
SZKOLNE PLOTKI

LISTOPAD

WYDARZENIA SZKOLNE:

- Biblioteka szkolna ogłasza konkurs "Czy znasz swoje miasto?".
Na tablicy bibliotecznej znajdują się zdjęcia opatrzone numerami od 1
do 6.Jeśli rozpoznajesz obiekty przedstawione na zdjęciach, weź
udział w konkursie zapisując ich pełne nazwy oraz podając swoje
dane (imię, nazwisko, klasa). Odpowiedzi można składać do 18
listopada 2022 r. w bibliotece szkolnej.
Zachęcam do udziału. Nagrody czekają.

- Bajeczny konkurs dla klas 1-3. Konkurs polega na tym, aby
narysować siebie jako jedną z ulubionych postaci z bajki. Prace
oddajemy do świetlicy szkolnej do końca listopada.

- Już niedługo poznamy wyniki konkursów kuratoryjnych
przeprowadzanych w naszej szkole. Mamy nadzieję, że wszystkie
wyniki będą wysokie i uda się Wam dostać do następnych etapów.

- Zapraszamy wszystkich uczniów na zabawę andrzejkową, która
odbędzie się 29 listopada w godzinach:

- 9:00 – 10:30  I A, I B, I C, I D, II A, II B



- 13:15 – 14:45 II C, II D, III A, III B, III C, III D,
- 15:00 – 16:30 IV A, IV B, IV C, V A, V B, V C,
- 16:45 – 18:15 VI A, VI B, VI C, VII A, VII B
- 18:30 – 20:00 VIII A, VIII B, VIII C, VIII D

CIEKAWOSTKI
Każdy lubi ciekawostki – my także! Co dzisiaj się
dowiecie?

- W Nowej Zelandii od 2006 roku język migowy należy do języków
urzędowych, zaraz obok angielskiego i maoryskiego.

- Armenia jest pierwszym krajem, który jako religię państwową,
przyjął chrześcijaństwo. Obecnie chrześcijanie stanowią 97%
ludności kraju.

- Z 700 wysp Bahamów, tylko 30 jest zamieszkanych.

- Dubrownik to pierwsze średniowieczne europejskie miasto, w
którym wybudowano kanalizację.

- Z Madagaskaru pochodzi 80% światowej wanilii.

- Istambuł jest jedynym miastem na świecie, które leży
jednocześnie na dwóch kontynentach, a mianowicie w Europie i w
Azji.

LISTOPADOWY KALENDARZYK
czyli spis wszystkich nietypowych świąt w listopadzie

- 3 listopada–Dzień Kanapki
- 5 listopada – Dzień Postaci z Bajek
- 7 listopada – Dzień Kotleta Schabowego
- 9 listopada Światowy Dzień Adopcji



- 17 listopada – Dzień Czarnego Kota
- 20 listopada – Dzień Absurdu
- 25 listopada – Dzień Pluszowego Misia
- 30 listopada – Dzień Białych Skarpetek

LISTOPADOWE ŚWIĘTA
czyli trochę historii i ciekawostek

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych
W roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobną

ur0czystość wszystkich świętych, które miało obowiązywać w
całym Kościele. Pod koniec XV wieku papież Sykstus IV ustanowił w
dniu 1 listopada obowiązkową dla wszystkich wiernych uroczystość
i dołączył do niej oktawę obchodów. Odtąd 1 listopada był  dniem
poświęconym pamięci zarówno męczenników, ale i wszystkich
świętych Kościoła Katolickiego

2 listopada – Dzień Zaduszny
Zaduszki, czyli święto obchodzone ku czci wszystkich

zmarłych w 998 roku zaczęto wprowadzać w klasztorach. Na
początku XIV wieku Dzień Zaduszny wprowadzono do kalendarza
liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w Kościele
Katolickim. Uważa się, że wywodzi się ono z praktyk mnichów,
którzy corocznie odprawiali nabożeństwa za zmarłych.



KĄCIK CZYTELNICZY
czyli najlepsze propozycje na chłodne jesienne wieczory

DLA KLAS 1-3
„Klątwa złamanej nogi. Szkolne szaleństwa” –
Pamela Butchart

Maja, Marysia oraz ich grupka szkolnych kolegów i koleżanek to
dzieci, które codziennie świetnie się bawią niezależnie od sytuacji i
panującej pogody. Nie brakuje im również bujnej wyobraźni, przez
co każdy dzień jest nową, niezwykłą przygodą.

Pewnego dnia zdarza się wypadek. Marysia, oddając się radosnym
tanecznym pląsom i wygibasom, nieoczekiwanie łamie nogę.
Dziewczynka pilnie zostaje przywieziona do szpitala, jak się później
okazuje, musi w nim zostać również na noc. Nagle w środku nocy
budzą ją tajemnicze dźwięki.

Czy na obłożoną w gipsie nogę została rzucona klątwa? Kto
zostanie jej ofiarą? Dowiesz się tylko i wyłącznie, jeśli przeczytasz
"Klątwę złamanej nogi. Szkolne szaleństwa"!

DLA KLAS 4-6
„Życie i czasy Sknerusa McKwacza” Dona Rosa



Sknerus McKwacz to wujek Kaczora Donalda i właściciel olbrzymiej
fortuny. Dziś może pływać w pieniądzach ale jakie były jego
początki? Jaką rolę w zdobywaniu majątku miała słynna szczęśliwa
dziesięciocentówka? Z czego musiał w życiu zrezygnować Sknerus
aby osiągnąć swój cel i czy było warto?
Książka ta, to fantastyczny wybór dla tych którzy niezbyt lubią
czytać -  przypomina bardziej komiks niż zwyczajną książkę. Jest
pełno zwrotów akcji i momentów gdzie można się naprawdę
mocno pośmiać.
Książka jest bardzo zabawna i można ją czytać lub opowiadać
dzieciom w każdym wieku.
Akcja książki rozgrywa się w różnych miejscach jak na przykład: W
Badlands, Pizen Bluff, Szkocji i wielu innych miejscach.
Bohaterów też jest pod dostatek przykładowo Pechowy Kaczor
Donald, Szczęśliwy Goguś Kwabotyn, i Siostrzency Donalda Hyzio,
Dyzio i Zyzio.
Naprawdę mocno polecam tą książkę zarówno stałym fanom serii
„Kaczor Donald” i tym co chcą zacząć tą wspaniałą serię.

(autor: Dominik Sobczyk)

DLA KLAS 7-8
„Drzewo kłamstw” Francis Hardinge

Nie istnieje nic takiego jak niewinne kłamstwo…
Liście były zimne i trochę lepkie. Nie dałoby się ich pomylić z
niczym innym. Widziała dokładne odwzorowanie ich kształtów na
ilustracji w dzienniku ojca. To była jego największa tajemnica, jego
skarb i odkrycie – Drzewo Kłamstw. Teraz należy do niej. Podróż,
której on nie dokończył, rozpościera się przed nią jak horyzont.

Kiedy ojciec dziewczyny ginie w tajemniczych okolicznościach,
Faith postanawia dojść do prawdy. Przeszukując jego rzeczy,
odkrywa dziwne drzewo. Drzewo, które żywi się kłamstwami i
owocuje, ujawniając skrywane sekrety. Nieprawdy wymykają się



Faith spod kontroli, dziewczyna odkrywa, że tam, gdzie kłamstwa
zwodzą i mamią, słowa prawdy burzą i niszczą.

JESIENNE REBUSY



KOLOROWANKI DLA MŁODSZYCH:
weźcie w ręce kredki, pisaki – cokolwiek- i bawcie się!



OD REDAKCJI:
DZIĘKUJEMY ZA PRZECZYTANIE PIERWSZEGO NUMERU
„SZKOLNYCH PLOTEK”! Z WSZELKIMI PROPOZYCJAMI
NOWYCH DZIAŁÓW ORAZ CHĘCI ZMIAN W GAZETCE
PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO REDAKTOR NACZELNEJ.
MOŻECIE TEŻ PRZEKAZAĆ NAM SWOJE RECENZJE
KSIĄŻEK BĄDŹ FILMÓW, A MY ZAMIEŚCIMY JE TUTAJ.

WYDANIE PRZYGOTOWAŁY: ANNA LESZCZYŃSKA WRAZ Z MAGDĄ
WOJNAR I NATALIĄ PIECHOTĄ


