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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 Lubowiedzki (V b)
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p. Agnieszka Dymińska
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KAWAŁY
Jasio patrzy zafascynowany, jak jego mama kładzie maseczkę na twarz.
- Po co to robisz, mamusiu? - pyta.
- Bo chcę być piękna.
Po pewnym czasie mama zaczyna zmywać maseczkę.
- Co się stało? - pyta Jasio. - Poddałaś się?!
- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!

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

Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata boso.

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....

Życzymy miłej lektury!

Poziomo
•
•
•
•
•
•
•
•

4. śpiewana w okresie Świąt Bożego Narodzenia
5. przeddzień Bożego Narodzenia
8. może być z ruchomymi postaciami
11. w nim leżał mały Jezusek
13. okres przygotowania do Bożego Narodzenia
14. w tej miejscowości urodził się Jezus
15. pod nią znajdziesz prezenty
16. bożonarodzeniowi przebierańcy
Pionowo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. imię jednego z Trzech Króli
2. msza wigilijna odprawiana o północy
3. pierwsza na niebie rozpoczyna Wigilię
4. ulubiona ryba Polaków na wigilijną kolacje
6. w tym miesiącu świętujemy Boże Narodzenie
7. wisi na choince
9. imię opiekuna Jezusa
10. lubią je dostawać nie tylko dzieci
12. narodził się, by nas zbawić

Spis treści
Narodowe Święto Niepodległości
Mit o Pandorze
Savoir-vivre w komunikacji miejskiej
Wszystkich Świętych. Zaduszki
13 pytań do… wywiad z panią Elżbietą Jaroszyńską
Andrzejki
Opowiadanie pt. „Burza” cz. I
Bliżej Gwiazd: Cristiano Ronaldko
Krzyżówka
Kawały
Uwaga, uwaga!

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

Wiktoria Pawlak (IV b)

Kuba Konecki (V b)

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
Święto państwowe w Polsce obchodzone 11 listopada dla
upamiętnienia odzyskania przez Naród
Polski w 1918 roku niepodległego bytu państwowego, po 123
latach rozbiorów Polski dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo
Prus i Imperium Habsburgów.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem
stopniowym. Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń
w Polsce z zakończeniem I wojny światowej. Dzień wcześniej przybył do
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918,
naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój
głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.
Dzisiaj dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Główne obchody,
z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się
w Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego, przed Grobem
Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości
organizowany od 1989 w Warszawie, Koncert
Niepodległości organizowany od 2009 roku w Muzeum Powstania
Warszawskiego, wykłady historyczne, koncerty patriotyczne czy parady
ulicami miast, np. Marsz Niepodległości.

KRZYŻÓWKA

Daniel Faja, Maksymilian Wiciński (IV b)

Kuba Lubowiedzki (V b)

MIT O PANDORZE

BLIŻEJ GWIAZD: CRISTIANO
RONALDO

Pandora (gr. pan – "wszystko", Druon – "dar") – w mitologii
greckiej to pierwsza kobieta na Ziemi, którą Zeus zesłał jako karę dla ludzi

Cristiano Ronaldo ur. 5 lutego 1985 roku w Funchal – portugalski
piłkarz. Ronaldo zaczął swoją karierę w wieku 8 lat w klubie CF
Andorinha, w którym sprzątał jego tata.

i JUVENTUS. Zainteresowały nim się też kluby z Madery CS MARITIMO

że Prometeusz
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bogom

gliny

i

ogień
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z Olimpu.

rozkaz Zeusa Hefajstos ulepił

z

pierwszą

którą charyty i hory pięknie

przyodziały. Atena nauczyła

Na

kobietę,
ją

prac

swoimi cechami charakteru: kłamstwem, fałszem i pochlebstwem
i zaprowadził do Epimeteusza, który pojął ją za żonę wbrew ostrzeżeniom

i CD NATIONAL.
W spotkaniu Ligi Mistrzów Manchesteru United z AS Roma (7:1)
swoje

to,

domowych, Afrodyta obdarowała urodą, a Hermes podzielił się z nią

W czasie mistrzostw oglądały go dwa kluby LIVERPOOL

strzelił

za

pierwsze

gole

w Champions

League. W

sezonie 2007/2008 wraz ze swoją drużyną zdobył Puchar Europy po
wygranym 6:5 w rzutach karnych finale z Chealse. Po tym zwycięstwie
został wybrany najlepszym graczem Ligi Mistrzów 2007/2008.

swojego brata, Prometeusza.
W posagu Pandora otrzymała szczelnie zamkniętą glinianą beczkę
(tzw. puszkę Pandory), którą Pandora z ciekawości otworzyła. Znajdowały
się w niej wszelkie nieszczęścia, które
rozeszły się na cały świat. Na dnie beczki
była jednak, zgodnie z wolą Zeusa,
nadzieja.

Kuba Konecki (V b)
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Savoir-vivre w komunikacji
miejskiej
Korzystając z komunikacji miejskiej należy pamiętać o tym, że nie
podróżujemy sami. Nasze zachowanie nie powinno więc przeszkadzać
innym.
• Jedna z podstawowych zasad savior-vivre nakazuje, by ustępować
miejsca osobom, które są od nas słabsze, a więc starszym,
schorowanym lub kobietom w ciąży.
• Korzystając z komunikacji zbiorowej nie powinniśmy zachowywać
się zbyt głośnio.
• Niewskazane jest przekrzykiwanie się czy słuchanie muzyki inaczej
niż w słuchawkach.
• W pewnych sytuacjach, np. podróżując nocnym pociągiem, najlepiej
wyciszyć również dzwonek w telefonie, tak by nikogo nie obudzić
jego dźwiękiem.
• Jeśli zatłoczonym autobusem lub
tramwajem podróżuje para,
mężczyzna powinien stanąć tak, by
osłonić kobietę swoim ciałem.
• Po wejściu do autobusu, tramwaju
czy pociągu należy zająć takie
miejsce, by nie utrudniać nikomu
wchodzenia ani wychodzenia. Poza tym, jeśli ktoś ma problem z
wsiadaniem lub wysiadaniem z pojazdu, warto mu w tym pomóc.

BURZA CZ.I
Dawno, dawno temu w spokojnej, uroczej wsi Podzamcze
mieszkała rodzina Nowaków. Tata Marek, mama Karolina, syn Bartek
i córka Małgosia. Rodzice byli młodymi ludzki i mieli po 38 lat, Bartek
miał 9 lat, a Małgosia była o rok starsza.
Pewnego słonecznego dnia postanowili pojechać nad jezioro, gdzie
wszyscy mieszkańcy zażywali kąpieli. Jezioro to było duże i co
najważniejsze czyste i bezpieczne, bo nad kąpiącymi się czuwał ratownik
Marian. Na jego funkcjonowanie zezwolił burmistrz miasteczka Mrokowo.
Po dotarciu na miejsce Bartek z tatą i Małgosią od razu pobiegli do
wody i skakali na „banię”. Po półtorej godzinie zorientowali się, że zbierają
się wielkie, czarne chmury. Ledwo co zdążyli wejść do samochodu, gdy
nagle …

Jeśli jesteś ciekaw, co przydarzyło się rodzinie Nowaków to kup
następny numer naszej gazetki!

ANDRZEJKI

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
ZADUSZKI

Andrzejki (znane też jako Jędrzejki lub Jędrzejówki) – wieczór
wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego
Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Andrzejki są specjalną okazją do

Mimo, że uroczystości Wszystkich Świętych mamy już dawno za

zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się

sobą, to jednak chcielibyśmy pokrótce przybliżyć Wam znaczenie i sens

adwentem.

tego święta.

Niektóre andrzejkowe wróżby i zabiegi magiczne:
• Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza)

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich

i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego przez nią cienia

Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich

sylwetki przyszłego wielbiciela.

osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych

• Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów

z modlitwą i pamięcią o tych, którzy odeszli. Nie mniej jednak w tym dniu

zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy dotrze do progu jako

udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych

pierwsza wyjdzie za mąż.

bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty,

• Przekuwanie serca z imionami dziewcząt i chłopców. Imię, które
zaznaczy dziewczyna będzie imieniem jej przyszłego chłopaka lub

zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni pobytem
w niebie.
Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2

męża.

listopada) obchodzony
W naszej szkole 27 listopada na 7 godzinie lekcyjnej zostanie

jest dzień wspominania

zorganizowana dyskoteka z okazji andrzejek.

zmarłych

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy

zwany

i wróżb.

(w

Polsce

Zaduszkami).

Dla katolików jest to
dzień

modlitw

wszystkich
zmarłych.

za

wiernych

Kuba Konecki (V b)

13 pytań do … wywiad z panią
Elżbietą Jaroszyńską

7. Czy uprawia Pani jakiś sport?
Bardzo lubię pływać. Ostatnio zaczęłam nawet biegać, jednak robię to
nieregularnie.

8. Pamięta Pani swój najszczęśliwszy dzień?
1. Czy lubi Pani swoją pracę?

Oczywiście! Był to dzień, w którym obroniłam pracę magisterską☺

Bardzo lubię.
9. Co zabrałaby Pani na bezludną wyspę?
2. W jakich klasach uczy Pani języka angielskiego?

Wzięłabym kilka książek do czytania.

Uczę klasy: I a, I b, II a, II b, oraz IV b i V b. Dodatkowo jestem
wychowawcą tej ostatniej.

10. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?
Lubię czytać książki i uczyć się nowych języków.

3. Czy zna Pani jakiś inny język?
Tak. Uczę się hiszpańskiego.

11. W takim razie, czy ma Pani swoją ulubioną książkę?
Mam ich wiele, ale w najbliższym czasie chciałaby przeczytać książkę

4. Czy uczyła Pani w innej szkole?

z dzieciństwa pt. ,,Awantura o Basię’’.

Tak. Uczyłam języka angielskiego w szkole podstawowej we wsi Janików.
Powiat kozienicki.

12. Czy posiada Pani dzieci?
Tak, mam 5 letnią córkę.

5. Co najbardziej podoba się Pani w naszej szkole?
Wiele rzeczy, ale najbardziej to, że jest ona mała i zna się wszystkich
uczniów, nawet tych, których się nie uczy.

6. Jakie są Pani plany na przyszłość?
Chciałabym nauczyć się języka francuskiego.

13. Jaki jest Pani ulubiony serial telewizyjny?
Nie mam takiego, ponieważ nie oglądam telewizji.

Dziękujemy za rozmowę
Również dziękuję.

