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Estera Rogosz
30 września świętujemy „Dzień Chłopaka”, który jest obchodzony od 19 listopada 1999
roku. W ten dzień każdemu koledze należy się specjalne traktowanie. Każda z nas powinna
być w tym dniu szczególnie miła i pomocna dla kolegów. Oczywiście nie możemy
zapomnieć o upominkach. To kilka sprawdzonych
pomysłów na nie:
1.Paczka ze słodkościami (każdy je lubi
)
2.Breloczek (najlepiej tematyczny, związany z
hobby kolegi)
3.Małe przyjęcie zorganizowane w klasie
4.Medal z napisem „SUPER KOLEGA”

Kalina Wierdak
22 września przypada Światowy Dzień bez Samochodu
Pierwszy automobil (samochód) powstał w 1886 roku w
Niemczech i został zaprojektowany w Niemczech przez Karla
Benza. Nikt nie przypuszczał jednak wtedy, że ponad 100 lat
później po całym świecie będzie jeździć miliard aut. Mimo iż,
wynalezienie samochodu bardzo zmieniło nasz świat i ułatwiło
życie, to jednak przyczyniło się do negatywnych zmian klimatu
oraz zanieczyszczenia środowiska. Z tego powodu w roku 2000, z inicjatywy Komisji
Europejskiej, ustanowiono "Światowy Dzień bez Samochodu".

Weronika Hałubiec
14 października Dzień Edukacji Narodowej popularnie zwany Dniem Nauczyciela. To
polskie święto państwowe oświaty i szkolnictwa wyższego. Zostało
ustanowione 27 kwietnia 1972 r. Święto to upamiętnia powstanie
Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem
oświaty publicznej w Polsce. Komisja ta została powołana z
inicjatywy króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego na
mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773 r.
Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za ich pracę, trud
włożony w nasze wychowanie i edukację.
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Estera Rogosz
W czasie sprzed pandemii lubiłam szkołę, naukę traktując ją
jako coś naturalnego w codziennym życiu. Teraz, kiedy z
powodu pandemii „normalne” rzeczy stają się niedostępne,
zdecydowanie zmieniłam podejście. Szkoła to jak drugi dom,
koledzy i koleżanki z klasy jak rodzina, a nauka to przywilej,
który teraz doceniam. Izolacja, zdalne nauczanie odebrały mi
radość z możliwości spotykania przyjaciół. Marzę o codziennym chodzeniu do szkoły.
Chce być uczniem, koleżanką z klasy, sportowcem…po prostu chcę w tym roku
szkolnym być normalnym dzieckiem, które ma obowiązki, ale też i przyjemności
związane z życiem szkolnym.
Amelia Domżalska
Nie mam wymarzonego roku szkolnego, jednak chciałabym się przyłożyć do nauki.
Weronika Hałubiec
Mam nadzieję, że ten rok szkolny spędzimy w szkole, a nie przed komputerem. To
dla mnie najważniejsze, aby rok szkolny był udany. Chciałabym pielęgnować swoje
przyjaźnie, spotykać się z rówieśnikami. Oczywiście nauka również jest bardzo ważna
i na pewno w tym roku także będę się starała o dobre wyniki.
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Optymista czy pesymista? Jak siebie widzisz?
Ostatni rok szkolny był dość trudny, wakacje już za nami. Czy masz w sobie więcej
z optymisty? A może więcej w tobie ponurych myśli? Sprawdź!!
1. Budzisz się rano i najczęściej czujesz się jak człowiek szczęśliwy. Myślisz sobie: Kolejny dobry
dzień, spotkam kolegów, nauczę się nowych rzeczy.
Tak
Nie
2. Doświadczyłeś w szkole jakiejś przykrości, ale potrafisz rozpędzić swój smutek, jutro przecież
musi być lepiej. Nie przeżywasz długo swojej porażki.
Tak
Nie
3. Kiedy myślisz o sobie, to uważasz, że jesteś szczęściarzem, wszystko układa ci się po twojej
myśli.
Tak
Nie
4. Lubisz się śmiać, niewiele trzeba, aby cię rozśmieszyć.
Tak
Nie
5. W szklance masz wody do połowy. Cieszysz się, że jest do połowy pełna?
Tak
Nie

6. Przed tobą sprawdzian. Myślisz: "Na pewno zdam!”
Tak
Nie
7. Masz jakąś swoją pasję i poświęcasz jej dużo energii. Umiesz też znaleźć czas na to, co
naprawdę ci odpowiada.
Tak
Nie
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8. Umiesz spędzać czas sam/sama i zapewnić sobie rozrywkę. Nie nudzisz się.
Tak
Nie
9. Lubisz jasne kolory, ciepłe jasne pomieszczenia.
Tak
Nie
10. Jesteś cierpliwy i umiesz czekać, nawet bezczynnie, na swoją kolej.
Tak
Nie
11. Lubisz zwierzęta, umiesz o nie dbać i bawić się z nimi.
Tak
Nie
12. Często rozmawiasz z rodzicami i wiesz, że możesz na nich liczyć.
Tak
Nie
13. Cieszysz się z sukcesów innych, nawet, gdy tobie jest źle.
Tak
Nie
14. Kiedy coś poszło nie tak, liczysz na poprawę, umiesz nadal zachować pogodę ducha.
Tak
Nie
Jeśli masz przynajmniej 9 odpowiedzi na TAK, to jesteś optymistą i to pozwala ci przezwyciężyć
wiele trudności. Czujesz się odpowiedzialny za swój los. To niezwykle cenny dar. Uważaj jednak,
by nie pragnąć szczęścia "za wszelką cenę" - to zupełnie coś innego. Taki optymizm ponad
wszystko może być czasem przeciwieństwem szczęścia!
Jeśli masz 8 i mniej odpowiedzi na TAK, to znaczy, że NIE patrzysz na świat przez różowe okulary.
Zacznij myśleć pozytywnie. Zastanów się, dlaczego myślisz, że nie masz szczęścia. Czy wiesz, że
negatywne myślenie zazwyczaj przyciąga negatywne wydarzenia? Daj sobie szansę, zobacz,
czego naprawdę pragniesz w życiu, i powiedz sobie: "Uda mi się".
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Wakacyjny album
Wakacje już za nami, ale warto powspominać.
Przejrzeć zdjęcia i pamiątki, z myślą o kolejnych
wakacjach… 😊

Kalina Wierdak
Na wakacje wybraliśmy się na
Dominikanę. Kiedy przyjechaliśmy,
byliśmy bardzo zmęczeni i nie
mieliśmy sił, bo była inna strefa
czasowa (np. u nas jest 20.00 to na
Dominikanie jest 14.00). Kiedy
wstaliśmy, wybraliśmy się na plażę i
podziwialiśmy piękne widoki. Cały
wyjazd był niesamowity i mam dużo
fajnych wspomnień z tych wakacji.

Weronika Hałubiec
W te wakacje postawiłam na zwiedzanie ciekawych miejsc. Ale o dwóch chcę
opowiedzieć, ponieważ są blisko nas i
warto je odwiedzić. Pierwszy to Zamek
w Mosznej, który mogłam zwiedzić z
pałacowymi duchami. Od piwnic przez
apartamenty, aż do krypty hrabiego, po
której oprowadzał sam diabeł, z którym
hrabia podobno miał układy. Na koniec,
w kaplicy zamkowej, mogłam wybić
pamiątkową monetę, która przynosi
szczęście 😉
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Polecam również udanie się na poszukiwanie
wrocławskich krasnali, których jest w mieście
100! Udało mi się odnaleźć kilkunastu, ale
jeszcze wielu brakuje do kompletu. To fajna
zabawa. Wracam do Wrocławia, żeby
skompletować wszystkie w specjalnej
książeczce i na zdjęciach. 😊
Poza tym koniecznie należy zwiedzić Ostrów
Tumski – szczególnie katedrę pod wezwaniem
świętego Jana Chrzciciela, Panoramę Racławicką i Afrykarium, w którym zachwyciły
mnie płaszczki i rekiny dosłownie przepływające nad głową.
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Międzynarodowy Dzień Kropki, to co raz bardziej popularne święto kreatywności,
odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września. Tego dnia uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują wiele ciekawych
zabaw i happeningów, które pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje
mocne strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić.
Nazwa święta pochodzi od książki Petera Reynolds’a The Dot (Kropka). Opowiada
ona historię nieśmiałej Vashti, która dzięki mądrej nauczycielce uwierzyła w swoje
możliwości. Dziewczynka uparcie twierdziła, że nie potrafi malować. Nauczycielka
poleciła jej, żeby postawiła kropkę i zobaczyła co się wydarzy. W naszej szkole też
obchodziliśmy to święto. Dzieci przyszły ubrane w grochy, groszki i kropeczki.
Zobaczyły film pt. ,,The Dot”. Ozdabiały kropki i pozowały do wspólnych zdjęć.
Święto Kropki w naszej szkole zorganizowały panie Klaudia Tomala i Bożydara Wolny
na ulicy Szkolnej, a na ul. Kwiatowej: pani Izabela Szymaniec.
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CO WARTO PRZECZYTAĆ?
Estera Rogosz
Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę
Do przeczytania tej książki namówiła mnie mama, dopiero po
skończeniu zrozumiałam dlaczego. „Mały Książe” został napisany
w czasie drugiej wojny światowej, ale wartości jakich uczy są
aktualne do dziś. Historia malutkiego chłopczyka zakochanego w
róży, który wyrusza w daleką podróż. Wizyta na Ziemi stała się
dla niego najbardziej pouczająca. Spotykając jej mieszkańców
uczył się co to przyjaźń, miłość, szacunek, dobro i
odpowiedzialność. Dla mnie książka ta stała się ważna, bo
opowiada o rzeczach dobrych i miłych. Uważnie czytając każdy
znajdzie rady jak być lepszym i nie poddać się złym emocjom. Jako dzieciom trudno czasem
odnaleźć się i zrozumieć świat. Książę swoimi rozmowami z nowo poznanymi bohaterami
pokazał mi, że myślenie sercem jest darem nie wadą.

Weronika Hałubiec
Ewa Martynkien, Jak zdobyć supermoce
Polecam tę powieść, ponieważ porusza wiele ważnych dla
nas spraw. Pokazuje, jak pokonać swoje słabości i
zaakceptować to, że nie zawsze jest się dobrym we
wszystkim. Główna bohaterka Iga, poznaje chorego
chłopca Olka, dzięki któremu wiele się zmienia w jej życiu i
zaczyna rozumieć, kim naprawdę jest bohater.

Psie sucharki
To jedna z moich ulubionych książek. Jest bardzo
zabawna. Można się w niej dowiedzieć, co powiedziałby
nam pies, gdyby umiał mówić – oczywiście to wszystko
jest bardzo żartobliwe. Książka zawiera wiele dowcipnych
rysunków. Jeśli macie psy, to możecie się wiele
dowiedzieć o ich sekretnym życiu z przymrużeniem oka.
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Przerwa na uśmiech ☺
Opracowały: Antonina Świstuń, Weronika Hałubiec

Mówi tata komar do syna komara:
- Jak tam twój pierwszy lot, synu?
- Świetnie, tato! Wszyscy na mój widok klaskali!

W parku:
- Proszę pana, pański pies goni kogoś na rowerze!
- Słucham? To na pewno nie mój pies, on nie umie jeździć na rowerze.

- Ma pani nowego psa? – pyta sąsiad.
- Tak.
- A czemu akurat jamnik?
- Bo mam trójkę dzieci i wszystkie mogą go jednocześnie głaskać.

Dwie myszki jedzą taśmę filmową.
- Mmmmm! Dobry ten film – mówi jedna.
- Tak, ale książka była lepsza.
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Język angielski
Opracowała Weronika Hałubiec

FEELINGS
Porozmawiajmy o uczuciach po angielsku.
Połącz negatywne i pozytywne uczucia z właściwym obrazkiem.

sad
happy
bored
tired
relaxed
disappointed

calm
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Język niemiecki – powtórzenie
Opracowała: Amelia Domżalska
Powtórzenie przed kartkówką!
Powodzenia!
Odmień czasowniki „essen (jeść)” i „trinken (pić)” przez osoby

Ich Du Er, Sie, Es -

Wir Ihrsie, Sie -

Pamiętaj!
„Essen” to czasownik NIEREGULARNY

Odpowiedzi:
Ich - esse
Du - isst
Er, Sie, Es - isst
Ich - trinke
Du - trinkst
Er, Sie, Es - trinkt

Wir - essen
Ihr- esst
sie, Sie - essen
Wir - trinken
Ihr- trinkt
sie, Sie - trinken
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Świat wokół nas
Opracowała Weronika Hałubiec

JESIEŃ
Od 23 września mamy kalendarzową jesień. Możemy spodziewać się chłodniejszych i
deszczowych dni. Wokół zrobi się kolorowo od zmieniających barwy liści, ale również
mgliście i wilgotno. Taka aura czasem może wpływać źle na nasze samopoczucie,
szczególnie, gdy tęskni się za wakacjami i latem. A tymczasem przed nami mnóstwo
obowiązków szkolnych. Warto pomyśleć, jak się wzmocnić, aby nasza forma była
lepsza. Można zrobić coś dla ducha i dla ciała.
Czas zmienić ubrania na cieplejsze. Nie należy jednak rezygnować ze
spacerów. Ruch na świeżym powietrzu jest dobry o każdej porze
roku. Zawsze można umilić sobie spacer zbieraniem kasztanów.
Po spacerze można zaparzyć smaczną herbatę, dodając do niej ulubione dodatki.
Cytrynę, imbir, coś co wzmocni nas od środka. Można obejrzeć dobry film lub
poczytać książkę. To poprawi nasz stan ducha.
Warto również pomyśleć o dobrej diecie, która będzie sprzyjała, gdy wokół sezon na
przeziębienia i wirusowe infekcje. Pomogą warzywa bogate w witaminę A, C i E:
marchew, szpinak, papryka, jarmuż, brukselka, kalafior, kapusta. Czosnek i cebula:
nie od dziś wiadomo, że są najlepszym domowych sposobem na przeziębienia. Dwie
łyżki miodu każdego dnia dostarczają organizmowi witaminy i mikroelementy,
wzmacniające układ odpornościowy. Bombą witaminową jest jabłko! Jedzcie ich
dużo!!! Jak mówią Anglicy – An apple a day keeps doctor away!!
Należy pamiętać również o tym, aby dobrze się wysypiać, wtedy nasza odporność
również się wzmacnia. Może uda się pospać troszkę dłużej…

PAMIĘTAJ!!!!
Jesienią czeka nas również zmiana czasu z letniego na
zimowy. Przypada ona zawsze w ostatnią niedzielę
października, a więc w tym roku: w nocy z soboty 30
października na niedzielę 31 października.
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Prace plastyczne uczniów klasy V b
Kalina Wierdak

Weronika Hałubiec

Weronika Hałubiec

Weronika Hałubiec

Do zobaczenia!
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