GAZETKA SMYKA
Ś MIES ZNE PYTANIA

Siedzi wrona na drzewie
i mówi sama do siebie:
- Jedno skrzydło czarne,
drugie skrzydło czarne...
O rany,
wyglądam
jak Batman!

- Czy lubisz śpiewać? - pyta
jeden z gości małą córeczkę
państwa domu.
- Nie, ale mama zawsze
mnie do tego zmusza, kiedy
chce, Ŝeby goście wreszcie
sobie poszli.







50 gr

☺ 1. Co pow stanie z połączenia jeŜa i węŜa?
(Drut kolczasty)
☺ 2. Kiedy 5+5=11? (Kiedy nie umiesz liczyć!)
☺ 3. Dlaczego mleko zaw iera tłuszcz?
(Ŝeby przy dojeniu nie skrzypiało!)
☺ 4. Jak długo Ŝyj e mysz?
(To zaleŜy od kota)

Brat najstarszy
mroźny styczeń
niesie wiele
ciepłych Ŝyczeń.
Śnieg puszysty,
narty, sanki,
łyŜwy, śnieŜki
i bałwanki.

☺ 5. Dlaczego bocian podnosi jedną nogę?
(Bo jakby podniósł dwie, to by się
przewrócił)

Nauczycielka plastyki zadaje uczniom
narysowanie rzeki i wędkarza. Pod koniec
lekcji, sprawdzając prace uczniów, pyta
Kazia:
- A ty, dlaczego nie narysowałeś wędkarza?
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie
ryb jest wzbronione!

Grześ wchodzi do sklepu ze skórką od
banana.
- Co podać? - pyta ekspedientka.
- Poproszę o nowy wkład!

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

Tata pracuje nad dobrym
wychowaniem syna.
Pyta go:
- Jeśli będziesz zawsze
grzeczny dla kolegów,
to co oni o tobie
pomyślą?
- śe się ich boję.

PISEMKO DLA MŁODSZYCH DZIECI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Libuszy
Styczeń 2008 nr 5 (55)

 Kartka z kalendarza:
Dzień Babci i Dziadzia;
 Z Ŝycia klas młodszych;
 Dzieci mają głos;
 Przestrogi na ferie;
 O ptakach zimą;
 To i owo;
 Zagadkowo;
 Humor ... ☺
 Dodatek: „Stąd jestem,
stąd pochodzę”
 Noworoczny prezencik
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Drodzy Czytelnicy!
JuŜ niedługo ferie. Oceny są
wystawione i tylko parę dni
dzieli nas od zimowych
wakacji. Musimy jednak
pamiętać o bezpieczeństwie,
abyśmy wrócili do szkoły cali
i zdrowi. Przed wyjściem
z domu nie zapominajcie
o czapce, szaliku
i rękawiczkach.
Korzystajcie do woli z uciech
zimowych, ale z głową
i umiarem!
Redakcja

Kartka z kalendarza
STYCZEŃ







1 I - Now y Rok, Św iatowy Dzień
Pokoju
6 I - Dzień Filatelisty, Trzech Króli
8 I - Dzień Sprzątania Biurka
21 I - Dzień Babci
22 I - Dzień Dziadka
28 I - 10 II – Ferie zimowe

Babcię i Dziadka wszyscy kochamy. Wdzięczność, miłość,
szacunek kaŜdego dnia Im okazujemy. Jednak 21 i 22 stycznia,
w sposób szczególny wyraŜamy to, co czujemy do Nich.
Dziadek, Babcia mają święto.
Więc im wszyscy zawołamy:
Niech nam Ŝyją, niech nam Ŝyją
nasi mili, ukochani.
Kocham Babcię,
Kocham Dziadka
za ich serce,
za ich miłość.
DuŜo zdrowia,
długie lata
niech nam Ŝyją,
niech nam Ŝyją!!!

Bardzo jest podobny do bitej śmietanki,
lekko po nim suną narty oraz sanki.

Jak się nazywa miesiąc mroźny i ponury,
który zawsze z ochotą gości u siebie Trzech Króli?
KaŜdy na pewno odpowie mi, który to miesiąc ma
najmniej dni?
Idzie przez wioski, pola i bory,
maluje szyby w srebrzyste wzory.

O kim mow a?
Mroźną się spotkali nocą,
gdy się w górze gwiazdy złocą.
Tańcowali bardzo ładnie.
Co za jedni? Kto odgadnie?
U ha! Hu ha! Hu ha ha! Hu ha!
Jeden sobie przytupuje.
”Stary jestem, lecz tańcuję!"
Drugi drobi na odsiebkę.
”Jestem młody, jestem krzepki!"
Hu ha! Hu ha! Hu ha ha! Hu ha!

Jaki to domek, niepotrzebny latem,
zimą co dzień karmi
zwierzęta skrzydlate?
Na rzekach lód, na polach śnieg,
zamieć straszliwa.
Kiedy to by wa?

Odgadnij 7 zagadek.
Rozwiązania zapisz na kartce,
przyklej kupon konkursowy, podpisz się.
Karteczkę wrzuć do skrzynki Smyka
w sali nr 4 do 14 lutego.
Prawidłowe rozwiązanie zagadki z numeru 4 brzmi: „Wesołych
Św iąt”. Nagrody w ylosowali: Daniel Bielski, Patrycja
Przybycień, Miłosz Karp, Filip Tumidajewicz, Kuba Piotrowicz,
Wojciech Magiera, Kamil Słowakiewicz, Jakub Wszołek, Robert
Majewski, Sabina Skoczeń, Michał Kopeć.
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Kupon

KUPON

A jak w innych językach brzmią te drogie nam słowa:
Babcia i Dziadek?

Raz, dwa, trzy,
zabawy ekonomiczne dla najmłodszych
Klasa II a została zaproszona do uczestniczenia w projekcie ekonomicznym pt.:
„ Raz, dwa, trzy, zabawy ekonomiczne dla najmłodszych”.
Projekt ten jest organizowany przez Bibliotekę Techniczną w Gliniku, osoba
prowadząca to p. Urszula Karasińska, wspomaga ją równieŜ p. Beata Mituś.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Gorlicach.
Pierwsze spotkanie miało miejsce 29.XI. 2007r. Dzieci zapoznały się z pojęciem
ekonomii, jako o nauce dobrego gospodarowania, zarządzania finansami.
Został omówiony związek ekonomii z Ŝyciem codziennym.
Drugi raz spotkaliśmy się 13.XII. 2007r. Zabawa tematyczna w zamawianie dań
w re stauracji „ Pod głodnym Azorkiem” wprowadziła dzieci w trudne zagadnienie
tworzenia biznes planu, czyli jak umiejętnie wydawać swoje pieniądze. Poprzez
teksty literackie czytane przez p. Mituś uczniowie wyjaśniali jak rozumieją
powiedzenia: „ Mieć węŜa w kieszeni”, „Goły jak święty turecki”. Na koniec robiliśmy
zakupy korzystając z propozycji zawartych w reklamach gazetowych sklepów LiDL.
Okazało się, Ŝe dzieci doskonale radziły sobie z umiejętnym wydawaniem
pieniędzy.
Na trzecim spotkaniu w dniu 10. 01.2008r drugaki zmagały się z trudną sztuką
tworzenia reklamy. KaŜde z nich miało narysować reklamę wybranego przez siebie
produktu, wymyślić chwytliwe hasło reklamowe. Zadanie było trudne, dodatkowych
emocji dostarczał fakt, iŜ prace reklamowe dzieci wezmą udział w konkursie na
najlepszą reklamę.
Czekamy juŜ na następne spotkania z ekonomią, poniewaŜ zajęcia prowadzone są
w sposób bardzo ciekawy, wykorzystywane są róŜne formy pracy z dziećmi, metody
aktywne, które mobilizują do samodzielnego wysiłku kaŜde dziecko.
BoŜena Pabis Tavares

po angielsku: grandmother i grandfather,
po niemiecku: Oma i Opa,
po francusku: grand-maman lub grand-père,
grand-papa,
po w łosku: Nonna i Nonno,
po hiszpańsku: abuela, mamá grande i abuelo,
papá grande,
po rosyjsku:
po hindusku: Nana-ji i Nani-ji,
po koreańsku: Halmonee i Halabujee,
po grecku: Ya-ya i Pa-pu,
po japońsku: Oba-chan i Oji-chan,
po chińsku: Popo i Gong-gong.

Wkrótce

Zabawa karnawałowa
dla klas I – III
24 stycznia godz. 900 – 1200
Dom StraŜaka

Karnawał

W programie:
- zabaw y z Clow nem Alexem
- tańce, konkursy
- loteri a fantow a (los 1 zł)
- bufet (napoje, słodycze)
Mile wi dzi ane stroje karnaw ałow e
Wstęp: 3 zł.

Z Nowym Rokiem szedł karnawał,
przebieraniem się zabawiał.
JuŜ balony lecą w górę,
ktoś czerwony ma kapturek,
jest karnawał, dzieci tańczą,
gra orkiestra przebierańcom!

Kto za młodu oszczędza,
ten na starość
nie wie, co to nędza.
(przysłowie polskie)
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Wyw iadów ka – 24 stycznia godz. 1600
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Ferie zimow e
28 stycznia – 10 lutego

Dwie minuty dla głodnych ptaków

Pająki

☺

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowym konkursie
„Tradycyj nych Ozdób Choinkow ych” oraz „Szopek BoŜonarodzeniow ych i
Paj ąków ” zorganizowanym przez Gorlickie Centrum Kultury. Celem konkursu
jest zachowanie tradycyjnej twórczości ludowej, rozbudzanie zainteresowań
tradycyjną sztuką plastyczną.
Uczniowie pod kierunkiem rodziców oraz wychowawców wykonali liczne ozdoby
choinkowe, szopki i pająki.
W kategorii „Ozdoby choinkow e” nagrody i wyróŜnienia zdobyli:
Jadw iga Ludw in kl. III a – I miej sce
Anna Św ierz kl. I b – II miej sce
Aleksandra Trybek kl. I b – III miej sce
Aleksandra Wenc kl. III a – w yróŜnienie
W kategorii „Szopki boŜonarodzeniow e” nagrody otrzymali:
Kacper i Paw eł Basista – kl. III b – I miejsce
Szymon Urzędowski kl. I a – III miejsce
Koło Artystyczne klas młodszych otrzymało dyplom za udział.
Przed Świętami BoŜego Narodzenia Mały Samorząd
zorganizował konkurs na „Świąteczny Stroik
BoŜonarodzeniow y”.
Najpiękniejsze stroiki zostały nagrodzone. Nagrody
otrzymali:
Kasia Grygowicz kl. I b, Filip Tumidajewicz kl. I b,
Izabela Jezuit kl. II b, Filip Niziołek kl. II b, Kacper
i Paweł Basista kl. III b.
WyróŜnienie: Sylwia Grębla, Monika Świerzowska,
Klaudia Grzegorczyk, Justyna Warchoł, Jakub
Wszołek z kl. II b oraz Łukasz Ryb ka z kl. III b.
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Biegały ptaszki, biegały,
po śniegu, jak płótno białym.
Stukały dziobkiem w okienko:
- Rzućcie nam prosa ziarenko!
- Ziemia na kamień zmarznięta.
- Czy o nas nikt nie pamięta?
Kiedy spadają pierwsze śniegi, naleŜy pomyśleć o dokarmianiu ptaków. Niestety –
nie jest to taka prosta sprawa... Warto poznać zasady, dzięki którym ptakom nie
zaszkodzimy.
Kiedy dokarmiamy?
Większo ść ptaków ma zakodowaną „w swoich umysłach” zasadę: brakuje pokarmu
– odlatujemy! Jest bardzo waŜne, aby ów sygnał do odlotu pojawił się odpowiednio
wcześnie, czyli w momencie naturalnego braku pokarmu. JeŜeli zaczniemy
dokarmiać zbyt wcześnie – nie pozwolimy ptakom uzyskać bardzo waŜnej
informacji – oto zbliŜa się zima, trzeba odlecieć. Niestety – duŜe stada łabędzi, jakie
przebywają u nas w parkach całą zimę, są właśnie efektem zbyt wczesnego
dokarmiania... Zatem dokarmiać ptaki moŜna rozpocząć dopiero wówczas, kiedy
nie mają one dostępu do pokarmu – czyli jak spadnie pierwszy śnieg.
I kolejna bardzo waŜna sprawa. JeŜeli juŜ zdecydujemy się na dokarmianie ptaków,
musimy robić to przez całą zimę! Ptaki szybko się przyzwyczajają do miejsca, gdzie
jest poŜywienie i będą czekać...
Czym dokarmiamy?
Bardzo istotny jest dobór odpowiedniego pokarmu. Niestety, okazuje się, Ŝe resztki
z naszego stołu, które często ptaki dostają, nie są dla nich dobre. Ptaki nie mogą
dostawać ani pokarmu solonego, ani zepsutego!
A oto zdrowe (i lubiane przez nie) dania: nasiona (słonecznika, zbóŜ, owsa, prosa,
konopi, rzepaku, lnu, maku, pestki owoców, dyni, kukurydzy, drzew iglastych),
suche lub namoczone płatki ryŜowe i owsiane, pokrojone jabłka i gruszki, jarzębina,
ogryzki, jarzyny gotowane bez soli, małe kawałki mięsa, mieszanka tłuszczowa z
nasionami oleistymi (np.rzepaku, słonecznika, lnu), łój.
Warto teŜ zadbać o stały dostęp do czystej, nie zamarzniętej wody.
I ostatnia bardzo waŜna sprawa. JeŜeli dokarmiamy w karmniku, musimy dbać o
jego czystość! Co kilka dni trzeba go oczyścić
z resztek pokarmów oraz ptasich odchodów.
Dokarmiając właściwie, moŜemy ptakom bardzo
pomóc, a samemu przeŜyć niezapomniane chwile
podczas obserwowania ptaków w karmniku.
Opracowano na podst. Portalu Przyrodniczego „Bocian”
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☺ Spotkanie z policjantem i straŜakiem w ramach projektu
Akademia M isia Ratownika

dobrego wychowania
Wrzuć do garnka
rozsądku troszeczkę
i juŜ nie wej dziesz
na zamarzniętą rzeczkę.

BEZPIECZNE i ZDROWE
FERIE
ZIMOWE

Dnia 18 grudnia 2007 r. odbyło się spotkanie z policjantem
z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej w Gorlicach.
SierŜant Grzegorz Szczepanek uświadomił dzieciom,
w oparciu o znane im bajki, zagroŜenia związane
z przestępczością. Udzielił wielu cennych rad i wskazówek
dotyczących zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.
7 stycznia natomiast dzieci spotkały się z przedstawicielem
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Gorlicach, który opowiedział
o pracy straŜaków, zagroŜeniach do których jest wzywana
straŜ poŜarna oraz zachowaniu się w róŜnych
niebezpiecznych sytuacjach.
StraŜak uświadomił uczniom
kiedy i jak naleŜy wzywać straŜ poŜarną.

Gdy w yobraźni
trzy łyŜki odliczysz
ominiesz górki
w pobliŜu ulicy.

☺
Wszyst ko przyprawisz
szczyptą uwagi,
nie rzucisz
śnieŜką
w twarz
kolegi.

Dodając kubek
rozwagi i miodu,
nie przypniesz
sanek
do
samochodu.

Hej, na sanki
koleŜanki,
w nocy srebrny śnieŜek spadł!
A więc z górki na saneczkach,
aŜ zaświszcze w uszach wiatr!
Ach, z tej górki
na pazurki,
miło się na sankach mknie!
Tylko potem trzeba znowu
pod tę górę ciągnąć je !

Przepis wspaniały,
działa błyskawicznie,
Bawiąc się świetnie
zachowasz
ZDRO WIE I śYCIE.

Pam iętaj!
Brak zajęcia nie jest wypoczynkiem :)
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Baśń muzyczna „W tajemniczej krainie krasnali”

9 stycznia w Gorlickim Centrum Kultury dzieci obejrzały baśń muzyczną
pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. Było duŜo zabawy i śmiechu.
KaŜdy uczeń otrzymał kolorowy balonik, ponoć przynoszący szczęście!

☺

XVI Libuskie Jasełka

JuŜ po raz XVI uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli wystawili
Jasełka. W piątek 18 stycznia obejrzeli je
uczniowie klas młodszych i starszych,
a w sobotę mieszkańcy Libuszy i okolic.
Jak zwykle jasełka cieszyły się duŜym
zainteresowaniem. W tym roku
nawiązywały do współczesności.
„Nikt dziś nie ma czasu,
kaŜdy goni szczęście.
Na później zostawia to,
co najwaŜniejsze.
Jedną małą chwilę zawsze znaleźć moŜesz,
odejść z gwaru Ŝycia,
spojrzeć w serce BoŜe."
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Chciałabym spotkać w lesie koło mojego domu rodzinę saren i zaprzyjaźnić się
z nimi. Marzę, Ŝeby zobaczyć młode sarenki i je pogłaskać. Gdy zaprzyjaźnię
się z nimi to moŜe pokaŜą mi swoje ścieŜki i legowiska.
Zimą będę dokarmiać poznanych przyjaciół.
Dzięki zaprzyjaźnionym sarnom, będę mogła
poznać innych mieszkańców lasu i łąki.
Jadwiga Ludwin

Dzieci
Maja
głos
Nowy 2008 Rok rozpoczęty!
Na świ eci e, co roku to samo si ę zdar za:
zostaje tylko jedna kar tka z kal endar za.
Ludzi e na ni ej - w myślach - w ypi sują Ŝyczeni a:
By następny rok smutki w radość przemi eni ł!
A nocą, ki edy kar tka spada i bi ją zegary,
podnosi ją Rok Now y Ŝegnając si ę ze Starym.
Trzeba mu pomagać spełni ć te Ŝyczeni a;
dom sw ój tr zeba ul eps zać, si ebi e na leps ze zmi eni ać.

UCZNIOWIE KLASY III A OPOWIADAJĄ…
JAKĄ PRZYGODĘ CHCIELIBY PRZEśYĆ
W NOWYM ROKU
Bardzo chciałbym w tym roku polecieć na wakacje do Egiptu. Tam mógłbym
zobaczyć piramidy, a takŜe zwiedzić Dolinę Królów, gdzie pochowani są
faraonowie. Oczywiście pokąpałbym się i popływał
po Nilu. To byłaby dla mnie super przygoda.

Moją wymarzoną przygodą, którą chciałbym przeŜyć w Nowym Roku jest pobyt
nad morzem. Chciałbym się kąpać w morzu,
zbierać muszle, bursztyny, płynąć wodolotem,
Ŝaglowcem i motorówką. Zwiedzanie i pobyt
w tych ciekawych miejscach będzie dla mnie
wspaniałą przygodą.
Marcin Bednarz
W nowym roku chciałbym pojechać nad morze. Po raz pierwszy mógłbym
zobaczyć pływające statki i fale morskie, które wyrzuciłyby bursztyny
no i lecące mewy.
Chciałbym popłynąć statkiem w daleki rejs, stanąć przy sterze
i móc chociaŜ przez chwilę prowadzić statek i być jego kapitanem.
Mógłbym sterując obserwować z oddali płynące wieloryby i rekiny.
Alek Karp
W nowym roku chciałabym przeŜyć taką przygodę,
Ŝeby pójść zwiedzić muzeum archeologiczne
i zobaczyć tam zwierzęta, które Ŝyły przed
wiekami na tym świecie.
Ula Gazda
Zebrała Maria Świerz

Maciej Krzysztoń
W tym roku 2008, bardzo chciałbym odbyć podróŜ samolotem. Nie musiałbym
lecieć daleko, byle móc zobaczyć Libuszę z lotu ptaka. W czasie podróŜy
chciałbym zwiedzić kabinę pilota, usiąść za sterami i zostać choć na chwilę
kapitanem samolotu. Cudownie byłoby przelecieć
się japońskim samolotem Nakajima B5Ne
Szczepan Świerz
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Noworoczne przysłowia
„Gdy Nowy Rok w progi, to cały rok w nogi”
„Noworoczna pogoda słońcu w lecie sił doda”
„Nowy Rok pogodny, zbiór będzie dorodny”
„Nowy Rok nastaje, kaŜdemu ochoty dodaje”
„Kiedy w styczniu lato, w lecie zimno za to”
„Styczeń pogodny wróŜy rok płodny”
„Kto w zimie próŜnuje, ten drugi rok w klasie przezimuje ”
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