Od Redakcji
Drugi numer wersji elektronicznej
Październik jest Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

International School Library Day
W październiku obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej znany również jako
Dzień Nauczyciela.
Dziś czternasty października,
- to jest święto pracownika,
który w trudzie i mozole
wychowuje dzieci w szkole.
I - choć nas to często nudzi
- Wychowuje nas na ludzi!!
"Obyś cudze dzieci uczył"
bardzo stare to przekleństwo.
Chwała więc nauczycielom
Za codzienne ich męczeństwo!

Październik - miesiącem różańca świętego.
Różaniec – to chrześcijańska modlitwa, nazywany był pierwotnie Psałterzem Najświętszej
Maryi Panny. Modlitwa ta jest znana i kultywowana w Kościele od czasów średniowiecza.

Październik jest też Miesiącem Dobroci Dla Zwierząt.
Nie bądź taki! Nie bądź taka!
Daj złotówkę na zwierzaka!
Pieska dola tego psa,
Który pustą miskę ma.
Pełna miska, ciepła buda,
Dzięki Tobie to się uda!
Gdy jest zwierzak nieszczęśliwy,
Ludzie się powinni wstydzić.
Kto serduszko dobre ma Na schronisko zwierząt da!!
Od 21 października w naszej szkole!
ZBIÓRKA KARMY DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
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Czytelnicy piszą
Wiersze o szkole i nauczycielach

Wiersz dla kochanej Pani (z okazji Dnia Nauczyciela)
To jedyny dzień w roku, kiedy Pani ma już spokój.
Pani uczy zawsze chętnie, lecz nie zawsze się uśmiecha.
W naszych sercach (chociaż jesień) znów panuje wiosna…
Dlaczego? Bo Pani jest dzisiaj uśmiechnięta i radosna!
Nadszedł taki dzień, gdy spełniły się marzenia,
Dzisiaj dostanie Pani od nas kwiaty i najpiękniejsze życzenia!
Julia i Aniela, kl. IV a

Z okazji Dnia Nauczyciela
Słońce świeci,
niebo jasne,
a na makatce wiszą kolorowe uczniowskie prace.
Zbliża się Dzień Nauczyciela…
Z tej okazji chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia!
Życzymy pomyślności,
zdrowia, szczęścia i radości
z wykonywanej pracy!
Nadia Matuszak i Jakub Nawrot, kl. IV a

Dzień Nauczyciela
Kochani Nauczyciele!
Gdy ujrzymy Was przy wejściu,
przyjdzie do Was uczniów sześciu!
Dziękujemy za trud i starania
i czekamy na podziękowania!
Dobrochna Smółka, kl. IV a
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Wywiad

Są wśród nas tacy, którzy również poza szkołą rozwijają zainteresowania. W rozmowie z Mikołajem Kozą opowiedzą nam o swoich
pasjach.
Rozmowa z uczennicą klasy 5a - harcerką Vanessą Kinowską
 Ile masz lat?
 Mam 11 lat.
 Do jakiej drużyny należysz?
 Należę do 12 Harcerskiej
Drużyny Pożarniczej im.
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Chęchacze".

 Jak to się stało, że jesteś harcerką?
 Moja ciocia była harcerką. Opowiedziała mi o co chodzi w harcerstwie. Bardzo mnie to zaciekawiło i ja też chciałam zostać harcerką.
 Co skłoniło Cię do wstąpienia do tej właśnie drużyny ?
 Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że w okolicach Wronek są też inne
drużyny harcerskie i jedyną drużyną jaką znałam była ta, do której
należę.
 Czy mogłabyś powiedzieć nam coś o niej? Co zazwyczaj robicie na
zbiórkach?
 Na zbiórkach robimy różne rzeczy. Na jednej mamy np. samarytankę,
na następnej quiz wiedzy o ZHP.
 Czym jeszcze zajmujecie się w ciągu roku oprócz udziału w zbiórkach harcerskich?
 Wyjeżdżamy na różne biwaki, sprzedajemy kartki świąteczne, w
Dzień Myśli Braterskiej roznosimy ciastka, w wakacje wyjeżdżamy
na obozy harcerskie.
 W jaki sposób można do was dołączyć?
 Wystarczy przychodzić na zbiórki w czwartki o 17.00. Spotykamy
się w naszej harcówce w Nowej Wsi. Zapraszam!
Z życia szkoły... rok szkolny 2013/2014
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Rozmowa z uczniem klasy 5a - harcerzem Ernestem Helwichem





Czy mógłbyś się przedstawić?
Jestem Ernest, mam 11 lat.
Do jakiej drużyny należysz?
Należę do 5 Wodnej Drużyny
Harcerskiej im. Floriana Marciniaka.
 Jak to się stało, że jesteś harcerzem?
 Od dwóch lat jestem harcerzem.
O drużynie dowiedziałem się od
mojego starszego brata, który już
wcześniej brał udział w zbiórkach
harcerskich.
 Co skłoniło Cię do wstąpienia do
tej właśnie drużyny ?
 Przysłuchiwałem się opowieściom
brata o ciekawych zajęciach i sam
zainteresowałem się żeglarstwem.
Miałem też okazję uczestniczyć w
zbiórce brata, mogłem wspólnie z
innymi harcerzami popłynąć żaglówką po jeziorze.



Czy mógłbyś powiedzieć nam coś o niej? Co zazwyczaj robicie na zbiórkach?
Drużyna nasza jest mieszana z przewagą chłopców. Siedzibą jest hangar nad
jeziorem w Samołężu. Nasze spotkania odbywają się latem w soboty o godzinie 10:00 nad jeziorem. Zimą spotykamy się przy ulicy Polnej we Wronkach.
Wykonujemy różne prace porządkowe w hangarze oraz sprzątamy teren otaczający go. Pod nadzorem druha pływamy po jeziorze optymistami i kadetami.
Osoby, które zdobyły już patent żeglarski pływają na omedze. Zdobywamy
sprawności żeglarskie, uczymy się wiązać węzły i śpiewamy szanty .



Czym jeszcze zajmujecie się w ciągu roku oprócz udziału w zbiórkach harcerskich?
Wyjeżdżamy na basen. Pomagaliśmy przy organizacji imprezy ,, Szanty Nad
Wartą ''. Z okazji Świąt Narodowych pełnimy wartę w galowych mundurach
przy pomnikach pamięci narodowej. Wyjeżdżamy na zloty. Wiosną byliśmy na
zlocie w Pamiątkowie, a teraz od 4 do 6 października taki zlot odbył się w
szkole w Biezdrowie. Organizujemy także wyjazdy na Mazury.
W jaki sposób można do was dołączyć?
Aby wstąpić do drużyny należy w sobotę przybyć na zbiórkę w Samołężu o
godz. 10. Drużyna nasza ma także swoją stronę internetową
(www.ringabulina.pl),
na której można zobaczyć zdjęcia z imprez plenerowych.





wywiad przeprowadził
Mikołaj Koza
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Spotkanie ze sztuką

Portret to obraz przedstawiający osobę i odwzorowujący jej wygląd zewnętrzny, a
czasem także cechy osobowości.
Tak widzą swoją Panią uczniowie klasy 2b:
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Z kart szkolnych kronik

Dzień Nauczyciela 27 lat temu

Wtedy w naszej szkole nie było jeszcze sali gimnastycznej, więc uroczyste apele odbywały się w sali kina.
W kronice znaleźliśmy zdjęcie z fragmentem dekoracji wykonanej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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Warto przeczytać, warto obejrzeć

poleca Mikołaj Koza

Książka: „Mały Książę”
Autor: Antoine de Saint-Exupéry 1
Książka opowiada o pilocie, który wylądował na nieznanej
bezludnej wyspie. Po chwili przyzwyczaja się do otoczenia i poznaje chłopca o włosach słonecznego koloru, który uważa, że
wyspa należy do niego. Pierwsza rozmowa kończy się przyjaźnią, mieszaną ze zdziwieniem. Mały Książę opowiada o swoim
życiu na planecie i swojej róży, o którą dba przez cały czas.
Wkrótce chłopiec zaczyna zwiedzać Ziemię, ale to z czasem
nudzi Księcia, który postanawia wrócić na swoją planetę. By
wrócić, musi zostawić ciało na Ziemi, bo jest zbyt ciężkie...
Jak zakończy się książka? Na jaki pomysł wpadnie Mały
Książę, by powrócić na planetę? Czy ktoś mu pomoże?
Książę prowadzi rozmowy ze spotkanymi ludźmi i zwierzętami. Z rozmów tych można się wiele nauczyć, bo zawierają
bardzo mądre myśli autora. Przeczytajcie książkę, która dostępna jest w naszej szkolnej bibliotece!

1

Wymawiaj: Antuan de Sęt-ekz-i-peri
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Przyrodniczy kącik Kornelowców

Pięć zasadach dobrego opiekuna psa:
1. Zawsze sprzątaj po swoim psie.
2. Wyprowadzaj psa na smyczy lub w kagańcu. Jeśli jest to pies rasy
agresywnej musi mieć kaganiec i smycz.
3. Nie wyprowadzaj psa na place zabaw i do piaskownicy oraz na inne
miejsca objęte zakazem.
4. Nigdy nie zostawiaj psa bez opieki.
5. Pamiętaj o szczepieniu psa.

Rata - pies pani Małgorzaty Pomianowskiej

Vincent - pies pani Matyldy Ostrowskiej

Bruno - pies pani Ewy Spychały

Maja- suczka pani Ewy Napierały
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Ważne informacje

Co nas czeka w listopadzie?


„ Spieszmy się kochać…” montaż słowno – muzyczny dla społeczności
szkolnej z okazji Święta Zmarłych,



Spotkajmy się w bibliotece spotkanie literackie dla klas I „ Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego”



początek projektu edukacyjnego Nasz Patron dla klas I - III ( projekt trwa do
maja 2014 r.),



mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej - impreza sportowa dla klas IV - VI,



mistrzostwa szkoły w kręglarstwie indywidualnym - impreza sportowa dla klas
IV - VI,



uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości,



szkolny etap Wojewódzkiego Konkursu:
*Języka Polskiego - 22 listopada,
*Przyrodniczego - 21 listopada,
*Matematycznego - 28 listopada.



klasowe Wieczory wróżb i przepowiedni - andrzejki w szkole,



dyskoteka szkolna w klimacie Halloween,



wystawa plastyczna - Rekwizyty, maski i kostiumy teatralne.

OD REDAKCJI:
Do 6. dnia każdego miesiąca czekamy na Wasze prace do kolejnych numerów gazetki. Piszcie wiersze, opowiadania, sprawozdania, recenzje przeczytanych książek.
Sami proponujcie tematy, jakie Was interesują. Wykonujcie ciekawe zdjęcia. Prace
można przekazać do opiekunek redakcji gazetki lub do nauczyciela języka polskiego.
Pamiętajcie o podpisaniu swojej pracy imieniem i nazwiskiem oraz podaniu klasy.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania i zmian w przekazanych tekstach oraz do
nadawania tytułów.
Dziękujemy tym, którzy już do nas dołączyli!
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Dla Nauczycieli:

Ty masz doświadczenie - my młodość niewinną.
Ty masz wielką mądrość - my mowę dziecinną.
Tobie nie wystarcza
Naszych słów swoboda
Chcesz by życie dla nas
Było jak przygoda.
Za twe wszystkie rady
I uparte kroki
Chcemy podziękować
Nauczycielu drogi!
Z okazji Dnia Nauczyciela
wszystkim naszym Paniom i Panom
w imieniu wszystkich uczniów Kornelówki
składamy najserdeczniejsze życzenia
- Redakcja szkolnej gazety
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