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Zobacz, ile jesieni!
Pełno jak w cebrze wina,
A to dopiero początek,
Dopiero się zaczyna.
(J. Tuwim)

Kalendarium
03.09.2012r- Witaj szkoło! Tego dnia przekroczyliśmy progi szkoły. Nie
zadowoleni ale cóż, nowy rok szkolny już nas powitał.

wszyscy byli

10.09.2012r- Już niedługo odpust, dlatego rozpoczęły się rekolekcje szkolne. Trochę
zabawy i nauki.
17.09.2012r- Po odpuście sprzątanie świata.
30.09.2012r- Dzień Chłopaka. Na pewno każdy chłopak był z tego święta zadowolony.
01.1-.2012r- Kici, kici -,, Chrzest Kota”. Uczniowie klasy II gim. przygotowali apel, w którym
pasowali uczniów klas I na gimnazjalistów.
06.10.2012r- Dzień Edukacji Narodowej, powszechnie zwany Dniem Nauczyciela. W ten
dzień nie odbyły się lekcje (była to sobota). Samorząd uczniowski przygotował apel, były
również tradycyjnie rozdawane Witosy.
16.10.2012r- Dzień Papieski. Grupa „Effata” pod opieką pani Ewy Wziętek przedstawiły
pantomimę do ulubionej piosenki Jana Pawła II- „Barki”. Od samego rana były sprzedawane
ulubione ciastka papieża- kremówki, które były własnoręcznie upieczone przez nasze
uczennice.
17.10.2012r- Próba ewakuacji szkoły na wypadek pożaru. W celu bezpieczeństwa odbył
się próbny alarm. Przyjechała straż pożarna, dzieci z nauczania wczesnoszkolnego mogły
obejrzeć wóz strażacki.
18.10.2012r- W ten dzień naszą szkołę odwiedził Biskup Grzegorz Balcerek.
Spotkał się z uczniami, a o godz. 18 odbyło się w kościele parafialnym bierzmowanie
uczniów, którzy wyszli już ze szkoły.
19.10.2012r- Jak co roku odbyło się pasowanie na pierwszoklasistę. Dzieci śpiewały
piosenki między innyni o znakach drogowych i recytowały wierszyki. Na koniec otrzymały
dyplomy i upominki.

Janusz Korczak
"Nie wolno zostawić świata takim jakim jest"
Janusz Korczak (prawdziwe nazwisko - Henryk Goldszmit)
Z pochodzenia Żyd. Urodził się 22 lipca 1878 lub 1879 roku w Warszawie. Jego ojciec adwokat zmarł,
gdy ten był jeszcze młodym chłopcem. Z wykształcenia był pedagogiem i lekarzem, ale swoje życie w
całości poświęcił dzieciom i ich problemom. Był także pisarzem. Jego debiut miał miejsce na łamach
tygodnika satyrycznego pod tytułem "Kolce". Stworzył i był kierownikiem żydowskiego Domu Sierot w
Warszawie (działał od 1911 do 1942 roku) i sierocińca Nasz Dom (do 1926 roku).Był zagorzałym
obrońcą Praw Dziecka. Zginął 6 sierpnia 1942 roku wraz z wychowankami sierocińców i pracownikami
w obozie zagłady w Treblince. Napisał miedzy innymi takie książki dla dzieci jak:

- „Król Maciuś Pierwszy”
-„ Kajtuś Czarodziej”
- „Józki, Jaśki i Franki”
Do końca pozostał z dziećmi, dla których był jak prawdziwy ojciec...
"Bądź sobą - szukaj własnej drogi,
poznaj siebie, zanim dzieci zechcesz poznać.
Zdaj sobie sprawę z tego do czego sam jesteś zdolny
zanim dzieciom poczniesz wykreślać
zakres ich praw i obowiązków"

SPORT:

SIATKÓWKA
Piłka siatkowa, siatkówka – sport drużynowy, w którym (w
tradycyjnej, klasycznej odmianie tj. siatkówce halowej)
uczestniczą dwa sześcioosobowe zespoły, w każdym: rozgrywający,
atakujący, dwóch środkowych i dwóch przyjmujących oraz libero
– na boisku przebywa jednak tylko sześciu zawodników, libero
zmienia się najczęściej ze środkowymi, gdy drużyna przyjmuje
zagrywkę.

POLSKA REPREZENTACJA PIŁKI
SIATKOWEJ
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn (zwyczajowo zwana również:
reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) — najważniejszy
zespół siatkarski w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym występować
mogą wszyscy zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie Reprezentuje Polskę
na arenie międzynarodowej we wszystkich rozgrywkach organizowanych pod egidą
FIVB i CEV (tj. Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharze Świata,
Lidze Światowej oraz eliminacjach do tych imprez). Za jej funkcjonowanie
odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS).
Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet (zwyczajowo zwana również:
reprezentacją narodową, kadrą narodową, drużyną narodową) – najważniejszy
żeński zespół Siatkarski w kraju, powoływany przez selekcjonera, w którym
występować mogą wszystkie zawodniczki posiadające obywatelstwo polskie,
niezależnie od wieku, narodowości czy wyznania. Za jej funkcjonowanie
odpowiedzialny jest Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS).

GWIAZDY DRUŻYN:

Bartosz Kurek

Paulina Maj

Mija kolejna rocznica, odkąd Karol Wojtyła został pierwszym polskim papieżem. Karol
spędzał swoją młodość w Wadowicach wychowany
i przywiązany do tradycji i wartości narodowych. Papież stworzył mnóstwo pism
filozoficznych, etycznych i religijnych. Urodził się 18 maja 1920 roku. Był synem Karola
Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Został ochrzczony
20 czerwca 1920 roku i otrzymał imiona: Karol Józef. Dla Karola Wadowice były
miastem „wolnym”. Był chłopcem bardzo wesołym utalentowanym i każdą wolną
chwilę spędzał bawiąc się w teatr. Kochał sporty zimowe.
Na początku fascynował się szybką jazdą na sankach, próbował też hokeja. Matka
Emilia zmarła 13 kwietnia 1929 roku. Karol o jej śmierci dowiedział się od sąsiadki po
przyjściu ze szkoły. Niedługo po śmierci matki zmarł jego jedyny brat Edmund. Miał 26
lat. Karol wyróżniał się wśród rówieśników ogromną pobożnością. 14 maja otrzymał
celujące świadectwo maturalne gdzie jesienią zaczął studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Zmienił także miejsce zamieszkania, bowiem razem z ojcem
przeprowadził się do Krakowa. 1 listopada otrzymał święcenia kapłańskie. Niebawem
wyjechał na studia teologiczne do Rzymu. W roku 1958 został biskupem, w 1963 roku
metropolitą krakowskim, a cztery lata później kardynałem. Po śmierci Jana Pawła I
wyjechał do Rzymu na jego pogrzeb i mające się odbyć konklawe. Wyniku wyboru nikt
nie mógł przewidzieć. W drodze głosowania papieżem został właśnie Karol Wojtyła! Jan
Paweł II był pierwszym papieżem słowianinem i od ponad 400 lat, który nie był
Włochem. Jego pontyfikat był najdłuższym w historii, bo trwał aż 27 lat. Jan Paweł II
zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W czasie swojego pontyfikatu odbył 102 pielgrzymki
zagraniczne.

Zobacz, ile jesieni!...
Zobacz, ile jesieni!
W parku, za oknem mojego pokoju,
Błyszczą się kasztanowce w barwach:
Zielono-żółtych i czerwono-złotych.
Wśród unoszących się porannych mgieł,
Przez okno do mojego pokoju,
Wpada odgłos spadających zielonych jeżyków.
Maleńka kropla rosy na listku lśni,
Niczym brylancik złoty.
W dębowej dziupli wiewiórka mieszka,
Która jesienną porą skrupulatnie szuka orzeszka.
Jeż do snu utula się pod krzakiem,
A tuż obok dzieci biegają z wrzaskiem,
-To już jesień!Autor: Żaneta Michalska

WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY
Wielkopolski Park Narodowy- park o powierzchni 7 584 ha, utworzony w 1957 r.,
położony nad Wartą, na południe od Poznania. W Parku utworzono 18 obszarów ochrony
ścisłej o łącznej powierzchni 260 ha. Chronią one rozmaite formy krajobrazu
polodowcowego oraz najbardziej naturalne zbiorowiska roślinne, a także związane z nimi
zwierzęta. Powierzchnia parku ze strefą ochronną (tzw. otuliną) wynosi 14 840 ha.
Siedziba dyrekcji Parku oraz Muzeum Przyrodnicze Parku mieszczą się w Jeziorach,
nad Jeziorem Góreckim - w centralnej części WPN. Inicjatorem powstania
Wielkopolskiego Parku Narodowego jeszcze przed II wojną światową był prof. Adam
Wodziczko.
Warto zobaczyć:
Jezioro Góreckie
Jezioro Kociołek na terenie Parku
Głaz poświęcony Franciszkowi Jaśkowiakowi
Zamek Klaudyny Potockiej

Jezioro Kociołek

Zamek Klaudyny Potockiej

WOLIŃSKI PARK NARODOWY
Woliński Park Narodowy- park woj. zachodniopomorskim, w środkowo-zachodniej
części wyspy Wolin, pomiędzy Zatoką Pomorską i Zalewem Szczecińskim. Powierzchnia
parku wynosi 10 937 ha.Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha.
Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego
oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym w Polsce parkiem morskim.
Organizatorem i pierwszym dyrektorem parku (przez 12 lat) był Leon Niedzielski.
Siedziba Dyrekcji Wolińskiego PN znajduje się w centrum Międzyzdrojów, przy ul.
Niepodległości 3a. Symbolem Parku jest bielik, którego żywe okazy można obejrzeć
w wolierach obok Muzeum Przyrodniczego WPN oraz w Zagrodzie Pokazowej Żubrów.
Atrakcje turystyczne:
Zagroda Pokazowa Żubrów
Jezioro Turkusowe
Latarnia Morska Kikut
Grodzisko Lubin - położone na najwyższym punkcie nad Zalewem

Szczecińskim
Bunkier V3 w Zalesiu- jedyna w Polsce ekspozycja tajnej broni niemieckiej V3,

z okresu II wojny światowej, zlokalizowana na byłym tajnym poligonie
doświadczalnym w Międzyzdrojach-Zalesiu.
Głazy Piastowskie- nadmorskie głazowisko znajdujące się w połowie drogi
między Międzyzdrojami a Wisełką, przy cyplu klifu zwanego Świdną Kępą.
Dąb Wolinian- jedno z najstarszych drzew WPN. W ostatnim czasie mocno
uszkodzone na skutek sztormu. Przy drzewie głaz informujący, iż znajduje się przy
obszarze ochrony ścisłej im. Adama Wodziczki. W pobliżu wybrzeże klifowe
Zalewu
Szczecińskiego.

Szarlotka od aniołów.
- 5 jajek
- 250 g mąki
- płaska łyżka proszku do pieczenia
- 200 g masła
- 11 łyżek cukru
- jabłka 7/8 sztuk
- szczypta soli, goździków, cynamonu, imbiru

Sposób przygotowania.
Ubić białka, dosypać cukier, ubijać tak długo, aż cukier się
rozpuści. Dodać 5 żółtek i dalej ubijać. Masło rozpuścić i wlać
do miski. Następnie dodać cynamon, goździki, proszek do
pieczenia i mąkę. Na koniec pokroić cienko jabłka i dodać je do
masy. Blachę wysmarować margaryną i posypać bułką tartą.
Piec w temperaturze 180 stopni godzinę i 10 minut. Przykryć
folią aluminiową.

KRZYŻÓWKA

