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Ten Listopad to dziwny miesiąc! Najpierw przymrozki , potem ocieplenie , raz wiatry, raz
śnieg i deszcz , raz słońce! I pomyśleć, kto najbardziej odczuje te zmiany pogody?
Oczywiście święci: Andrzej i Mikołaj! Święta obu przypadają na ów niefortunny czas
przeskoków od jesieni do zimy.
Święty Andrzej ! To ma jeszcze jakieś wyjście - żeby lać wosk, nie musi wychodzić z domowego
zacisza. Ale ten biedny staruszek - Mikołaj!
Nie martw się dziadziu! Jesteśmy z Tobą!

„A TY, STARY MIKOŁAJU,
O WSZYSTKICH PAMIĘTAJ ŻEBY
NIE BYŁ NIKT SKRZYWDZONY
W TE ZIMOWE ŚWIĘTA”
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W NUMERZE:

v Andrzejkowe wróżby.
v Sonda Mikołajkowa.
v Sowa Mądra Głowa.
v Wyniki konkursów przedmiotowych.
v Serwis informacyjny.
v Szkolna Lista Przebojów.
v Humor.
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Listopad - Andrzejki - dzień jedyny w swoim
rodzaju
św. Andrzej uchyla rąbka tajemnicy wszystkim
pannom. Za sprawą wróżb podpowiada dziewczętom, co je czeka w przyszłości – kiedy
wyjdą za mąż i kim będzie ich przyszły wybranek.
Tego dnia- zgodnie z tradycją

Oto najpopularniejsze andrzejkowe wróżby, przy których będziecie się świetnie bawić przez cały wieczór:
· przez dziurkę od klucza lejemy roztopiony wosk do miseczki z zimną wodą i analizujemy kształt
woskowego obrazka.
· ustawiamy buty (koniecznie z lewej nogi) rzędem jeden za drugim, właścicielka buta, który pierwszy
przekroczy próg, pierwsza stanie na ślubnym kobiercu.
· przed trzema spodeczkami chowamy obrączkę, monetę i różaniec, czwarty spodeczek pozostawiamy
pusty; spodeczki zamieniamy miejscami i wybieramy jeden z nich: jeżeli trafimy na obrączkę – czeka
nas miłość (ślub), na różaniec – życie w klasztorze, na monetę – duże pieniądze (pusty spodek – nowy
rok nie przyniesie nic nowego.)
· zanim pójdziemy spać, pod poduszkę chowamy karteczki z wypisanymi imionami chłopców, rano
wyciągamy karteczkę z jednym imieniem, właśnie takie imię będzie nosił przyszły małżonek.
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· mieszamy łyżeczką fusy po kawie (herbacie), ich układ podpowie nam, co czeka nas w przyszłości.
Bawcie się dobrze !
Bakałarza.

Redakcja

Mikołajki - dzień obdarowywania dzieci
prezentami.
Wierzycie w Św. Mikołaja? Na pewno TAAAK. Wyobraźcie sobie noc grudniową, kiedy
gwiazdy świecą najjaśniej. Wówczas ten biedny staruszek idzie z nieba, serce mu się weseli,
bo ma dla wszystkich mnóstwo prezentów.
6 XII – jednego dnia odwiedzi i obdaruje 378 milionów dzieci na całym świecie. Przyjmijmy,
że każdy prezent waży 1 kg zatem staruszek będzie dźwigał 378 tys. ton. ,
Bądźcie dla niego wyrozumiali!!
Z pewnością serca wam mocniej biją, ale niestety, musicie jeszcze trochę poczekać.
Przypomnijmy, że swoje prośby możecie jeszcze kierować na adres:
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Święty Mikołaj

Przynosi prezenty,
właśnie do niego
napisałem list.

96930 Rovaniemi
Finlandia

Jakub kl. V

Jest spoko! Jego sanie ciągną
renifery, a jak nie ma śniegu jeździ
bryczką.

Święty Mikołaj jest fajny i ma
dużą brodę.
Pan K. Adamczyk

Jakub K. kl. V

A OTO CO WIEDZą I MYśLą O MIKOłAJU WASI KOLEDZY I KOLEżANKI….. ORAZ NAUCZYCIELE…………..
Kojarzy mi się z długą brodą
i worem pełnym prezentów.
Mikołaj był dobrym człowiekiem, bo obdarowywał
biednych prezentami i darami. Pozdrawiam go i
dziękuję za prezenty.

Łucja kl. VI
Nie wierzę w Mikołaja, ale
chętnie przyjmuję prezenty.

Magda kl. VI

Jakub kl. VI

Był wrażliwy, miał miękkie serce, dlatego
rozdawał biednym prezenty …..

W dniu jego urodzin – 6 grudnia
otrzymujemy od niego prezenty, chyba
ma fabrykę zabawek.

Michał kl. VI

Dominika kl. VI
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Podobno święty Mikołaj
wskakuje do naszych domów
przez komin ?

Święty Mikołaj rozdaje także rózeczkizwłaszcza niegrzecznym dzieciom ..
Marianka kl. VI

Piotrek kl. VI
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a) 113
b) 123
c) 111
4. Kto był dowódcą I Brygady Legionów Polskich?
a) Kazimierz Sosnowski
b) Józef Piłsudzki
c) Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Sprawdź swoją wiedzę w quizie
historycznym!

1. Dlaczego dzień 11 listopada 1918 roku ogłoszono dniem
odzyskania Niepodległości przez Polskę?
a) W tym dniu zakończyła się I wojna Światowa,
b) Tego dnia wojska niemieckie i austriackie opuściły ziemie
Polskie,
c) 11 listopada 1918r. Rada Regencyjna przekazała Józefowi
Piłsudzkiemu komendę nad odradzającym się wojskiem
polskim.
2. W którym roku miał miejsce I rozbiór Polski?
a) 1821
b) 1771
c) 1772
3. Po ilu latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość?

5. Patriotyzm to:
a) Postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej
Ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar,
b) prąd filozoficzny, etyczny i kulturowy,
c) postawa społeczno-polityczna uznająca naród za
najwyższe dobro w sferze polityki.
6. Powstanie styczniowe wybuchło w roku;
a) 1772
b) 1862
c) 1863
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- Pierwszy konsul Republiki Francuskiej w latach 17991804…..

7. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej, wpisując w
puste miejsca cyfry od 1 do 4
Turcy zdobywają Kamieniec Podolski ……..
Potop szwedzki ……
II rozbiór Polski ……
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja …..
8. „Mazurek Dąbrowskiego” powstał:
a) W Rosji
b) w Polsce
c) we Włoszech
9. III rozbiór Polski miał miejsce w roku:
a) 1772
b) 1795
c) 1793
10. Kim był Napoleon Bonaparte? Zaznacz F (zdanie fałszywa)
lub P(zdanie prawdziwe).

- Filozof grecki, pochodził z wyspy Samos……
- Powieściopisarz francuski….
11. O którą granicę Polski Polacy musieli toczyć walki w 1920 r.?
a) wschodnią
b) zachodnią
c) południową

Główka pracuje , nagroda wyskakuje !!
Poprawne odpowiedzi należy wrzucać do skrzynki w Sali nr 9 SP ! Na zwycięzcę (wyłonionego w
drodze losowania) czeka oczywiście CZEKOLADKA !

9

Bakałarz nr 3

SERWIS INFORMACYJNY
10 listopada w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę. Uroczystość ta przypomniała nam o jednym z najważniejszych wydarzeń naszej historii.
Koniec I wojny światowej i klęska zaborców pozwoliły nam przypomnieć o swych prawach do wolności.
Przypomniały nam o tym patriotyczne wiersze i pieśni, które recytowali i wyśpiewali uczniowie klas IV-VI.
Najbardziej wzruszyła nas melodia I Brygady i Marsz Legionów Polskich.
Dumni jesteśmy, że płynie w nas Polska krew. Udowodniliśmy to śpiewając cztery zwrotki Hymnu
Państwowego.
Akademię przygotowały pani Agnieszka Glapińska

i pani Bogusława Matusiewicz-Faron wraz z uczniami

Dziękujemy !!

10

klas IV – VI.

Bakałarz nr 3

Październik to także okres wytężonej pracy umysłowej. Bowiem w tym miesiącu odbyły się szkolne
etapy konkursów przedmiotowych przygotowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Wzięli w nich udział uczniowie klas IV-VI.
20 października z zadaniami matematycznymi zmagało się 20 uczniów. Najwyższy wynik
uzyskała D. Majerska -21pkt, zaś R. Warzecha zdobył 17pkt, P. Madziar 16pkt.
21 października test przyrodniczy rozwiązywało 15 uczniów, najlepsze wyniki uzyskali:
P. Madziar –klasa VI (44pkt),
R. Warzecha –klasa VI (40pkt)
K. Bielak –klasa V (40pkt)
D. Majerska –klasa VI (39pkt)

26 października 9 uczniów przystąpiło do Małopolskiego Konkursu Biblijnego. Jednakowy wynik
(23pkt.) uzyskali A. Mróz –klasa V oraz K. Majerski –klasa IV a.
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Małopolski Konkurs Humanistyczny odbył się 28 października. Test polonistyczny rozwiązywało 16
uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się D. Majerska z kl. VI, zdobywając 44pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, a Dominice życzymy
powodzenia w etapie rejonowym J
AKTUALNOŚCI SPORTOWE

* 25 PAŹDZIERNIKA w Łącku odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej, w którym udział
wzięło 9 – ciu chłopców klas IV – VI w składzie: K. Groński, K. Pierzchała, J. Groński,
P. Madziar, K. Kurzeja, S. Majerski, K. Fudala, R. Warzecha, D. Groński. Drużyna zajęła
VI miejsce. Wszystkim uczestnikom turnieju oraz opiekunowi Panu Krzysztofowi Dudzie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

UWAGA !!! NAJBLIŻSZE ZAWODY SPORTOWE!!!
*

4 grudzień w Zagorzynie odbędzie się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców,

*

11 grudzień w Łącku Turniej Mini Koszykówki dziewcząt, zaś ten sam turniej dla chłopców odbędzie się 18 grudnia.

*

8 styczeń 2011 – Zagorzyn – Turniej Unihokeja dziewcząt, 15 styczeń – chłopców.
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Trzymamy kciuki !!!

Oto wynik Waszego głosowania na ulubioną piosenkę :
Miejsce 1. Shakira- „Waka Waka”
Miejsce 2. Eminem feat Rihanna- „Love the way you life”
Miejsce 3. Lady Gaga- „Alejandro” & Akon- „Oh Africa”
Miejsce 4. Yoland Be Cool& DCUP „We no speak Americano” & Keri Hilson „I like”
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Głosuj na naszej liście przebojów!
Kliknij z Ctrl

1.Shakira- „Waka waka”
2.Alexandra Bruke- „Broken heels”
3.Travie McCoy ft. Bruno Mars „Bilionare”
4.Shakira- „Loca”
5.Tinhy Stryder ft. N-Dubz- „Number One”
6.Rihanna- „Only girl”
7.Mohobi- „Bumoy Ride”
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Jaki jest efekt długiego oglądania „M jak miłość”
Mroczki przed oczami.
***
Mały gołąb pyta mamy.
- Mamo skąd się biorą gołąbki?
- Z kapusty.
***
Lekarz do pacjenta:
- Ma pan kamienie w woreczku żółciowym, piasek na nerkach i zwapnienia w płucach….
- Jak mi pan doktor powie, gdzie mam tapety?
-Ok. to zaczynamy remont.
***
- Wiesz mamo Kazio przyszedł wczoraj brudny do szkoły i pani za karę wysłała go do domu.
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- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała klasa przyszła brudna.
***

Dużo

od

życzy Zespół Redakcyjny oraz opiekunowie.
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