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Tym, co zmarli za Ojczyznę...

Jeszcze w tym numerze:

-Wywiad konkursowy "Kapłaństwo - życie
miodem płynące?"
-Szkolni detektywi znów na tropie
-Relacja z uroczystości 11 listopada
-Humor szkolny
-Rusz głową

"Listopad"
Wanda Grodzieńska

Przyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.

Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.

Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada.

Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

Narodowe Święto Niepodległości to
najważniejsze państwowe święto w
Polsce. Jest obchodzone 11 listopada,
upamiętnia odzyskanie niepodległości po
123 latach zaborów.

Dzień jest ustawowo wolny od pracy, a na
terenie całego kraju organizowane są
uroczystości z udziałem władz kościelnych
i świeckich.

. M.G
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Sztuka wywiadu w wydaniu
czwartoklasistów

„Kapłaństwo – życie miodem płynące?”
Julian Bartnik jest księdzem od 1986 r., obecnie od 17 lat jest proboszczem kościółka w Lubli. Jest skromny,
życzliwy i otwarty na ludzi. Widać w nim miłość do tego, co robi i myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest
człowiekiem z pasją, a nawet z wieloma pasjami!

J- Julia (dziennikarz)
J.B. – Julian Bartnik

J: Cześć wujku, bardzo cieszę się, że zgodziłeś się na wywiad ze mną. Zacznę od pytania, które zawsze mnie
nurtowało. Czy kapłaństwo też możesz nazwać swoja pasją?

J.B: Myślę, że kapłaństwo to coś więcej niż pasja, to jakby nad-pasja. Kapłaństwo wybrałem jako mój tryb życia,
to Jezus powołał mnie do służby. Moim głównym zadaniem jest przyciąganie ludzi do Boga, wszystko inne to
dodatek.

J: Więc co jest tym „dodatkiem” o którym wspomniałeś? Jaka jest Twoja pasja?

J.B.: Przede wszystkim jak wskazuje samo nazwisko – jestem prawdziwym bartnikiem. Mam własne pszczele
królestwo i to właśnie tutaj w Lubli powstaje „miód od prawdziwego bartnika”. W końcu: „kto miód pije, długo żyje,
kto miód łyka jak koń bryka, a kto w ul dmuchnie temu gęba puchnie.”

J: Widziałam, że na słoiczkach z miodem jest także ten piękny, drewniany kościół, w którym jesteś
proboszczem. Wykorzystujesz więc swój wyrób do promocji kościoła?

    Uczniowie 4a i 4c, biorący udział w projekcie Junior
Media prowadzonym przez Panią Monikę Gancarczyk
- Dul i tym razem nie zawiedli. Wzięli udział w
ogólnopolskim konkursie "Sztuka wywiadu" i
przeprowadzili niezwykle interesujące rozmowy z
ludźmi, którzy wyróżniają się jakąś pasją. 
   Na uczestników konkursu czekają atrakcyjne
nagrody:
I miejsce – smartfon NTT N-Phone N02 5” + gadżety
Junior Media
II miejsce – tablet Lenovo TAB2 A7-10 7" + gadżety
Junior Media
III miejsce – dyktafon Olympus  + gadżety Junior
Media
     Ogłoszenie wyników już 15 listopada, więc za
wszystkich uczniów z naszej szkoły trzymamy mocno
kciuki.

Na razie 3. miejsce
     W projekcie Junior Media w chwili obecnej
uczestniczy już 89 szkół z całego kraju, a kolejne mają
jeszcze możliwość się dołączyć. Po dwóch
miesiącach redakcja naszego PiSAKA zajmuje 3.
miejsce z 82 punktami. (przypomnijmy, że delegacje
tylko 10 najlepszych drużyn będą mogły wyjechać na
darmowe wakacje). 

     W tym numerze przedstawiamy wywiad Julii
Cyburt, a w kolejnych numerach będziemy
prezentować następne prace naszych zdolnych
kolegów i koleżanek.
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J.B.: Owszem, na słoiczkach jest zdjęcie z kościołem oraz napis: „Miód ból i cierpienie skróci, miód wiarę w
dobro przywróci, miód zapewni ci zdrowie, miód radość w Tobie rozbudzi, szacunek wzbudzi u ludzi, miód miłość
na nowo rozpali, miód zgodę i pokój uchwali, miód zapewni dostatek dla ciebie i twoich dziatek, miód da ci spokój
sumienia, w miodzie zbawienie narodu ludzkiego, ratunek dla duszy i ciała chorego.”

J: Dobrze, więc na naszej liście znalazły się pszczoły, czy jest coś jeszcze?

J.B.: Oczywiście, na pszczołach się nie kończy! Oprócz królestwa miodu mam tutaj także stawy z rybami.
Bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie tutaj, aby posiedzieć przy stawach czy nawet połowić ryby. Są więc
owady, ryby, zostały jeszcze ssaki, których też tu nie brakuje, bo są tu także konie. Mam tu ministadninę z
paroma końmi. Najstarszy z nich – Lipton sprawuje opiekę nad wszystkimi innymi. Poza tym jak widzisz
wszędzie pod nogami plączą się małe kotki.

J: Czy można więc powiedzieć, że twoją pasją jest świat zwierząt, natura i wszystko co z nią związane?

J.B: Myślę, że śmiało można tak powiedzieć. Co więcej jestem także strażakiem i Ochotnicza Straż Pożarna
także jest bliska mojemu sercu. Uwielbiam ludzi, którzy nie patrzą na swoje dobro, ale pokazują, że liczy się
przede wszystkim drugi człowiek i są w stanie oddać za niego nawet swoje własne życie.

J: Dziękuję więc wujku za wywiad i bardzo podoba mi się Twoje piękne królestwo! Mam nadzieję, że rozkwitnie
ono jeszcze bardziej. 

                                                                    Wywiad przeprowadziła: Julia Cyburt z kl. 4c

. J. C
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Szkolni detektywi 
znów na tropie....

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole

  Wszystkich miłośników języka polskiego zapraszam
do częstego odwiedzania prowadzonego przeze mnie
bloga językowego "Szkolni detektywi, czyli na tropie
błędów językowych".
  Znajdziecie go pod adresem:

http://szkolnidetektywi.blog.pl

 Wkrótce pojawi się też zakładka na stronie
internetowej naszej szkoły.
  Stronę tę stworzyłam wraz z moimi kochanymi
uczniami w 2013 roku w ramach innowacji
pedagogicznej „Szkolni detektywi, czyli na tropie
błędów językowych” (można o  tym poczytać
otwierając Archiwum). Przez dwa lata zrobiliśmy
wspólnie wiele ciekawych rzeczy związanych z
popularyzacją poprawnej polszczyzny (konkursy,
audycje, ankiety). 
   

   W tym roku szkolnym chciałabym zaprosić moich
nowych uczniów do zabawy językiem polskim.
Wspólnie będziemy tropić powszechne w naszym
życiu codziennym błędy językowe (np. w reklamach,
ogłoszeniach, w sklepach) i ujawniać je na naszej
stronie, przypominając jednocześnie wszystkim
naszym czytelnikom o poprawnych formach.  
No to zaczynamy!!!!

Ważna informacja dla moich uczniów:

1.  Każdy uczeń, który zrobi zdjęcie np. reklamy, która
zawiera błąd językowy, a następnie poprawnie
zredaguje krótką notatkę na temat właściwej formy,
może liczyć na 5 z aktywności (raz w tygodniu).

2.  Pierwszy uczeń, który wskaże błąd w
zamieszczonym przeze mnie tekście, a następnie
poprawnie zredaguje krótką notatkę na temat właściwej
formy może liczyć na 5 z aktywności.

                                            Monika Gancarczyk - Dul

. M.G
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Humor szkolny

Mała dziewczynka właśnie skończyła mówić wierszyk.
- Czy lubisz recytować wierszyki? - pyta jeden z
gości. 
- Nie, ale mama zawsze mnie do tego zmusza, kiedy
chce, żeby goście wreszcie poszli do domu...

Pani zadała dzieciom temat wypracowania "Jak
wyobrażam sobie prace dyrektora?". Wszystkie dzieci
piszą, tylko Jaś siedzi bezczynnie założywszy ręce.
 - Czemu Jasiu nie piszesz ? - pyta się nauczycielka. -
Czekam na sekretarkę.

.

.

Pani na lekcji biologii pyta:
- Jasiu, powiedz mi ile pies ma zębów.
- Pies - odpowiada Jaś - ma cały pysk zębów.

- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione zadanie -
mówi nauczycielka - Czy jesteś pewien, że twojemu
tacie nikt nie pomagał?

Jaś wraca do domu cały zmoczony.
- Co się stało? - pyta się matka.
- Bawiliśmy się w pieski.
- No i co?
- Ja byłem latarnią...

- Mamo, dziś na lekcji pan od matematyki pochwalił
mnie!
- To bardzo ładnie, a co powiedział?
- Że wszyscy jesteśmy idiotami, a ja - największym!

pixabay.com

pixabay.com
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Rusz głową!

.

.

Ciekawostki o zwierzętach

1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną
mackę.
2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również
na skórze.
3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy
większą niż ona sama.
4. Na każdego człowieka na ziemi przypada ponad
milion mrówek.
5. Płeć żółwia można poznać po wydawanych przez
niego dźwiękach – samce burczą a samice syczą.
6. Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony
głowy – ostatecznie zabija go głód.

Źródło: www.topnaj.pl

pixabay.com

www.superbelfrzy.edu.pl
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