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Przylep, listopad – grudzień 2015r.

Apel dla uczniów naszej szkoły odbył się 12
listopada, a potem pojechaliśmy do Dżonkowa, aby
wystąpić dla mieszkańców. Mieliśmy dużo prób, aby
wypaść jak najlepiej.
Akademię przygotowali pan Marek Mizera (który
zajął się oprawą muzyczną) i pan Tomek Fediuk ( który wydrukował teksty i nam
je rozdał). Wśród występujących znalazło się bardzo dużo osób. Narratorem był
Jakub Pawłowski. W przygotowaniu do imprezy brały udział dzieci z kółek
muzycznego i historycznego.
Podczas apelu dowiedzieliśmy się też, że w wyniku głosowania, wygrała
Maria Konopnicka, której imię będzie nosić jedno z drzewek, posadzonych
12 listopada przed szkołą. Jest to już naszą tradycją, że klasy losują nazwiska
zasłużonych Polaków, wykonują plakaty na ich temat, robią kampanię
popierającą wylosowanego ewentualnego patrona drzewka ( tym roku bardzo
ciekawie zaprezentowała się klasa VIb), a potem jest głosowanie na patrona
drzewka.
Iza Kranc z kl.Vc

ŁAMAŃCE JĘZYKOWE
Łamańce językowe odbyły się w piątek 19.11.2015 r. Panie Bożena Michalska,
Hanna Tchorowska i Agnieszka Poźniak były organizatorkami i jednocześnie jurorkami
zmagań. Dzieci świetnie się bawiły!
Z każdej klasy wybrano dwóch reprezentantów. W sumie uczestnicy startowali
w czterech rundach. Po każdej ktoś, niestety, odpadał. Na swoją kolej zawodnicy czekali
przy komputerach (oczywiście nie grali!). Jury wywoływało osoby, które miały czytać
łamańce językowe. Trudność tekstów była różna. Uczniowie losowali po cztery
karteczki z wierszykami i zdaniami. Nie tylko łamali sobie głowy, ale też języki przy
niektórych. Jury oceniało dykcję i szybkość czytania. Chociaż rywalizacja miała
charakter zabawowy, nie była łatwa, czego osobiście doświadczyłam.
Wreszcie, zmęczeni „wysiłkiem językowym”, finaliści doczekali się ogłoszenia
wyników. Pierwsze miejsce zajął Karol Pawlicki z z kl. 5c, drugie Weronika Szulewska
z kl. 4c, a trzecie Gabriel Szańczuk z kl. 6a.
Mam nadzieję, że w następnym roku również odbędzie się taki konkurs.
Emilia Fularz z kl.Vc

Konkurs piosenki angielskiej
"Golden Oldies"
W naszej szkole organizuje się wiele konkursów. Chętnie w nich
startujemy. Ostatnio odbył się konkurs piosenki angielskiej "Golden Oldies".
Uczestnicy musieli zaśpiewać wybraną piosenkę z lat 60, 70 lub 80.
Konkurs rozpoczął się o godzinie 11.00. Prowadzący – Milena Kubka
i Jakub Pawłowski – zapowiadali uczestników. Zawodnicy przygotowywali
utwory o różnym stopniu trudności. Poziom samych wykonawców był bardzo
zróżnicowany. Niektórzy stawiali na warsztat wokalny, inni na spektakl, więc na
scenie latały marynarki, trzęsły się peruki afro i padał papierowy śnieg!
Realizatorem dźwięku był doświadczony w tej dziedzinie nasz nauczyciel
języka angielskiego - pan Paweł Suszyński. Czasem dzieci wykonywały utwór,
same akompaniując sobie na gitarze czy keybordzie.
Po ostatnim występie, prowadzący ogłosili przerwę na poczęstunek,
w czasie którego jury zastanawiało się nad wyborem laureatów. Każdy bardzo
się denerwował przed wynikami. Myślę, że jury miało bardzo ciężką decyzję do
podjęcia. Nareszcie zaproszono nas do sali.
Przyznano kilka wyróżnień oraz wyłoniono ścisłe grono zwycięzców.
Niesamowita okazała się pierwsza nagroda, mianowicie nagranie
w profesjonalnym studiu muzycznym. Miałam tę przyjemność, że to właśnie mi
ona przypadła. Myślę, że to wielka frajda, gdyż na co dzień zajmuję się
kształceniem swoich muzycznych umiejętności.
Pani dyrektor ogłosiła, że konkurs "Golden Oldies" przejdzie do wydarzeń
cyklicznych w naszej szkole.
Emilia Fularz z kl.Vc

Andrzejki to wieczór wróżb
odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię świętego Andrzeja,
patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Niegdyś
wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone
były tylko dla niezamężnych dziewcząt. Męskim odpowiednikiem andrzejek były
katarzynki.
W naszej szkole 30 listopada także odbyły się Andrzejki. Wraz z Izą Kranc
zrobiłyśmy wróżby Andrzejkowe. O godz. 10.55 samorząd przyniósł stoły
i rozłożył wróżby. O godz. 11.00 zaczęło się wróżenie. Dzieci licznie podbiegały
do stolików. Ja i Iza przygotowałyśmy wróżby o zawodach i zwierzątkach. Inni
członkowie też przygotowali wspaniałe wróżby.
Natomiast wieczorem odbyła się dyskoteka andrzejkowa, na której
uczniowie mogli szaleć przez kilka godzin w rytm muzyki  oczywiście.
Był to wspaniały, pełen wrażeń i emocji dzień.
Angelika Kałużna z kl.Vc

MIKOŁAJKI
Mikołajki to święto, które bardzo lubię. Większość dzieci także je lubi.
Myślę, że to dlatego, bo uwielbiają dostawać prezenty. Boże Narodzenie jest
podobne do Mikołajek, a to dlatego, bo w te dwa święta dostaje się prezenty.
W Mikołajki znajdujemy prezenty pod poduszką. Dużo dzieci czeka przez całą
noc na Mikołaja , chcą go zobaczyć. Niestety, w końcu każde z dzieci zasypia i
go nie widzi. Z tego powodu nie każdy wierzy w niego, bo go nie widział. Skąd
się wzięło to święto? Otóż Mikołajki to tradycyjna polska nazwa święta ku czci
świętego Mikołaja, biskupa Miry, obchodzonego 6 grudnia w katolicyzmie
i prawosławiu. Do XIX wieku był to na ziemiach polskich dzień wolny od pracy.
Szkoda, że dalej tak nie jest .
Angelika Kałużna z kl.Vc

Telefony komórkowe- zguba
czy dobrodziejstwo?
W dzisiejszym świecie ludzie korzystają z telefonów. Komórki
miały ułatwiać ludziom porozumiewanie się. Człowiek, który
stworzył to urządzenie myślał, że będą właśnie do tego służyć.
Oczywiście, tak jest, ale w telefonach zaczęły pojawiać się gry czy
internet, a to już pułapka.
Wielu dzieciom rodzice kupują tablety, telefony i laptopy.
Dzieci te często uzależniają się od grania w gry. W szkole czasami
widzimy osoby, które bez opamiętania patrzą w szybkę komórki.
Można zauważyć, że w tym momencie, taka osoba „nie znajduje się
w rzeczywistym świecie”. W dawniejszych czasach młodzież nie
miała takich urządzeń. Zamiast grać, ludzie rozmawiali ze sobą,
interesowali się tym, co myślą inni o pewnych sprawach. Obecnie
tablet czy jakieś inne urządzenie, coraz częściej zastępuje drugiego
człowieka.
Nie mówię, że nie można w nic grać. Myślę tylko, że nie można
z grami przesadzać. Mogą one uzależnić, a przede wszystkim
zabierają czas i w mojej ocenie, ogłupiają. To tragiczne, ale musimy
rywalizować z TELEFONEM o zainteresowanie kolegi czy koleżanki!
Jeśli tak, to ja stanowczo protestuję! Postarajmy się korzystać
z nieszczęsnego wynalazku jak najrzadziej!
A może by tak całkowicie zakazać używania komórek
w szkole??? Ciekawe, jakie byłyby wtedy reakcje młodych, już
niewyobrażających sobie takiej sytuacji, ludzi.
Jestem ciekawa .
Emilia Fularz z kl.Vc

Od jakiegoś czasu w naszej szkole dostajemy kartoniki z mlekiem.
Chciałabym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami na ten temat .
Nie wiem, czy wiecie, że w ramach unijnego programu "Dopłaty do spożycia
mleka i przetworów mlecznych" zakłada się, że każde dziecko ma codzienne wypić
za darmo szklankę zwykłego mleka, nieważne czy je lubi czy nie. Program, który
realizowany jest przez Agencję Rynku Rolnego obejmuje uczniów szkół
podstawowych i to oni, niekiedy zmuszani, zobligowani są do wypicia przysłowiowej
szklanki mleka.
Od 2007 roku kwoty te finansuje budżet państwa, a placówki szkolne muszą
zapewnić prawidłowe wykorzystanie mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do
placówek oświatowych. Mówiąc krótko, szkoła musi dotrzeć z mlekiem do każdego
ucznia!!! Nie dotyczy to ferii i przerw świątecznych, bo wtedy dzieci powinny pić
mleko za własne lub rodziców fundusze, szkoła wtedy „umywa ręce ” i mu go nie
zapewnia.
Z moich obserwacji wynika, że połowa dzieci, niestety, nie przepada za
mlekiem i chętnie pozbywa się go, oddając koleżance lub koledze ( niektórzy mają
„zorganizowane” 3-4 mleczka i mają co pić przez cały dzień ). Niektóre z dzieci
zanoszą kartoniki z mlekiem do domu i pewnie mama czy tata wykorzystują je do
kawy (a przecież nie taki jest cel!!!). Są i „przestępcy mleczni”, to oni, niestety, biorą
kartoniki z mlekiem i chowają w różnych zakamarkach szkoły, gdzie się psują
i w rezultacie śmierdzą. Czasami też pozostawiają, wypite lub nie, na parapetach.
To smutne, bo panie, które sprzątają, mają tylko więcej roboty . A przecież kosze
rozstawione są w wielu miejscach i nikomu nic się nie stanie, gdy wyrzuci pusty
kartonik do śmieci, tak jak w domu zapewne każdy robi (mam nadzieję).

Martyna Czyż z kl.Vc

W Chinach okres świąt jest bardziej rozrywkowy, niż
religijny. Chińczycy spotykają się na kolacji świątecznej, ale
w restauracji, a później oddają się standardowym rozrywkom typu
karaoke, czy nawet wyjścia na imprezę do klubu, raczej w gronie
przyjaciół niż z rodziną.
W Czechach zwykle tego dnia mama od rana krząta się
w kuchni, a ojciec z dziećmi ubierają choinkę, odkurzają
i oglądają bajki w telewizji albo idą na spacer. W Pradze - pod
Mostem Karola, zbierają się ludzie i śpiewają kolędy.
Anglicy już w połowie listopada zaczynają świąteczne
przygotowania. Rozpoczynają je od kupowania gwiazdkowych
prezentów dla rodziny i znajomych. Na Trafalgar Square można
spotkać większość mieszkańców miasta, gromadzących się wokół
olbrzymiej choinki, która jest tradycyjnym darem Norwegów od
czasów II wojny światowej. Tam też, podczas świąt, wraz
z występującymi chórami z różnych stron świata śpiewają kolędy.
Świąteczny posiłek spożywają w pierwszy dzień świąt Bożego
Narodzenia. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk nadziewany
kasztanami, zupa żółwiowa oraz tzw. christmas pudding - rodzaj
deseru. W drugi dzień świąt, zwanym dniem pudełek - Boxing
Day, otwiera się otrzymane prezenty.
Rosjanom nie sposób zarzucić, że nie potrafią świętować.
Cenią sobie grono rodzinne – to zazwyczaj z najbliższymi spędzają
wolny czas przy suto zastawionych stołach.
Japończycy wymieniają się prezentami, a w wielu miejscach
organizowane są zabawy. Typowym przysmakiem tego dnia jest
tort zwany kurisumasu – keiki, bardzo słodki, pokryty kremem

i udekorowany truskawkami. Lampki świąteczne przyozdabiają całe
miasta, a choinki stoją wszędzie tam, gdzie są ludzie. Wigilia
stała się świętem dla par, które spędzają ten dzień razem
i nawzajem obdarowują się prezentami.
Dla Niemców bardzo ważny jest czas przygotowań do świąt,
czyli adwent. W domach pojawiają się adwentowe wieńce
udekorowane czterema świecami, a w każdą niedzielę adwentu
zapalana jest jedna z nich. W większości miast niemieckich
odbywają się jarmarki świąteczne. Sama Wigilia jest mniej
uroczysta niż w polskich domach, zazwyczaj spędza się ją
w domowym zaciszu z rodziną. Najważniejszy świąteczny posiłek
jest 25 grudnia, a najpopularniejszą potrawą jest pieczona gęś.
Prezenty przynosi Mikołaj lub dzieciątko Jezus.
Ukraina, tak jak wszystkie kraje obrządku greckokatolickiego, obchodzi święta według kalendarza juliańskiego.
Wigilia przypada na 6 stycznia i jest celebrowana podobnie jak
Polsce. Pod stół wigilijny zawsze wkłada się siano, a wieczerzę
rozpoczyna wraz z pojawieniem się pierwszej gwiazdki. Na stole
powinno być 12 potraw. Dzieci nie znajdują pod choinką żadnych
prezentów, dostają za to podarki od Dziadka Mroza w Sylwestra.
W Hiszpanii ważniejsza od choinki jest szopka. Główne
dania serwowane w Wigilię różnią się w zależności od regionu. Są
to zazwyczaj: jagnięcina i prosię, pieczony indyk, owoce morza
i ryby. Po kolacji większość Hiszpanów udaje się na Pasterkę.
Dzieci otrzymują prezenty od Trzech Króli, 6 stycznia, za to nie
znajdują żadnego prezentu pod choinką.
W Meksyku już 15 grudnia wiesza się pod sufitem piniatę gliniane naczynie wypełnione słodyczami. Pod nią gromadzą się
dzieci. Jedno z nich rozbija piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig
w zbieraniu słodyczy. Głównym daniem wigilijnym jest wędzony
dorsz z papryką i oliwą oraz małymi grzankami. Podaje się
również pieczonego indyka, owoce, słodycze.

Francuzi wręczają sobie ręcznie robione kartki świąteczne
oraz kupują prezenty. W wigilię Francuzi biorą udział we mszy,
a 25 grudnia siadają do wspólnego obiadu. W ten dzień je się
indyka nadziewanego kasztanami i pije dużo szampana. We Francji
dzieci wierzą, że to mały Jezus przynosi im prezenty, które
w wigilijną noc wkłada do bucików ustawionych przy kominku.
W Grecji gorący okres rozpoczyna się 6 grudnia w dniu
Świętego Mikołaja, kiedy to wszyscy wymieniają się podarunkami
i trwa aż do 6 stycznia. Na dzień przed Bożym Narodzeniem
i Nowym Rokiem dzieci śpiewają coś na wzór kolęd, chodząc od
domu do domu. Za śpiew nagradzane są słodyczami i suszonymi
owocami. Na prawie każdym stole można znaleźć Christopsomo
(Chleb Chrystusa). Jest to okrągły bochenek ozdobiony na
szczycie krzyżem.

Chińczycy Nowy Rok witają dwukrotnie. Koniec starego roku
świętuje się tam wraz z całym światem 31 grudnia oraz powtórnie
między 21 stycznia a 19 lutego, kiedy to nowy rok wskazuje
kalendarz chiński.
W Czechach zaraz po północy i hucznym powitaniu Nowego
Roku śpiewany jest hymn narodowy.
Każdy z regionów Wielkiej Brytanii celebruje uroczyście
odejście starego roku. W Edynburgu organizowany jest Hogmanay
- czterodniowy festiwal parad, fajerwerków, koncertów i teatrów
ulicznych, które rozpoczynają się już od 29 grudnia. Najbardziej
spektakularne powitanie Nowego Roku odbywa się natomiast
w Londynie. Kiedy Big Ben wybija północ, nad Tamizą rozbłyskują
fajerwerki, a miliony ludzi przychodzi obserwować ten wyjątkowy
spektakl!

W Korei Południowej najpopularniejszym sposobem świętowania
jest wybranie się w podróż do Dong Jung Jin na półwyspie, gdzie
słońce jest widziane codziennie najwcześniej.
W Rosji Nowy Rok witany jest z fajerwerkami i piciem
szampana. Nowy Rok to święto rodzinne z bogato zastawionym
stołem oraz wręczaniem prezentów noworocznych. Ogromna wieża
zegarowa dzwoni w Nowym Roku, a zwyczajem jest, aby
z każdym uderzeniem dzwonu pomyśleć życzenie.
Symbole szczęścia w Niemczech to: czterolistna koniczyna,
kominiarz, świnia i kamień z dziurką. Dlatego w Nowy Rok Niemcy
dają sobie nawzajem czterolistne koniczynki w doniczkach, małe
figurki kominiarzy, świnki z gliny lub z lukru i kamienie z dziurką.
W Hiszpanii obchodzenie Nowego Roku jest nocą pełną
zabawy i śmiechu, aż po poranne godziny dnia 1 stycznia. Typowe
dla Hiszpanii jest dwanaście winogron, które spożywa się
w czasie, kiedy zegar wybija godzinę 24. Jest to tradycja,
według której 12 winogron zapewnia dwanaście miesięcy życia
w szczęściu i dobrobycie.
Na Filipinach ludzie zapalają sztuczne ognie oraz głośne
petardy, włączają głośną muzykę i zachowują się bardzo głośno,
przekonani, że hałas odstraszy złe duchy, a tym samym
zapobiegnie przyniesienia pecha w Nowym Roku. Do puszek
wrzucają monety, aby było jeszcze głośniej oraz z przekonaniem,
że przyniesie to więcej pieniędzy dla biesiadników. Ludzie niosą
figury symbolizujące płodność i obfitość, noszą kolorowe ubrania,
aby pokazać swój entuzjazm na nadchodzący rok. Stoły
zastawione są jedzeniem. Listę przesądów uzupełnia obowiązkowa
obecność koszyka z 12 różnymi owocami symbolizującymi dobrobyt
w każdym miesiącu nowego roku.

Zebrały: M.Czyż, E.Fularz, A.Jakubowska i A.Kałużna

Świąteczne
opowiadanie
Święta zbliżają się! Każdy czeka na Świętego Mikołaja, który
przyniesie górę prezentów i czeka na 24 grudnia, czyli na Wigilię.
Pewnie u wszystkich święta będą wspaniałe. Jednak obawiam się, że
u mnie NIE.
Mam miliony zmartwień na głowie. Ostatnio dostałam
1 z matematyki. Nie nauczyłam się na kartkówkę z mnożenia
i dzielenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne. No i stało
się! Wielka 1 straszy w dzienniku i czeka na poprawę. Ja się chyba
zapłaczę... Ja jej nie chcę! Do świąt poprawię tego potwora. Nie ma
wyjścia... Można mieć jeszcze większe zmartwienia. Już ja o tym wiem
najlepiej...
Mój tata nie przyjedzie na Boże Narodzenie. Jest za granicą,
w pracy. Cały czas liczyłam, że będzie mógł z nami spędzić Wigilię.
Jak to będzie bez niego? Tak za nim tęsknię! No dosyć już, święta
się zbliżają. Mam tyle pracy! W ramach poprawienia humoru,
postanowiłam wyjść na spacer. Na wszystkich domach widniały już
kolorowe lampki. Co chwilę mijali mnie ludzie, którzy nieśli
prezenty kupione parę minut temu w sklepie. Padał biały śnieg.
Płatki śniegu wyglądały jak małe pompony. Wszystko cudownie
błyszczało. Oglądałam wystawy w sklepie, które były chyba
zaprojektowane przez Mikołaja. Nagle zauważyłam, że na środku drogi
stoi malutki koteczek. Był biały, tak jak mój kotek - Mruła.
Zaciekawiło mnie to, czy ten kotek nie należy do mnie? Nie zdążyłam
do niego podejść. Sprytny cwaniaczek uciekł mi! Potem nadal szłam po
chodniku i przyglądałam się pięknemu krajobrazowi, który malował się
przed moimi oczami. Obserwowałam choinki widniejące przed domami
ludzi. Latarnie zapaliły się tak, jak świeczki
w ciemności...

Wróciłam do domu...
Było już ciemno. Przystąpiłam do nauki
matematyki. W końcu! Nauczyłam się!!! Mama mnie przepytała solidnie
z tego trudnego materiału. Ucieszona odrobiłam już lekcje „na po
świętach”. Chciałam pobawić się z mym kotem, jednak nie mogłam go
znaleźć. Zapytałam babcię, gdzie on może być?. Powiedziała mi, że
Kasia wypuściła go na dwór. Przestraszyłam się tym faktem! Czy przed
chwilą widziałam mojego kotka w mieście? Natychmiast poszłam do
mojej mamy z pytaniem, czy mogę go poszukać. Mama powiedziała, że
jest za zimno i że mogę się rozchorować, więc ona pójdzie. Niestety,
nie znalazła Mruły! Popadłam w rozpacz! To był mały, malutki kotek,
który nie mógł wychodzić w zimę, bo by zamarzł. Bałam się, że zgubił
się wśród tych wszystkich choinek i sklepów. Mama pozwoliła mi razem
z babcią poszukać kota jeszcze raz. Nie odnalazłyśmy go! Dlaczego?
Mruła zaginął...
Był wigilijny poranek... Nie wstałam z radością, nadal
niepokoiłam się o Mrułę. Mijały godziny... Nikt nie miauczał pod
drzwiami mojego pokoiku na poddaszu. Ciągle próbowałam się czymś
zająć. Zauważyłam, że już latarnie się zaświeciły. Niespodziewanie
usłyszałam głos babci:
- Za godzinę i parę minut na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka.
Przygotuj się, dobrze!
Po paru minutach już byłam gotowa. Przebrałam się w różową
sukieneczkę, miałam białe balerinki i śnieżnobiałą kokardę na
głowie. Nagle mama krzyknęła:
- Rozpoczynamy Wigilię! Wszyscy niech przyjdą do jadalni.
Gdy już zaczęliśmy, w pewnym momencie zadzwonił dzwonek do
drzwi. Pobiegłam do nich, z trudem przekręciłam kluczyk. Naprzeciw
mnie stał malutki, biały koteczek, który na łebku miał założoną
czapkę Mikołaja. To Mruła!!! Mój najukochańszy! Do ogona miał
przywiązaną karteczkę
z napisem: "Wesołych Świąt życzy tata". Rozglądnęłam się czy
w pobliży nie stoi gdzieś mój tata. Nie było go... Wzięłam Mrułę do
domu. Opowiedziałam o wszystkim babci, mamie i Kasi. Też zdziwiły
się! Najbardziej uradowała ich ta kartka od taty przyklejona do
ogona mojego pupilka. Rozbawiła je też mikołajkowa
czapeczka na
głowie Mruły. Kto to zrobił? Może sam Święty Mikołaj?
W trakcie tego wspaniałego wieczoru, uświadomiłam sobie, że
dzień 24 grudnia jest magiczny. Robi on wiele niespodzianek. Nigdy
nie można niczego przewidzieć. Teraz Wigilia jest moim ulubionym
dniem w roku... A... jeszcze jedno... Tatuś, oczywiście przyjechał!
Schował się za domem i rozbawiony obserwował całą sytuację!
Emilia Fularz z kl.Vc

Nowa pani minister oświaty zapowiedziała likwidację
gimnazjum. Zapytaliśmy kilku naszych nauczycieli, co sądzą na ten
temat?
Pan Tomek Fediuk: „Jestem zwolennikiem 8 klas szkoły
podstawowej”.
Pani Ola Krakowiak: „Według mnie lepiej nie likwidować
gimnazjum, ponieważ w gimnazjum jest fajnie, można się dużo
nauczyć.Nie chciałabym wracać do 8 klas szkoły podstawowej”.
Pan wicedyrektor – Tomasz Chmielarczyk: „Nie nazwałbym tego
likwidacją gimnazjów, tylko wydłużeniem szkoły podstawowej i nie ukrywam, że
jest to według mnie dobry pomysł. To nie chodzi o powrót do poprzedniego
systemu, tylko stworzenie nowego systemu ośmioklasowej podstawówki,
dlatego, że jeżeli mamy do tej pory trzyklasowe etapy edukacyjne, to moim
zdaniem jest to za krótki okres czasu, by grupa nauczycieli mogła dogłębnie
poznać klasę. Jeżeli edukacja będzie rozdzielona na etapy edukacyjne 1-4 i 5-8
to jest szansa, że z tymi uczniami będzie można robić ciekawe projekty. Do tej
pory było tak, że w pierwszym roku klasę się poznawało, w drugim roku z tą
klasą się coś robiło, a w trzecim szykowało do sprawdzianu, tudzież do odejścia
do kolejnego etapu nauczania. Z nowym systemem, z klasą można by robić
„cuda”, projekty unijne, wyjazdy, wymiany międzynarodowe. Tak, że ja uważam,
iż jest to dobry w zasadzie pomysł. Z drugiej strony wiąże się to
z olbrzymimi kosztami. Co z budynkami, gdzie są tylko gimnazja?
Co z projektami, które te gimnazja wprowadziły i z których muszą się rozliczać?
Co ze sprzętem? Co z kadrą nauczycielską, która uczy tylko w gimnazjum? Oni
już się martwią o pracę. My, jako szkoła podstawowa zyskamy dwie nowe klasy.
Do tej pory byłem za, natomiast im bliżej momentu, tym mam coraz więcej
wątpliwości.

Zebrali: I.Kranc, A.Kałużna, J.Pawłowski

W poprzednim numerze „Przylepiaka” zamieściliśmy wyniki
warzywnej sondy, w której pytaliśmy o to, których warzyw nie
lubicie, a teraz umieścimy ranking owoców, po które najrzadziej
sięgacie!
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Mamy nadzieję, że odgadywanie nazw owoców sprawiło Wam
niezłą frajdę 
REDAKCJA

Kilka pytań do…
Pani Aneta Drozdek uczy w naszej szkole wychowania fizycznego.
Jest też wychowawczynią kl.Vb. Poprosiliśmy Panią, aby odpowiedziała na
kilka naszych pytań. Była dosyć zdziwiona, że ma udzielić wywiadu, ale
stwierdziła, że uczyni to z przyjemnością, gdyż będzie miała okazję poczuć
się jak prawdziwa gwiazda 
Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? Jak Pani do niej trafiła?
Kończąc studia 13 lat temu rozpoczęłam pracę w naszej szkole.
Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki wychowania fizycznego?
Od kiedy pamiętam, uwielbiałam spędzać aktywnie czas, wiele lat
wyczynowo uprawiałam sport, dlatego chciałam, by mój przyszły zawód
był związany z aktywnością sportową.
Jakiego typu problemy sprawiają najczęściej uczniowie podczas
lekcji w-f?
Najtrudniej dzieciom zrozumieć, że podstawą na w-f jest ich
bezpieczeństwo. Co za tym idzie - dyscyplina podczas tego, czym się
zajmują.
Których cech uczniów Pani nie lubi?
Brak wyrozumiałości dla kolegów.
Które cechy uczniów Pani lubi?
Szacunek dla kolegów , zaangażowanie i zaufanie do nauczyciela.
Co Pani sprawia satysfakcję jako nauczycielce w-f?
Pokazywanie, że każdą granicę można pokonać swoją ciężką
pracą.

Jaki przedmiot w szkole lubiła Pani najbardziej?
Technikę.
Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Kocham swój ogród i wszelkie prace na podwórku. Lubię też
aktywnie spędzać czas wolny. Natomiast zimą uwielbiam relaksować się
w cieplutkiej kuchni piekąc pyszne ciasta.
Proszę nam opowiedzieć o swoich córkach?
Julia ma 8 lat. To mała dama. Jest bardzo poukładana
i uwielbia porządki. Jest bardzo opiekuńcza, dlatego myślę ,że może
kiedyś będzie świetną przedszkolanką. Laura ma 6 lat i jest żywiołem. To
typ sportowca. Niczego się nie boi, jest ciekawa nowych wyzwań. Bardzo
lubi pomagać mi w pracach kuchennych.
Które zwierzęta Pani lubi, a których się Pani boi?
Panicznie boję się gadów. Całą resztę uwielbiam.
Jaki jest Pani ulubiona kuchnia?
Lubię kuchnię Pani Rogowicz .
Gdzie lubi spędzać Pani urlop? Ma Pani jakieś ulubione miejsca w kraju
lub za granicą?
Bardzo lubię tajemniczy Dolny Śląsk i każdego roku odkrywam
nowe piękne zakątki.
Woli Pani owoce czy słodycze? Dlaczego?
No to mnie macie… nie jestem w stanie zdecydować. Bez owoców
i słodyczy nie wyobrażam sobie życia.
Proszę wymienić i uzasadnić kilka swoich wad i zalet 
Jestem pracowita, sumienna i ambitna…… największa wada to
zapominanie o wadach….zarozumiałość????tak to chyba się nazywa.
Bardzo dziękujemy za ciekawe odpowiedzi 
REDAKCJA

ha…ha…ha…
Jaś pyta tatę:
- Tato, jaki ci kupić prezent pod choinkę?
- Nic mi nie kupuj, nie mam pieniędzy!

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp.
Tylko Jaś mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem.
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka.
- Nie, dlatego, że pracuje raz w roku.

Czarownica wybiera się na bal sylwestrowy i nie wie, jak ma się uczesać.
- W co ja mogę się uczesać, mam tylko trzy włosy? Mogę uczesać się
w warkocza.-Pyk! Czarownicy wypadł jeden włos. - Mogę uczesać się w dwa kitki.
- Pyk! Czarownicy wypadł następny włos i został jej tylko jeden. - No to w co ja
mam się uczesać? A pójdę w rozpuszczonych.

Najlepszym prezentem od ciebie dla mnie będą twoje dobre stopnie.
- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem skarpetki.

Kolega pyta Fąfarę:
- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę?
- Owszem, udało mi się kupić stojak.

Dzień po Świętach ksiądz robi obchód kościoła. Staje przed szopką
i z przerażeniem stwierdza, że zniknęło Dzieciątko! Wybiega przed kościół i po
chwili zauważa Jasia w czerwonym ferrari na pedały, zaś obok Jasia siedzi
Dzieciątko.
Ksiądz zatrzymuje Jasia i pyta:
- Skąd wziąłeś swojego pasażera, mój przyjacielu?
- Z kościoła.
- A dlaczego go zabrałeś?
- No bo na tydzień przed Świętami modliłem się do Jezuska o ten samochód
i obiecałem mu, że jak go dostanę, to go przewiozę dookoła kościoła.

Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią u dziadków. Przed pójściem spać,
klękają przed łóżkami i modlą się, a jeden z nich, ile sił w płucach woła głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy
odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.

Są święta Bożego Narodzenia.
Nagle Jasiu przychodzi do mamy i mówi:
-Mamo, choinka się pali.
-Synku, nie mówi się "pali" tylko "świeci".
Po chwili Jasiu znów przychodzi:
-Mamo, a teraz firanka się świeci.

Rozmawiają koledzy po pracy:
- Jak minęły święta?
- Wspaniale! Żona serwowała mi same zagraniczne dania.
- A jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie i sznycle z kapustą
włoską.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina gotowa, stół zastawiony, czekają tylko na
pierwszą gwiazdkę. Oczywiście, przy stole zostawiono jedno dodatkowe, puste
miejsce. Nagle rozlega się pukanie do drzwi.
– Kto tam? – pyta ojciec.
– Strudzony wędrowiec, czy jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?
– Bo tradycyjnie musi być puste.

Przedszkolak pyta kolegę:
- Co dostałeś na prezent pod choinkę?
- Trąbkę.
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty !!!
- No wiesz! Przecież to super prezent ! Dzięki tej trąbce zarabiam codziennie
złotówkę !
- Jak to? W jaki sposób?
- Tata mi daje. Żebym przestał trąbić!

Kłóci się mąż z żoną. Kłótnia w stadium zaawansowanym. Żona ma pretensje
o wszystko, krzyczy... W pewnym momencie mąż jej przerywa i mówi spokojnym
głosem:
- Ty to powinnaś być żoną Świętego Mikołaja.
- Jak to?
- Może by częściej z prezentami w świat wyjeżdżał...

Co mówi bombka do bombki?
Chyba nas powieszą

Zebrała Emilia Fularz z kl.Vc

