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Lubisz pisać i tworzyć ciekawe materiały? Myślisz o zawodzie dziennikarza
lub po prostu chcesz się wypowiedzieć w ważnej sprawie? Chciałbyś wejść
w skład redakcji „Byle do dzwonka”?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – nie wahaj się i dołącz do Nas!

Czekamy na Ciebie w każdą środę o godz. 13:30 w s. informatycznej!

CENA 1 ZŁ.
(Zebrane pieniądze przeznaczymy na wydrukowanie kolejnego numeru)

Kuba Kalinowski (V b)
REDAKTOR NACZELNY

KAWAŁY

p. Agnieszka Dymińska

WSPÓŁPRACOWNICY:

Kierowniczka domu wczasowego wita w progu nowego wczasowicza:
- Postaramy się, aby czuł się pan u nas jak w domu.

Daniel Faja
Kamila Kalinowska
Kuba Kalinowski
Wiktoria Pawlak
Oliwia Sabała
Aleksandra Sędzielewska
Patrycja Siedlecka
Maksymilian Wiciński

- Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć!

Nauczycielka pyta Kazia:
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: "Złodziej klejnotów został aresztowany"?
- W więzieniu, proszę pani.

W sądzie:
- Co oskarżony ma na swoją obronę?
- Wysoki sądzie, powierzono mi miliony, a ja wziąłem zaledwie 150
tysięcy...

Strażacy założyli zespół muzyczny. Na pierwszej próbie kapelmistrz zadaje
pytanie:
- Jaka jest różnica miedzy fortepianem, a skrzypcami?
Cisza. Wreszcie jeden z przyszłych muzyków mówi:
- Fortepian dłużej się pali.

Życzymy miłej lektury!

Wiktoria Pawlak (IV b)

KRZYŻÓWKA

1. Czerwone korale wiszące na drzewie.
2. Owoce dębu.

Spis treści
Dzień Edukacji Narodowej
Halloween
Moje hobby: Mitologia
13 pytań do… Wywiad z Panią Jolantą Mikołajewicz
Zasady dobrego zachowania się w kinie i w teatrze
Bliżej Gwiazd: Usaint Bolt
Warto przeczytać: „Tomek w krainie kangurów”
Krzyżówka
Kawały
Uwaga, uwaga!

3. Owoc drzewa, ukryty w kolczastej skorupce.
4. Ptak, który odlatuje jesienią do ciepłych krajów.
5. Mienią się różnymi kolorami jesienią na drzewie.
6. Miesiąc zaczynający kalendarzową jesień.

Elektroniczna wersja Naszej gazetki znajduje się na stronie
www.260.waw.pl w zakładce Opracowania

Kuba Konecki (V b)

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

WARTO PRZECZYTAĆ
„TOMEK W KRAINIE KANGÓRÓW”
Podczas wywiadu, Pani Jolanta Mikołajewicz, zachęcała Was do

Polskie

święto

oświaty i

szkolnictwa

wyższego

obchodzone

14

października. Data ta upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji
Narodowej (KEN), która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława

przeczytania książki Alfreda Szklarskiego pt. „Tomek w krainie kangurów”.
Chcielibyśmy zatem pokrótce opowiedzieć Wam historię głównego
bohatera.

Augusta Poniatowskiego. Potocznie, dzień ten nadal zwany jest Dniem
Nauczyciela. Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie
m.in.: Albania, Argentyna, Brazylia, Indie, Tajwan czy Turcja.

Jest rok 1902, czternastoletni Tomek Wilmowski jest uczniem
jednego z warszawskich gimnazjów. W środowisku nauczycielskim, mimo
swojej

biegłości

w

przyswajaniu

wiedzy,

ma

opinię

"polskiego

buntowszczyka". Jego życie odmienia się w dniu, w którym do Warszawy
Obchody święta w Polsce
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony
w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do nagradzania
wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe
Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody
Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

przyjeżdża Jan Smuga. Podróżnik, uznawany za mistrza wśród strzelców,
szybko zyskuje nie tylko sympatię młodzieńca, ale i jego szczery podziw.
Tomek razem z nim wyjeżdża z Polski - na spotkanie z prawie
zapomnianym ojcem i przygodą.
Już na statku płynącym do Australii Tomek zawiera nowe, mające
się później przerodzić w wieloletnie przyjaźnie, znajomości. Podczas rejsu
odznacza się odwagą i sprytem zabijając przewożonego z Cejlonu tygrysa,
czym ratuje życie swoje i Smugi.

Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher's Day) pod
patronatem UNESCO obchodzony jest 5 października. Jest okazją do
podkreślenia wiodącej roli nauczycieli, w zapewnieniu najwyższej jakości
edukacji na wszystkich poziomach nauczania.
W Polsce, od 1997 roku, 5 października również jest obchodzony
Światowy Dzień Nauczyciela, przez nauczycieli reprezentujących sektor
nauki i szkolnictwa wyższego.

Jeśli jesteście ciekawi jakie przygody i niebezpieczeństwa czyhają
na Tomka i jego przyjaciół, przeczytajcie książkę. Można ją wypożyczyć
w szkolnej bibliotece.

Daniel Faja, Maksymilian Wiciński (IV b)

Kamila Kalinowska, Oliwia Sabała (IV b)

BLIŻEJ GWIAZD: USAIN BOLT

HALLOWEEN

Usain Bolt - ur.21 sierpnia 1986. Jamajski lekkoatleta, sprinter,

Zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych,

trzykrotny mistrz olimpijski z Pekinu, mistrz olimpijski w biegu na 100

obchodzony w

i 200 m oraz w sztafecie 4 × 100 m z Londynu, ośmiokrotny mistrz

dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do Halloween są często widoczne

i dwukrotny wicemistrz świata. Obecny rekordzista świata w sprincie na

w kulturze popularnej, głównie amerykańskiej.

dystansie 100 i 200 m. Mierzy 195 cm wzrostu, waży około 94 kg.
16 sierpnia 2008 podczas letnich igrzysk Olimpijskich

wielu

Halloween

jest

października,

obchodzony

czyli

przed

w Stanach

Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie
jest

poprawiając swój dotychczasowy najlepszy wynik [9,72 s].

Narodzenia największą

Skolimowskiej na Stadionie Narodowym w Warszawie.

nocą 31

najhuczniej

w Pekinie ustanowił nowy rekord świata w biegu na 100 metrów [9,69 s]

W 2014 roku odwiedził Polskę. Wziął udział w memoriale Kamili

krajach

świętem

urzędowym,

cieszy

się

po

święcie Bożego

popularnością. Święto Halloween w Polsce

pojawiło się w latach 90.
Głównym symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od
środka dynia z wyszczerbionymi zębami.

Pochodzenie nazwy
Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows'
E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich
Świętych.

Cukierek albo psikus
Do zabaw w Halloween zalicza się 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.

Halloween w Polsce

Daniel Faja, Maksymilian Wiciński (IV b)

W Polsce dla dorosłych organizowane są występy teatralne oraz
projekcje filmowe w kinach. Szkoły i przedszkola organizują z tej okazji
dodatkowe atrakcje dla swoich wychowanków. W Halloween dzieci
przychodzą do szkoły przebrane za straszne postacie filmowe. Chodzenie
od domu do domu i zbieranie przez dzieci cukierków zdarza się

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA
SIĘ W KINIE I W TEATRZE

sporadycznie, lecz coraz częściej.
Jeżeli wybieramy się do kina/teatru sami albo z osobą towarzyszącą
nie należy się spóźniać, gdyż innym ludziom mogłoby to przeszkadzać.
Zawsze do rzędu należy wchodzić przodem do siedzących.
W kinie/teatrze nie wolno:
- śmiecić,
- szeleścić papierkami,
- komentować na głos filmu/przedstawienia,
- a także nie należy wychodzić przed zakończeniem.

W kinie oraz w teatrze trzeba wyłączyć telefony komórkowe i wszelkie
rodzaje urządzenia elektroniczne.

Kuba Konecki (V b)

10. Na jakich instrumentach umie Pani grać?
Na pianinie, gitarze i flecie.

MOJE HOBBY : MITOLOGIA

11. Jaką książkę poleciłaby Pani do przeczytania uczniom naszej
szkoły?
Poleciłabym książkę Alfreda Szklarskiego pt. „Tomek w krainie
kangurów”.
12. Jak spędza Pani czas wolny?
Lubię chodzić na spacery ze swoim pieskiem oraz czytać książki.
13. Jaki przedmiot zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
Z pewnością ciekawą książkę.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Mitem, który ostatnio bardzo mi się spodobał był mit o Demeter
i Korze. Mit ten ukazuje piękną relację między matką a córką. Relację,
która jest w stanie przetrwać wszelkie przeszkody.
Kora była córką Demeter. Młoda i śliczna bogini wychowała się na
łonie natury, gdzie wiodła beztroskie życie w otoczeniu nimf. Pewnego razu
przechadzała się po łące gdy nagle dostrzegła kwiat narcyza. Nie zważając
na przestrogi matki przed kwiatem poświęconym bogowi podziemi, zerwała
go. Wówczas na łące zapadła ciemność, ziemia rozstąpiła się, a z głębin
wyłonił się rydwan którym powoził Hades. Kora nie zdążyła nawet
krzyknąć

a

już

znalazła

Demeter

zaniepokojona

się
długą

w

objęciach

posępnego

nieobecnością

córki

władcy.
rozpoczęła

poszukiwania, które trwały 9 dni i 9 nocy. Niestety bez rezultatu. Nad
smutną boginią litowała się Hekete, która pomogła odkryć tajemnicę
zaginięcia Kory. Okazało się, że Zeus już dawno obiecał jej rękę
zakochanemu w niej Hadesowi, teraz wykorzystał okazję. Demeter okrutnie
pogniewała się na Zeusa, ponieważ skazał jej córkę na życie
w ciemnościach u boku mrukliwego Hadesa. Pogrążyła się w smutku,
a wraz z nią cały świat przestał wydawać plony, co groziło wszystkim
ludziom głodem. W tedy za rozkazem Zeusa Hermes udał się do Hadesa
z przykazaniem uwolnienia Kory. I śliczna bogini zjawiła się na Ziemi ku
wielkiej radości matki i ludzi, bo ocaliła świat przed klęską nieurodzaju.
Jednak szczęście nie trwało długo, ponieważ Kora spożyła podany jej przez
władcę owoc granatu, który był symbolem małżeństwa, co na zawsze

Kamila Kalinowska (IV b)
związało

ją

z

Hadesem.

I odtąd na wiosnę Kora powracała z podziemi. Przez 9 miesięcy była
z matką, a ziemia radowała się i rozkwitała. Na jesień znów wracała do

13 pytań do………
Pani Jolanty Mikołajewicz

mrocznego królestwa jako żona Hadesa, a świat pogrążał się w smutku
i przestawał wydawać plony.

1. Kiedy postanowiła Pani zostać nauczycielką?
Już jako dziecko marzyłam, aby w przyszłości uczyć w szkole.
2. Kim chciała Pani zostać, kiedy chodziła Pani do pierwszej klasy.
Nauczycielką.
3. Czy zawód nauczyciela jest trudny?
Trudny, ale przynosi wiele radości.
4. Ile lat uczy już Pani w szkole?
25 lat.
5. Jaki największy sukces odniosła Pani z chórem „Kolorowe
nutki”?
Myślę, że zajęcie I miejsca w Przeglądzie Twórczości Artystycznej
Dzieci i Młodzieży Mokotowa.
6. Jakiej muzyki słucha Pani na co dzień?
Różnej, ale nie za głośniej.
7. Czy ma Pani jakieś hobby?
Tak. Hoduję storczyki.
8. Posiada Pani jakieś zwierzę w domu?
Mam pieska.
9. W takim razie, jakim zwierzęciem chciałaby Pani zostać?
Jeśli miałabym wybór, to właśnie pieskiem☺

