GAZETKA SMYKA
SMYKA
Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt
z wypracowaniem domowym i mówi:
-Same błędy! Znów niedostateczny!
Jasio mruczy pod nosem:
-Biedny tato...

Jasio przynosi do domu torbę pełną
jabłek.
Mama pyta go:
-Skąd masz te jabłka?
Na to Jasiu:
-Od sąsiada.
-A on wie o tym? – pyta mama.
-No pewnie, przecieŜ mnie gonił!
Kazik staje przed ojcem i oznajmia:
- T ato, dzisiaj w naszej szkole
odbędzie się zebranie,
w którym wezmą udział: nasza pani,
dyrektor szkoły i ty…

Dwaj chłopcy podbiegają do
policjanta.
- Panie władzo, szybko, nasz
nauczyciel!
- Co się stało? Napadli go?
- Nie, on nieprawidłowo
zaparkował.

Z naszego podwórka
Prostokąt róŜni się od kwadratu tym, Ŝe raz jest wyŜszy a raz szerszy.







nie byłoby
szkoły,
a bez szkoły
nie byłoby
nauczycieli”

Na lekcji geografii nauczyciel pyta
Kazika:
-Która rzeka jest dłuŜsza: Ren czy
Missisipi?
- Oczywiście Missisipi.
-Doskonale. A czy wiesz o ile
dłuŜsza?
- Dokładnie o sześć liter.

Humor przygotowały: Basia Rybka,
Ania Czech, Sylwia Grzegorczyk
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„Bez uczniów

Witold Gombrowicz

W NUMERZE

Jaś mówi do sąsiadki:
-Znalazłem pani kanarka.
-AleŜ Jasiu, to jest kot.
-Wiem, ale kanarek jest w
środku.

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Październik 2006 nr 2

Z Ŝycia klas młodszych;
Kartka z kalendarza;
Wierszykarnia;
Nasza twórczość;
To i owo;
W co się bawić,
czyli sposób na nudę;
 Wieści biblioteczne;
 Zagadkowo; Humor;
 Dodatek: Stąd jestem,
stąd pochodzę.







Drodzy Czytelnicy!
Październik obfitował w wiele
wydarzeń. Odbyło się
Pasowanie na Ucznia, Dzień
Nauczyciela i chyba
najbardziej emocjonują ce
wydarzenie – testy
kompetencji.
O tych i innych wydarzeniach
przeczytacie w bieŜącym
wydaniu naszej gazetki.

Wszystkim Nauczycielom
Ŝyczymy wielu sukcesów w
pracy zawodowej, cierpliwości
cierpliwości
i uśmiechu.

25 IX – Wycieczka klas III do
Muzeum Przemysłu Naftowego
I Etnografii w Libuszy;
7 X – T esty kompetencji;
10 X – Pasowanie na Ucznia;
16 X – Dzień Nauczyciela;

Odczytane hasło zapisz na kartce, przyklej kupon konkursowy,
podpisz się. Karteczkę z rozwiązaniem w rzuć do skrzynki
Smyka w sali numer 4 do 14 listopada.

WKRÓTCE
20 X – wyjazd do T eatru
Groteska w Krakowie;

Wycieczka do
muzeum
25 września wybraliśmy
się do Muzeum Przemysłu
Naftowego i Etnografii w
Libuszy. Pani Anna Pabis
oprowadziła nas po salach
muzeum, pokazała nam
maszyny i urządzenia do
wydobywania
ropy
naftowej oraz róŜne stare
przedmioty z dawnych
czasów. Wysłuchaliśmy
równieŜ ballady libuskiej
w
Jej
wykonaniu.
Wycieczka była ciekawa
i pouczająca.
Uczniowie klasy III a

Pasowanie na ucznia
Dnia 10.10.2006 roku nasi koledzy i koleŜanki
z klas pierwszych złoŜyli ślubowanie. Jak
zwykle, zgodnie ze zwyczajem naszej szkoły
pierwszaki zaprezentowały część artystyczną,
po której złoŜyły ślubowanie, a następnie pani
dyrektor ogromnym ołówkiem pasowała ich na
uczniów.
My, starsi kole dz y i koleŜanki Ŝ yczymy im
samych dobrych ocen i miłych dni w nasze j
szkole.
Depcząc po Ŝółtych
dywanach z liści,
idą do szkoły
pierwszoklasiści.
KaŜdy z nich dźwiga
tornister spory,
a w tym tornistrze ksiąŜki, przybory.
JuŜ nikt „przedszkole"
na nich nie powie to są prawdziwi,
duzi UCZNIOWIE!

Praw idłow e rozwiązanie zagadki z numeru 1 brzmi:
Gdy jesień w raca, zaraz dni skraca.
Nagrody wylosowali: Justyna Rakoczy, Szymon Kosiba, Justyna
Has
Warchoł, Klaudia Grzegorczyk, Ola Wenc, Alek Karp, Angelika
Czech, Natalka Stawiarska, Dawid Paszyna, Klaudia Kosiba.

Mini sonda * Mini sonda
Przeprowadziliśmy małą mini sondę...

Zapytaliśmy uczniów klas drugich i
trze cich szkoły podstawowej, czy

„ Dlaczego – dlatego”
Celem tej gry jest otrzymanie zabawnych odpowiedzi na powaŜne pytania.
Zasady:
 W zabawie bierze udział co najmniej 3 graczy.
 KaŜdy gracz otrzymuje kartkę papieru i coś do pisania.
 Gra rozpoczyna się od zapisania przez graczy na kartkach pytań
rozpoczynających się od słowa „ dlaczego”.
ORZEŁ
 Kartkę składa się tak, by postawione pytanie było niewidoczne.
(w harmonijkę)
 Następnie przekazuje się ją sąsiadowi siedzącemu po prawej stronie oraz
zapisuje na otrzymanej kartce odpowiedź rozpoczynającą się od słowa
„dlatego”.
 Ponownie składa się kartkę i przekazuje dalej.
 Gracze zapisują na kartkach kolejne pytanie i gra toczy się dalej do
momentu, aŜ kartka wróci do właściciela.
 Na koniec kaŜdy z graczy
rozkłada kartkę i kolejno
głośno odczytuje
pytanie i znajdującą się
pod nim odpowiedź.
Prawie wszystkie
pytania i odpowiedzi
wywołują salwę
śmiechu.

Przykład

według nich testy kompetencj i były
łatw e, średnie, czy trudne?
Spośród 61 badanych
24 odpow i edzi ało, Ŝe test był łatwy,
33 oceni ło tes t jako średni, a 4
uczni ów stwi erdzi ło, Ŝe test był
trudny.
Na razie nie pozostaje
nicwiedzieć
innego, jak czekać
Tonam
warto
na wyniki.

Święto Szkoły
W tym roku obchodzimy 20 – le cie
nadania naszej szkole imienia prof.
Aleksandra Kosiby.
Z tej to okazji 26 paź dziernika
odbędzie się jubileuszo we ŚWIĘTO
SZKO ŁY.
PoniŜe j przedstawiamy program
urocz ystości.
00
 9 – Uroczysta Msza Świę ta
w Kościele Parafialnym w
Libuszy
 złoŜenie kwiatów na grobie
prof. Aleksandra Kosiby
 urocz yste otwarcie nowo
oddanych sal lekcyjnych
 wystąpienie Dyrektora
Szkoły i zaproszonych gości
 część artystyczna
w wykonaniu uczniów naszej
szkoły

Dzień Nauczyciela
16 paź dzie rnika o godz. 12.00
odbyła się uroczystość z okazji
Dnia Nauczyciela. Rozpoczęły ją
klasy starsze przedstawieniem,
które wywołało uśmiech na
twarzach
wszystkich
zgromadzonych. My równieŜ
przygotowaliśmy dla nauczycieli
krótki
występ,
po
którym
wręczyliśmy laurki wszystkim
pracownikom naszej szkoły.
W drugiej części spotkania zabrała
głos
Pani
Dyrektor,
która
podziękowała nauczycielom za
całoroczną pracę.
Uroczystość
zakończyła
się
wielkimi brawami.
SU

KOMUNIKAT
Składka na Radę Rodziców
wynosi:
20 zł – pierwsze dziecko
10 zł – drugie dziecko
Zapras zamy na stronę internetową
szkoły: www.zsplibusza.republika.pl

Wywiad z ...

Kartka z kalendarza


1 X – Międzynarodowy Dzień
Muzyki;
do pierwszaków
Nasza twórczośćList
Międzynarodowy Dzień Lekarza
 2 X – Międzynarodowy Dzień
 Zwierząt;
 14 X – Dzień Nauczyciela;
 15 X – Dzień Papieski;
 18 X – Dzień Poczty Polskiej;
 19 X – Dzień Ratownika;
 31 X – Halloween;

9 X mija 70 rocznica urodzin Agnieszki Osieckiej
poetki, pisarki, reŜyserki i dziennikarki,
autorki ponad dwóch tysięcy tekstów piosenek.

WKRÓTCE
1 XI – Wszyst kich Świętych

Wieczór z duchami czyli o tradycjach Halloween
Co rok u, dzień przed Świętem Zmar ły ch, 31 październik a, A meryk anie obchodzą
Halloween.
Nazwa Halloween oznacza Wigilię Wszy stk ich Święty ch, k iedy to
1 września
ludzie modlili się za zmar ły ch przed dniem Wszy stk ich Świętych 1 listopada.

Wierzono, Ŝe w tym dniu duchy zmarłych
odwiedzają ziemię. Duchy tych, co odeszli,
przybywały wówczas do swych ziemskich domów
w poszukiwaniu ciepłego schronienia.
Tego dnia odbywał się teŜ główny sabat czarownic,
które zlatywały się na miotłach w towarzystwie czarnych
kotów.
Wieczorami na wzgórzach palono więc ogniska, aby odstraszyć
złe moce, a zmarłym wskazać drogę do domów. Aby odegnać
złe duchy, wkładano maski odstraszające, hałasowano,
zapalano światła, Ŝeby nie mogły się ogrzać i wracały skąd
przyszły. Ubierano się nawet w skóry zwierzęce, Ŝeby
chronić się przed złym losem. M imo, Ŝe kiedyś ludzie bali się
tego dnia, teraz pod postacią duchów i upiorów kryją się
roześmiane dzieci.

,

Urod ziła się 9 paźd zi ernika 1936 w Wars zawie, była córką pi anisty i
kompozytora Wiktora Osieckiego oraz polonistki Marii Osieckiej z domu Sztechman.
Pierwsze l ata dzieciństwa Agnieszka spędziła w Zakopanem. Po wojnie rodzina
Osieckich zamieszkała na Saskiej Kępie w prawobrzeŜnej dzielnicy Wars zawy.
Niezwykle uzdolniona, zaliczaj ąc program dwóch lat w jeden rok, ukończył a Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Curie-Skłodowskiej w 1952 roku. Studia wyŜsze odbyła na
Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarskim (1952-1956) oraz w
WyŜszej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi (1957-1961), uzyskuj ąc dyplom
reŜys era. Porzuciła j ednak reŜyseri ę i zajęła się pisani em. Podczas studiów rozpoczęła
współpracę z prasą literacką i młodzieŜową, publikując reportaŜe i eseje. W roku 1954
roku związała się ze Studenckim Teatrem Satyryków (STS), pisząc dlań teksty piosenek
o tematyce lirycznej ("Piosenka o okularnikach", "Widzisz mała", "Wysoki
Sądzie" i inne). W Polskim Radiu zadebiutowała w 1962 roku piosenką "Mój
pierws zy bal" do muzyki Franciszki Leszczyńskiej i w nagraniu Kaliny Jędrusik. Na
pierwszym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 1963 roku odniosła wielki sukces,
otrzymując nagrodę indywidualną za "Piosenkę o okularnikach" oraz sześć
wyróŜnień za piosenki: "Białe małŜeństwo", "Czerwony Kapturek", "Solo na
kontrabasie", "Ulice wielkich miast". Muzykę do Jej piosenek komponowali wybitni
twórcy powojennej muzyki rozrywkowej m. in. Seweryn Krajewski, czy teŜ Adam
Sławiński. O Jej teksty zabiegali liczący się w Polsce piosenkarze i aktorzy. Do swoich
ulubionych wykonawców zaliczała Maryl ę Rodowicz, Magdę Umer, Seweryna
Krajewski ego, Krystynę Jandę, zespół Skaldowi e. Pierwszy zbiór Jej piosenek
"Kolory" wydała w 1962 roku Ludowa Spółdzielnia Wydawni cza. W 1973 roku ze
związku z dzi ennikarzem Daniel em Passentem urodziła jedyną córkę Agat ę. Pierwszą
autorską płytę - "Piosenki Agnieszki Osieckiej" wydały Polskie Nagrania w 1967 roku.
Znalazły się na niej utwory głównie rodem z STS-u. Ostatni, pięciopłytowy
M aMMalbum
"Pięć oceanów" wydany przez Polskie Radio przygotowywała, wybierając starannie
najwaŜni ejsze dla siebi e piosenki. Nie doczekała j ego premiery. Trawiona chorobą
nowotworową zmarła 7 marca 1997 roku.
Opracowała: Katarzyna Pabisz

To i owomamaŁeś dla nas
gra

Wierszykarnia

od jesieni do lata

Przysłowie miesiąca:
W 1921 roku pisarz A. A. Milne podarował swemu synowi na urodziny
pluszowego misia - Kubusia Puchatka. Od tego czasu swój początek bierze
historia Kubusia Puchatka. Przejęty narodzinami syna tata zabrał się do pisania
dla niego ksiąŜki.
1 4 pa ździe rnik a 1 92 6 rok u wydany został w Londynie ,,Kubuś Puchatek'' ,
a w roku 1928 ,,Chatka Puchatka''. W ten sposób powołane zostało do Ŝycia
przyrodnie rodzeństwo Krzysia - Kubuś, Prosiaczek, Królik, Tygrysek i inni.
Większo ść postaci występujących w ksiąŜce miało pierwowzory w maskot kach
Christophera. Kubuś był prezentem na pierwsze urodziny, Kłapouchy prezentem gwiazdkowym, Prosiaczek - podarunkiem od sąsiada, Kangurzyca i
Maleństw o pojawiły się w 1925 roku, Tygrys jeszcze później. Inne postacie są
inspirowane zwierzętami, które mieszkały na farmie państwa Milne. Maskot ki
odbyły w roku 1947 roku podróŜ po USA. Do Wielkiej Brytanii wróciły w roku
1969, specjalnie z okazji wystawy prac Ernesta Sheparda, ilustratora ksiąŜek o
Kubusiu i jego przyjaciołach ze Stumilowego Lasu.

Gdy październik m okro trzyma,
zwykle potem sroga zim a.

Stoją w naszej
klasie
Stoją w naszej klasie:
szyszkowy dziadek
i szyszkowa babcia
w szyszkowych ubraniach
i w Ŝołędziowych kapciach.
Stoją i patrzą przez szyby.
MoŜe wybierają się na grzyby?
Na rydze lub borowiki,
bo przecieŜ mają

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Październik

Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny na najzabawniejszą
fotkę wakacyjną. Nagrodzono 3 zdjęcia:

Jaskółeczki nie czekały
na je sieni przyjście.
Lecieć chciałyby za nimi
kolorowe liście.
Lecz tymczasem pozostają
w wyzłoconym lesie
aby pięknie wyglądała
złota polska jesień.
Choć to jesień, świerk czy sosna
nie ma złotych igieł,
i choć ptaki odleciały
raźno ćwierka szczygieł.
Dziobie ziarnka suchych ostów,
barwami się mieni,
jakby sobie nic nie robił
z tej całej jesieni.

Kacper Basista „ Słodkie lenistwo”
(W czasie wakacji nawet myć nie
muszę się sam)

Natalia Dykas
„Kumpelki z wakacji”

WyróŜnienie otrzymała Sylwia Grzegorczyk.

Agnieszka Sikora
„ Mój wierny przy jaciel
wakacy jny”

Odlatują ptaki
Liść poŜółkły spada z drzewa
chłodny wietrzyk wieje,
chór ptaszęcy juŜ nie śpiewa,
ścichły lasy, knieje.
Słonko bladsze rankiem wstaje
na niebieskie szlaki.
Posmutniały nasze gaje - odlatują ptaki.
JuŜ gromadką mkną bociany
w niebieskie przestworze.
Lecą kędyś w kraj nieznany
za dziesiąte morze.
Puste gniazda zostawiły
nad wieśniaczą strzechą.
Ich znajomy klekot miły
niesie z wiatrem echo.

Hafciarka jesienna
Tu - złoty liść. Tam rudy blask
i srebrny mech na śliwie.
Otwieraj oczy i patrz! Patrz!
Barwami Cię zadziwię.
W złotym szeleście stoi klon
i szumi jak muzyka.
A złoto, poszum czyjeŜ są?
Toć pana Października.

Byłem klonowym listkiem…

Lubimy jesienne wycieczki do lasu …
Dzieci bardzo lubią jeździć i chodzić
na wycieczki do lasu, poniewaŜ
moŜna tam pooddychać świeŜym
powietrzem, posłuchać pięknego
śpiewu ptaków. Jesienną porą w
lesie dzieci lubią podziwiać i zbierać
kolorowe liście, Ŝołędzie, kasztany.

Dzieci lubią jeździć na wycieczki
do lasu, poniewaŜ mogą w nim
podziwiać przyrodę: roślinność,
zwierzęta, ptaki. Mogą teŜ zbierać
grzyby, poziomki, maliny i jagody.
W
lesie
mogą
pooddychać
świeŜym powietrzem i posłuchać
śpiewu ptaków.

Anetka Pabis II b

Marcin Chmiel II b

Wisiałem sobie na gałęzi drzewa
klonowego, które rosło w mieście w
parku. Obok drzewa znajdował się plac
zabaw. Często patrzyłem jak tam bawią
się dzieci, huśtają się, grają w piłkę,
jeŜdŜą na karuzeli i bawią się w berka.
Wisząc na gałęzi oglądałem wszystko
dobrze z góry. Nagle zerwał
się silny
wiatr i uniósł mnie wysoko. Uniesiony
podmuchem wiatru ciekawie oglądałem
okolice. Po pewnym czasie spadłem na
trawnik, gdzie właśnie dzieci zbierały
liście. Podniósł mnie chłopiec, bo się mu
chyba bardzo spodobałem. Zabrał mnie
do domu, zasuszył i wkleił do albumu.
Cieszę się, Ŝe mogę być piękną ozdobą
pokoju.
Marcin Bednarz II a

Dzieci lubią jeździć do lasu,
poniewaŜ mogą zbierać grzyby
i leśne jagody. Mogą równieŜ
dokarmiać zwierzęta. Latem i
jesienią zbierają dary lasu oraz
znajdują
pióra
ptaków,
,
szyszki, huby i rogi zwierząt.

Dzieci lubią jeździć na wycieczki do
lasu, poniewaŜ jest tam duŜo zieleni.
MoŜna zobaczyć duŜo zwierząt i
ptaków. W lesie rosną takŜe grzyby
które moŜna zbierać.
Dominika Guzik II b

Łukasz Rybka II b

Dzieci lubią jeździć do lasu, bo
w lesie jest duŜo drzew, grzybów
i liści. W lesie jest cicho i
spokojnie.

Dzieci uwielbiają jeździć na wycieczki
do lasu, bo sprawia im to ogromną
przyjemność. DuŜą atrakcją są dla nich
zwierzęta
leśne.
Dzięki
takim
wycieczkom mają lepszy kontakt z
naturą.

Oskar Prokop II b

Angelika Czech II b

Dzieci bardzo lubią jeździć do lasu na wycieczki dlatego,
Ŝe w lesie mogą obserwować zwierzęta i przyrodę.
MoŜna zbierać jeŜyny, maliny oraz grzyby. Czuję się tam
bardzo dobrze, bo panuje tam cisza, jest świeŜe powietrze,
co sprzyja wypoczynkowi.
Gabrysia Pisula II b

Narodziłem się na wiosnę, na
gałęzi wielkiego i starego klonu,
który rósł w parku w duŜym mieście.
Zacząłem rosnąć w promieniach
słońca i wiedziałem juŜ, Ŝe kiedyś
wyrosnę na pięknego i duŜego liścia.
W połowie lata byłem juŜ duŜy
i dorodny. Z góry spoglądałem na
spacerujących ludzi. Moim marzenie
było
trafienie
do
dziecięcego
zielnika. W jesienny dzień mocny
powiew wiatru strącił mnie z drzewa
i znalazłem się na trawie. Nagle
przybiegł do mnie pies, złapał mnie
zębami i zaniósł swemu panu.
PoniewaŜ byłem ładny, chłopiec
wkleił mnie do albumu. Moje
marzenie
się
spełniło,
byłem
szczę śliwy.
Szczepan Świerz II a

Wiosną byłem duŜym , zielonym
listkiem. W parku właśnie wiosną robi się
zielono. Kwitną kwiaty biegają dzieci i
jest wesoło. Latem mniej dzieci
odwiedza park, bo jest gorąco. Mnie teŜ
było gorąco, bo wisiałem w słońcu.
Nawet nikt na mnie nie spojrzał. Ale
wszyst ko się zmieniło, gdy nadeszła
jesień. Dzieci częściej odwiedzały park,
3131113333333331
Ŝeby zbierać kolorowe liście. Często
myślałem Ŝe mnie ktoś podniesie i włoŜy
do zielnika, Ŝeby mnie potem oglądać.
Po pewnym czasie wiatr silniej dmuchnął
i spadłem prosto pod nogi małego
chłopca. Jego pies chwycił mnie zębami
i podał swojemu panu na kolana.
Widziałem uśmiechniętą twarz chłopca,
który powiedział, Ŝe mama wklei mnie do
albumu. Byłem bardzo uradowany
i dumny, Ŝe zamieszkałem w albumie.
Jadwiga Ludwin II a

Jestem klonowym, pięknym listkiem.
Chcę opowiedzieć Ci o dawnym
miejscu pobytu, posłuchaj.
Mieszkałem na gałęzi drzewa w
centrum duŜego parku. Wiosną
i latem gdy mocno grzało słońce, do
parku
przychodziły
dzieci.
Roześmiane bawiły się, biegały obok
mojego drzewa. Było mi miło
i wesoło. Jesienią dzieci przychodziły
zbierać kolorowe liście, kasztany
i Ŝołędzie. Marzyłem o tym, Ŝeby
zostać zauwaŜonym przez dzieci.
Pewnego dnia silny wiatr zerwał
mnie i przeniósł do Twojego –
Adasiu ogródka. Bardzo cieszę się,
Ŝe mogę mieszkać w Twoim
albumie.
Wojtek Nowak II a

