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Rok szkolny 2021/2022
ze Szkolnym Kołem Turystycznym
„Wędrowniczek”
Rozpoczął się trzeci miesiąc wspólnej nauki i spędzania ze sobą czasu w szkole. Dwa
pierwsze miesiące tego roku szkolnego, przebiegał spokojnie, a nasze panie nauczycielki
organizowały uczniom ciekawe wycieczki. Uczniowie odwiedzili kilka ciekawych miejsc tj.
Zagroda Żubrów w Pszczynie, Gospodarstwo Agroturystyczne „U Gazdy” w Brennej, „Niezłe
Ziółka” w Mikołowie, Bielsko-Biała – szczyt Kubalonka, a także Filharmonię w Katowicach.
Nasi uczniowie byli również na górskich
wycieczkach, które organizuje co roku nasza
niezawodna Pani Mariola Karwot, która nie tylko
jest wytrawnym piechurem górskim, ale również
opiekunem Szkolnego Koła Turystycznego
„Wędrowniczek”.
Koniaków,
Jaworzynka,
Trójstyk, Międzybrodzie Żywieckie, Góra Żar,
Porąbka, Przełęcz Kubalonka, Stożek Wielki,
Przełęcz Przegibek, Magurka Wilkowicka, Dolina
Wapienicy, Trzy Kopce Wiślańskie to
niektóre miejsca Beskidu Śląskiego, które
przeszli nasi uczniowie.
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Na trasach uczniowie wykazywali się znajomością górskich
szlaków, odczytywali z
tablic kierunki, odległości
i czas wędrówki. Mieli
również
okazję
do
podziwiania panoramy i
obserwację przyrody.

Uczniowie w czasie wyjazdów poznawali historię miast, poszerzali swoje wiadomości z
geografii oraz przyrody – od pasm górskich,
rzek po skały i gatunki drzew.
W trakcie wędrówek mogli zobaczyć jak
szybko zmienia się pogoda w górach, a
zarazem warunki do górskich wypraw. Sami
doświadczali: trochę deszczu, morze „mleka”mgły oraz słońca i polskiej złotej jesieni.
Niektórzy z nich walczyli o przetrwanie
rozpalając ognisko by upiec sobie kiełbaski! W
pięknym Koniakowskim Centrum Pasterskim,
uczniowie uczestniczyli w warsztatach pod
hasłem „Kto ma owce ten ma co chce”. Mogli
się z nich dowiedzieć, jak wygląda praca bacy przy wypasie owiec, jak powstaje wełna oraz jak
powstają i jak smakują oscypki.
Trud wędrówki wynagradzały wszystkim
wędrującym piękne widoki i ciepłe promyki jesiennego
słońca. W trakcie tych górskich wypraw wszyscy
doświadczyli „złotej polskiej jesieni” od żółci brzóz,
przez mocno złote, wręcz pomarańczowe klony, aż po
ognistą czerwień wielu buków. Wielkie wrażenie zrobił
na uczestnikach rajdu przejazd przez Przełęcz Kubalonkę,
gdzie
autobus
jechał
w
tunelu barw jesieni, które oświetlane słońcem miały
dodatkowy urok.
Te wspaniały rajdy organizowane przez Panią Mariolę
Karwot to czas wspaniałej integracji!
A nade wszystko jest to wspaniała wyprawa
integracyjna dzieci i nauczycieli!
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Urodziny SKT „Wędrowniczek”
Szkolne Koło Turystyczne
„Wędrowniczek” 12 października
2021 roku obchodziło swoje 17
Urodziny!!!
Z tej okazji tydzień później 19
października dzieląc się radością
swojego istnienia i aktywnej
działalności wędrowcy częstowali
cukierkami
urodzinowymi
dziękując
uczniom
oraz
nauczycielom
za
wspólne
wędrówki, mile spędzony czas na
szlakach górskich oraz zapraszali
do dalszej aktywnej współpracy!

Cała społeczność szkolna życzy wszystkim wędrowcom wspaniałych
wypraw, wytrwałości i nieustającej chęci wędrowania. A Pani Marioli
Karwot, aby energia która towarzyszy jej nie tylko na tych wyprawach,
nigdy nie przemijała, a jednocześnie zarażała nas wszystkich.
DZIĘKUJEMY!!!!

Opracowanie: Monika Jakubska na podstawie wpisów p. M. Karwot
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Znaki zodiaku
Pojęcie zodiaku wywodzi się z astrologii babilońskiej. Następnie zostało
poddane wpływowi kultury hellenistycznej. Zauważono, że układ planet i gwiazd ma
swoje odbicie w zachowaniu ludzi. Znaki zodiaku mają być odpowiednikami cech
charakterystycznych dla osób urodzonych w danym przedziale czasowym. Każdy
znak zodiaku został nazwany na podstawie konstelacji, przez którą przechodził w
czasach nadawania nazw.
Ponadto
każdy
ze
znaków
został
obdarowany
specjalnymi,
charakterystycznymi dla niego cechami. Niektórzy są niezwykle cierpliwi, otwarci,
uzdolnieni plastycznie, z kolei innych cechuje wrażliwość, dobra organizacja i
tolerancja. Wszystko zależy od tego, kiedy się urodziliśmy.

Jaki znak zodiaku ma....

Listopad to jedenasty miesiąc w roku, który na półkuli północnej jest
miesiącem jesiennym, a na półkuli południowej miesiącem wiosennym. Miesiąc ten
ma 30 dni, a jego nazwa pochodzi od spadających wówczas liści. Jaki znak zodiaku
ma listopad? Osoby urodzone w tym jesiennym miesiącu mogą być spod znaku
Skorpiona lub Strzelca. Pierwszy z tych znaków należy do żywiołu wody, a drugi jest
znakiem ognistym. Czym charakteryzuje się każdy znak zodiaku z listopada? Jakie są
daty panowania każdego z tych znaków?
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Listopad – zodiak i jego opis
Jeśli chodzi o listopad, jaki znak zodiaku
może mieć osoba która przychodzi
wówczas na świat? Większa część tego
miesiąca podlega wpływowi znaku
Skorpiona. W znaku tym rodzą się osoby
niezwykle lojalne, uczciwe, które z jednej
strony są zaborcze, zazdrosne i pamiętliwe,
jednak z drugiej potrafią naprawdę wiele zrobić dla swoich najbliższych. Jeśli ktoś
ich skrzywdzi, na pewno Skorpiona popamięta. Skorpion to bardzo tajemniczy znak
zodiaku, przypisany osobom lubiącym rozwiązywanie tajemnic, niezwykle
przenikliwym, zaradnym. Skorpiony to ludzie zazdrośni, bezkompromisowi, pełni
wewnętrznej energii i bardzo silni psychicznie. Cechuje ich wielka zaciętość, a
przede wszystkim mściwość. Są to jednak wspaniali przyjaciele i wierni partnerzy.
Potrafią być najgorszymi wrogami, jeśli ktoś ich oszuka i zdradzi, ale na co dzień są
bardzo sympatyczni. Nigdy bowiem nie atakują pierwsi, a jedynie biorą odwet gdy
się bronią.

Znak zodiaku z końcówki tego miesiąca
to Strzelec. Osoby pozostające pod
patronatem Strzelca do życia podchodzą
bardzo optymistycznie. Mają silne
charaktery i są bardzo energiczne – w
końcu to znak ognisty. Każdy Strzelec
jest odważny, ruchliwy, lubi nawiązywać
nowe kontakty, ciągle poszukuje nowych
przygód. W relacjach z ludźmi Strzelce bywają czasem mało taktowne, bezpośrednie.
Są to jednak osoby silne, niezwykle witalne i mówi się, że mają w życiu szczęście.
Chcesz poznać cechy charakteru swojego znaku zodiaku? Czytaj gazetkę w
następnych miesiącach .
Źródło: znakodiaku.pl
rodzice.pl
Opracowanie: Monika Jakubska

6

Dzień niepodległości

Kiedy obchodzimy to święto?
Jest to święto obchodzone co roku 11 listopada, aby upamiętnić dzień uzyskania
niepodległości przez Polskę w roku 1918 po 123 latach zaborów.

Jak obchodzimy święto niepodległości?
Współcześnie święto Niepodległości jest obchodzone z udziałem najwyższych
władz państwowych. Odbywają się one na placu marszowym Józefa Piłsudskiego w
Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Inne formy świętowania tego dnia to:
 Bieg Niepodległości
 Wykłady, inscenizacje historyczne
 Koncerty patriotyczne
 Parady prowadzone ulicami miast np. Marsz Niepodległości w Warszawie
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Krótka historia
Podczas okupacji niemieckiej w latach 1939–1945 świętowanie polskich świąt
państwowych było niemożliwe. Organizatorzy przygotowywali konspiracje
obchodów rocznicy 11 listopada, głównie w ramach małego sabotażu, byli narażeni
na dotkliwe represje. Jednak mimo to pamięć o Święcie Niepodległości starano się
podtrzymywać. W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, ogrodzeniach,
płytach chodnikowych pojawiały się ulotki i napisy „Polska żyje”, „Polska
zwycięży”, „Polska walczy”, „Jeszcze Polska nie zginęła” co miało podnieść na
duchu ludzi. W roku 1942 pojawiły się także znaki Polski Walczącej. W prasie
zamieszczano artykuły które, także przypominały o święcie Niepodległości. Artykuł
te pojawiały się głównie w „Biuletynie Informacyjnym” podziemnej Armii Krajowej.

Opracowanie: Julia Bukowiecka
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Sportowa „Piętnastka”
i Ogólnopolska Akcja Pho3nix Active School

PHO3NIX - Słowo zagadka?
Fundacja założona w 2020 roku w cieniu globalne pandemii. Założycielem jest
polski biznesmen Sebastian Kulczyk. Fundacja rozwinęła się dzięki kilkunastu
projektom w Europie i Australii od lokalnych i regionalnych zawodów triatlonowych
i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży po globalnie uznane próby bicia
rekordów świata, zdobyte tytuły mistrzów świata i medale olimpijskie.
Celem fundacji jest wspieranie młodych, utalentowanych sportowców oraz
szereg motywujących aktywności fizycznych i zachęcenie dzieci w całej Polsce do
udziału w różnych akcjach dla zdrowia i sprawności na co dzień zarówno platformę
video, jak i przez aplikację mobilną oraz mierzenie kroków.
Nasza szkoła rozpoczęła przygodę z Fundacją Pho3nix w ubiegłym roku
szkolnym. Wielu uczniów włączyło się do różnych aktywności. Od pomocy dla
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - nagrywając ćwiczenia ze swoimi bliskimi,
poprzez udział w quizie sportowym oraz naukę układu tanecznego, a nawet tworzenia
plakatu wizerunku Pho3nixa.
Dzięki tym wszystkim aktywnościom szkoła znalazła się spośród 1000 szkół w
Polsce uczestniczących w projekcie w pierwszej wyróżnionej setce. Nagrodą są
warsztaty, na które przyjedzie ekipa Fundacji Pho3nix wraz z zaproszonym
sportowcem - ambasadorem i olimpijczykiem.
Na stronie Pho3nixa znajduje się mnóstwo ciekawych zadań i konkursów
bezpośrednio skierowanych do całych indywidualnie do dzieci wraz z rodzinami.
Oczywiście z nagrodami.
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UWAGA!
W OBECNYM ROKU SZKOLNYM ZNOWU
UDAŁO NAM SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO
UDZIAŁU W KOLEJNYCH AKTYWNOŚCIACH
DLA UCZNIÓW I SZKOŁY!!
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA
NASZEJ STRONY SZKOLNEJ!!! WŁAŚNIE
PIERWSZY KONKURS RUSZYŁ I TRWA DO 30
LISTOPADA.

Opracowanie: Hanna Zyg
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Oscarowe „O kiem Ucznia”
Co roku przed słynnym teatrem Dolby Theatre przy Hollywood Boulevard
gromadzą się tysiące, a nawet miliony sław i gwiazd z całego filmowego świata. Ale
właściwie po co tam przychodzą? Już dziś dowiesz się tego z tego artykułu.

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃𝓪̨
𝓟𝓲𝓮𝓻𝔀𝓼𝔃𝓪 𝓰𝓪𝓵𝓪 𝓻𝓸𝔃𝓭𝓪𝓷𝓲𝓪 𝓷𝓪𝓰𝓻𝓸́𝓭 𝓐𝓴𝓪𝓭𝓮𝓶𝓲𝓲𝓕𝓲𝓵𝓶𝓸𝔀𝓮𝓳 𝓞𝓢𝓒𝓐𝓡𝓞𝓦
́

Rysunek: Kornelia Goraus

W latach 20 XX wieku dynamicznie rozwijał się przemysł (w tym
kinematografia). W tym okresie powstały już pierwsze przebojowe filmy, które
zasługiwały na nagrody. Właśnie w ten sposób narodziła się idea nagradzania tychże
gwiazd. Dokładnie 16 maja 1929 roku odbyła się pierwsza historyczna Ceremonia
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wręczenia Oscarów. Gala ta niezbyt przypominała tą huczną imprezę z naszych lat,
wprost przeciwnie.
Odbyła się w małym gronie, wstęp kosztował jedynie 5 dolarów, a całość nie
była transmitowana w telewizji. W dzisiejszych czasach ceremonia wręczenia
Oscarów trwa około 4 godzin i jest wzbogacona występami gwiazd, natomiast tamto
spotkanie trwało jedynie 15 minut.
Nagrody zostały rozdane w 14 kategoriach m. in. Najlepszy aktor, Najlepsza aktorka,
Najlepszy film, Najlepszy reżyser komedii, dramatu, Najlepszy scenariusz
adaptowany oraz Oscar Honorowy i Specjalny (w tamtym roku trafił on do Charliego
Chaplina) itd.

𝓒𝓲𝓮𝓴𝓪𝔀𝓸𝓼𝓽𝓴𝓪
W 1929 roku wręczono tę statuetkę za najlepszy film filmowi ,,Skrzydła’’,
który jako pierwszy otrzymał ją za film niemy! ,,Skrzydła’’ to film wojenny, który na
pewno spodoba się starszej publiczności.

𝓚𝓽𝓸 𝔀𝔂𝓶𝔂𝓼́𝓵𝓲ł 𝓼ł𝔂𝓷𝓷𝓪̨ 𝔃ł𝓸𝓽𝓪̨ 𝓹𝓸𝓼𝓽𝓪𝓬́ 𝓳𝓪𝓴𝓸 𝓼𝓽𝓪𝓽𝓾𝓮𝓽𝓴𝓮̨?
Począwszy od 1929 roku Akademia Filmowa rozdała już 3100 statuetek. Ale
kto je tak naprawdę wymyślił? Pomysłodawcą i wykonawcą tego oto lauru był sam
Cedric Gibbons, dyrektor artystyczny studia filmowego MGM. Ten pan jako
pierwszy naszkicował złotą postać z mieczem stojącą na rolce filmu z pięcioma
szprychami, które symbolizowały wszystkie grupy zawodowe, za które można było
otrzymać nagrodę. W dwudziestoleciu międzywojennym można było usłyszeć pewną
anegdotę (jednak należy pamiętać, że jest wiele wersji), a przydomek prestiżowej
nagrody narodził się w bibliotece akademii filmowej. Pani Bibliotekarka Margaret
Herrick uznała, że statuetka bardzo przypomina jej wujka, który nazywał się OSCAR!
To niesamowite! Od tamtej chwili cały świat wie, kiedy jest mowa o Oscarach.
OSCARY to druga najbardziej rozpoznawalna nagroda tuż po Noblach. Moim
zdaniem idea, która narodziła się tak wiele lat temu nadal jest bardzo istotna w
naszym życiu, ponieważ kto nie lubi być nagradzany? Kto z nas nie lubi oglądać sław
ze szklanego ekranu na uroczystej gali?
Opracowanie: Kornelia Goraus
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Okiem Czytelnika
𝓟𝓸𝓭𝓼𝓾𝓶𝓸𝔀𝓪𝓷𝓲𝓮 𝓶𝓲𝓮𝓼𝓲ą𝓬𝓪
𝓬z𝔂𝓽𝓮𝓵𝓷𝓲𝓬𝔃𝓮𝓰𝓸

Rok 2021 został ogłoszony rokiem
wybitnego polskiego pisarza jakim był
Stanisław Lem. To z pod jego pióra wyszły
takie dzieła jak,, Bajki robotów’’ czy
„Solaris’’. Tym samym w naszej szkole
zorganizowano wiele konkursów i wydarzeń
związanych z twórczością Lema.

zdjęcia: internet
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Z rozpoczęciem miesiąca
października nasza, szkolna
społeczność nie próżnowała. Z
okazji Ogólnopolskiego Dnia
Głośnego Czytania świetlica
szkolna urządziła kulturalne
spotkanie z książką.
Swoją
obecnością zaszczyciła nas sama
Pani
dyrektor
Jolanta
Malczewska, która osobiście
przeczytała
nam
fragment
książki Stanisława Lema.
Następnie Pani Aleksandra
Chmielińska przybliżyła nam
postacie
z
książki
Justyny
Bednarek „Banda czarnej frotte”.
Tego dnia cała świetlica była
wsłuchana w głosy Pań, które nie
tylko pięknie czytały, ale także
przeniosły wszystkich uczestników
w magiczny świat ksiąg i historii.
W rezultacie uczniowie chętnie
wypożyczyli wcześniej usłyszane
książki.

Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy z p. Danutą Grodoń-Śliwińską
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Na dobranoc, dobry wieczór
miś pluszowy śpiewa Wam.
Mówią o mnie Miś Uszatek,
bo klapnięte uszko mam.
Autor: Janusz Galewicz

Zapewne każdy z nas miał lub ma swojego ulubionego misia z książki. 14 października
obchodziliśmy Dzień Książkowego Misia. Kto z nas nie zna żółtego misia w czerwonej koszulce,
który przede wszystkim dba o szczęście swoich przyjaciół? Tak, mam na myśli Misia Puchatka. To
właśnie m. in. Jego święto. Tego dnia nie mogliśmy zapomnieć o takich niedźwiadkach, które
naprawdę żyły i zostały bohaterami naszej historii np. Misia Otto,
Bohaterskiego Misia Niedźwiedzkiego i syryjskiego niedźwiedzia
Wojtka, niezwykłego bohatera spod Monte Cassino. Poniżej zdjęcia
niektórych propozycji o „misiowych” bohaterach. Zachęcamy do czytania.

Foto : Internet
Opracowanie: Kornelia Goraus przy współpracy z p. Danutą Grodoń- Śliwińską
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Nowi Czytelnicy w bibliotece szkolnej
W ostatnich dniach października 2021 roku biblioteka szkolna
włączyła do grona swoich czytelników 65 uczniów z klas pierwszych.
Dzieci poznały księgozbiór naszej biblioteki, prawa i obowiązki czytelnika oraz
podstawowe zasady korzystania z książek i zbiorów bibliotecznych.
Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz zakładkę do książki.
Na zakończenie spotkania każdy pierwszoklasista samodzielnie wypożyczył
swoją pierwszą książkę.

Już wkrótce młodzi czytelnicy otrzymają Wyprawki Czytelnicze ufundowane przez
Instytut Książki w ramach III edycji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”
<<Przy mądrym wsparciu dorosłego literatura dziecięca staje się wspaniałym
przewodnikiem pomagającym młodemu „czytelnikowi” odkrywać otaczający go
świat, rozbudza jego wyobraźnię i inspiruje do twórczych praktyk>> /”Książką
połączeni”/

Opracowanie: Kornelia Goraus przy
współpracy z p. Danutą Grodoń- Śliwińską
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Kartka z kalendarza
Miesiąc LISTOPAD 2021
„Każdy dzień jest raz w życiu…..”
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1
Światowy
Dzień
Wegan

2
Zaduszki

3
Dzień
Gospodyni
Domowej

4
Dzień
Taniego

5
Dzień
Postaci z
Bajek

6
Dzień
Saksofon

7
Dzień
Kotleta
Schaboweg
o

Wina

u

8
Światowy
Dzień
Radiologii

9
Europejski
Dzień
Wynalazcy

10
Dzień
Jeża

11
Japoński
Dzień
Singli

12
Światow
y Dzień
Drwala

13
Dzień
Biznes
Mena

14
Dzień
Seniora

15
Dzień
Uwięzionego
Pisarza

16
Dzień
Tolerancji

17
Dzień
Studenta

18
Dzień
Myszki
Miki

19
Dzień
Toalet

20
Powszech
ny Dzień
Dziecka

21
Światowy
Dzień
Rybołówst
wa

22
Dzień
Kredki

23
Dzień
Fibonaccieg
o

24
Dzień
Buraka

25
26
Dzień
Dzień
Pluszowego Ciasta
Misia

29
Dzień
Podchorążego

30
Dzień
Białych
Skarpetek

27
28
Dzień bez Dzień
Zakupów Pocałunku

Opracowanie: Zofia Goraus
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Przepisy dla każdego

Rozgrzewające herbaty na jesień
Oto przepisy na rozgrzewające herbaty na jesień: z lipą, miodem i imbirem.
Jesienne herbaty możesz przygotować na bazie klasycznej czarnej herbaty lub naparu
z ziół i dodatków.
Jesienne herbaty to sprawdzona kombinacja naparu i odpowiednich dodatków.
Do zrobienia rozgrzewających herbat przyda się imbir, miód czy pomarańcza.
Jesienne infekcje pomogą zwalczyć herbatki ziołowe, np. napar z lipy.
Wypróbuj te przepisy na rozgrzewające herbaty na jesień, wprost idealne na długie,
chłodne wieczory.

Herbata

z goździkami i pomarańczową nutą

Składniki:






pół łyżeczki czarnej
herbaty,
2 goździki,
1 gwiazdka anyżu,
plaster pomarańczy,
miód.

Sposób przygotowania:
1. Zaparz herbatę.
2. Do zaparzonej, gorącej herbaty dodaj goździki, anyż, miód do smaku oraz
plaster pomarańczy.
Goździki mają działanie przeciwwirusowe i antybakteryjne. Poza tym zawierają
wapń, żelazo, potas oraz witaminy A i C.
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Limonkowa herbata z miodem i imbirem
Składniki:





pół łyżeczki ulubionej herbaty,
2 plastry limonki,
miód, najlepiej lipowy,
szczypta mielonego imbiru.

Sposób przygotowania:
1. Herbatę zaparz tak jak zwykle.
2. Do gorącej herbaty dodaj limonkę, imbir oraz miód do smaku, wymieszaj.

Malinowa herbata z cynamonem
Składniki:





1 łyżeczka ulubionej herbaty,
50 ml soku malinowego,
szczypta cynamonu,
łyżeczka miodu, najlepiej
lipowego.

Sposób przygotowania:
1. Herbatę zalej wrzątkiem,
zaparz.
2. Dodaj sok malinowy, cynamon
i miód, wymieszaj.

fot. Adobe Stock
Źródło: polki.pl
Opracowanie: Monika Jakubska
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Samych szczęśliwych chwil i jak duuużo
zdrowia w listopadzie, życzy
Samorząd Uczniowski.

Źródło: internet – google.pl
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