumnego życia”
 „Umiesz prawdę mówić? Naucz się też jej
słuchać”
 „Człowiek nie jest
stworzony do klęski.
Człowieka można
zniszczyć, ale nie pokonać”

Nie mogę w to uwierzyć!
Już za chwilę Święta! Warto też zauważyć, że w ten
szczególny czas należy się
zatrzymać, zastanowić się,
co w życiu jest ważne. Często patrząc na pusty talerz
leżący na stole, przypominamy sobie kogoś, kogo
nie ma już wśród nas.
Święta to nie tylko czas
prezentów, dobroci i miłości, ale także czas, w którym najważniejszy jest
Bóg. Uważam, że Święta
nie mogą być smutne.
Cieszmy się z tego, że możemy być razem. W naszej
szkole też czuć już świą-

te c z ny
na s t r ój .
Na długich przerwach można usłyszeć największe świąteczne hity i tak, aż
do Świąt! Nie zapominajmy także o
tym, żeby nie kłócić
się przy świątecznym
stole, spędźmy te
święta w gronie najbliższych, wspólnie
śpiewając kolędy i
dzieląc się opłatkiem.

Rodzina, ach rodzina!
To najmilszy prezent na Boże Narodzenie.
Pamiętajcie o tym!

W Bożego Narodzenia czas niech miłość
będzie
w
nas.
Niech pokój wokół panuje, a dobro nad złem
króluje!
Aby przy świątecznym
stole nie zabrakło światła i
ciepła rodzinnej atmos-

CIEKAWOSTKI ZE ŚWIATA
BOŻE
NARODZENIE
N A
Ś W I E C I E
INDIE Według zwyczaju Hindusi,
zawsze na święta kupują sobie nowe
ubrania. Tradycyjnie, około 10 dni przed
Bożym Narodzeniem, zaczynają się
przygotowania świąteczne. Są dekorowane ulice, domy, kościoły. Malują różne
wzory na podłogach i przed domami.
Podczas świąt organizowany jest konkurs na szopkę, ustawioną w widocznym
miejscu przed domem.
FILIPINY Na Filipinach z palmowych

liści i kwiatów robi się kolorowe
girlandy, które umieszcza się na
oknach oraz drzwiach domów. Potem przychodzi czas śpiewania kolęd.
Przez 10 dni przed Bożym Narodzeniem dźwięk trąbki budzi mieszkańców miast i wsi, aby uczestniczyli w
uroczystej mszy świętej.
AFRYKA W Kamerunie – w
chrześcijańskiej rodzinie- dzień wcześniej dzieci zdobią pomieszczenie
girlandami i łańcuchami z liści mango lub palmy. Do kościoła wszyscy

fery, a Nowy Rok niósł ze
sobą szczęście i pomyślność.
Wesołych Świąt!
Julia Domeracka

przychodzą ubrani odświętnie, a
dzieci obowiązkowo w nowych
strojach. Po południu rodzina
zbiera się na wspólny posiłek,
który jest zasługą głowy rodziny.
Ojciec wybiera się na polowanie.
Łowieckim trofeum jest antylopa, małpa lub jeżozwierz, czasami wąż boa. Tradycyjnym napojem jest wino palmowe. I tak
pośród afrykańskiego krajobrazu
rodzi się Ten, który był, który
jest i który przychodzi.
Julia Domeracka
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100 PYTAŃ DO… CZYLI NASZ WYWIAD
Wywiad przeprowadziliśmy z panią
Ewą Szymanowicz, nauczycielką
historii oraz geografii.
Co szczególnie podoba się Pani w
Łasinie?
Podoba mi się położenie miasta,
jezioro.

Akademia poświęcona jest 720rocznicy nadania praw miejskich
Łasinowi. Chciałabym przybliżyć
uczniom historię naszego miasta, bo ono na to zasługuje.
Czy mogłaby się Pani podzielić
jakimiś ciekawostkami o Łasinie?

Brakuje mi kina i teatru.

Informacje o Łasinie można znaleźć już w czasach panowania
Bolesława Chrobrego. Możemy
pośledzić historię miasta na tle
ważnych wydarzeń dotyczących
naszego państwa. Łasin był w
rękach krzyżackich, doświadczył
najazdu szwedzkiego i rozbiorów. Mimo różnych kolei losu,
istnieje dzisiaj i się rozwija.

Z jakiej okazji odbędzie się akademia, którą Pani przygotowuje?

Co spowodowało, że zainteresowała Panią historia Łasina?

Czy od zawsze Pani zamieszkuje
Łasin?
Pochodzę z Torunia, tutaj przyjechałam do pracy po studiach. Zawarłam związek małżeński i pozostałam do chwili obecnej.
Czego brakuje Pani w naszym
mieście?

Łasin ma bogatą historię,
wartą
poznania i upowszechniania. Dwadzieścia
lat temu, na 700-lecie nadania praw miejskich, byłam
jednym z współorganizatorów imprez na terenie szkoły.
Dziękujemy za przybliżenie nam losów Łasina.
Julia Domeracka
Ksawery Kleczkowski

NASZA SONDA
Przeprowadziliśmy sondę we wszystkich klasach
4-8 oraz w klas gimnazjalnych.
Zadaliśmy Wam jedno
pytanie, które brzmiało:
„Jak radzisz sobie z jesiennym
przygnębieniem?”.
Większość, bo aż 56%
odpowiedziało, że gra na
komputerze lub telefonie.
Naprawdę? Nie lubicie
pić herbatki pod ciepłym
kocykiem?

Mamy nadzieję na białe
Boże Narodzenie :-)

24% lubi spędzać czas z
przyjaciółmi. Spotykajmy
się z przyjaciółmi, bo
warto zauważyć, że już
niedługo Wasze drogi
mogą się rozejść. Szcze-

gólnie zwracam się tu do
klas gimnazjalnych i
ósmoklasistów, którzy
już niedługo rozejdą się
do różnych szkół.
14% Was zdecydowało,
że picie herbatki pod
ciepłym kocykiem oraz
fajny film to super alternatywa.
Smutne jest to, że tylko
6% wybrało książkę…
Książki tak rozwijają, a
jednak czemu tak mało
osób wybiera tę opcję?
Julia Domeracka
RADA od polonisty:
Czytanie sprawia, że
umiesz rozmawiać
z
ludźmi na różne tematy.
To przydaje się w życiu,

zwłaszcza potem, gdy
trzeba radzić sobie samemu w pracy i w towarzystwie.
Czy wiesz, że pracę w
banku zdobywają nie
tylko ci wykształceni w
tym kierunku, ale przede
wszystkim te osoby, które potrafią rozmawiać,
przekonywać.
Wykorzystujecie rozum,
którym zostaliście obdarzeni! Mózg to najbardziej plastyczny z naszych narządów. Rozwijać możesz go sam!
Książki to wspaniały sposób na to, by poprawiać
pisownię,
wzbogacać
słownictwo i rozwijać
wyobraźnię.

CZAS PREZENTÓW
Jak wiadomo są osoby, które są dla nas
bardzo ważne. W ten świąteczny czas chcemy im to pokazać i obdarować bardziej lub mnie symbolicznym prezentem. Często robimy zakupy na ostatnią chwilę albo zamawiamy je przez internet, aby było wygodniej. Może ta
lista zainspiruje Was na ostateczne prezenty!
~ Dobrym pomysłem mogą być świecące ozdoby lub lampki. W okresie świątecznym będą się bardzo ładnie prezentować, a dobrze dobrane mogą ozdabiać pokój przez cały rok jak np. Cotton Balls.
~ Fajnym upominkiem mogą być puzzle, które mają bardzo dużo elementów lub puzzle 3D. Ułożenie bardzo skomplikowanych puzzli pomoże się zrelaksować i pomyśleć, a skończone, postawione lub oprawione w ramkę mogą
również zdobić pokój.
~ Przyjacielowi, z którym ma się wiele wspomnień, można podarować ramkę lub stojak, na którym może powiesić
zdjęcia. Można je znaleźć w wielu sklepach, w wielu kolorach oraz rodzajach. Dzięki temu można je dobrze dobrać
do osoby.
~ A jeśli wiesz, że osoba należy do danego fandom’u, lubi serial, serię książek, to strzałem w dziesiątkę będzie prezent związany z daną serią. Osoba na pewno się ucieszy oraz powiększy swoją kolekcję.
~ Dobrym pomysłem na drobniejszy prezent będzie świeczka lub wosk zapachowy. Zapach związany ze świętami
na pewno umili spędzony czas oraz pamięć, że Ty go podarowałeś.
Paulina

Sposoby na jesienno-zimową chandrę
Z pewnością każdy z nas, chociaż raz przeżył jesiennozimowe przygnębienie, czyli tak zwaną chandrę.
My dzisiaj przychodzimy z propozycjami radzenia sobie z
tym przygnębieniem.
Może warto spotkać się z przyjaciółmi, wyjść na dwór, a
jeśli jest troszkę brzydsza pogoda, spotkać się i obejrzeć
fajny film przy ciepłej herbatce. Znacie takie tytuły jak
„Ponad wszystko”, „Miasto 44” czy „Zbuntowana księżniczka”? Jeśli nie, to warto. A może wolisz seriale?
W tym szczególnym roku polecam „Drogi wolności” lub
„Koronę Królów”.
Jeśli jesteś książkoholikiem, to może warto przeczytać
jakąś nowość. Biblioteka szkolna oferuje bardzo bogatą
ofertę nowości. „Złodziejka książek” czy „Tam, gdzie
spadają anioły” to książki, które na zawsze pozostaną w
mojej pamięci. A może masz książkę, która leży na półce,
a jej nie przeczytałeś, warto nadrobić zaległości. Może
wolisz czasopisma i gazety? Przeczytaj naszą gazetkę!
Osobiście nie polecam grania na komputerze czy telefonie. To nie rozwija! Jedynie w celach edukacyjnych.
Warto zauważyć, że wprowadzenie do pokoju jasnych
barw, sprawi, że lepiej się poczujesz! Może lubisz piec?
Zrób to. Po prostu zrób to, co lubisz!
Julia Domeracka

PRZEPIS NA ZIMOWĄ HERBATKĘ
Przygotuj: torebkę czarnej herbaty, plasterek pomarańczy, kilka goździków, plasterek
imbiru, 3-4 suszone żurawiny, miód lub cukier do posłodzenia.
Kolejne czynności: zaparz herbatę, do plasterka pomarańczy wetknij goździki. Teraz
do kubeczka z herbatą dodaj: pomarańczę,
imbir i żurawinę, a na koniec miód lub cukier. Herbata pysznie smakuje i pięknie
pachnie :-)
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„CO W TRAWIE PISZCZY…”, CZYLI O TYM, CO DZIEJE SIĘ W PODSTAWÓWCE
Święto Niepodległości
To jedno z najważniejszych świąt
w kalendarzu szkolnych uroczystości.
W tym roku obchodziliśmy je w sposób wyjątkowy, gdyż przypadła
100 rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Dnia 9 listopada zebraliśmy się w sali
gimnastycznej, aby uczestniczyć
w uroczystej akademii przygotowanej
przez zespół nauczycieli, w którego
skład weszły panie: Bernadeta Zdunek
-Jaranowska, Małgorzata Mischke,
Kamila Kałużna, Sylwia PaszkowskaZająkła, Stefania Kwiatkowska oraz
Marlena Kminikowska-Grzesiak.
Mogliśmy przypomnieć sobie fakty
historyczne dotyczące drogi Polaków

Dzień Życzliwości
23 listopada obchodziliśmy Dzień Życzliwości. To bardzo miły dzień w szkole.
W naszych ubraniach dominował kolor
żółty, który oznacza optymizm i radość.
Na drzwiach sal lekcyjnych pojawiły się
wesołe buźki. Uczniowie oraz nauczyciele
zebrali się w sali gimnastycznej na krótkim
apelu. Przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego przypomnieli nam historię
i ideę Dnia Życzliwości. Nasze spotkanie

do wolności. Usłyszeliśmy recytacje
wierszy patriotycznych. Akademię urozmaiciły pieśni niepodległościowe oraz
taniec w wykonaniu pierwszoklasistów.
Najmłodsi uczniowie naszej szkoły w
pięknych kolorowych strojach ludowych
odtańczyli krakowiaka.
O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna odśpiewała hymn narodowy, włączając się tym samym w akcję „Bijemy rekord dla Niepodległej”.
To był naprawdę uroczysty dzień w szkole. Wszyscy byli odświętnie ubrani. Nikt
nie zapomniał też o symbolicznym kotylionie.
Cieszmy się, że możemy żyć
w wolnej Polsce!

Te piękne, ręcznie zrobione kotyliony rozdawały uczennice z Samorządu Uczniowskiego

uświetniły piosenki zaśpiewane
przez uczniów z Małego Samorządziku oraz zespołu „GAMA”.
Następnie zostały ogłoszone
wyniki plebiscytu na najżyczliwszą osobę w klasie. Wybrani
przez klasy uczniowie otrzymali
dyplom oraz słodki upominek.
Obchody Dnia Życzliwości przygotowali: pedagodzy szkolni,
opiekunowie samorządów oraz
koło wokalne „Gama”. Pamiętaj o życzliwości na co dzień!

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

ZABAWA ANDRZEJKOWA

Samorząd Uczniowski zorganizował z okazji andrzejek dyskoteki dla młodszych i starszych.
26 listopada bawili się uczniowie klas IV-VI, a 29 listopada
uczniowie klas VII-VIII oraz
gimnazjaliści. Dzięki świetnej
oprawie muzycznej, którą
zapewnił nam pracownik Domu Kultury w Łasinie, wszyscy
bawili się doskonale tak, że na
następny dzień bolały nóżki.
Kolejna okazja do zabawy to
bale karnawałowe, na które
niedługo Was zaprosimy.

POEZJI PATRIOTYCZNEJ
„Nasza Niepodległa”
29 listopada 2018 roku w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Łasinie odbył się konkurs
recytatorski, podczas którego usłyszeć można
było najpiękniejsze wiersze o naszej Ojczyźnie. Wśród nagrodzonych znalazły się uczennice naszej szkoły, które zajęły następujące
miejsca w swoich kategoriach wiekowych:
Ola Nowacka z klasy VIII a —I miejsce
Ola Herzberg z klasy V a —III miejsce
Nadia Jasińska z klasy III a —III miejsce
Gratulujemy !

DETEKTYW
JAKIEGO PRACOWNIKA SZKOŁY OPISALIŚMY?
Cześć! Wcielasz się w rolę detektywa. Twoim zadaniem jest odgadnąć, jakiego pracownika szkoły mamy na myśli.
Kto pierwszy ten lepszy! Po odbiór nagrody prosimy zgłaszać się do Pani Ani Gaczyńskiej (sala 304). Nie wstydź się!
lata pracy: = 52-1
kolor oczu: šedá (język czeski)
urodziny: w tym dniu założono zespół “Czerwone gitary” (bez roku)
wzrost: (w cm)= 53: ½ - 85
ulubiony przedmiot w latach szkolnych: w liceum biologia, w szkole podstawowej wszystkie
cechy charakteru: cechy typowego koziorożca
styl ubioru: zależny od sytuacji
Dodatkowe informacje: Lubię swój zawód, ale chciałam być lekarzem. Uwielbiam pracę w ogrodzie. Nie lubię sprzątać,
prasować i sprawdzać sprawdzianów. Kocham Białkę Tatrzańską. “Imię z bierzmowania Maria Magdalena”.
Cytaty: “Kiedyś te młode nie chodziły takie porozbierane”, “Goła kostka, a potem chore”, “Ty masz bezwład mózgu”, “Mi
cały czas neurony pracują, bo inaczej bym już leżała pod ziemią”, “Ja ci ten łozor kiedyś łobetnę”.
Julia Domeracka
Kacper Janowski

JEŚLI JUŻ WIESZ O KIM MOWA,
PRZYNIEŚ ROZWIĄZANIE
DO SALI 304

ŚMIEJ SIĘ RAZEM Z NAMI * HUMOR SZKOLNY
Na boisku szkolnym rozmawia
dwóch kolegów:
- Wiesz, wczoraj rzucałem monetą
z postanowieniem, że jeśli wypadnie reszka, to wezmę się do nauki,
a jak orzeł, to pójdę na dyskotekę.
- I co, wypadł ci orzeł?
- Tak, ale dopiero za piątym razem.

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- Nauczycielka zadała coś do domu?
- Nie zdążyła...

***

Tato, to prawda, że prawdziwy
mężczyzna powinien zachować
zimną krew w sytuacjach dramatycznych?
- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć?
Mój dzienniczek czy rachunek za
nowe futro mamy?

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Pani znowu powie, że
ściągaliśmy od siebie.

***

Katechetka do dzieci:
- Co robimy kiedy jest post?
- Komentujemy i dajemy lajka!
Kacper Janowski

Świąteczna krzyżówka

