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Święto Zmarłych to okazja do zadumy 
i refleksji. 

Wspominamy tych, którzy odeszli...



Cmentarz w Dniu Zmarłych

1 listopada to dzień Wszystkich Świętych. Przed tym świętem 
idziemy  uporządkować  groby  oraz  teren  wokół  nich.  W  Święto 
Zmarłych wraz  z  rodziną  udajemy się  zapalić  znicze  na  mogiłach. 
Pomniki zdobią także kwiaty i różnokolorowe wiązanki. Najczęściej 

zanoszonymi przez nas na cmentarz kwiatami są 
chryzantemy.  W  tym dniu  pamiętamy  nie  tylko 
o grobach naszych bliskich, odwiedzamy także te 
zapomniane  i  zaniedbane.  Pamiętamy  też 
o  zbiorowych  mogiłach 
żołnierzy  poległych  na 

naszych  ziemiach.  Odwiedzając  miejsca 
wiecznego  spoczynku  i  modlitwy,  pamiętajmy 
o zachowaniu należytej powagi. Nie wypada tam 
śmiać  się,  głośno  rozmawiać  i  hałasować.   To  święto  jest  dobrym 
momentem,  by zastanowić  się  nad naszym życiem.  Skłania  nas  do 
refleksji. 

Bardzo  ładnie  wygląda  cmentarz  wieczorem.  Z  daleka  bije 
świetlista łuna. Migotają różnokolorowe światełka. 

Czy wiecie,  że tradycja palenia zniczy istnieje już od 610 roku 
naszej ery? Jednak do 731 roku obchodzona była 1 maja. W krajach 
anglosaskich  odpowiednikiem  dnia  Wszystkich  Świętych  jest 
Halloween, który protestanci w odróżnieniu od katolików świętują na 
wesoło. 

M. P



Polska Wolna!



Tylko u nas! Wywiad z Przewodniczącym Samorządu Szkolnego

 W październiku odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Mimo, że kandydatów 
było dużo, to można było odnieść wrażenie, że walka toczyła się między Patrykiem Garskim, a Wojciechem 
Miśtą. Ten pierwszy zwyciężył. Wojtek obecnie pełni funkcję Zastępcy, a Karolina Maszczyk jest Skarbnikiem.
Oto wywiad z Przewodniczącym Samorządu Szkolnego - Patrykiem Garskim.

-  Dlaczego startowałeś 
na  to stanowisko?
-  Ponieważ pomyślałem, 
że  fajnie byłoby  coś 
zmienić.
- Czy obawiałeś się rywalizacji?
- Tak, ponieważ moi konkurenci mieli świetne wypowiedzi, a ja nie powiedziałem za dużo.
- Wojtek Miśta miał naprawdę dużą kampanię wyborczą, co ty na to?
- Do czasu głosowania nie przejmowałem się tym.
- Jak myślisz, czy to, że jesteś szóstoklasistą wpłynęło na wynik głosowania?
- Nie sądzę, żeby tak było. Mam nadzieję, że wyborcy nie kierowali się takim sposobem myślenia.
- Czego dotyczyło spotkanie Samorządu Szkolnego?
- Podczas spotkania rozmawialiśmy o funkcjach jakie nam powierzono, a także o zmianach jakie czekają nas w 
obecnym roku szkolnym.
- O co walczysz jako przewodniczący?
- Postaram się o organizację zabaw na śniegu, żeby nie przebywać podczas wf  w zimie tylko         w sali 
gimnastycznej,  o  muzykę  podczas  przerw,  większą  ilość  dyskotek.  Ważna  jest  dla  mnie  także  sprawa 
bezpieczeństwa. Chciałbym również, aby w sklepiku sprzedawana była zdrowa żywność.
- Co chciałbyś zrobić dla koleżanek i kolegów z klas młodszych?
- Pomyślałem o organizacji większej ilości zabaw i konkursów, których oni za wiele nie mają.
- Jak zamierzasz pomóc nauczycielom?
- Myślę,  że można wykorzystać z ubiegłego roku pomysł strażników porządku, dyżurujących na korytarzach 
podczas przerw. Jako przewodniczący będę oczywiście dawał przykład.
- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Sroka.





Warto przeczytać
   

Jeanette Winterson                                  
Dom na krańcu czasu 

Joseph Delaney   
                                                                                                                      Zemsta czarownicy
Niezwykła opowieść o czasie,               
rozgrywająca się w wielu miejscach                                                  Thomas Ward, siódmy syn
i różnych epokach – od starożytnego                                          siódmego syna, zostaje oddany
Egiptu po nieznaną planetę                                                                 do terminu u miejscowego
w odległej przyszłości.                                                                Stracharza. Kim jest Stracharz?
                                                                                                 To ponury mężczyzna, uzbrojony
Z zapartym tchem śledzimy losy Silver,                                           w sól, srebrny łańcuch i kij.
uwikłanej w niesamowitą historię                                                  Stracharz ma ochraniać ludzi
walki o posiadanie Czasomierza,                                                 przed plagą duchów. Praca dla
czyli o absolutne panowanie                                                             Thomasa jest ciężka, mistrz
nad czasem.                                                                         surowy, także wielu wcześniejszych
                                                                                             uczniów nie podołało trudom nauki.
Cała historia rozpoczyna się w Londynie,                        Thomas musi się nauczyć przepędzać
kiedy w czasie zachodzi podobne zjawisko                                 duchy, poskramiać czarownice 
jak globalne ocieplenie – powstają                                               i więzić boginy. Kiedy jednak
niewytłumaczalne Tornada Czasu...                                  niechcący uwalnia Mateczkę Malkin,
                                                                                                  najgorszą wiedźmę w Hrabstwie,
                                                                                                                   zaczyna się koszmar...

Anne Ursu
Złodzieje cieni

Charlotte to dziewczyna, której ciągle przytrafia się coś niezwykłego. Kiedy jej znajomi 
zaczynają zapadać na dziwną chorobę, tylko ona może ich uratować... Fantastyczna 
opowieść, w której przeplatają się mit, przygoda, groza i magia. Książka, która nie daje 
czytelnikowi wytchnienia aż do ostatniej strony. Na dodatek niedługo zostanie 
sfilmowana!
                                                                                                   

M. K



Regułki dla mądrej główki
Wielką literą pisz:

Imiona i nazwiska, nazwy dynastii, herbów, przezwiska, np.: Jan Długosz

Nazwy świąt, dni i okresów świątecznych, np.: Boże Narodzenie

Nazwy gwiazd, planet, konstelacji, np.: Mars, Jowisz

Nazwy ulic i placówek, np.: Ulica Kopernika, ul. Piaskowa

Aleja Niepodległości, al. Mickiewicza

Nazwy części świata, oceanów, mórz, rzek, jezior, gór, wysp, zatok, pustyń,                        np.: Ocean 

Atlantycki, Pustynia Gobi, Tatry, Wisła, Morze Bałtyckie

Nazwy mieszkańców kontynentów, krajów i regionów, np.:

Amerykanin, Azjata, Europejczyk, Polak, Szwed, Ślązak

Pierwsze słowo w tytułach książek, słowników i innych dzieł, np.: obrazów i piosenek:             Na jagody, Leśni  

żołnierze, Słownik ortograficzny, Dama z łasiczką.

Tytuły czasopism, np.: Mój komputer, Ciuchcia, Gazeta Wyborcza.

Na zamieszczonej mapie zapisz w odpowiednich miejscach nazwę pięciu wybranych państw, ich stolic i 
mieszkańców. 

P.G



Uśmiechnij się

W restauracji rodzina posila się promocyjnym obiadem. Zostaje 
sporo resztek i ojciec prosi kelnera: 
- Czy może pan nam zapakować te resztki? Wzięlibyśmy dla 
pieska... 
- Hurra!!! - krzyczą dzieci. - Będziemy mieć pieska.

Dzieci na całym świecie, zanim pójdą spać, sprawdzają, 
czy pod łóżkiem nie ma potwora. Potwór sprawdza, 
czy nie ma tam dzieci.

Jaś ściągnął Internet na dyskietkę.

Uzupełnij.

M.D

Zespół  redakcyjny:  Dyja  Marcin,  Garski  Patryk,  Gębczyńska  Aleksandra,  Kowacka  Małgorzata,  Kwiecień 
Monika,  Misiak  Dominik,  Muszyńska  Gabriela,  Siwek  Krzysztof,  Sroka  Piotr,  Stencel  Gabriela. 
Opiekun: Maria Okularczyk.


