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https://sp5kg.pl/
1. Robisz z niego szarlotkę
2. W andrzejki panna szuka…..
3. Grasz nimi w „Piotrusia” lub wróżysz z nich
4. Miesiąc, w którym przypadają Andrzejki
5. Zła lub dobra, dzięki niej poznasz przyszłość, jest ich wiele podczas
wieczoru andrzejkowego
6. Lata na miotle i towarzyszy jej czarny kot
7. Wróży z ręki. Była nią Esmeralda z filmu „Dzwonnik z Notre Dame”
8. Znak zodiaku lub niezamężna kobieta
9. Lejesz go przez dziurkę od klucza
10. Napisane na karteczkach i włożone pod poduszkę. Występuje w parze z
nazwiskiem.
https://www.multibiblioteka.waw.pl

CZASOPISMO DLA KLAS IV - VIII
W numerze:
Z życia szkoły, Halloween i Dziady, Ciekawostki o jesieni,
Chwila koncentracj - KONKURS!!, Andrzejki – dawna
tradycja, która warto odswiezyc, Smiech to zdrowie,
KONKURS na suchara!!, mmm…pychota, Swiat dobrej
ksiazki.

Zespół redakcyjny: uczniowie VIII d
oraz Aneta Żarska, Aleksandra Pietrzak i Magdalena Kik
Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV – VIII do współpracy
z redakcją gazetki i wspólnego redagowania kolejnych numerów.

PAZDZIERNIK 2021 r.

Projekt edukacyjny "Empatyczna Klasa"
Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu
„Empatyczna Klasa”. Głównym celem Projektu jest kreowanie
u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy
oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych
innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.
Uczniowie klasy VI B z panią Anią Mojsiewicz oraz klasy VII a
z panią Julitą Adamowicz i Sylwią Szymańską w październiku
realizowali pierwsze zadanie projektu jakim było otwarte i głośne
mówienie o empatii. Był to Tydzień Empatii. W ramach tego
zadania uczniowie tworzyli plakaty, hasła o empatii, oglądali
filmiki, przedstawiali scenki i promowali hasła na korytarzu
szkolnym. Rozmawiali i rozmyślali o empatii i życzliwości w zaciszu
lasu i przy pomocy cudownych alpak.
Pracowali w grupach, parach oraz indywidualnie. Wszyscy byli
bardzo mocno zaangażowani w tworzenie prac wykorzystując
narzędzia i zasoby cyfrowe oraz technologie informacyjnokomunikacyjne.

EdB w praktyce
W ramach lekcji Edukacji dla bezpieczeństwa uczniowie
uczestniczyli w szkoleniu przeciwpożarowym. Celem
przeprowadzonych zajęć było zapoznanie uczestników
z najważniejszymi zagadnieniami z zakresu ochrony
przeciwpożarowej w tym zasadami postępowania w razie
powstania pożaru oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i na pewno
zostaną powtórzone za rok.

Marysia znów na podium!
W dniach 23-24 października
nasza uczennica z klasy 4b brała
udział w ogólnopolskich zawodach
pływackich w Szczecinie ,,Otylia
Swimm Cup”. Kciuki za nią trzymała
sama olimpijska mistrzyni w
pływaniu- Otylia Jędrzejczak.
Zawody odbywały się na Floating
Arenie w Szczecinie. Brały w nich
udział 23 drużyny z całej Polski.
Były kluby sportowe m.in.
z Koszalina, Poznania, Wrocławia,
Warszawy, Torunia, Gdańska, Łodzi i innych miast słynących
ze znakomitych klubów pływackich z wieloletnimi tradycjami.
Marysia reprezentowała Kołobrzeg. Zajęła 7 miejsce w stylu
dowolnym na 50m i 8 miejsce w stylu dowolnym na 100 m.
O zwycięstwo walczyło ponad
1000 dzieci! Gratulujemy
Marysi wspaniałych wyników i
trzymamy mocno kciuki za
kolejne zwycięstwa!

Dzieje się tak za sprawą ograniczonego dostępu do słońca, jeśli
jest mało słońca liście nie mają odpowiedniej ilości chlorofilu,
dlatego żółkną. Zapewne teraz zastanawiasz się, dlaczego
zmieniają kolor na żółty. Ponieważ wytwarzają wtedy inne
barwniki takie jak karoten. Jest to barwnik pomarańczowy.
Czy wiesz dlaczego jesienią drzewa
zrzucają liście?
Drzewa pozbywają się liści, aby nie
tracić wody podczas zimy. Drzewa
doskonale wiedzą, kiedy mają
odciąć wodę od gałązek za sprawą długości
dnia, gdy poznają, że dzień jest krótszy drzewa automatycznie,
za pomocą przegrody w gałązce odcinają dopływ wody i listki
spadają z drzewa.

Kiedy na naszej półkuli północnej zaczyna
Jesień to specyficzna pora roku. Albo się ją kocha albo
nienawidzi. Lecz każdy musi ją tolerować,
ponieważ co roku gości ona w Polsce 😊
Czy wiesz dlaczego jesienią liście zmieniają
kolor z zielonego na pomarańczowy lub
brązowy?

się jesień, to na półkuli południowej w
tym samym czasie rozpoczyna się wiosna.
Dzieje się tak, ponieważ pory roku
zależą od tego, jaka ilość promieni
słonecznych dociera do ziemi w
konkretnym czasie.

Czy wiesz, że listopad jest najbardziej pochmurnym miesiącem w
całym roku? Zazwyczaj wtedy następuje załamanie pogody, które
skutkuje tym, że nasze samopoczucie staje się gorsze… ale mamy
dla Was kilka porad, dzięki którym Wasz listopad może być
bardziej pozytywny niż się wydaje 😊

Pięć pierwszych osób, które prawidłowo rozwiążą
trzy „zapałkowe” zagadki zostaną nagrodzone 😊
Z gotowymi rozwiązaniami zapraszam do Pani Oli Pietrzak z 5b
😊



Przełóż dwie zapałki, by powstały trzy trójkąty
równoboczne.



Przełóż trzy zapałki, aby otrzymać trzy kwadraty.

Odp.: ……….

Andrzejki – dawna tradycja,
którą warto odświeżyć

czytelny i pobudza wyobraźnię. Uwaga – wosk tradycyjnie lejemy
przez dziurkę od klucza!

Wyścig butów

Andrzejki, jędrzejówki, jędrzejki. Obchodzone były w Polsce w
noc z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Z biegiem
czasu stały się głównie pretekstem do brania udziału w imprezach
tanecznych, które z ich dawną formą mają niewiele wspólnego.
Tymczasem tradycja andrzejkowych wieczorów sięga
zamierzchłych czasów. Pierwsze pisemne wzmianki o tym święcie
pochodzą z XVI wieku. Warto dodać, że obrzędy z nimi związane
daleko wykraczają poza znane nam lanie wosku i tańce. Święty
Andrzej patronował pragnącym miłości pannom, zaś patronką
chętnych na ożenek kawalerów była św. Katarzyna (4 listopada). Z
biegiem czasu andrzejki wchłonęły obchody katarzynek, a chłopcy
zaczęli świętować razem z dziewczętami.

Lanie wosku
Tej tradycji raczej nie trzeba nikomu
przypominać – chodzi o to, aby wylać na
wodę gorący wosk, a następnie w jego
kształcie doszukać się symboli i je
zinterpretować. Pomocny może się tu
okazać cień naszego woskowego tworu – rzucony na ścianę jest

W andrzejkowy wieczór możemy też urządzić wyścig butów.
Chodzi o to, żeby lewe buty uczestników ustawić rządkiem w
kącie pokoju. Następnie powinniśmy przestawiać je tak, aby
ostatni but „wskakiwał” na pierwsze miejsce i tak aż do momentu,
kiedy któryś z butów dotknie progu. Osoba, która jest
właścicielem tego buta będzie wedle wróżby tą, która pierwsza
wyjdzie za mąż lub ożeni się.

Rzut trzewikiem
Inną popularną wróżbą wykorzystującą obuwie był rzut butem.
Uczestnik zabawy odwracał się tyłem do drzwi, a następnie rzucał
za głowę lewy trzewik. But, który upadł podeszwą do podłogi i był
skierowany czubkiem ku drzwiom, zwiastował pannom i kawalerom
rychłą zmianę stanu cywilnego. Tu mamy praktyczną radę – w celu
uniknięcia szkód, koniecznie zamieńcie ciężkie buty na kapcie.

Cztery filiżanki
Pod trzy z czterech filiżanek wkładamy: obrączkę, listek i
monetę. Pod czwartą nie umieszczamy nic. Zamieniamy miejscami
filiżanki, a następnie wybieramy jedną z nich. Obrączka oznacza
miłość, listek – małżeństwo, moneta zaś – bogactwo. Możemy użyć
większej liczby filiżanek i umieścić tam też inne drobne
przedmioty (np. klucz symbolizujący przeprowadzkę, kostkę cukru
oznaczającą słodkie i beztroskie życie itd.). Jeśli trafimy na
pustą filiżankę, w najbliższym czasie najprawdopodobniej nie
zmieni się nic.

Najdłuższa obierzyna
Do tej zabawy musimy przygotować
tej samej wielkości jabłka, które
następnie uczestnicy będą obierali.
Komu uda się uzyskać najdłuższą
obierkę, tego związek będzie miał
najdłuższy staż. Zabawa może mieć ciąg dalszy – każdy uczestnik
rzuca swoją obierzynę za siebie i w kształcie, w jaki się ona ułoży,
może dopatrywać się litery, która będzie inicjałem jego przyszłej
miłości. Karteczki pod poduszką Na małych karteczkach
wypisujemy imiona (mogą to być najpopularniejsze imiona płci
przeciwnej lub kolegów i koleżanek). Karteczki składamy,
umieszczamy pod poduszką i zostawiamy na noc. Rano wyciągamy
pierwszą lepszą karteczkę – imię na niej zapisane będzie imieniem
naszego przyszłego ukochanego albo przyjaciela na całe życie.

Serce z imionami
Wycinamy dwa papierowe spore serca. Na
jednym z nich wypisujemy popularne imiona
żeńskie, na drugim – męskie. Jedna osoba
przytrzymuje serce, a uczestnicy
przekłuwają (oczywiście z drugiej strony,
tak, aby nie widzieć imion) papier. Imię, w
które uczestnik trafi szpilką, będzie
imieniem jego przyszłej żony lub męża.

Rzucanie monetą

Każdy uczestnik wybiera monetę o dowolnym nominale. Następnie
musi pomyśleć życzenie i trafić monetą do naczynia napełnionego
wodą umieszczonego w odpowiedniej odległości (nie może stać ono
ani za blisko, ani za daleko). Kto trafi do miski z wodą, tego
marzenie na pewno się spełni.

Jakie miasto żegna się z ryżem?
Paryż.
*
Po co idzie ubezpieczyciel do lasu?
Polisa.
*
Dlaczego drzewo jest niemądre?
Bo porąbane!
*
Ile zarabia mechanik samochodowy?
4 koła.
*
Dlaczego woda nie zdała egzaminu?
Bo oblała.

Wymyśl suchara i wyślij na pocztę
sp5gazetka645@gmail.com
Czekamy do 12 listopada.
Na pięć pierwszych osób, które przyślą suchara
czekają słodkie niespodzianki :-)
Ważne!!!!! 1.pamiętaj podpisać się 2.nie używaj wulgaryzmów.

Przygotowanie
Mąkę, proszek budyniowy i proszek do pieczenia mieszamy
dokładnie w misce.
Dodajemy resztę składników (jajka, jogurt naturalny oraz
ksylitol) i mieszamy energicznie trzepaczką rózgową,
aż składniki dokładnie się połączą.
Na bardzo dobrze rozgrzaną, suchą patelnię wykładamy po
1 łyżce masy. Smażymy z obu stron i podajemy ze swoimi
ulubionymi dodatkami.
https://zdrowejestczadowe.pl/puszyste-fit-placuszki-jogurtowo-budyniowe-zdrowe-sniadanie-w-15-minut/

Porcje: 3 Czas przygotowania: 15
Składniki
1 opakowanie (40 g) budyniu waniliowego bez cukru
100 g mąki kukurydzianej
1 łyżeczka proszku do pieczenia
2 jajka
150 g jogurtu naturalnego
2 łyżki ksylitolu
Do podania: ulubione owoce świeże lub mrożone,
miód/syrop klonowy/syrop z agawy, jogurt naturalny

4 cytryny
1 pomarańcza
1 garść świeżej mięty
100 g cukru
1 l wody niegazowanej (jeśli lubisz wodę gazowaną,
możesz ją wymieszać pół na pół z niegazowaną)
Z owoców wyciśnij sok, przelej przez sitko, aby pozbyć się pestek.
Miętę utrzyj z cukrem w moździerzu lub w wysokim naczyniu (wtedy
użyj łyżki).
Do dzbanka przelej sok z owoców. Dodaj miętę utartą z cukrem i wodę,
wymieszaj.
Lemoniada smakuje najlepiej, gdy jest schłodzona (jeśli nie masz czasu
na chłodzenie, dodaj po prostu kilka kostek lodu).
https://aniastarmach.pl/przepis/najlepsza-lemoniada/

J.K. Rowling. Atutem tej publikacji są piękne ilustracje autorstwa
Tomislava Tomica. (opis wydawcy)

Nie możesz rozstać się z Harrym
Potterem? Nie jesteś jedynym
czytelnikiem, który tak czuje.
J.K. Rowling spieszy z książką,
która ponownie pomoże Ci przeniknąć
do świata magii, fantazji i tajemnic
związanych z nadprzyrodzonymi
mocami. Odkryj świat baśni Barda
Beedle’a, które właściwie są zbiorem
pięciu odrębnych historii,
wzbogaconych o komentarze samego
Albusa Dumbledore’a. Nad przekładem
czuwała Hermiona Granger. To gratka
dla sympatyków i zagorzałych fanów
przygód postaci z Hogwartu. Czy
pamiętasz przytoczoną przez Hermionę
historię o trzech mężczyznach, którzy napotkali na swojej drodze
Śmierć? Pojawiają się oni i w tej książce, w baśni zatytułowanej po
prostu Opowieść o trzech braciach. Jest ona kluczowa dla fabuły cyklu
o Potterze, ale stanowi także integralny element Baśni Barda Beedle’a.
Nawiązania do innych opowieści z Baśni… uważny czytelnik i fan
Harry’ego Pottera odnajdzie bez trudu. Jeśli gustujesz w powieściach
fantasy i science fiction, książka Baśnie Barda Beedle’a to dobry wybór
dla Ciebie! Przyjemność z poznawania świata czarodziejów będą
czerpali także i ci czytelnicy, którzy jeszcze nie znają innych powieści

Nastolatki nie mają łatwo. Na
każdym kroku wyzwania. Przemek
Staroń przybywa ze wsparciem!
Nauczyciel Roku 2018, psycholog,
nauczyciel etyki i filozofii,
nominowany do Global Teacher
Prize, czyli „nauczycielskiego
Nobla”, fan Harry’ego Pottera
i klocków Lego zebrał od młodych
ludzi pytania i wątpliwości, z
którymi się borykają. Czy to źle
być smutnym? Czy warto się
zakochiwać? Jak znieść porażkę?
Co się stanie, jak wyjdę przed
szereg? Dlaczego wygląd jest taki
ważny? Następnie odpowiedział
na te pytania – opierając się na
swojej wiedzy psychologicznej
oraz na historiach bohaterów znanych z książek i filmów. Są wśród nich
postacie z „Harry’ego Pottera”, „Władcy Pierścieni”, „Stranger Things”,
„Gwiezdnych Wojen” czy Avengersów. „Szkoła bohaterek i bohaterów”
to poradnik psychologiczny, który czyta się jak powieść przygodową!
(opis wydawcy)
https://najlepsze-ksiazki.pl/najlepsze-ksiazki-dla-mlodziezy/

