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MIESIĘCZNIK
Filmoteka – s. 7
W numerze:
Sonda – s. 2

Zwierzyniec - – s. 7

Mówią wieki- s. 3

Angielski w pigułce – s. 8

Co piszczy w trawie – s. 4

Humor – s. 9

Wieści szkolne – s. 5

Muzykomania – s. 10

Połam sobie język – s. 6

Palce lizać – s. 11

Mól książkowy – s. 6

Sport – s.13

Jeśli chcesz się z nami czymś podzielić, masz problem lub jest coś, co Cię cieszy lub irytuje w
szkole – poinformuj „Luzaka”. Postaramy się napisać o wszystkim!!!

Weronika Pietrzak (redaktor naczelna), Weronika Cieślak (z-ca redaktora naczelnego), Jakub Sieradzki,
Oktawia Szwarnowska, Karolina Rose, Roksana Grześkiewicz, Kinga Marcisz, Dominika Krzymińska.
Opiekun: p. B. Jóskowiak
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SONDA

W dniu Święta Edukacji Narodowej zapytaliśmy:

„Dlaczego warto wykonywać zawód nauczyciela?''.
Chętni nauczyciele udzielili następujących odpowiedzi:
…bo spełniam swoje marzenia - p. Kostro
…aby przekazywać wiedzę - p. Urbaniak
…bo nie ma miejsca na nudę - p. Jóskowiak
…można pracować z dziećmi - p. Walendowska
…bo praca z dziećmi jest wspaniała - p. Motała
…bo warto mieć kontakt z dziećmi - p. Markiewicz
…bo warto robić to, co się lubi - p. Gładych
…miło widzieć uśmiech na twarzy dzieci - p. Dawid
…bo uśmiech dzieci jest bezcenny - p. Ratajczak
…bo lubię dzieci i kocham sport - p. Wojtkowiak
…to kwestia pasji - p. Czyż
Dziękujemy.
Wniosek z tego jeden, bycie nauczycielem to wspaniała przygoda, pozwalająca łączyć ze sobą
szereg pasji. Jest to zawód jednak tylko dla tych, którzy dzieci stawiają na pierwszym miejscu i
lubią chodzić do szkoły. I co wy na to? Czy kochacie szkołę na tyle, aby związać się z nią na całe
życie? Oto jest pytanie… [Wera]
[KiniMini]
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ANDRZEJKI

wieczór

wróżb

I tak, wśród andrzejkowych wróżb wyliczyć

odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada w

można:

wigilię świętego Andrzeja. Data Andrzejek



wylewanie wosku na zimną wodę

wypada zazwyczaj początku Adwentu, a

przez klucz — na podstawie kształtu

więc

zastygłego wosku lub rzucanego

na

początku

nowego

Roku

Liturgicznego, którego początek przypada w

przez

pierwszą niedzielę między 27 listopada, a 3

przyszłym ukochanym, jego cechach

grudnia.

wyglądu, zawodu itp.

Andrzejki były ostatnią okazją do zabawy
przed

rozpoczynającym

się



niego

cienia

ustawianie

wróżono

kolejno

o

butów

okresem

zgromadzonych dziewcząt od ściany

Adwentu, w którym powstrzymywano się

do progu drzwi — ta, której but jako

tradycyjnie od zabaw, podobnie jak w

pierwszy dotarł

okresie Wielkiego Postu. Obecnie okres

pierwsza miała wyjść za mąż.

Adwentu w Kościele Katolickim nie jest



do

progu

jako

rzucanie psu kości lub kulek

okresem postu, a jedynie czasem refleksji,

ciasta

czasem

przyjście

chłopców

—

Zbawiciela. Tak więc, wierni mogą w

pierwszy

zjadł

Adwencie (i w Andrzejki) organizować oraz

dziewczyny, to ona jako pierwsza

uczestniczyć w zabawach (post obowiązuje

miała wyjść za mąż.

oczekiwania

na

jedynie w piątki).



oznaczających

wróżba

jeżeli
kość

z

wybranych
pies

jako

od

danej

kartkami

—

Wróżby andrzejkowe

uczestnicy spisują imiona dziewcząt

Tradycyjnie w Andrzejki wykonywane są

na jednej kartce, a imiona chłopców

różnego

najczęściej

na drugiej, po czym kartki są

damsko-

odwracane i przekłuwane od góry —

dotyczące

rodzaju
tematyki

wróżby,
związków

męskich. Niegdyś przykładano do nich dużą

imię,

wagę i wykonywano je w odosobnieniu.

oznacza imię przyszłej wybranki /

Współcześnie wróżby andrzejkowe mają

wybranka.


jedynie charakter zabawy.

które

losowanie

zostanie

przekłute

przedmiotów

o

przypisanym umownym znaczeniu
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—

listek,

to

staropanieństwo,

zakwitnie w Boże Narodzenie, to jest

obrączka lub wstążka, to rychły ślub,

to zwiastun szybkiego zamążpójścia.

różaniec, to powołanie do zakonu.


www.kalendarzswiat.pl/andrzejki/
[Jakub Sieradzki]

ucięcie w dniu św. Andrzeja gałązki
wiśni lub czereśni — jeżeli gałązka

____________________________________________________________________________

Ważne daty…
LISTOPAD
11 – Narodowe Święto Niepodległości.
20 – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.

21 – 23 – zebrania klasowe z rodzicami.
24 – Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy.
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25 – Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego – etap szkolny.
29 – andrzejki.
01 - Wojewódzki Konkurs Matematyczny.
02 - Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego.
[red]
__________________________________________________________________________

W dniu 18 listopada uczniowie klas V a, b, c
przygotowali przedstawienie teatralne z okazji
Święta Niepodległości.
„Stara szabla. Niech ona opowie, gdzie była,
co widziała, może młodzieniec wyrwie się ze
snu. Wtedy spyta: czym jest Polska?”
Była to prawdziwa lekcja patriotyzmu.
Dziękujemy.

__________________________________________________________________________
Za nami V Powiatowy Konkurs Polonistyczny Noc z Ikarem. Motywem przewodnim

redagowanych przez dzieci wierszy była miłość ojcowska na podstawie mitu o Dedalu i Ikarze.
Wśród naszych uczniów V miejsce zajęła Zofia Ślachetka. Utwory zauwżone to wiersze: Alicji
Grygiel i Weroniki Cieślak. Gratulujemy!
___________________________________________________________________________
KWALIFIKACJE W KONKURSACH WOJEWÓDZKICH
Wojewódzki Konkurs Matematyczny – Łukasz Ratajczak z kl. VI a.
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Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - Jakub Sieradzki z kl. V c, Zuzanna Kuzera z kl. VI a
i Maria Gęstwa z kl. VI b.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie.
___________________________________________________________________________
Wyniki konkursu miedzowego o Janie Pawle II!
Miłosz Kaliński z kl. IV c - I miejsce
Zuzanna Kowalska z kl. V c - II miejsce
Zofia Ślachetka z kl. VI a - III miejsce

__________________________________________________________________________

Poćwicz wymowę! Czyż język polski nie jest cudownie zakręcony?





Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w
dżdżysty dzień na drzewie?
Warszawa w żwawej wrzawie w warze wrze o Warszawie.
Czy szczególny to, proszę pana, zaszczyt, płaszczyć się, by wtaszczyć się na szczyt?
Czyjeś jelita widzi elita - cóż to za efekt, ten brzuszny defekt! [red]

_______________________________________________________________________

Drodzy wielbiciele książek!
Polecamy:
Harry Potter i przeklęte dziecko, nowa książka autorstwa J.K.
Rowling, Jacka Thorne’a i Johna Tiffany’ego i nowa sztuka
Jacka Thorne’a, to ósma historia w serii oraz pierwszy
autoryzowany spektakl teatralny ze świata Harry'ego Pottera.
Niniejsza edycja specjalna scenariusza sztuki, która miała
premierę na londyńskim West Endzie 30 lipca 2016, pozwala
czytelnikom na całym świecie zapoznać się z dalszymi losami
Harry'ego, jego rodziny i przyjaciół.
Harry Potter nigdy nie miał łatwego życia, a tym bardziej teraz,
gdy jest przepracowanym urzędnikiem Ministerstwa Magii,
mężem oraz ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym. Podczas
gdy Harry zmaga się z natrętnie powracającymi widmami
przeszłości, jego najmłodszy syn Albus musi zmierzyć się z rodzinnym dziedzictwem, które
nigdy nie było jego własnym wyborem. Gdy przyszłość zaczyna złowróżbnie przypominać
przeszłość, ojciec i syn muszą stawić czoło niewygodnej prawdzie: że ciemność nadchodzi
czasem z zupełnie niespodziewanej strony.
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http://www.empik.com/

Książkę czyta się może nieco trudniej niż dotychczasowe tomy, ale wielbicielom Harrego nie
powinno to przeszkadzać. W końcu to jedyny sposób, by poznać dalsze dzieje tego niezwykłego
bohatera.
Wera_11, PietShop
____________________________________________________________________________

Vaiana: Skarb oceanu
Trzy tysiące lat temu najwięksi żeglarze przemierzali Ocean
Spokojny, odkrywając w regionie Oceanii liczne wyspy. Jednak
na kolejne tysiąc lat zaprzestano wypraw i do dziś nikt nie wie
dlaczego… Najnowsza animacja Walt Disney Animation
Studios „Vaiana: Skarb oceanu” to opowieść o przygodach
pewnej nastolatki, która z pomocą półboga Maui żegluje po
morzach, by znaleźć drogę na legendarną wyspę i uratować swój
lud.
Film trafi do kin 25 listopada.
Polecamy!!!
http://filmy.disney.pl/
[red.]

____________________________________________________________________________

LIS
Wygląd:
Lis
jest
najpospolitszym
drapieżnikiem w naszym kraju. Tułów ma
wydłużony, głowę o ostro zakończonym
pysku i długich trójkątnych uszach.
Kończyny ma krótkie, przednie 5-, tylne6palcowe, opuszki stóp owłosione. Ogon
(kita) jest długi i puszysty. Koniec ogona jest
biały, na górnej jego stronie, 5-6 cm od
nasady, znajduje się gruczoł zapachowy.
Wierzch ciała jest rudawy, spód biały, uszy i
dolna część kończyn czarne Zmienność
ubarwienia jest bardzo duża.
Występownie:
Lis
w
Polsce
rozpowszechniony jest w całym kraju.

Można go spotkać w lasach, na polach i
łąkach.
Pokarm:
Lis
jest
zwierzęciem
wszystkożernym z przewagą pokarmu
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mięsnego. Podstawowym pokarmem lisa są
gryzonie myszowate, ale żywi się również.
owadami, ślimakami, robakami, okazyjnie
zającami lub królikami, ptakami ich
zniesieniem, padliną, jagodami i innymi
owocami. W pobliżu osad ludzkich
odwiedza regularnie śmietniki i wysypiska.
W okresie obfitości pokarmowej zbiera
zapasy, które zagrzebuje w ziemi.
Rozród: Okres rui, zwany cieczką,
występuje w styczniu-lutym. Ciąża trwa 5052 dni. Rzucanie młodych następuje w
kwietniu-maju - liczba młodych w miocie 38. Długość życia lisa na swobodzie wynosi
około 10-12 lat.
Styl życia: Lis prowadzi życie samotne,
łączenie w pary jest raczej sezonowe Ma
bardzo dobrze rozwinięte zmysły słuchu,
wzroku, węchu i dotyku, co ułatwia mu
polowanie na drobne gryzonie i owady.
Zarejestrowano
28
różnych
głosów
wydawanych przez lisy. Ruchy lisa są
szybkie i zwinne, w kłusie porusza się z

szybkością 6-8 km/h, w pogoni lub ucieczce
z szybkością 45-50 km/ h. Skacze i dobrze
pływa. Kopie samodzielne nory o kilku
korytarzach i jednej komorze gniazdowej,
która może leżeć na głębokości do 3 m. Lisy
są najaktywniejsze w nocy ze szczytem
przypadającym na świt. Lis zabija swą ofiarę
ukąszeniem w kark lub gardło, po czym
następuje
potrząsanie
przez
chwilę
zdobyczą.
Znaczenie gatunku: Lisy są nosicielami
wścieklizny. Podstawę pokarmu lisa
stanowią gryzonie wyrządzające poważne
szkody w gospodarce rolnej i leśnej.
Zjadając padlinę spełnia rolę sanitarną w
łowisku, a odławiając zwierzęta chore
zapobiega
rozszerzaniu
się
chorób.
Krzywdząca opinia o jego szkodliwości w
łowisku wskutek zjadania drobnej zwierzyny
nie znajduje potwierdzenia w badaniach
naukowych.
http://www.lowiecki.pl/

[Dominika]

_______________________________________________________________________

DYNIA Z LAMPKĄ -

DUCH - GHOST
WIEDŹMA – WITCH

JACK O 'LANTERN

WAMPIR – VAMPIRE

NAWIEDZONY DOM - HOUNTED

ZOMBI - ZOMBIE

HOUSE

UPIÓR - GHOUL

CMENTARZ - GRAVEYARD

POTWÓR - MONSTER

CUKIEREK ALBO PSIKUS - TRICK

SZKIELET - SKELEON

OR TREATING

NIETOPERZ- BAT

PRZEBRANIE - DISGUISE

MUMIA - MUMMY

CIASTECZKA - COOKIES

DYNIA - PUMPKIN

wera_11
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________________________________________________________________________

Pani pyta Jasia:
- Jasiu, powiesz jakieś zdanie w trybie
oznajmującym?
- Koń ciągnie wóz.
- Brawo! A teraz przekształć to zdanie tak,
aby było zdaniem rozkazującym.
- Wio!

- Kiedy ty umarłeś? - pyta się jeden
drugiego.
- Ja za sanacji, spójrz jak dobrze wyglądam.
- A ty ?
- W czasie wojny. Zobacz jaki jestem chudy.
- Nagle patrzą, idzie trzeci, chudy jak patyk,
skóra i kości.
- A ty kiedy umarłeś?
- Idźcie ode mnie straszydła, ja z roboty
wracam.

***

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu
wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy:
,,Czyja mama jest najpiękniejsza?”.
Wszyscy głosowali na swoje własne mamy,
a ty dostałaś dwa głosy…

***

***

Idzie garbaty o północy przez cmentarz.
Nagle zza grobu wyskakuje upiór i mówi:
- Dawaj pieniądze!
- Nie mam.
- A co masz?
- Garba.
- To dawaj!
I zabrał. A garbaty szczęśliwie wrócił do
domu i opowiedział o wszystkim
kumplowi - kulawemu. Kulawy chciał być
znowu zdrowy i poszedł w nocy na
cmentarz. Historia się powtórzyła.
Wyskoczył upiór i mówi:
- Masz garba?
- Nie.
- To masz!

Nauczyciel języka polskiego pyta się
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
,,niedziela”?
- Wakacje, proszę pani!
***

Do dyrektora lunaparku
przychodzi kościotrup.
- Słyszałem, że potrzebuje
pan chętnych do pracy w
tunelu duchów.
- Owszem. Czy ma pan jakieś
zaświadczenie z
poprzedniego miejsca pracy?
- A nie wystarczy akt zgonu?
***

[Oktawia, Karolina]
Na cmentarzu odbywa się zebranie duchów
z różnych epok :
___________________________________________________________________________
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W numerze słowa piosenki Sylwii Grzeszczak

Tamta dziewczyna

Tamta dziewczyna mieszka parę myśli stąd

Którą z nas chcesz kochać

w tej samej głowie czasem przypomina mnie

którą z nas...

ale ma siłę, jaką miewa mało kto

Tamta dziewczyna tak mało o niej wiesz

a kiedy trzeba umie głośno mówić "nie"

Ma siłe by marzyć i tak zazdroszczę jej

czy na pewno
czy już znasz ją

Bo właśnie taką byłam nim przyszedłeś tu

Ref:

I w głowie wciąż jeszcze mam tyle snów

Ona nie chce być taka sama jak ja

A razem dawno już nie dotykamy gwiazd

Nie zna granic i nie zamierza się bać

Tamtą dziewczyną mogę stać się jeszcze raz

Nie zatrzyma się kiedy ty będziesz chciał

Ref:

Ona nie chce być taka sama jak ja

Ona nie chce być taka sama jak ja

Ooooooo

Nie zna granic i nie zamierza się bać
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Nie zatrzyma się kiedy ty będziesz chciał

którą z nas...

Ona nie chce być taka sama jak ja

Tamta dziewczyna tak mało o niej wiesz

Ooooooo

Ma siłę by marzyć i tak zazdroszczę jej.

Którą z nas chcesz kochać

[Ola]

______________________________________________________________________________

PANCAKES
1 i 1/4 szklanki mąki
Składniki na około 8-10 sztuk
1 jajko
1 i 1/4 szklanki maślanki
1/4 szklanki cukru pudru
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody
1/4 szklanki oliwy
szczypta soli
Przepis
Zmiksuj w blenderze wszystkie składniki, do uzyskania gładkiej masy o konsystencji gęstej
śmietany. Rozgrzej patelnię i smaż pancakes z dwóch stron, na średnim ogniu. Podawaj z
syropem klonowym (to rzecz jasna), a także masłem lub cukrem.
Mleko zawsze można zastąpić maślanką (i Amerykanie na domowy użytek tak właśnie robią, bo
maślankę – podobnie jak mąką – trudno nieraz dostać w zwykłym sklepie…). Alternatywny
przepis na klasyczne „pancakes” z mlekiem znajduje się w serwisie AllRecipes.com.

SMACZNEGO:):):

[Oktawia]
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_________________________________________________________________________

Turniej Finałowy w Unihokeju Dziewcząt Gminy Jarocin - II miejsce.

Szkołę reprezentowały: P. Waleńska, M. Gęstwa, N. Dembińska, K. Dołżonek, A. Grygiel, Z.
Kuzera, W. Marciniak, J. Muc, opiekun R. Gładych.
______________________________________________________________________________
MISTRZOSTWA MIASTA I GMINY JAROCIN w unihokeju chłopców - III miejsce.
Szkołę reprezentowali: W. Wojtczak,
F. Regulski, K. Król, J.Kumoch, M.
Jaskółka, A. Nowak, A. Gruszecki,
O.Molecki, F. Bzodek, P.
Świechowicz, Sz. Łyskawa, opiekun
R. Andrzejewska.
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Piłka nożna II miejsce - Finał Rejonu Poznań Wschód

Powiat i Szkołę reprezentowali: Wojtek Wojtczak, Krystian Król, Filip Regulski (VIa), Adam
Nowak, Adam Gruszecki, Franek Andersz, Oskar Molecki (VIb), Franek Bzodek (VIc) Szymon
Łyskawa, Piotrek Świechowicz (Va), opiekun R. Andrzejewska.
Wojtek Wojtczak i Franek Bzodek zostali najskuteczniejszymi zawodnikami turnieju
strzelając po 4 gole rywalom.
GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!
[KiniMini]
____________________________________________________________________________

Halloweenowa dynia – świecznik! Super wygląda nie tylko w ogrodzie czy na schodach
wejściowych przed domem, ale również na komodzie w pokoju. Przy zgaszonym świetle nastrój
gwarantowany. Kup dynię i do dzieła. Po wycięciu do środka wstaw świeczkę.
Powodzenia!
www.google.pl (grafika)
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