GAZETKA SMYKA

-Tato, co to znaczy, Ŝe coś
jest na marginesie?

Nauczycielka wchodzi do klasy i zwraca się
do dzieci:
- Mam nadzieję, Ŝe nikogo nie przyłapię dziś
na ściąganiu!
- I my mamy taką nadzieję! odpowiadają chórem dzieci.

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Październik 2007 nr 2 (52)

Jesień drzew koronom
zdejmuje zieloność,
a nakłada złoto.
Noszą je dostojnie,
czekając spokojnie,
aŜ nadejdą słoty.
A co będzie potem?
Wiatr zdejmie pozłotę,
mróz posrebrzy szronem.
Osiwiałe drzewa
zaczną cicho ziewać,
do snu głowy skłonią...

-To znaczy, Ŝe nie jest
zbytnio waŜne.
- Synku znów zgubiłeś klucze od mieszkania.
- Nie martw się mamo! Tym razem
przyczepiłem do nich karteczkę z naszym
adresem!

Pani w szkole rozmawia z dziećmi
o zawodach.
- Maćku, czym zajmuje się
piosenkarz?
- Śpiewa.
- A czym zajmuje się kucharz?
- Gotuje.
- A co robi pilot?
- Włącza telewizor …

- Powiedz mi, kto jest
najgrzeczniejszy w waszej klasie?
- Pani nauczycielka babciu.
- Dlaczego nie byłeś wczoraj w szkole?
- Miałem zapalenie ucha środkowego.
- Nie kłam, przecieŜ ucho jest tylko lewe
i prawe.

Jaś odmawia wieczorną modlitwę:
- ... i spraw Panie BoŜe, Ŝeby Poznań był stolicą Polski ...
- AleŜ dziecko – mówi mama – co ty wygadujesz?!
- Bo ja, mamo, tak napisałem na klasówce!







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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W NUMERZE

-To dobrze, bo pani
wpisała mi dziś uwagę na
marginesie!

50 gr













Kartka z kalendarza;
Był sobie list...
Z Ŝycia klas młodszych;
Dzieci mają głos;
ABC dobrego wychowania;
W świecie przyrody;
Wieści biblioteczne;
To i owo;
Zagadkowo;
Humor ... ☺
Dodatek: „Stąd jestem,
stąd pochodzę”
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Drodzy Czytelnicy!
Czas, kiedy przyroda
przygotowuje się do zimowego
snu, zawsze skłaniał do
rozmyślań.
Jesień. Czas zadumy,
błogiego odczuwania ciepła
domowego gniazdka,
smakowanie piękna barw,
obserwowanie wirujących liści,
nasłuchiwanie wichrów,
deszczu uderzającego o szyby
To czas wspomnień o Tych,
którzy odeszli. Szczególnie
skłaniają nas do tego
zbliŜające się święta 1-2 XI .

Kartka z kalendarza
PAŹDZIERNIK









1 X - Międzynarodowy Dzień Muzyki
Międzynarodowy Dzień Lekarza
4 X - Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
9 X - Światowy Dzień Poczty,
Dzień Znaczka Pocztowego
9 – 15 X – Międzynarodowy Tydzień
Pisania Listów
14 X - Dzień Edukacji Narodowej
16 X - Dzień PapieŜa Jana Pawła II
18 X - Dzień Poczty Polskiej
31 X - Halloween

RozwiąŜ krzyŜówkę, z zaznaczonych pól ułóŜ hasło. Zapisz je na
kartce i wrzuć do skrzyn ki Smyka w sali nr 4 do 12 listopada.
Nie zapomnij się podpisać!

Jak w idać w kalendarium w październiku przypada wiele ciekaw ych św iąt
i rocznic bardziej lub mniej znanych. Kilka z nich powstałych bardzo
niedaw no związanych jest z pocztą i listami. Przyj rzyj my się im dokładniej.

MIĘD ZYN ARODOWY TYD ZIEŃ PIS ANIA LIS TÓW
9-15 PAŹD ZIERNIKA
Co to jest list?
Jest to pisemna wiadomość wysyłana przez jedną osobę
(nadawcę) do drugiej (adresata). Tradycyjny list to
wiadomość zapisana na kartce (kartkach) papieru
i zapieczętowana lub wysłana do adresata w kopercie.

Ludzie listy piszą... czy przestali pisać?
Obecnie pisanie listów praktycznie zanikło. Nadeszła epoka telefonu
komórkowego i komputera. MoŜe za parę lat juŜ tylko Tydzień Pisania Listów
będzie nam przypominał o tradycyjnej formie komunikacji.
Do momentu wynalezienia telegrafu, a później telefonu i Internetu listy były jedynym
sposobem
na
porozumiewanie
się
ludzi
na
odległość.
Od końca XIX wieku list tracił na znaczeniu, stopniowo wypierany przez szybsze
i bardziej bezpośrednie sposoby komunikacji. Współcześnie wysyłanie prywatnych
listów naleŜy do rzadkości i związane jest zwykle z koniecznością przesłania w
kopercie, obok wiadomości, innych przedmiotów: zdjęć, dokumentów czy
zaproszeń. Ostatnio zasypywani jesteśmy teŜ reklamami.
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Prawidłowe rozwiązanie zagadki z numeru 1: POLICJA
Nagrody wylosowali: Marcin śegleń, Dominik Białoń, Kacper Szarowicz, Marlena Soczek,
Katarzy na Gry gowicz, Krystyna Pabis, Szy mon Kosiba, Jakub Wszołek, Anna Mucha, Ola
Wenc, Klaudia śegleń, Angelika Czech.

GAZETKA SMYKA
OGŁASZA KONKURS LITERACKI

pt. „Mój ulubiony bohater z bajki”
Pomy ślcie i napiszcie jaki jest Wasz ulubiony bajkowy bohater, w jakiej
ksiąŜce mieszka, kto jest jego autorem, dlaczego właśnie ta postać jest Wam
bliska.
Prace pisemne moŜna oddać na kartce lub na dyskietce. Prace składamy do
końca listopada u p. A Dykas lub wy chowawcy klasy.
Na autorów najciekawszych prac czekają wspaniałe nagrody!
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KUPON

KaŜdy z nas lubi otrzymywać kartki świąteczne,
imieninowe, wakacyjne czy urodzinowe.
Ale królują teraz e-maile czy SMS - formy bez duszy.
MoŜe warto jednak je zastąpić - chociaŜ czasami - listem
lub pocztówką?
Urok listów nigdy nie przeminie, a najprzyjemniejszym
momentem zawsze pozostanie niecierpliwe otwieranie
koperty.

Astrid Lindgren – szwedzka autorka
literatury
dziecięcej.autorka
Astrid Lindgren
– szwedzka

Dopóki ludzie listy piszą, nie zapominajmy o listonoszach.
Do naszego domu wszedł listonosz,
gość widziany mile, jak wiadomo.
Ile stopni pokonuje co dzień?
Ile na tym mu upływa godzin?
Ile dzwonków wciąŜ naciska i naciska?
Ilu ludziom odczytuje tam nazwiska?
Ile róŜnych domów jeszcze przed nim?
l tak mija kaŜdy dzień powszedni.
Po południu torba jest juŜ lekka,
odpoczynek listonosza wreszcie czeka.
Tyle przyniósł nam radości tak czy owak,
niech do torby naszą wdzięczność teraz schowa!

literatury dziecięcej.
Urodziła
się
14
listopada
1907
w
Vimme rby
w rodzinie zamoŜnego chłopa. Od najmłodszych lat była
przygotowywana do objęcia posady sekretarki w jednym
ze sztokholmskich biur. Swoją przygodę z literaturą rozpoczęła późno,
bo w wieku 37 lat napisaniem ksiąŜki Zwierzenia Brit-Marii. Powieść
została bardzo pozytywnie przyjęta przez młodych czytelników
i autorka rozpoczęła pisanie kolejnych ksiąŜek dla dzieci. Wśród
jej dorobku literackiego znajduje się ponad 20 powieści i zbiorów
opowiadań dla dzieci, a ponadto sztuki teatralne i słuchowiska radiowe.
Wiele z jej powieści zostało sfilmowanych. Przygody Pippi czy dzieci z
Bullerbyn znane są dzieciom na wszystkich kontynentach. Pisarka
doczekała się wielu prestiŜowych nagród szwedzkich i zagranicznych.
W Polsce przyznano jej Order Uśmiechu, a 2 maja 1989 tytuł doktora
honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego .
Zmarła 28 stycznia 2002 r. w Sztokholmie.
W związku z przypadającą na listopad tego roku 100 rocznicę urodzin Astrid
Lindgren zapraszamy uczniów
klas I – III nauczania zintegrowanego
w podróŜ do świata ksiąŜek autorki
Pippi Pończoszanki.
W ramach warsztatów czytelniczych zostanie
przeprowadzone głośne czytanie raz w tygodniu:
 Listopad klasy I „Emil ze Smalandii”
 Grudzień klasy II „Bracia lwie serce”
 Styczeń klasy III „Pippi Pończoszanka”

Katarzyna Pabisz
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Pierwsza regularna linia pocztowa w Polsce została utworzona przez króla
Zygmunta II Augusta i powstała w 1558 roku. Wiodła z Krakowa do Wenecji. Listy w
oznaczonych dniach wozili na koniach posłańcy. Od roku 1808 listy przewoŜono
dyliŜansami. DyliŜans Poczty Polskiej kursował dwa razy w miesiącu, a podróŜ
trwała około 2 tygodni. Odjazd dyliŜansu pocztowego sygnalizowano trąbką - dzisiaj
jest ona symbolem Poczty Polskiej.
W szkole uczymy się pisać listy. Jeśli chcecie
przeczytać niektóre z nich zaj rzyj cie na 7 stronę
Gazetki Smyka.

Wkrótce:
1 – 2 listopada
Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny
- to dni wspomnień o ludziach, którzy
odeszli, o historii kraju, ale takŜe o dziejach
własnej rodziny. Kwiaty i znicze
stawiane na grobach są znakiem
naszej pamięci, miłości
i wdzięczności.
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W dniu Zaduszek,
w czas jesieni,
odwiedzamy bliskich groby,
Zapalamy zasmuceni
małe lampki - znak Ŝałoby.

Święto zmarłych to równieŜ pamięć o
tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny,
pamięć o samotnych Ŝołnierskich
grobach...Nie zapomnijmy o nich.

Kie dy paź dzie rnik śnieŜny i chłodny, to styczeń bywa z wykle pogodny.

Dlaczego jesienią opadają liście ?

☺

12 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacj i
Narodowej . W tym dniu uczniowie złoŜyli Ŝyczenia nauczycielom oraz wszystkim
pracownikom szkoły. Poprzedziła je część artystyczna w wykonaniu dzieci z klas
młodszych i starszych.

☺

Jak co roku nasza szkoła zgłosiła swój udział w akcji Góra Grosza.
Jej celem jest zbieranie środków na programy pomocy dzieciom osieroconym,
w tym na tworzenie nowych Domów Dziecka, rodzin zastępczych oraz dla
najbardziej potrzebujących. Akcja zakończyła się 26 października.

☺ AKADEMIA MISIA RATOWNIKA
Projekt Akademia Misia Ratownika, w którym uczestniczy nasza szkoła
skierowany jest bezpośrednio do najmłodszych dzieci, a jego celem jest
kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w zakresie bezpieczeństwa.
Zajęcia typu warsztatowego prowadzone są przez przedstawicieli słuŜb
ratownictwa oraz nauczycieli. Zajęcia dotyczą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
zagroŜeń związanych z przestępczością,
udzielania pierwszej pomocy oraz
profilaktyki przeciwpoŜarowej.
W ramach tego projektu uczniowie
otrzymują segregatory, 9 listów od Misia
Ratownika, certyfikaty, światełka
odblaskowe. Klasy natomiast maskotkę
Misia Ratownika.
Projekt rozpoczął się przedstawieniem
pt. „śabi król”, które miało na celu
przypomnienie zasad bezpieczeństwa na
drogach.
Na zakończenie projektu dzieci spontanicznie odpowiadają Misiowi i wysyłają do
niego listy. W listach dzielą się swoimi wraŜeniami, spostrzeŜeniami.
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DuŜo jeszcze czasu upłynie zanim nastaną trzaskające mrozy, a drzewa juŜ
stopniowo zaczynają zrzucać liście. W liściach zachodzą zadziwiające procesy przede wszystkim Ŝółkną. śółta barwa zawsze znajduje się w liściach. Latem Ŝółty
kolor nie jest zauwaŜalny, poniewaŜ tłumi go kolor ciemniejszy – zielony.
Zielony kolor nadaje liściom specjalna substancja
zwana chlorofilem, która tworzy się pod wpływem
światła. Z nastaniem jesieni rośliny mają
coraz mniej światła, w związku z czym zmniejsza
się w liściu ilość zielonej barwy. Coraz wyraźniej
widoczny jest kolor Ŝółty. Jesienią liście bywają nie
tylko Ŝółte, lecz takŜe czerwone, pomarańczowe,
brązowe. Ich kolor zaleŜy od barwnika substancji
znajdującej się w więdnącym liściu. Jaskrawość
jesiennych barw zaleŜy z kolei od pogody. W ogonkach liści
równieŜ zachodzą zmiany. Latem są one mocno przytwierdzone do gałęzi. A
jesienią? Wystarczy lekki podmuch wiatru i opadają. W podstawie ogonka, w
miejscu gdzie przytwierdzony jest do gałązki, pojawia się tak zwana warstwa
korkowa. Warstwa ta jak przegródka oddziela ogonek od gałęzi. Połączenie staje
się coraz słabsze. Liście opadają...
Rozstrzygnięcie
Szkolnego Konkursu Plastycznego
dla klas I – III

„Pani Jesień”
W konkursie wzięło udział 60 uczniów. Komisja Konkursowa wybrała 20
najciekawszych prac.
Nagrody otrzymali:
Justyna Warchoł kl. II b
Gabriele Pisula kl. III b
Paweł Basista kl. III b
WyróŜnienia otrzymali:
Marcin śegleń I a, Anna Świerz I b, Agnieszka Myszkowska II a, Natalia
Furmanek II b, Grzegorz Rządca III a, Magdalena Huk III b.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.
Opiekun MSU
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Pasowanie na ucznia

dobrego wychowania
Czy wiecie, kto to jest dŜentelmen?
DŜentelmen - wszędzie mile jest w idziany,
DŜentelmen - nie przełazi przez parkany,
DŜentelmen - przed robotą się nie w zdraga.
DŜentelmen - tam, gdzie moŜe, to pomaga,
DŜentelmen - ustępuje miejsca babci,
DŜentelmen - gra z siostrzyczką w koci łapci.

Przedszkolaki wiosną
bardzo szybko rosną.
Potem znów jak wiecie podrastają w lecie.
A pod jesień juŜ za małe są buciki i sandały.
Krzesełko w przedszkolu robi się za niskie,
to znak , Ŝe czas do szkoły wyruszyć z tornistrem.
W tym roku po raz pierwszy do szkoły wyruszyło 47 pierwszoklasistów.
Oficjalnie zostali oni pasowani na uczniów naszej szkoły 19 października.
W tym dniu w obecności Dyrekcji Szkoły, Rodziców, Nauczycieli i uczniów klas II
i III złoŜyli uroczyste ślubowanie i zaprezentowali czego do tej pory nauczyli się w
szkole. Pan Dyrektor ogromnym ołówkiem dokonał aktu Pasowania, a Pani
Dyrektor wręczyła kaŜdemu uczniowi pamiątkowy dyplom. Dyplomy ufundowała
opiekunka SKO. Uczniowie otrzymali równieŜ zakładki do ksiąŜek wykonane przez
Koło Artystyczne klas młodszych.
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem, który dla swoich pociech przygotowali
rodzice.

DŜentelmen - pierwszy kłania się znajomym,
DŜentelmen - nie jest psotny i łakomy.
DŜentelmen - mów i „proszę" i „dziękuję".
DŜentelmen - wciąŜ się dobrze zachowuje.
DŜentelmen - siada czysty do obiadu,
DŜentelmen - nie w ykrada jabłek z sadu,
DŜentelmen - nie buszuje po ogródkach...
Ale znaleźć go???
Prędzej spotkasz KRASNOL UDKA!!!

MoŜe nie jest za późno
na poprawę?
BĄDŹ UPRZEJM Y
To się opłaci!
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Oto uczniowie,
którzy w tym roku
dołączyli do naszej
szkolnej grom adki:

Daniel Bielski
Dominik Chmiel
Karolina CzyŜykiewicz
Piotr Data
Damian Liana
Paulina Jodłowska
Małgorzata Juruś
Aleksandra Klocek
Joanna Klocek
Magdalena Kukuła
Gabriela Lenard
Sławomir Lewek
Dawid Majewski
Patrycja Pikor
Patrycja Przybycień
Damian Przybyłowicz
Dawid Przybyłowicz
Agnieszka Remiasz
Szczepan Rządca
Martyna Socha
Karolina Tutro
Szymon Urzędowski
Marcin śegleń
Wych. Marta Leszczyńska
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Julia Bania
Dominik Białoń
Filip Buś
Rafał Czech
Alina Dzika
Jakub Gorzkowicz
Katarzyna Grygowicz
Marceli Juruś
Miłosz Karp
Dawid Kosiba
Kamil Kudłaty
Adrian Leszczyński
Bartłomiej Magiera
Paweł Olbrych
Jakub Piotrowicz
Aleksandra Pudlik
Tomasz Rakoczy
Marlena Soczek
Dominik Stygar
Kacper Szarowicz
Marlena Szewczyk
Anna Świerz
Aleksandra Trybek
Filip Tumidajewicz
Wych. Anna Dykas

Pani Astrid Lindgren to znakomita, szwedzka pisarka. Napisała wiele
ksiąŜek dla dzieci, wesołych i pełnych humoru. Nam bardzo spodobała się
ksiąŜka „Dzieci z Bullerbyn”. To opowieść o Ŝy ciu i przy godach sześciorga
dzieci: Lisy, Anny, Britty, Lassego, Bossego i Ollego w małej wiosce Bullerbyn.
Poznaliśmy ich przy gody, zwyczaje, zabawy tajemnicze, wesołe,
niebezpieczne. Poznaliśmy ich jak pracują, pomagają rodzicom, a takŜe jak
uczą się w szkole. Pisaliśmy teŜ do nich listy, wy konaliśmy makietę wioski
Bullerby n i obejrzeliśmy f ilm nakręcony na podstawie ksiąŜki. Zachęcamy
wszystkich do przeczy tania tej ciekawej ksiąŜki, bo jest ona wielką skarbnicą
pomy słów do zabaw, psot i Ŝartów na nudne dni.

Dzieci
Maja
głos

Fraszki o szkole
Jeśli się uczysz pilnie
kolego, moŜesz być pewny,
Ŝe dopniesz swego!

Klasa III a

Dzieci listy piszą ...

Gdy rano wstaję to jestem wesoły,
bo nogi same niosą mnie do szkoły!

Li busz a, 21X 2007r.

Hejsan Lasse!

Wojtuś Trojanowicz

Justynka Rakoczy

Wstaję rano, nie marudzę,
no bo w szkole się nie nudzę.
Do plecaka ksiąŜki wkładam,
bo się spóźnić nie wypada.
Znów dziś szóst ka jest
w dzienniku.
Witaj szkoło, mój koniku!

Nasza szkoła jest wesoła.
W naszej klasie fajnie jest.
Nasza pani uśmiechnięta
uczy chłopców i dziewczęta.

Kiedy liczę, mnoŜę, dzielę
szkoła jest mym przyjacielem.
Czytam płynnie bez dukania
to są szkoły mej działania.
Krzysztof Kość

Uczniom wcale nie jest w smak,
gdy w dzienniku pojawia się
jedynki znak.
Joanna Karp

Wojtuś Magiera

Uczniów
zdaniem
w szkole
najlepsze
jest
ściąganie.
Krzysztof

Moja szkoła jest wesoła,
Karp
moja szkoła uczy mnie.
Kiedy muszę wstać raniutko,
to się robi ze mnie leń.
Ale kiedy zjem śniadanie
i tata odwozi mnie,
jestem wtedy uśmiechnięty,
bo czegoś nowego w szkole nauczę się.
Michał Wąsik

Ten kto lubi chodzić do szkoły
ma zawsze humor wesoły.
Konrad Pierz

Nauka
Jak cudowna jest szkoła:
wiersze, czytanki, muzyka, wf i wycinanki.
Gdy idziemy do szkoły jesteśmy weseli,
będziemy się uczyć prawie do niedzieli.
I tak co dnia nauka, bo zdobywać wiedzę
to wielka sztuka.
Paweł Basista III b
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Szkoła, szkoła
i niedziela.
Nieco dziwna karuzela.
Krysia Pabis

Zebrała p. BoŜena Tavares

Libusza, 18 X 2007r.

Droga Liso!
W pierwszych słowach mojego
listu chciałabym Cię pozdrowić
i zapytać co u Ciebie. U mnie nic
nowego chodzę do szkoły i jestem
zdrowa. Kiedy czytałam ksiąŜkę
„ Dzieci z Bullerbyn” najbardziej
spodobałaś mi się Ty Liso
dlatego, Ŝe jesteś dziewczynką
zaradną, wesołą i pracowitą.
Umiesz po móc kolegom
i koleŜankom w trudnej sytuacji.
Podobało mi się Ŝe zgodnie
bawisz się z chłopcami i sprytnie
przesyłacie sobie listy z Brittą
i Anną. Myślę Liso, Ŝe jesteś
wyjątkowa, poniewaŜ pisałaś
pa miętnik o swoich przygodach.
Moim marzenie m jest spotkać się
z Tobą, a kiedy juŜ Cię spotkam
chciałabym abyś pomogła mi
pisać pamiętnik. Ja w zamian za
Twoją pomoc przeniosę Cię w
nasze czasy i nauczę Cię
posługiwać się komputerem,
Internetem i telefonem
komórkowym.
Pozdrawia m Cię serdecznie

Bardzo mi się podobały Wasze przygody, dlatego
postanowiłem napisać do Ciebie list. Mieszkam w
Polsce. Mam na imię Prze mek, ma m 9 lat. Mam 2
siostry. Mam psa i kota. Kot nazywa się Tygrys a pies
Tina. Mam duŜo fajnych kolegów. W czasie wakacji
zbudowałe m szałas i bawię się w nim z kolegami.
Kiedyś zorganizowaliśmy ognisko i piekliśmy kiełbaski.
Świetnie się bawiliśmy. Często chodzimy nad rzekę
i tak jak Wy łowimy ryby. Byłem równieŜ nad zalewem
które nazywa się Klimkówka. Pływałem kajakiem
i rowerkiem wodnym, a w nocy spaliśmy w namiocie.
Na tym kończę mój list. Zapraszam Cię do Libuszy!
Przemek Barcz yk III a
Li busza, 18 X 2007r.

Droga Liso!
Piszę ten list, bo chcę się z Tobą zaprzyjaźnić. Mam
na imię Jadzia i ma m 9 lat. Chodzę do III klasy. Mój
starszy brat który ma na imię Piotrek chodzi do klasy
5. Podobała mi się ksiąŜka w której opowiadałaś swoje
przygody. Jesteś wesołą i zaradną dziewczynką. Masz
fajne koleŜanki i kolegów. Razem z koleŜanka mi
robiłyście chłopakom róŜne psikusy. Bullerbyn to
bardzo ładna miejscowość. Ja teŜ mieszka m w małej
mi ejscowości Libusza i teŜ ma m daleko do szkoły.
Koło mojego do mu rośnie niewielki las w którym
moŜna spotkać sarny. Chciałabym, Ŝebyś do mnie
przyjechała i zobaczyła mój do m i szkołę. Poznałabyś
moje koleŜanki i kolegów z III a i moje zwierzątka
kotkę Tygrysię i kurę Koko.
Serdecznie Cię zaprasza m do Libuszy. Przesyłam
pozdrowienia dla Ciebie i Twoich przyjaciół.
Jadwiga Ludwin III a

Anetka Kluska III a
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