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Drodzy Czytelnicy
Mimo trudności, mimo niepokoju, nie ustajemy w dążeniu do rozwoju własnych
pasji, kształceniu Waszych umysłów i uwrażliwiania na piękno. Nasi
redaktorzy pracowali w pocie czoła, by zadowolić Wasze zmysły. Bądźcie z
Nami.
Redakcja
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 Urodzony 7 lipca 1903 r. w Zdrojach koło
Świecia na Kujawach; syn właściciela sklepu
kolonialnego,
 1910 r. - uczęszczał do szkoły ludowej,
 1918 r. zakończenie nauki w niemieckiej
szkole w Gródku,
 1918r. - rozpoczęcie pracy przy budowie
elektrowni w Gródku,
 1921-1922 r. - ukończenie kursu nauczyciela
pomocniczego w Świeciu i podjęcie pracy
w szkole w Sławutówku i Domatowie,
 przeniesienie do Leśniewa i Żarnowca na
stanowisko kierownika, z którego został
odwołany za usunięcie portretów Piłsudskiego
ze ścian szkoły,
 działacz w Związku Nauczycielstwa Szkół
Powszechnych i Towarzystwie Czytelni
Ludowych,
 pracował na rzecz umacniania polskości
Pomorza w Lidze Morskiej i Kolonialnej oraz
w Polskim Związku Zachodnim,
 został zaangażowany razem ze strażą graniczną
w Piaśnicy w
rozpracowanie
grupy
niemieckiej z Pucka,
 aktywny społecznik i animator życia
kulturalnego na Pomorzu,
 założyciel bibliotek w okolicach wiejskich
 prezes towarzystwa Sokół,
 1930 – zawieszenie w czynnościach
nauczyciela, jednak za sprawą wpływowych
przyjaciół przeniesiony do Gowidlina,
 w latach trzydziestych XX w. wstąpił do tajnej
wywiadowczej organizacji zwanej „siecią
dywersji pozafrontowej”,
 ukończył kilka kursów dla członków dywersji
pozafrontowej
i
potem
mianowany
na porucznika,
 szef dywersji w rejonie kościerskim,
 1935 r. - otrzymał nagrodę ziem kaszubskich
w kategorii ,,Dobrodziej słowa i muzyki'',
 1 września 1939 roku po wybuchu wojny
zawiesił naukę i ukrył akta, po czym udał się na
front,
 uznany za zamordowanego dzięki jego
żonie Annie, ukrywał się i często zmieniał
miejsca pobytu,

 24 grudnia 1939 roku utworzył
w Czerlinie Tajną Organizację Wojskową
,,Gryf Kaszub”,
 wiosną 1940 r. opracowano statut, który
przedstawiał program aktywnej walki zbrojnej
i propagandowej z okupantem niemieckim
w celu wyzwolenia ojczyzny,
 przełom 1940/1941 rozciągnięcie działalności
organizacji na większą część Pomorza,

 lipiec 1941 – zmiana nazwy organizacji „Gryf
Kaszubski” na „Gryf Pomorski” w celu scalenia
polskiej konspiracji,
 luty 1942 – rozmowy w sprawie połączenia sił
organizacji „Gryfa Pomorskiego” z siłami AK,
co z racji aresztowań członków AK nie doszło
do skutku,
 w lutym 1944 r. Niemcy wpadli na trop
organizacji,
 w nocy z 4 na 5 marca 1944 zastrzelony
w
zasadzce
przez
agenta
gestapo
pod Sikorzynem.
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Odznaczenia:
 krzyż srebrny Orderu Virtutti i Millitari,
 medal dziesięciolecia odzyskanej Niepodległości,
 medal XV lecia odzyskania morza w 2017 pośmiertnie awansowany na stopień kapitana przez
Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza za wybitne zasługi w walce z okupantem,
 10 października 1992 roku Szkole Podstawowej
w Leśniewie nadano imię porucznika
Józefa Dambka, obecnie kapitana.
Red. Karolina Kruszyńska, VIIc

„czytanie - to jedna z bram do wolności." - Robert Escarpit

Jak powstały książki?
Książki powstały ok. 3000 lat przed naszą
erą. Właśnie
wtedy
Sumerowie
postanowili
opracować pismo. Pierwsze teksty były zapisywane
na glinianych tabliczkach uznawanych za pierwsze
książki. Inny sposób zapisywania książek narodził
się u Egipcjan. Na papirusach zaczęto zapisywać
teksty. W średniowieczu książki były przepisywane
ręcznie. W tych czasach pisma były drogie, co miało
związek z trudnością dostępu do nauki pisania.
Dopiero Gutenberg w 1450 roku wynalazł czcionkę,
pojawił
się druk, dzięki
czemu
książki
rozpowszechniły się w Europie. Technologia
w
obecnych
czasach sprzyja
rozpowszechnianiu książek– postała książka bez
postaci materialnej czyli e-booki. Dzisiaj czytanie
książek,
pism, tekstów,
wierszy
itp. jest
codziennością.
23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki.

Nagrody Nobla z dziedziny literatury.
Kilku pisarzy polskich miało zaszczyt zostać
laureatem prestiżowej Nagrody Nobla:
Wisława Szymborska, Henryk Sienkiewicz, Czesław
Miłosz, Władysław Reymont, Izaak Singer oraz Olga
Tokarczuk. Byli również tacy, którzy zostali
nominowani, ale niestety nie udało im się
wygrać: Eliza Orzeszkowa, Jan
Parandowski, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria
Dąbrowska, Stefan Żeromski, Tadeusz
Zieliński, Leopold Staff, Witold
Gombrowicz i Zbigniew Herbert. Konkurencja w tej
dziedzinie jest bardzo duża i silna. Rywalizuje się
z wieloma osobami z wielu krajów. Brawo Polacy!

Różnorodność książek.
Książki różnią się stylem pisania, dziedziną,
tematyką. Każdy z czytelników ma swój typ książki.
Niektórzy wolą książki fantastyczne, niektórzy
przygodowe, inni
romantyczne
i
bardziej
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nostalgiczne. Coraz bardziej
popularne są e-booki,
czyli wirtualne książki. Mimo, że dużo osób twierdzi,
że czytanie książek elektronicznych pozwala nam
uchronić wzrok, jest to nieprawdą. Drukowane,
papierowe, tradycyjne
książki, czytane
przy odpowiednim oświetleniu, uchronią wzrok
przed jego uszkodzeniem.
Teraz pozostaje tylko pytanie: Książka czy
e-book? Każdy ma swojego ulubieńca, a wy co
wolicie?







Dlaczego warto czytać książki?
 Jest to dobra forma relaksu,
 rozwijamy swoją wyobraźnię,

poszerzamy wiedzę,
dają poczucie miło spędzonego czasu,
poprawia i poszerza słownictwo,
pozwala nam patrzeć na świat inaczej,
rozbudza wyobraźnię,
kształtuje nas samych,
ulepsza pamięć,
uczy poprawności gramatycznej
i ortograficznej,
stajemy się pewni siebie,
kształtuje charakter,
pogłębiamy wiedzę,
uczy koncentracji,
ułatwia życie.
Red. Magdalena Jankowska, VIa

CZĘŚĆ I
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PROLOG
Syriusz Black, James Potter, Remus Lupin i Peter Pettigrew to najlepsi przyjaciele oraz uczniowie Hogwartu.
Nastolatkowie należą do Gryffindoru- jednego z czterech domów szkoły magii. Nazwali siebie Huncwotami oraz
nadali sobie nawzajem pseudonimy: James- Rogacz, Syriusz- Łapa, Remus- Lunatyk, Peter- Glizdogon. Sławę
w szkolę zyskali dzięki swoim żartom oraz temu, że zazwyczaj wychodzili cało z opresji. Nie spodziewali się
jednak tego co ich spotka na piątym roku w Hogwarcie.

Rozdział I
Emma Roberts, brązowowłosa Gryfonka wstała dziś
wyjątkowo wcześnie, więc nie czekając na swoje
przyjaciółki ubrała się i poszła na śniadanie do
Wielkiej Sali. Po około 30 minutach przyszły do niej
współlokatorki: Mery Macdonald, Dorcas Meadowes
oraz rudowłosa Lily Evans. Dziewczyny usiadły oraz
rozpoczęły rozmowę:
- Dzisiaj eliksiry- zaczęła wyraźnie niezadowolona
Evans.- Macie wypracowanie?
- To mieliśmy napisać jakieś wypracowanie?Zapytała Meadowes.- O czym?
- O bezoarze - odpowiedziała zaspana Macdonald.
Dorcas od razu po słowach przyjaciółki wybiegła
z Wielkiej Sali i pobiegła w stronę Pokoju
Wspólnego gryfonów. Pozostałe wstały oraz poszły
w kierunku sali od eliksirów.
Po całym dniu zajęć Emma wracała z ostatniej
lekcji- obrony przed czarną magią. Dziewczyna
zamyśliła się i wpadła na wysokiego bruneta z tego
samego roku, jednego z Huncwotów- Syriusza
Blacka. Chłopak pomógł jej wstać, a ona rozpoczęła
rozmowę:
- Przepraszam, zamyśliłam się- powiedziała cała
czerwona ze wstydu Emma.
- Nic się nie stało- odpowiedział Black
z uśmiechem.
Po krótkiej Romowie dwójka poszła do swoich
dormitoriów. Dziewczyna nie była zadowolona
z rozmowy, ponieważ nie darzyła sympatią
Huncwotów, a w szczególności
aroganckiego
Blacka.
Gdy Roberts wróciła do dormitorium zastała tam
swoje przyjaciółki, które już przebrane w piżamy
żywo o czymś dyskutowały. Poszła wziąć prysznic
i przebrać się. Następnie brunetka zamierzała

dołączyć do współlokatorek, lecz nagle w drzwiach
pojawili się Huncwoci:
- Zagramy w coś?- Spytał Potter trzymając w ręku
pustą butelkę po Kremowym Piwie.
- Dobra!- odpowiedziała Evans nie pytając się
o zdanie reszty.- I tak nie mamy co robić.
- A w co gramy?- wtrąciła się niezadowolona
Roberts.
- Prawda czy wyzwanie?- zaproponował Black.
- Ok!- zgodziła się chórem reszta.
Każdy usiadł na dywanie na środku pokoju
i rozpoczęła się gra.
- Kto zaczyna?- zapytał Lupin
-Ja mogę- zaproponował Potter.
-Dobra kręć wreszcie- powiedziała znudzona
Roberts.
-Lily, pytanie czy wyzwanie?
-Pytanie- odpowiedziała spokojnie rudowłosa.
-Hmm… Ile masz wzrostu?- spytał Potter nie
mogąc wymyśleć niczego lepszego.
-Chyba 169cm.- Odpowiedziała Evans, po czym
zakręciła butelką.- Black, pytanie czy wyzwanie?
-Pytanie.
-Kogo z nas najbardziej lubisz?- zapytała
rudowłosa.
-Ciężko stwierdzić,- zaczął chłopak spoglądając na
Emmę- lubię was wszystkich.
Gra skończyła się dopiero nad ranem. Gdy tylko
Huncwoci opuścili dormitorium dziewczyn te poszły
spać, ponieważ następnego dnia rano był pierwszy
w sezonie mecz Quiddicha pomiędzy Puchonami,
a Ślizgonami. Wszystkie bardzo szybko zasnęły,
oprócz Roberts, która cały czas zastanawiała się co
oznaczało
spojrzenie
bruneta.

Red. Wiktoria Malinowska , VIIb
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Od marca tego roku korzystamy z różnych
aplikacji, które pomagają nabywać wiedzę
w zupełnie inny sposób jak podczas nauki
w szkole. Na pewno znacie te wymienione, a jeśli
nie, warto się zapoznać z naszymi propozycjami:

Google Classroom
Program został zaprojektowany i stworzony celem
lepszej komunikacji z uczniami. Obecnie nie jest tak
popularna w Polsce jak za granicą. Możliwe jest tu
tworzenie grup i ich łatwe organizowanie. Są one
dobre do realizowania zajęć między krajowych, o ile
nauczyciel udostępnia je ludziom zza granicy.

Zoom
Aplikacja głównie używana za granicą podczas
zdalnego nauczania. Początkowo skomplikowana
Aplikacja staje się bardzo prosta w obsłudze po
chwili używania. Zoom posiada dobrą jakość obrazu
i dźwięku podczas spotkań. Nauczyciele mogą jej
używać ze względu na bardzo łatwe zarządzanie
spotkaniami oraz wygodnym udostępnianiem
zawartości ekranu.

Discord
Aplikacja mało popularna pośród Nauczycieli.
Została stworzona do kontaktu między graczami, aby
rozmawiali ze sobą podczas rozgrywki. Nauczyciele
i Uczniowie znaleźli jednak sposób na
przeprowadzanie zajęć przy użyciu tej aplikacji.

Microsoft Teams
Prawdopodobnie najpopularniejsza aplikacja do
video konferencji używana podczas zdalnego
nauczania w Polsce. Pozwala na wysyłanie
wiadomości
do
członków
zespołu
oraz
wykorzystywanie
indywidualnych
konwersacji
w celu konsultacji z nauczycielem. Co wyróżnia ten
program pośród innych to wbudowane programy
wchodzące w jej skład. Narzędzia między innymi
dostępne to: PowerPoint, Excel i OneNote.

Librus
Program, który jest używany do organizowania
i zarządzania całym nauczaniem online i offline.
Pozwala na zadawanie uczniom prac domowych, jak
i wysyłania im wiadomości na różne tematy. Pozwala
również na bieżąco kontrolować wyniki w nauce.
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Kahoot

Quizizz

Program służący do przeprowadzania testów
z wiedzy uczniów. Jest on dziecinnie łatwy
w obsłudze, a odpowiadanie na pytania nie jest ani
trochę skomplikowane, gdyż ogranicza się do
klikania jednego z kolorowych przycisków.

Jest to kolejny program służący do przeprowadzania
testów. Tym razem jest to bardziej w formie zabawy.
Uczniowie co parę dobrze zaznaczonych pytań
dostają różne przedmioty, które mogą użyć aby np.
dostać dwukrotną ilość punktów niż normalnie.
Całość jest zaprojektowana, aby jak najbardziej
podpasować młodzieży, stosując np. ”memy”.
Podobnie jak w kahoot, aby zaznaczyć odpowiedź,
należy kliknąć jeden z przycisków.

Quizlet
Program podobnie jak poprzedni stosowany do
przeprowadzania testów. Jest on troszkę bardziej
skomplikowany i zdecydowanie jest bardziej
formalny niż kahoot i przypomina faktyczny test.

Red. Wiktor Jaśkiewicz, VIIIb

Powodów jest wiele, a nawet mnóstwo, by uczyć się
języków obcych. Ich znajomość umożliwia
poznawanie nowych ludzi i poszerzanie horyzontów.

oglądanie seriali młodzieżowych, wiadomości, gier,
mody, ciekawostek jest łatwe, a dzięki dobrej
znajomości języka także zrozumiałe. Każdy z nas ma
jakiegoś idola: sportowca, aktora, piosenkarza,
zespół, youtubera, który posługuje się językiem
obcym (niekoniecznie angielskim). Znając wiele
języków rozumiemy ich teksty piosenek, wywiady,
możemy czytać o nich książki lub autobiografie
„w oryginale”.

Dzięki tej umiejętności porozumiemy się z ludźmi
z innego kraju. Zawiążemy nowe znajomości,
a nawet przyjaźnie z kimś, kto mieszka na drugim
końcu świata. W dzisiejszych czasach nastąpił duży
rozwój multimediów, co wpłynęło na to, że
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obyczaje, historię, kuchnię, czując się swobodnie
i będąc zrozumiałym. Atutem znajomości języka
obcego, często nawet kilku, jest możliwość
znalezienia interesującej pracy, która zapewni
wysokie wynagrodzenie i lepszy standard życia.

Zachęcam do nauki języków obcych. Myślę, że
jeśli Chińczyk może nauczyć się języka polskiego, to
my przy odrobinie chęci możemy nauczyć się
wszystkich języków świata. Ale przede wszystkim
warto uczyć się ich dla siebie samego. Życzę dużo
sukcesów

W dorosłym życiu znajomość języka innego niż
ojczysty umożliwia spełnienie swoich marzeń
w swobodnych podróżach po różnych zakątkach
globu. Studiując możemy wyjechać na stypendia do
obcego kraju. Tam będziemy poznawać kulturę,

Red. Magdalena Jankowska, VIa

Angielski –egzamin ósmoklasisty

Powtórzenie trzech podstawowych czasów

1. Past Simple – czas przeszły zakończony, nie powiązany z czasem teraźniejszym.
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2. Present continuous – czas teraźniejszy ciągły, mówimy o sytuacjach, które mają miejsce akurat w danym
momencie.

3. Future Simple – czas teraźniejszy, nie jesteśmy pewni czy akurat dana rzecz się wydarzy.

Zwroty/słówka które mogą się przydać na egzaminie i nie tylko.
acording to – według
just in case – na wszelki wypadek
I agree – zgadzam się
exactly – dokładnie
I don’t understand – nie rozumiem
no way – nie ma mowy
despite – pomimo
I hope – mam nadzieję
in order to – aby
what a pity – jaka szkoda
never mind – nic nie szkodzi
not at all – nie ma za co

Red. Weronika Kos, VIIIb
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Halloween–zwyczaj
związany
z maskaradą,
obchodzony w wielu krajach w wieczór 31
października. Odniesienia do Halloween są często
widoczne
w
kulturze
popularnej,
głównie amerykańskiej.
Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie,
Irlandii
i Wielkiej
Brytanii. Mimo, że dzień nie jest świętem
urzędowym, cieszy się po święcie Bożego
Narodzenia największą popularnością. Święto
Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90.
Głównym symbolem święta jest wydrążona
i podświetlona od środka dynia z wyszczerbionymi
zębami.
Inne
popularne
motywy to duchy, demony, zombie, wampiry, czarow
nice, trupie czaszki, nietoperze, czarne koty itp.

ognisk, które miały przyciągnąć duchy dobre, a
odegnać duchy złe. Paleniska te były również
wyrazem czci i wsparcia dla boga słońca
i
światła Luga,
nad
którym
w
tym
czasie Samhain zaczynał
zdobywać
przewagę.
Próbowano przebłagać Samhaina składając mu ofiary
– także z ludzi.
Sądzi się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych
duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów
dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek.
Symbolem święta Halloween były noszone przez
druidów czarne stroje oraz duże rzepy, ponacinane na
podobieństwo demonów.

Historia
Dokładna geneza Halloween nie jest znana. Może nią
być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców
i nasion (Pomony) albo celtyckie święto na powitanie
zimy.
Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z
obchodzonego w Europie północnej święta z okazji
końca jesieni a początku zimy, znanego na terenach
irlandzkich jako Samhain („koniec lata”), walijskich
jako
Nos Galan Gaeaf („wieczór
zimowy”),
anglosaskich jako Blodmonath („krwawy miesiąc”),
nordyckich jako „zimowe noce”. Z jednej strony był
to czas radowania się minionymi zbiorami oraz
powrotem bliskich do domów, z drugiej strony
pojawiało się widmo zimy – czasu zmagań z głodem,
chłodem i niedostatkiem światła słonecznego.
W północnej Europie to zimą i wczesną wiosną
umierało najwięcej ludzi. W powszechnej
świadomości Halloween kojarzone jest ze świętem
zmarłych. W rzeczywistości, zarówno poganie jak
i wcześni chrześcijanie, upamiętniali zmarłych
wiosną, między marcem a majem.
Druidzi
(kapłani
celtyccy)
wierzyli,
iż
w dzień Samhain zacierała się granica między
zaświatami, a światem ludzi żyjących. Zaś duchom,
zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było się
przedostać do świata żywych. Wierzono, że bóg
śmierci Samhain sprowadzał wtedy na ziemię dusze
osób zmarłych w minionym roku, aby odpokutowały
swojewystępki.
Ważnym elementem obchodów Samhain było palenie

Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj
zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich
Świętych została przeniesiona z maja na 1 listopada.
W 998 roku zaś, św. Odylon, francuski benedyktyn
i przełożony opactwa w Cluny, ustanowił 2 listopada
Dniem Zadusznym. W XIV wieku wspomnienie
Wszystkich
Wiernych
Zmarłych
zostało
wprowadzone do liturgii rzymskiej i upowszechnione
w całym Kościele.
Za sprawą protestantyzmu, tj. reformacji w Anglii,
która zniosła zarówno doktrynę czyśćca i kult
świętych, oba święta (Wszystkich Świętych i Dzień
Zaduszny) zniknęły z większości terenów
brytyjskich, a samo Halloween przetrwało tam
jedynie w formie luźnych skojarzeń. 31 października
kościoły
protestanckie
obchodzą
Święto
Reformacji.
Tymczasem w Irlandii przetrwały zarówno święto
katolickie, jak i pierwotne święto sezonowe.
Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki
Północnej w latach 40. XIX wieku.
31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie
Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach
Zjednoczonych parada z okazji Halloween.
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Uczestnikami parady byli mieszkańcy, przebrani
w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych
latach pochód organizowano corocznie 31
października.W
1937 Anokę ogłoszono światową
stolicą Halloween.
W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do
zachodniej Europy, a po upadku żelaznej kurtyny
pod koniec XX wieku to święto trafiło do środkowej
i wschodniej Europy.

Apple bobbing
W tej zabawie należy bez użycia rąk ugryźć jedno
z jabłek pływających w miednicy z wodą. Jabłko
nieuszkodzone przy zabawie ma oznaczać szczęście
w nadchodzącym roku

Pochodzenie nazwy
Nazwa
Halloween
jest
najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en,
czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia
Wszystkich Świętych
Podróże w Halloween
Halloweenowe festiwale w Nowym Orleanie,
Bangkoku, Los Angeles, Nowym Jorku czy
francuskim Limoges to najważniejsze punkty na
światowej liście podobnych wydarzeń. Szukając
bardziej ekstremalnych przeżyć mogą udać się do
słynnego Salem lub posiadłości hrabiego Draculi
w Rumunii. Najwięksi śmiałkowie mogą natomiast
dać się przestraszyć w jednym z 2,5 tys.
"nawiedzonych" miejsc na całym świecie.

Zwyczaje

Inne zabawy
Halloweenowe zabawy to również przeskakiwanie
przez świeczki, które są rozstawione w kole na ziemi.
Świeczki, które nie zgasną, to szczęśliwe miesiące
w przyszłym roku. Kolejna gra to wrzucanie orzecha
do ogniska. Jeżeli orzech pęknie z trzaskiem, oznacza
to odwzajemnioną miłość. Inną popularną zabawą
jest zjadanie bez pomocy rąk wiszących na nitkach
ciastek i owoców.
W ten dzień również istnieją różne formy
wróżbiarstwa, np. wróżenie ze spodków.

Scary farm
Młodzież i dzieci oprócz organizowania domowych
imprez często odwiedza tzw. straszne farmy
(ang. scary farm), czyli zaadaptowane na ten cel duże
przestrzenie, gdzie tworzone są specjalne scenerie,
wyglądające niczym wystrój planu filmów grozy,
takich jak Nosferatu, Drakula, Frankenstein czy
Mumia.

W Halloween dzieci i dorośli przebierają się za
potwory, takie jak wampiry, duchy czy czarownice.
Kostiumy są również oparte na postaciach
z telewizji. Pierwsze kostiumy na Halloween
pojawiły się w 1930 roku, wtedy zwyczaj cukierek
albo psikus (trick or treat) stał się popularny
w Stanach Zjednoczonych. Dorośli urządzają
pochody przez ulice miast.

Cukierek albo psikus
Do zabaw w Halloween zalicza się także zabawa
cukierek albo psikus (ang. trick or treat). Dzieci
chodzą z pojemnikami na cukierki po okolicy
i odwiedzają mieszkańców. Gdy ktoś nie chce dać
cukierka otrzymuje od dzieci w zamian psikusa.

Symbole
Jack-o'-lantern to halloweenowa lampa
zrobiona
z wydrążonej dyni. W środku wydrążonej dyni
z wyciętymi otworami stawia się świecę. Z okazji
święta Halloween tradycją stało się stawianie
w oknie lub w drzwiach domostwa latarni.
Wydrążona dynia ze światełkiem w środku dla
irlandzkich chłopów oznaczała błędne ogniki
uważane za dusze tragicznie zmarłych. W czasie
tajemniczych obrzędów miano uwalniać ludzkie
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dusze z ciał czarnych kotów i nietoperzy. Obecnie
w wyeksponowanych miejscach domów umieszcza
się wydrążone i podświetlone od wewnątrz dynie
z wyciętymi kształtami różnych postaci oraz
w zależności od wyobraźni domowników, imitacje
ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych
postaci z horrorów itp.

Halloween w Polsce
W Polsce Halloween pojawiło się w latach 90. XX
w., a od tamtej pory rokrocznie zyskiwało na
popularności. Dla niektórych obchody Halloween są
bliższe niż Wszystkich Świętych. Pomimo
niesłabnącej popularności, niedługo obchody
Halloween w Polsce mogą zostać zakazane. Każdy
z nas słyszał więc o Halloween, część z Was może
nawet uczestniczyła w jego obchodach. Jest to święto
znane
i
popularne
na
całym
świecie.

Red. Jan Łabiak , Sebastian Drzeżdżon ,
Agnieszka Wikowska , Julia Krzyżczyk .

~sen powinien trwać nieprzerwanie co najmniej 7 godzin,
~śniadanie musi być pełnowartościowe,
~odpowiednia dieta przez cały dzień. Co powinniśmy jeść:
-warzywa i owoce,
-cukier zastąpić miodem,
-potrawy z dodatkiem czosnku,
-nie powinno zabraknąć naturalnych probiotyków,
~uprawiać sport m.in. bieg lub jazdę na rowerze przez 30-40 minut w tempie,
~nie stresować się. Przewlekły stres wpływa negatywnie na naszą odporność,
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~zrezygnować z używek. Popularne używki takie jak alkohol, papierosy, a nawet kawa i słodycze
mają niekorzystny wpływ na odporność,
~warto wspomóc się lekami lub suplementami diety takimi jak:
-witaminę C i rutozyd,
-tran,
-pranobeks inozyny,
-witamina D3.

Red. Julia Grubba, Amelia Wegner kl.7b

Wydarzenia, które od początku roku szkolnego były udziałem Was, Czytelników, Uczniów Szkoły
Podstawowej w Leśniewie dały dużo radości, uśmiechu, nawet w tak trudnej rzeczywistości:

EUROPEJSKI TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH- z tej okazji na ścianach szkolnych korytarzy zawisły
plakaty informujące o tym wydarzeniu oraz kolorowe „chmurki” z powitaniami w 18 europejskich
językach. Zostały również przeprowadzone lekcje otwarte na których uczniowie oraz zaproszeni
nauczyciele dowiedzieli się dlaczego warto uczyć się języków obcych, również mieli okazję spróbować
swoich sił w quizie on-line sprawdzającego ogólną wiedzę o językach europejskich.
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Na lekcji uczniowie i nauczyciele poznali rosyjski alfabet „ cyrlicę” i próbowali zapisać kilka słów
używając tego alfabetu. Uwieńczeniem tygodnia języków był konkurs na najlepszy europejski strój, który
exequo wygrały 4 uczennice z kl VIb.
POMARAŃCZOWY TYDZIEŃ – każdy miał możliwość przystąpić do akcji Fundacji Orange
#jestnaswiecej i pokazać, że integruje się z osobami, które są ofiarami hejtu w sieci. Konkurs na najbardziej
pomarańczową klasę był głosem przeciw cyberprzemocy, a pomarańczowa sznurówka pokazała naszą
świadomość, że należy i trzeba przeciwdziałać zjawisku przemocy w sieci. Jesteśmy siłą #jestnaswiecej.
Jesteśmy z Was dumni.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ- to święto nas wszystkich, uczniów i nauczycieli. Nasi pedagodzy
pokazali, że potrafią mieć do siebie dystans i udostępnili swoje zdjęcia z dzieciństwa. Było o tyle ciekawie,
że ogłoszono konkurs na wskazanie kto jest kim. Zwycięzca otrzymał dyplom i kartę podarunkową do
pizzerii. Gratulujemy. Tablica naszych nauczycieli zostanie na długo w naszej pamięci. Dziękujemy.
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WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO- nowy rok szkolny to też nowe wyzwania. Przez długie
lata opiekunem Samorządu Szkolnego była Pani Joanna Szczerkowska, która ustąpiła miejsca Panu
Sergiuszowi Czaja. Dziękujemy Pani Joannie za wkład pracy, a Panu Sergiuszowi życzymy sukcesów
z nowym zespołem, który zapowiada wielkie rewolucje w działaniu naszej szkoły. Czekamy na rezultaty
pomysłów.

Co nas czeka w przyszłości?
Rzeczywistość zmienia się z dnia na dzień i trudno cokolwiek zaplanować w taki sposób, by planów nie
pokrzyżowały obostrzenia w sprawie koronawirusa. My jednak się nie poddajemy i planujemy:







ZAPROSIĆ NA SPOTKANIE LITERACKIE DEBIUTUJĄCEGO NA RYNKU LITERACKIM
GDYŃSKIEGO PISARZA
POŁĄCZYĆ CELE CHARYTATYWNE Z EDUKACYJNYMI – ZEBRANE KORKI Z
TYMBARKÓW (TE Z NAPISAMI) PRZEZNACZYĆ NA SZCZYTNY CEL (CZEKAMY NA
PROPOZYCJE), A NAPISY Z TYCH KORKÓW POSŁUŻĄ JAKO ELEMENTY UKŁADANKI
WSKAZANEJ LITERACKIEJ FORMY, KTÓRA POKAŻE TALENTY NASZYCH
LITERATÓW- CZEKAJCIE NA OGŁOSZENIE KONKURSU, KTÓRY BĘDZIE TRWAŁ
PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY
ZROBIĆ ZBIÓRKĘ KSIĄŻEK/BIBLIOTEKĘ, BY PROPAGOWAĆ NASZEGO PATRONA,
ZAŁOŻYCIELA BIBLIOTEK W WIEJSKICH SZKOŁACH – KAŻDY BĘDZIE MÓGŁ
ZOSTAWIC CEGIEŁKĘ, KTÓRE BĘDĄ PRZEZNACZONE NA CELE CHARYTATYWNE
W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU
UPAMIĘTNIMY ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Liczymy na Wasze wsparcie. Bądźmy jedną społecznością, która ma wspólne cele.
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