GAZETKA SMYKA

Nauczyciel pyta Krzysia: jaki
kształt ma Ziemia?
- Ziemia jest okrągła.
- Dobrze, siadaj. A teraz Jaś nam
powie, skąd my to wiemy?
- Krzysiek nam to
powiedział przed chwilą...
- odpowiada Jaś.







Z nocy na dzień coraz zimniej,
pochmurniej z dnia na dzień,
ogołocił, osierociał
świat w tym listopadzie.
JuŜ na drzewach zgasła resztka
liścianego złota,
złota jesień utonęła
w chlupoczących słotach.
Wszystkie barwy gdzieś przepadły
niby kamień w studnię,
by nie spotkać się przypadkiem
z nadchodzącym grudniem.

Jaś właśnie wrócił ze szkoły. Mama
wypytuje go, jak było w szkole:
- Czy tak jak obiecałeś, byłeś
grzeczny, nie biegałeś, nie wygłupiałeś
się?
-Tak mamo, nie biegałem,
nie wygłupiałem się ...
cały czas grzecznie
stałem w kącie!

- Kaszlę, kaszlesz,
ka szlemy. Kaszlecie jaki to będzie czas? –
pyta nauczyciel dzieci.
- Jesienny, proszę
pana...

- Jasiu, biorąc pod uwagę twoje
lenistwo, jakim zwierzęciem
chciałbyś być?- pyta pani na lekcji.
- WęŜem
- Dlaczego?
- Bo leŜę i idę!

Gazetkę Smyka redaguj ą uczniow ie klas I – III
Opieka, skład i opracowanie graficzne: Anna Dykas
Współpraca: Maria Świerz
Nakład: 70 szt.
Adres redakcj i: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Libuszy, sala nr 4.
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50 gr

Jak to w listopadzie...

W NUMERZE

- Jasiu, kogo częściej słuchasz,
mamy czy taty?- pyta nauczycielka
w szkole.
- Mamy.
- A dlaczego?
- Bo mama
więcej mówi!

Pani od matematyki zapowiada
jutrzejszą klasówkę:
- Weźcie z domu wszyst ko, co jest
potrzebne do rozwiązywania zadań.
- A czy klasówka moŜe być po
południu? – pyta jeden z uczniów.
- Dlaczego po południu?
- Bo mój tata nie będzie
mógł przyjść rano.
O tej porze jest w pracy.

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Listopad 2007 nr 3 (53)

Kartka z kalendarza;
Z Ŝycia klas młodszych;
Dzieci mają głos;
ABC dobrego wychowania;
Co nieco o andrzejkach;
To i owo: Misie, M iśki,
Misiaczki ...
 Zagadkowo;
 Humor ... ☺
 Dodatek: „Stąd jestem,
stąd pochodzę”
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Drodzy Czytelnicy!
Nastała późna jesień, spadł
pierwszy
śnieg,
przyroda
zapada
w sen
zimowy.
Niestety nie dotyczy to szkoły,
gdyŜ akurat o tej porze roku
jest
największe
nasilenie
nauki. Wyspać się oczywiście
trzeba, aby potem na lekcjach
być
aktywnym
i
nie
przysypiać...
W tym miesiącu czekają nas
dwie imprezy: Święto Szkoły
oraz andrzejki. śyczymy miłej
zabawy i pomyślnych wróŜb.

Kartka z kalendarza
LISTOPAD
1 XI – Wszyst kich Świętych
2 XI – Zaduszki
3 XI – Światowy Dzień bez Papierosa
10 XI – Światowy Dzień MłodzieŜy
11 XI – Święto Niepodległości
12 XI – Dzień Drwala
17 XI – Międzynarodowy Dzień Studenta
21 XI – Światowy Dzień Telewizji,
Światowy Dzień śyczliwości
25 XI – Dzień bez Futra,
Dzień Pluszowego Misia
29 XI – Dzień bez Kupowania
30 XI – Andrzejki

Przeprow adź łódź piratów przez labirynt. Zbierz litery na
w łaściw ej drodze i odczytaj hasło. Zapisz je na kartce,
przyklej kupon konkursow y, podpisz się. Karteczkę z
rozw iązaniem wrzuć do skrzynki Smyka w sali nr 4 do
7 grudnia.

W historii Polski, tak się składa,
był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
by przez szacunek dla przeszłości,
ten dzień na zawsze, dla Polaka,
pozostał Dniem Niepodległości.
Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła
niepodległość. Zaborcy - trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja
- w 1795 roku podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy
nasze państwo. Chcieli Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię.
Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było stolicy. Nie wolno było uŜywać polskiej
flagi ani godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali
do więzienia.
Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska - wykreślona z mapy Europy - istniała.
KaŜde pokolenie stawało w obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w
wielkich powstaniach narodowych, które jednak kończyły się klęską.
AŜ nadszedł długo oczekiwany dzień.
Po 123 latach niew oli, rozbiorów i obcego panow ania, w końcu 1918 roku
odrodziło się państw o polskie.
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KUPON
Rozwiązanie krzyŜówki z numeru 2: WRÓśBA
Nagrody w ylosow ali:
Patrycja Przybycień, Magdalena Kukuła, Marlena Szewczyk,
Tomasz Rakoczy, Kamil Kudłaty, Krzysztof Karp, Joanna Karp,
Izabela Jezuit, Klaudia Grzegorczyk, Jadwiga Ludwin, Grzegorz
Rządca, Michał Kopeć.

-11-

Miś Paddington (Paddington Brown) to postać niedźwiadka, która została
stworzona przez angielskiego pisarza Michaela Bonda. Miś Paddington,
przypominający bardziej pluszowego misia niŜ prawdziwego niedźwiedzia,
występuje w 14 ksiąŜkach dla dzieci i filmach animowanych.

Twój przyjaciel, Miś Paddington,
Ma śmieszną czapeczkę,
Zawsze nosi torbę, czasem nawet teczkę.
W nich Paddington miewa do nosa chusteczkę,
A obowiązkowo - droŜdŜową bułeczkę.
Bułeczka jest zwykle z marmoladą w środku,
Bo to wielki łasuch. Wiesz to dobrze, kotku.
Ma dobre serduszko i przygód ma wiele,
Z których go ratują wierni przyjaciele.
Colargol to brązowy mały miś, który wraz z rodziną mieszka w lesie. Lubi chodzi do
szkoły, ale często się spóźnia. Odkąd zobaczył musical marzy, by zostać
śpiewakiem, jednak nie ma odpowiedniego głosu...

Colargol to właśnie ja,
Miś, co zawsze śpiewać chciał.
Lecz choć bardzo kochał śpiew,
WciąŜ fałszował pośród drzew.
AŜ raz ptaków król dał mu flecik tak czarowny,
śe dziś mały miś śpiewa prawie jak słowik.
Fiu fiu fiu fiu fiu fiu. Fiu!
Mały rozumek, ale jakie serce! Wszyscy doskonale wiedzą, Ŝe chodzi o Kubusia
Puchatka, czyli Misia o Miłym Obejściu, lecz o Wybitnie Zadziwiającym Braku
Rozumu.

HejŜe ha! Niech Kubuś Ŝyje!
Niechaj tyje, je i pije!
Czy przy środzie, czy przy wtorku,
On w miodowym jest humorku.
I niewiele o co dba,
Gdy na nosie miodek ma!

11 listopada podpisano zawieszenie broni będące kapitulacją
Niemiec i kończące I wojnę światową.
Na zdjęciu Ŝołnierze Legionów Polskich - pierwszych oddziałów
odradzającego się wojska polskiego.
Legiony składały się z brygad, spośród których najsłynniejsza
była Pierwsza Brygada, którą dow odził Józef Piłsudski.
Józef Piłsudski został pierwszym Marszałkiem Polski.
Tego wielkiego wodza często nazywano „Dziadkiem".
I to nie tylko z powodu sumiastych wąsów, ale takŜe dlatego,
Ŝe bardzo lubił dzieci. Podobno zawsze nosił dla nich cukierki
w kieszeniach swojego szarego munduru. Ukochanym koniem
Marszałka była klacz Kasztanka. Towarzyszyła mu juŜ wtedy, gdy dowodził
Pierwszą Brygadą, a po odzyskaniu niepodległości brała wraz z nim udział w
defiladach z okazji 11 listopada.
Ojczyzna wolna, znowu wolna!
Tak bije serce, huczą skronie!
A Biały Orzeł w słońcu kwiatów
Przyleciał, by go ująć w dłonie.
Dziś w całej Polsce brzmi Mazurek...
Dzisiaj radości kanonada!
Witamy wszyscy Niepodległość
I Jedenasty Listopada...

PATRON NAS ZEJ S ZKOŁY
prof. Aleksander Kosiba

A oto czasopismo „Miś – Przyj aciel
Najmłodszych" ukazujące się od 1957 roku.
Najsłynniejszym bohaterem czasopisma jest
mały niedźwiadek.
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Prof. Aleksander Kosiba pochodził z Libuszy.
Urodził się 18 stycznia 1901 roku.
Był naukowcem, wykładowcą, brał udział w wyprawach
polarnych. W 1937 r. zorganizował pierwszą polską
ekspedycję na Grenlandię. Zmarł w 1981 r. i spoczywa
na cmentarzu w rodzinnej Libuszy.
W listopadzie przypada 21 rocznica nadania szkole
imienia prof. Aleksandra Kosiby. Z tej to okazji jak co
roku odbędzie się Święto Szkoły.
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ŚWIATOWY DZ IEŃ PLUSZOWEGO M ISIA - 25 listopada

☺

Spotkanie z policjantem

29 października w ramach projektu „Akademia
Misia ratownika” odbyło się spotkanie uczniów klas młodszych z policjantem
Wydziału Ruchu Drogowego. Uczniowie poznali umundurowanie policjanta
„drogówki”, utrwalili sobie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
Na zakończenie spotkania otrzymali od gościa znaczek odblaskowy.

☺

Wyjazd do teatru Groteska w Krakowie

30 października 2007 r. uczniowie klas
drugich i trzecich uczestniczyli w wyjeździe
do Teatru „Groteska” w Krakowie, gdzie
obejrzeli spektakl pt.„Skarb Pirata
Cynamona”. Była to sztuka, w której
widzowie decydowali o przebiegu akcji.
Razem z aktorami podejmowali decyzje,
w którą stronę ma się zwrócić teatralna
intryga. Przedstawienie było wspaniałą
zabawą, moŜliwością nie tylko oglądania,
ale i współtworzenia przygód pirata Cynamona.
Po spektaklu dzieci udały się spacerkiem pod Wawel, aby zobaczyć smoka
wawelskiego. Od niedawna smok zionie ogniem tylko po wysłaniu sms-a. Niestety
zamiast ognia dzieci otrzymały sms-a o treści: „Przepraszam, zepsułem się, nie
mogę ziać. Sorry!” Musiały zadowolić się zdjęciami robionymi ze smokiem
i zakupionymi pamiątkami.
Marzena Przybył o Fur manek

☺ Gminny Konkurs „Moja Ojczyzna w poezji i piosence”
20 listopada w Domu StraŜaka w Libuszy odbył się Gminny Konkurs „Moja
Ojczyzna w poezji i piosence”. W konkursie tym wzięli udział uczniowie klas II i III
naszej szkoły w składzie: Ewelina Przybyłowicz, Wojciech Nowak, Anna Mucha
i Natalia Stawiarska.
W kategorii „Piosenka” I miejsce w yśpiewała Natalka Staw iarska,
w yróŜnienie otrzymała Ania Mucha.
W kategorii „wiersz” III miejsce zajął Wojciech Now ak.
Gratulujemy sukcesu!
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A jak to z tym pluszowym misiem było?
Pluszo wy miś Teddy powstał w 1902 r. Jeden ze sprzedawców zabawek znalazł
w gazecie rysunek przedstawiający prezydenta Theodora Roosevelta,
wzbraniającego się przed zastrzeleniem niedźwiadka. Wpadł na pomysł, aby
wykonać kilka zabawek przedstawiających misia i zobaczyć, jak się będą
sprzedawały. Jak moŜna się domyślać, pluszowe misie sprzedawały się
znakomicie. Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o zezwolenie nadania
misiom imienia Teddy i tak się je nazywa do tej pory. Od stu laty misie towarzyszą
dzieciom na całym świecie.
Nie dziwi zatem fakt, Ŝe pluszowe misie jako jedyne z zabawek doczekały się
swojego międzynarodowego święta - Światowego Dnia Pluszowego Misia. Jest ono
obchodzone od 2002 roku i przypada na dzień 25 listopada.

Czy to jutro, czy to dziś,
Wszystkim jest potrzebny miś!
Dlatego trudno wyobrazić sobie, Ŝeby pominięto misie w ksiąŜkach. Sympatyczne
niedźwiadki występują w wielu bajkach i baśniach. Są tam najlepszymi przyjaciółmi
dzieci, moŜna z nimi porozmawiać, przeŜywają ciekawe przygody i bywają
najczęściej... pluszowe.

Misie, miśki, misiaczki znane i lubiane
Na dobranoc - dobry wieczór,
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Jestem sobie mały miś, gruby miś,
znam się z dziećmi nie od dziś.
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,
znam się z dziećmi nie od dziś!
Tak śpiewa na dobranoc Miś Uszatek, który charakteryzuje się klapniętym
uszkiem, schludnym ubrankiem, brązowym futerkiem, nienagannym zachowaniem
i zawsze pogodną mordką.
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☺ Pierwsze sukcesy pierwszaków

dobrego wychowania
Taneczny savoir-vivre
Sav oir-viv re (czyt. saw uar wiw r) – zasady dobrego wychowania, ogłada, dobre
maniery, umiejętność zachowania się w róŜnych sytuacjach.
Najogólniej, zasady savoir-vivre'u to:
•
•
•
•
•
•
•





uśmiech,
uprzej mość,
Ŝyczliw ość,
punktualność,
dyskrecja,
lojalność,
grzeczność.

Nie wypada, aby chłopcy siedzieli na ławce rezerwowych, jeśli w
sali znajdują się dziewczęta, które mają wielką ochotę ruszyć do tańca.
Jeśli takowe damy są, kawalerowie winni zebrać się na odwagę,
grzecznie skłonić się przed wybranką i pełnym kultury głosem zapytać:
„Czy mogę Cię prosić do tańca?”.
Dama dobrze wychowana nie odmówi grzecznemu kawalerowi, lecz z
uśmiechem wdzięcznym odpowie: „Z największą przyjemnością”.







Wkrótce – Andrzejki
Czym są andrzejki?

ZbliŜaj ą się andrzej ki, a w raz z nimi spotkania tow arzyskie, tańce, wesoła
zabaw a. Oto kilka dobrych rad przydatnych w tym okresie.


Uczniowie Koła Redakcyjnego Gazetki Smyka
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym zorganizowanym przez Telewizję
Kino Polska i Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”.
Konkurs polegał na wykonaniu ilustracji do bajki
„Gąska Balbinka”.
Nagrodzono 10 najpiękniejszych prac. Wśród
dziesiątki laureatów znalazły się 3 uczennice
z klasy I b naszej szkoły: Kasia Grygow icz, Marlenka Soczek i AniaŚwierz.
Gratulujemy zwycięstwa!
AD

Kawaler nie „leci” przodem, tylko ujmuje dłoń damy i prowadzi ją na
parkiet. Zgodnie (lub niezgodnie) podrygują w rytm muzyki, depcząc
sobie (lub nie) po palcach stóp.
Gdy muzyka cichnie, tancerz mówi „dziękuję”, tancerka
odpowiada „Ja równieŜ” i albo on prosi o następny
taniec albo odprowadza partnerkę tam, skąd ją
porwał.
O braku kultury świadczy „wybieranie” sobie jednych
tancerzy, a uciekanie przed innymi.
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Andrzejki to nasza stara, choć zmieniona nieco tradycja. Głównym elementem
andrzejek są w róŜby. A czym jest wróŜba? WróŜyć to tyle, co przepowiadać
przyszłość.
Kiedyś były to wieczory spotkań dziewcząt marzących o narzeczonych
i małŜeństwie. Obecnie wróŜby nie dotyczą tylko zamąŜpójścia, ale ogólnie
pojętej przyszłości. WróŜący szukają szczęścia nie tylko w miłości, ale i w nauce,
w szkole, w Ŝyciu codziennym. Chcą wiedzieć, kim będą w przyszłości itp.
W dawnych czasach Andrzejki odprawiane były w wigilię św. Andrzeja, czyli 29
listopada. Chłopcy mieli swoje podobne święto - Katarzynki obchodzone w
wigilię św. Katarzyny – 24 listopada.

BUTY: Ustawcie po kolei buty, jeden
za drugim, w kierunku drzwi. Czyj
bucik jako pierwszy przekroczy próg,
ten ma największą szansę
zmienić stan cywilny.
SERDUSZKA: Na jednej stronie
papierowego serduszka napisz imiona
chłopców (dziewcząt). Przekłuj
serduszko igłą po nie zapisanej
stronie. Odwróć serce i sprawdź, jak
będzie brzmiało imię ukochanej osoby.

JABŁKO: Obierz jabłko tak , Ŝeby
skórka stanowiła długi wąŜ. Następnie
lewą ręką rzuć łupinę za siebie. UłoŜy się
ona w literę, od której
zaczynać się będzie
imię ukochanej osoby.
To tylko trzy przykładowe wróŜby.
Więcej wróŜb poznacie podczas
spotkania andrzejkowego, które
odbędzie się w naszej szkole
28 listopada w godz. 10.00 – 12.30.

Hokus - pokus, czary - mary.
Co nas czeka? Nie do wiary!
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Jestem bardzo starym
dębem .
Rosnę tu bardzo długo.
Niejedno juŜ widziałem
w Ŝyciu.
Opow iem Wam dzisiaj
niezw ykłą historię ...

Dzieci
Maja
głos
Mruczanki Kubusia Puchatka 2 a
Sowa mądra jest jak człowiek,
wszyst ko wie, zawsze dobrą da odpowiedź.
Puchatek z Prosiaczkiem chętnie do niej
zaglądają i o poradę pytają.
Krzysiu Kość, Konrad Pierz

Pewnego słonecznego dnia w cieniu
moich gałęzi rozłoŜyli się młodzi turyści.
Urządzili sobie piknik. Bawili się wesoło
i przyjemnie, ale niestety rozrzucali róŜne
rzeczy w koło. Pozostawili po sobie śmieci,
na które musiałem długo patrzeć. Szkoda,
Ŝe nie mogłem im przypomnieć o
pozbieraniu swoich rzeczy.
Anna Mucha kl 2 b

Kubuś lubi miodek,
bo to gruby bardzo miś.
DuŜo zje go dziś.
Choć rozumku ma niewiele,
jest najmilszym przyjacielem.
Julia Rudek

Kubuś grubym misiem jest
i powiedział dzieciom cześć.
Łapką nam pomachał dziś,
bo to fajny przecieŜ miś.
Natalia Ćmiech

Prosiaczek jest malutki,
ale za to słodziutki.
Ewelinka Przybyłowicz,
Sylwia Pudlik

Królik bardzo pracowity jest,
ogródek pilnie pielęgnuje.
Surowe warzywa lubi jeść
i przyjaciół często nimi częstuje.

Dzieci wiecie, Ŝe Prosiaczek jest malutki,
a Puchatek jest grubiutki?
Lubią razem bawić się i pomagać innym
teŜ.
Patryk Syrociak

Krzysiu Karp

Zebrała p. BoŜena Tavares
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Pewnego dnia przyszli dwaj chłopcy,
a ja bardzo lubiłem dzieci. Ale tym razem
było inaczej, poniewaŜ jeden z chłopców
zaczął łamać moje piękne gałęzie. Byłem
starym dębem i sprawiało mi to duŜo bólu.
Musiałem ich w jakiś sposób powstrzymać.
Ujawniłem, Ŝe potrafię mówić ludzkim
głosem. Chłopcy myśleli, Ŝe to któryś z
nich robi sobie Ŝarty. Kiedy się przekonali,
Ŝe to ja, byli bardzo zdziwieni, nie uciekali,
zaczęliśmy rozmawiać. Chłopiec przeprosił
mnie, Ŝe wyrządził mi taką krzywdę.
Obiecali mnie odwiedzać i nie zdradzić
naszej taje mnicy. Chłopcy odwiedzali mnie
gdy tylko mieli czas. AŜ pewnego dnia była
straszna burza i wicher złamał mi wielki
konar. Jednemu z chłopców rodzice robili
nowy pokój, więc potrzebne było drzewo
na podłogę. Byłem bardzo dumny, Ŝe
część
mnie
została
tak
dobrze
wykorzystana w domu mojego przyjaciela.
Rosnę sobie dalej, ma m juŜ 500 lat.
Odwiedzają mnie i podziwiają wycieczki
dzieci. A ja bardo lubię dzieci.

Pewnego dnia stałem sobie
spokojn ie, nie było wiatru, a słońce
mocno
grzało.
Zobaczyłem
biegającego małego jelonka. Trochę
mnie to zdziwiło, bo przewaŜnie
towarzyszyła mu jego ma ma sarna.
Biegał bardzo szybko, ledwo mijając
drzewa. Chciał mnie równieŜ minąć,
ale zahaczył nóŜką o mój wystający
korzeń i przewrócił się. Zaczął
płakać
i
wzywać
ma mę.
Zrozumiałem wówczas Ŝe się zgubił.
Co miałem zrobić, jak mu po móc nie
wiedziałem. Jelonek zmęczony w
końcu zasnął. Wtedy zobaczyłem
jego ma mę która go szuka. Obok
mnie rosła wysoka trawa, więc
mogła go nie zobaczyć. Zacząłem
trząść listkami jak mogłem najsilniej.
Sarna zauwaŜyła moje wysiłki, w
końcu nie było wiatru, a moje gałęzie
poruszały się. Odnalazła swojego
synka.
Bardzo
się
cieszyli,
podziękowali mi i szczęśliwi wrócili
do domu.
Katarzyna Przybek kl 2 b

Pewnego wiosennego dnia kiedy
jeszcze byłem młodym dębem
przyjechali do mnie ludzie, z róŜnymi
pakunkami
i
zaczęli
się
rozpakowywać. Z początku nie
wiedziałem o co chodzi, ale później
zrozumiałem, Ŝe przyjechali tu na
biwak. Byli tu cały wieczór, a kiedy
wreszcie pojechali zostawili okropny
bałagan. I tak zostało aŜ do dziś. Na
tym kończę i muszę poŜegnać się z
wami. Nie martwcie się, niedługo
znów się zobaczymy.
Justyna Warchoł kl 2 b

Zebrała p. Agnieszka Pabis

Izabela Jezuit kl 2 b
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