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              Szkolne wiadomości 

1 września podczas uroczystej  
inauguracji roku szkolnego 2015 / 2016,  
odbyło się pasowanie pierwszoklasistów,  
na uczniów naszej szkoły. W klasie 1a uczą się  
siedmiolatki, w klasie 1b– dzieci sześcioletnie. 

14 września 2015 r. nasza szkoła aktywnie  
przyłączyła się do Ogólnopolskiej akcji "Dzień drugiego 
śniadania". W ramach tego dnia na zajęciach wycho-
wania fizycznego i przyrody, uczniowie utrwalali zasa-
dy zdrowego stylu życia.  Na podsumowanie akcji 
uczniowie przygotowali "zdrowe kanapki", które wspól-
nie spożyli. 

W sobotę 3 października odbył się II szkolny rajd 
pieszy połączony z piknikiem rodzinnym na kąpieli-
sko Bolko. Podczas rajdu uczestnicy musieli wykazać 
się wiedzą z różnych dziedzin życia. Rajd zakończył 
się wspólnym grillem. Jak zwykle, oprócz pogody 
ducha i wspaniałej atmosfery towarzyszyła nam 
piękna październikowa pogoda. 

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz kolejny bierze 
udział w programach „Mleko w szkole” i „Owoce  
i warzywa w szkole” 

Witajcie !!! Mimo, że to już dwa miesiące nadal z przykrością myślimy o tym, że skończyły się 
wakacje. Mamy nadzieję, że były one dla Was niezapomniane. Nauka trwa już w najlepsze  
i zdominowała nasz plan dnia. To ciężka praca, ale wierzymy, że ten rok szkolny skończy się tak 
szybko jak skończyły się nasze cudowne wakacje. Bardzo serdecznie witamy pierwszoklasistów, 
którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. Cieszymy się, że dołączyliście do naszego grona. Przed 
wami sześć lat wyzwań, ale też zawierania nowych przyjaźni i przeżywania niezapomnianych 
chwil. W naszej szkole każdy z Was znajdzie coś dla siebie: sport, śpiew, teatr i wiele innych 
ciekawych zainteresowań. Witamy także naszych kochanych nauczycieli i dyrekcję. Prosimy  
byście byli wyrozumiali w stosunku do swoich uczniów, nie zadawali dużo prac domowych ani nie 
robili niezapowiedzianych kartkówek. By sprawdziany nie były za trudne, a odpowiedzi przy  
tablicy zbyt stresujące. Jeszcze raz serdecznie Was wszystkich witamy.  
Pozdrawia i śle całusy Redakcja ÓSEMECZKI!!! 
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  Zrzucenie liści jest formą przystosowania się do czasu mrozu i dostarczania drzewu 
mniejszej ilości wody. Drzewa bez liście zapadają w sen zimowy.  Jak liście zmieniają kolor 
to oznacza że  się starzeją. W liściach  przestaje być obecny zielony barwnik zwany chlorofi-
lem a zaczyna być widać inne barwniki, dające liściom jesienne kolory.  

 
 Wiek drzewa poznajemy po liczbie słojów na jego pniaku. Każdy słój oznacza 1 rok życia 
drzewa. Sygnałem dla drzewa do zrzucenia liści jest niska temperatura. Im niższa, tym liście 
szybciej opadają i są mniej kolorowe. Drzewa iglaste nie zrzucają liści ponieważ  rosną na 
terenach górskich, potrafią przystosować się do trudnych warunków. 

 

Drzewo Matuzalema jest najstarszym żywym  

organizmem na naszej planecie. Wyjątkowa  

odmiana sosny powstała 5 tysięcy lat temu i pamięta 

czasy, kiedy po ziemi chodzili ludzie pierwotni, j 

eszcze nie znający żelaza. Drzewo, które swą  

nazwę zaczerpnęło od najstarszego człowieka  

w Biblii, dziadka Noego, rośnie w Górach Białych  

w Kalifornii. 

 

Największym drzewem świata jest mamutowiec olbrzymi 

znajdujący się w Parku Narodowym Sekwoi w Kalifornii. 

Drzewo o nazwie Generał Sherman ma 1487 metrów  

sześciennych, 84 metry wysokości, 8 metrów średnicy  

pnia i waży 1200 ton.  

Najstarszym drzewem  

w Polsce jest cis pospolity  

z Henrykowa Lubańskiego  

(k. Lubania, woj. dolnoślą-

skie). Jego wiek szacuje się 

na około tysiąc trzysta lat. 

Pod ochroną jest od 1423 roku, 

kiedy to król Władysław Jagiełło  zabronił wycinania cisów. Na 

przestrzeni wieków nie brakowało sytuacji zagrażających drze-

wu - w XIX wieku pień został pocięty szablami Kozaków,  

a wichura pozbawiła drzewo odnogi zmniejszając jego obwód. 

Tegoroczna susza sprawiła, że drzewo zaczęło usychać.            

 

Szumią, szumią drzewa... 

Najstarsze drzewo w Polsce 

Drzewo Matuzalema 

Generał Sherman 

Opracowała Oliwia Baldy, kl. 5a 
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8 sposobów na złowienie czasu 
Przed nami kolejny tydzień roku szkolnego. Coraz więcej zadań, coraz mniej czasu. 

Przedstawię Wam kilka wskazówek na to co zrobić, aby się ze wszystkim wyrobić.   

 

1.Unikaj wszystkiego , co określamy mianem złodziei czasu. 

Unikaj zbyt częstego siedzenia na komputerze, komórce , telewizorze lub długich roz-
mów przez telefon , i na komunikatorach internetowych . Gdy ktoś dzwoni  do ciebie gdy 
odrabiasz prace domowe , to poproś o zadzwonienie za 30 min. 

2. Nie odwlekaj zadań 

Gdy rodzic cię prosi o wysprzątanie pokoju lub dbanie o porządek , wykonaj te polecenie 
w tym dniu a nie w następnym ,bo gdy obiecasz rodzicom wykonać tę prośbę jutro , nie 
będziesz miał czasu ma swoje zapotrzebowanie . 

3. Dobrze , by każdy dzień miał ustalony plan . 

Rozpisywanie planu dnia na kartce pozwoli Ci właściwie rozłożyć zadania i czas na pracę , 
naukę , zainteresowania , sport, rozrywkę, itp. Pamiętaj że gdy będziesz miał zaplanowa-
ny swój dzień ,nie będziesz zapominał o  ważnych sprawach . 

4.Wypoczynek jest ważny   

Jeśli jesteś nie wyspany lub niewypoczęty , bo np. długo siedziałeś wieczorem przed 
komputerem , to zapewne będziesz miej efektywnie i skutecznie wykonywał zadania. 

5.Miejsce, w którym odrabiasz lekcje , powinno być uporządkowane  

 Gdy odrabiasz lekcje nie trzymaj pod zasięgiem ręki gadżety elektroniczne ,żeby nie 
rozpraszały uwagi. 

6.Nie rób dwóch rzeczy jednocześnie  

Lepiej skupić się na jednej czynności , niż na dwóch jednocześnie. 

7.Trenning czyni mistrza 

Nauczysz się więcej gdy będziesz wykonywał zadania np. sudoku, dużo czytaj,  rozwią-
zuj testy i zadania matematyczne , rozwiązuj zadania logiczne. Bo one gimnastykują 
umysł i sprawiają , że na poważniejsze zadania poturbujesz mniej czasu. 

8. Podchodź systematycznie do nauki . 

Nie odkładaj na ostatnią chwile zadań domowych,  
nie stosuj zasady że uczysz się tylko przed  
sprawdzianem.  

 

 

Opracowała Amelia Kozak, kl. 5a 
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Nigdy nie jest za późno, aby zostać uczniem doskonałym i być po 
prostu sympatycznym, lubianym przez innych człowiekiem. Jak się 
okazuje, wcale nie jest to takie trudne. 

Chcący osiągnąć doskonałość uczeń powinien: 

1.Systematycznie i punktualnie przychodzić do szkoły i na lekcje. 

2.Być przygotowanym do zajęć i mieć odrobione zadanie domowe. 

3.Maksymalnie wykorzystać zajęcia do przyswojenia wiedzy. 

4.Starannie prowadzić zeszyty. 

5.Dbać o książki i  pomoce naukowe, zarówno swoje, jak i szkolne. 

6.Zachowywać się grzecznie tak na przerwach i podczas lekcji. 

7.Darzyć szacunkiem wychowawców, nauczycieli, pracowników 
szkoły i kolegów. 

8.Być koleżeńskim, współpracować z innymi. 

9.Nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie zażywać narkotyków ani 
dopalaczy– mieć swoje zdanie i nie dać się wciągać w uzależnienia.  

10.Brać udział w pozalekcyjnych zajęciach szkolnych. 

11.Nie wdawać się w bójki i konflikty, pomagać młodszym uczniom.    

12. Pamiętać o zasadach kultury na co dzień: używać słów dzień 
doby, do widzenia, dziękuję, proszę, 
przepraszam.  

13. Nigdy nie pozostawać obojętnym, 
jeżeli obok nas dzieje się coś         
niedobrego– zgłosić tą sytuację      
rodzicom lub nauczycielom. 
Opracowała Redakcja „Ósemczki” 
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Autor: Oliwia Baldy 

„ Mój jeden dzień na Olimpie ” 
Jestem bardzo wysoko. Unoszę się lekko nad ziemią . Jest to wierzchołek góry Olimp.  

Miejsce , gdzie niebo się styka z ziemią. To tutaj spotykają się bogowie greccy.  

Spoglądając widzę wielką  i ciemną otchłań – mieszaninę ziemi, wody ,ognia i  powietrza,  z której 

wyłonili się Uranos  i  Gaja , a potem inni bogowie. Moim oczom ukazał się  władca ziemi i nieba , 

ojciec wszystkich bogów. Silny i mądry obrońca skrzywdzonych i biednych - Zeus. Poprosił mnie, 

abym odnalazła sprawcę, który odważył się skraść święty ogień. Prawdopodobnie był to człowiek  

mądry i  sprytny,   wynalazca, przyjaciel ludzi. 

        Gdy  zeszłam na ziemię zobaczyłam, że w jednej z chat unosi się dym. Domyśliłam się , że  

w  tym domu ukrył się złodziej. Wchodząc tam poczułam blask, światło i ciepło  bijące z ogniska, 

unoszący się zapach pieczonego mięsiwa i świeżo ulepione ozdoby gliniane. Niestety , nikogo nie  

było w środku. Postanowiłam więc iść dalej. 

       Nagle nad moją głową ,wysoko w powietrzu przelatywał olbrzymi ptak, który wyglądał jak  

człowiek. Kiedy wytężyłam wzrok zobaczyłam dwie osoby szybujące bardzo blisko słońca. 

W pewnym momencie zobaczyłam jak jeden z nich zaczyna gwałtownie spadać. Jego skrzydła i pióra, 

z których były zrobione rozleciały się w powietrzu i z szybkością zaczął się zbliżać do ziemi.  

Pomyślałam , że nie posłuchał rad swojego i wzbił się zbyt wysoko ku słońcu. Poniósł on śmierć na 

miejscu. Zapłakany Dedal poleciał dalej. Ja, również musiałam się z tego miejsca oddalić ponieważ 

bardzo bałam się śmierci. 

         Hades bóg świata podziemnego i umarłych był przerażający i miał psa o trzech głowach –  

Cerbera. Idąc dalej spotkałam siedzącego pod drzewem 

Cydru bardzo smutnego wędrowca. Wiedział on  

bowiem ,że spotka go okrutny los. Będzie za kilka dni 

wisiał przykuta do skały, a wygłodniały orzeł będzie 

wyjadać mu wątrobę, która co noc będzie odrastać . 

Czekają go straszne tortury, które przyjdzie mu zapłacić 

za przyjaźń z ludźmi. Zeus  był bowiem bardzo  

okrutny . Za nieposłuszeństwo, gadatliwość oraz zdradę 

tajemnicy boskiej, ukarał surowo Syzyfa , który przez 

całą wieczność musi toczyć swój głaz na wierzchołek 

góry. A gdy zbliża się do szczytu , głaz wyślizguje mu 

się z rąk i stacza na sam dół. 

           W tym momencie chciałabym się stać niewidomą 

Temidą z wagą w rękach, która sprawiedliwie mogła by  

osądzić Prometeusza i wydać wyrok dla sprytnego  

i smutnego wędrowcy. 



Po zakończonych lekcjach 
wcale nie trzeba nudzić się  
w domu. W naszej szkole 
uczniowie mogą rozwijać  
swoje pasje i zainteresowania 
uczęszczając na zajęciach  
i kołach zainteresowań. Jest 
ich naprawdę dużo i każdy 
znajdzie coś dla siebie. 

Oto lista zajęć  
pozalekcyjnych : 

 

Koło dziennikarskie  

Koło taneczne  

Chórek „Nutki Elutki”  

 Koło plastyczne  

Koło ekologiczne 

Koło przyrodnicze 

Zajęcia wokalne 

Zajęcia czytelniczo–  

medialne 

Koło teatralne –kl.4-6 

Koło matematyczne 

Zajęcia szachowe 

 MOS 

Koło komputerowe –  

kl. I-III 

Klub europejski 

Koło teatralne –  

kl. 1-3 

SKS 

Tańce 

Koło informatyczne  

i telewizja szkolna 

 

Rozmawiają dwaj uczniowie: 

- Czym zajmuje się  
piosenkarz? 

- Śpiewa. 

- A czym zajmuję się  
kucharz?  

- Gotuje. 

- A co robi pilot?  

- Włącza telewizor!  

Przewodnik po szkole – koła zainteresowań 
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POGADUCHY UCZNIÓW 

Wiesz, czasem mnie  
ogarnia wielka ochota, 

żeby się pouczyć. 

-I co wtedy robisz? 

-Czekam, aż mi przejdzie. 

ZŁE WIEŚĆI 

Jaś odwiedził chorego 
nauczyciela w domu. Na 
następny dzień koledzy 
wypytują chłopaka : 

- I co? Co z nim? 

- Och ! Bardzo źle-mówi 
Jaś. 

-Jutro wraca do szkoły. 

- Co malujesz?  

- Kozę na trawie. 

- A gdzie trawa? 

- Koza ją zjadła. 

- Ale kozy też tu nie ma! 

- A po co ma 
być, jak już 
trawy nie ma. 

 

Opracowała Julia Mujstra, kl. 5b 
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Opracowała: Patrycja Morga, kl. 5b 

Co oznaczają symbole na opakowaniach? 

Dbaj o czystość 

Opakowanie do ponownego wykorzystania  

Opakowanie łatwopalne  

Opakowanie związane z żywnością  

Podstawowy symbol, który powinien znaleźć się na  
każdej zabawce to standardowy znak CE, który wysta-
wiany jest przez samego producenta. Mówi o zgodności 
z europejskimi normami technicznymi. 

Symbol oznacza, że nie przeprowadzano podczas wytwa-
rzania danego produktu doświadczeń na zwierzętach 

Przedmiotów z tym znakiem nie wolno wrzucać 
do zwykłego pojemnika, np.. baterii 

Substancja szkodliwa 

Często kupując coś w sklepie widzimy, że na opakowaniu jest wiele różnych symboli.  
Czy zastanawialiście się, co one oznaczają? Okazuje się, że zawierają wiele cennych  
informacji. Warto się z nimi zapoznać. Prezentuję wam kilka z nich, badzo często  
spotykanych. Jest ich oczywiście o wiele więcej. Jeżeli nie jesteście pewni, co oznaczają, 
zawsze możecie zajrzeć do Internetu.  



Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do świę-
ta zmarłych, obchodzony w wielu krajach nocą 31 października, czyli 
przed dniem Wszystkich Świętych. 

Skąd się wzięło HALLOWEEN? 
Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat temu w ten dzień 
żegnano lato, witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Celtowie wierzyli, iż w dzień 
Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś duchom,  
zarówno złym jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do świata żywych. Duchy przodków 
czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś odstraszano. Sądzi się, iż właśnie z potrzeby 
odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne 
stroje i zakładania masek.  

Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Bry-
tanii. Mimo że dzień nie jest świętem urzędowym, cieszy się w tych krajch po święcie Bożego 
Narodzenia największą popularnością. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. 

Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi 
zębami. Inne popularne motywy to duchy, demony, czarownice, trupie czaszki itp. 

Do zabaw w Halloween zalicza się  zabawa cukierek albo psikus (ang. trick or treat). Dzieci 
chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce 
dać cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa.  

Słowniczek angielsko– polski małego upiora: 
Ghost – duch 

Vanpire – wampir 

Jack o`lantern – lampion 

Graveyard – cmentarzysko 
Witch – czarownica   
Pumpkin– dynia     
Opracowała: Weronika Kaczalska, kl. 5b 

 


