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W świecie przyrody...

Zwierzęta Jesienią
Zwierzęta też mają swoje święta – czyli święta związane
ze zwierzakami jesienią
Nadeszła jesień, liście opadły z drzew, nasz zwierzak zaczął więcej spać i powoli się
rozleniwiać. Zresztą my również. Bo przecież jesienią nic się nie dzieje. Jakieś urodziny,
rozpoczęcie roku, Dzień Edukacji Narodowej, Halloween, Święto Zmarłych, 11 Listopada.
Jest kilka popularnych świąt, lecz co jeśli chodzi o nasze zwierzaki ? Jeśli my świętujemy, to
dlaczego nasze pupile mają być gorsze?
Oto kilka jesiennych świąt dotyczących zwierząt:
19.09 Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk
22.09 Światowy Dzień Nosorożca
26.09 Światowy Dzień Królika
01.10 Światowy Dzień Ptaków
02.10 Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych, Europejski Dzień Ptaka
04.10 ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
03.11 HUBERTUS
10.11 Dzień Jeża
17.11 Dzień Czarnego Kota
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HUBERTUS – święto po raz pierwszy obchodzono około 1444 roku. Początkowo były
to wielkie polowania.
Wśród jeźdźców (Hubertus konny) urządzana jest natomiast gonitwa, podczas której konno
ściga się tzw. lisa, jeźdźca z ogonem przypiętym do lewego ramienia. Ten, kto go zerwie,
wygrywa, ma prawo wykonać rundę honorową wokół miejsca pogoni, i za rok sam ucieka
jako lis. Obchody święta mają zapewnić dobre wyniki w nadchodzącym sezonie.
Organizowane tego dnia polowania poprzedzają często msze święte w intencji myśliwych.
Odbywają się one nie tylko w kościołach, ale także przy leśnych kapliczkach poświęconych
temu patronowi.
Polowanie hubertowskie kończy biesiada myśliwych przy ognisku.

Oto zdjęcia ukazujące Hubertusową gonitwę w Ośrodku Jeździeckim w Julianowie.
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Wpływ koni na nasze życie – historia z życia wzięta
Jazda konna sport czy przyjemność?
Co do tego sportu wiele ludzi ma
tysiące zastrzeżeń, ludzie boją się tych
pięknych zwierząt. Ale gdy zaczną
pracę z nimi, to nie sposób będzie
przestać. Konie to stworzenia, które
tryskają dobrą energią i gdy podejdzie
się do nich, ciężko jest czegoś nie
powiedzieć czy nie uśmiechnąć się.
Chciałabym opowiedzieć wam historię
opartą na faktach, którą przeżyła jedna
dziewczyna.
Jest zwykłą nastolatką, parę lat temu miała bardzo złe oceny, nienawidziła zwierząt. Mama
namówiła ją, żeby zaczęła jeździć konno. Początkowo ten pomysł wydawał się dla niej
absurdalny. Ale po czwartej jeździe zauważyła, że gdy jest na koniu, zapomina o wszystkich
swoich problemach z nauką. Od tej pory czekała tylko aż minie tydzień, żeby mogła
z powrotem zacząć jazdę. Chcąc, by tygodnie mijały jeszcze szybciej, zaczęła się uczyć i brać
aktywny udział w konkursach szkolnych. Po jeździe jej umysł się oczyszczał i miała większą
ochotę do nauki. Tak właśnie sport w połączeniu z żywym stworzeniem i świeżym
powietrzem działają na jeźdźca.
Chciałabym, by każdy miał taką szansę!
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Akcje charytatywne dla zwierząt
Akcje charytatywne !
Co to są w ogóle akcje charytatywne i jakie
mają znaczenie w polskim społeczeństwie ?
Akcje charytatywne to inaczej okazana pomoc
na poczet drugiej osoby.
Taki rodzaj pomocy jest dosyć popularny.
Ludzie zbierają pieniądze, karmy, miski, koce
itp. Warto brać udział w takich formach
pomocy, gdyż są bardzo owocne. Zachęcajmy
dzieci, by również uczestniczyły w akcjach – by
od najmłodszych lat uczyli się szanować i dbać
o zwierzęta nie tylko domowe, ale i żyjące dziko w lasach lub w każdym innym miejscu.

Adopcja czy kupno ?
Pieski, kotki milusie, kochane i zaniedbane. Ale dlaczego? Przecież nie musi tak być,
zwierzęta powinny być częścią rodziny. Niestety, nie wszyscy tak uważają. Dla niektórych to
tylko biznes. Czemu by nie
sprzedawać rasowych psów czy
kotów, oto jest pytanie, Czemu?
To idealny sposób na dodatkowe
zarobki, ale czy w takim momencie
ktoś pomyśli o innych stworzeniach,
które pragną być kochane. Schronisko
to miejsce takich, dążących do
posiadania rodziny zwierząt. One tak
jak ludzie czują, rozumieją i oczekują
szczęścia. Właśnie dlatego apeluję by
osoby,
które
planują
kupno
zwierzątka – je adoptowały. Dajcie
szczęście tym małym i dużym
stworzonkom aby mogły mieć swój ciepły kąt. Nie chce przez to powiedzieć, że kupione
zwierzęta są gorsze. Mam na myśli odpowiedzialność, którą bierzemy na siebie razem
z adopcją czy zakupem psa, czy innego zwierzaka. Sprawmy by nasz pupil czuł się kochany
i nigdy nie zaznał odrzucenia.
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Czy wszystko jest takie złe jak nam się wydaje?
Klatki, kolczatki i czego jeszcze ?
Ludzie mówią: Co za straszne rzeczy robi się zwierzętom chodzącym w kolczatkach czy
mieszkających w klatkach?
Czy rzeczywiście tak jest ?
Czy zwierzętom jest źle ?
Nie zwierzętom nie jest źle. Klatki są
stworzone, by zwierzęta miały swój mały
kącik, swoją przestrzeń, która nie będzie w
żaden sposób przez nikogo naruszona.
A jeśli chodzi o kolczatki to jeśli są
odpowiednio dopasowane i dobrze używane
na zwierzęciu, nie ma prawa stać się im
krzywda. Niestety, są ludzie używający wyżej wymienionych przedmiotów niezgodnie
z przeznaczeniem, przez co inni mają o nich złe zdanie.

Adrianna Szczotka i Nikola Kupś
Zdjęcia: A. Szczotka (fotografia amatorska)

Zwiastun

Strona 6

Psychotest

CZY UMIESZ RADZIĆ SOBIE Z NIENAWIŚCIĄ?
Nienawiść to silna, negatywna emocja, która zatruwa nam życie i pozbawia je radości. Jak sobie z nią
radzisz?

Czy są ludzie, którzy nigdy nie odczuwają negatywnych emocji?
a) Na pewno nie…
b) Do tego trzeba w życiu dążyć.
c) Tak, to wielcy szczęściarze!

Czy masz prawo nienawidzić?
a) Oczywiście.
b) Czasem to nawet zdrowe.
c) Mam, ale ode mnie zależy, czy skorzystam!

Dokończ zdanie: Negatywne emocje…
a) …dotyczą wszystkich.
b) …trzeba zawsze najpierw oswoić.
c) …nigdy nie będą mną rządzić.

Gdybyś mógł dać sobie jedną rzecz, byłaby to:
a) Władza nad ludźmi!
b) Wiedza, czego zawsze chcę!
c) Trwała umiejętność cieszenia się każdą chwilą!

Jeśli ktoś Cię nienawidzi, to jest…
a) Idiotą.
b) Staram się być raczej lubianym.
c) Nieszczęśliwy.
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Jak często zastanawiasz się, jak odbierają Cię inni ludzie?
a) Nie za bardzo mnie to obchodzi.
b) Chyba za często.
c) Nie wiem…

Dlaczego niektórzy ludzie mają lepsze, szczęśliwsze, weselsze życie niż inni?
a) Mają po prostu szczęście, tacy się urodzili…
b) Nie boją się ciężko na to pracować.
c) Zdecydowali, że ich życie po prostu będzie szczęśliwe.

Czy nienawidzisz to uczucie, do którego otwarcie byś się przyznał?
a) Oczywiście, bez oporów!
b) Zdecydowanie nie.
c) Na szczęście nie muszę.

Jaki jesteś?
a) Dziwny, jak wszyscy.
b) Normalny, jak wszyscy.
c) Nie wiem…

Czy ludzie często Cię denerwują?
a) Bardzo często.
b) Zbyt często.
c) Ludzie nie mogą mnie zdenerwować.

Czy zgadzasz się ze zdaniem „Nienawiść to taki sam nawyk jak mycie zębów”?
a) Bzdura, nie zgadzam się!
b) Chyba tak…
c) To bardzo smutne, ale prawdziwe.

Czy zdarza Ci się demonstrować bliskim swoje niezadowolenie, chociaż oni nie znają jego
powodu?
a) Tak, skoro są moimi bliskimi, powinni domyśleć się, co mogło mnie wkurzyć.
b) Rzadko, ale jeśli już, to nie trwa to długo.
c) Nie, jeśli jestem z czegoś zadowolony, mówię o tym, właśnie po to, aby nie robić głupich
demonstracji.
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KTÓRYCH ODPOWIEDZI MASZ NAJWIĘCEJ?
a) Kompletnie nie radzisz sobie ze swoimi negatywnymi emocjami. Nie dajesz sobie do nich
prawa, wstydzisz się ich, ale jednocześnie w skrytości ducha pieczołowicie pielęgnujesz. Masz
refleksje tylko na temat ludzi wokół Ciebie, których chętnie i z nawyku nienawidzisz. Twoje
życie jest smutne i nie daje Ci satysfakcji, ponieważ uzależniłeś się od odczuwania nienawiści.
Teraz jesteś wściekły, że to czytasz. Zmień się i nie zatruwaj sam swojego życia. Każdy
nawyk można wykorzenić. Musisz pożegnać się z przyzwyczajeniem do nienawiści ;(
b) Masz sporą wiedzę teoretyczną na temat nienawiści. Chcesz być świadomym, oczytanym,
inteligentnym człowiekiem. Starasz się wdrażać to, czego się dowiedziałeś, ale… wychodzi Ci
to tylko czasami. Nie chce Ci się podjąć solidnej pracy nad jednoznacznym uwolnieniem się
od wszelkich nienawiści. Miotasz się między przyznawaniem sobie prawa do negatywnych
emocji, a obsesją bycia wolnym od nich. Czas zrobić decydujący krok i zdecydować, że Twoje
życie będzie po prostu wolne od nienawiści. Masz w sobie siłę, żeby to zrobić, więc do pracy!
c) Jesteś szczęśliwym człowiekiem! To niesamowite spotkać kogoś spełnionego i pozbawionego
słabej nuty frustracji. Jeśli na wszystkie pytania odpowiedziałeś szczerze i zgodnie z prawdą,
udało Ci się być prawdziwym szczęściarzem, który już jako nastolatek wie, że wszystko,
absolutnie wszystko, dzieje się tylko w Twojej głowie! Ty decydujesz, czy każda sytuacja da
Ci radość, czy też stanie się początkiem Twoich złych nastrojów. Zawsze i wszędzie Ty
decydujesz, czy się zdenerwujesz, czy roześmiejesz. Fajnie, że są tacy młodzi ludzie jak Ty.
Tak trzymać! :D

Arek
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Czy wiesz, że...

Cała prawda o Gejszach
Gejsza - to kobieta pochodząca z Japonii, która jest wykształcona artystycznie. Potrafią grać na
skomplikowanych, tradycyjnych, japońskich instrumentach. Bawią gości, umilając im czas. Między
innymi miłą rozmową, tańcem, śpiewem. Są perfekcyjne w ceremonii parzenia herbaty. Zajmują się
również "ikebaną", czyli sztuką układania kwiatów. Samo słowo gejsza oznacza "kobieta-sztuka".
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Gejsze ubierają się zupełnie inaczej niż inni ludzie. A mianowicie zakładają na siebie tradycyjny,
japoński strój kimono. Sam makijaż jest w sobie bardzo oryginalny. Gejsze bielą twarz, szyję, kark oraz
dekolt. Brwi malują na czarno a usta krwistą, czerwienią. Tradycyjna fryzura geiko nazywa się
wareshinobu. Jest bardzo skomplikowana i trudna do zrobienia czy pielęgnacji.
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Gejsze można spotkać w Japonii, w dzielnicach jak: Gion, Pantoch oraz Shimabara. Mieszkają w domach
zwanych okiya, a najczęściej przebywają w herbaciarniach zabawiając gości.

Gejsze dzielą się na 2 grupy: Maiko i Geiko. Maiko to praktykantka, która dopiero poznaje świat gejsz.
Geiko natomiast to starsza, doświadczona już gejsza. Lecz ten proces jest bardzo długi. Sam okres maiko
trwa ok. 6 lat.
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Całkiem niedawno świat gejsz, oraz sama tradycja zaczęła zanikać, lecz przez ostatnie lata gejsz
przybywa, głównie w Kioto. Spowodowane to zostało promocją tradycji przez rząd Japonii i coraz
łatwiejszy dostęp do pełnienia tego zawodu. Przede wszystkim gejsze są ważnym i pięknym elementem
japońskiej kultury.

Roksana

[Źródła: wikipedia ; Japonofilka.blogspot; gejsza.ucoz.pl ; wyznania-azjatoholiczki.blospot]

(どうも) ありがとう (ございます) - (doumo) arigatou
(gozaimasu) – to znaczy : dziękuję (bardzo)
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Wielkie odkrycie w kosmosie.
Obca cywilizacja?

Zidentyfikowana przez teleskop Keplera gwiazda może wskazywać na odkrycie „obcych”.
Pomiędzy gwiazdozbiorami Łabędzia i Lutni naukowcy odkryli na Drodze Mlecznej gwiazdę, którą
nazwali KIC 8462852.
Przyglądając się niej można dostrzec duże skupisko obiektów w przestrzeni, które wyglądają jakby to
coś mogło zostać zbudowane przez obcą cywilizację – cytuje astronomów „Independent”.
Gwiazdę została wypatrzona przez kosmiczny teleskop Keplera, który zajmuje się poszukiwaniem
gwiazd i ustalaniem, czy w pobliżu znajdują się planety podobne do ziemskiej. Procedura polega w dużej
mierze na obserwacji okresowych zakłóceń światła gwiazdy.
Gwiazda KIC 8462852 powoduje bardzo duże wahania światła. Zdobyte dane na jej temat bardzo
rozgorączkowały naukowców, którzy poddają pod rozważania, czy może być ona efektem tworu obcej
cywilizacji. Na jej temat Tabeth Boyajian z Yale napisała pracę naukową, w której analizuje wiele
scenariuszy.
Intensywne prace badawcze mają ruszyć w styczniu 2016 roku. Jak podaje „Focus”, naukowcy
z programu SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) chcą skierować w kierunku gwiazdy
radioteleskop, który pozwoli dokładniej zbadać fascynującą gwiazdę.
http://o2.pl/hot/wielkie-odkrycie-w-kosmosie-to-obca-cywilizacja-5918362745934465a
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Różowa planeta może zniszczy Ziemię.
Czy KONIEC ŚWIATA nastąpi w grudniu!

foto: SHUTTERSTOCK
Planeta zbliżająca się do Ziemi jest gigantyczna i śmiercionośna, a niektórzy twierdzą, że w dodatku
wściekle różowa. Podobno przez tę tajemniczą planetę zostało nam już niewiele czasu?
W brytyjskim piśmie „Metro”, które powołując się między innymi na badacza zjawisk niewyjaśnionych,
znanego jako Brussell Sprout, możemy przeczytać, że zagraża nam zabójcza planeta. Różowa planeta
wyłoni się z kosmicznych czeluści najdalej w grudniu. Już teraz pędzi w kierunku Ziemi z zawrotną
prędkością. Podobno ma to być mityczna Planeta X lub Nibiru.
Niektórzy autorzy portalu „Ultimate Survival”, twierdzą, że już teraz różową kulę od czasu do czasu
można dostrzec w różnych częściach świata na niebie. Są też tacy znawcy tematu, którzy twierdzą, że
przepowiednie o Nibiru dotyczą innej, również różowej planety, odkrytej tuż obok naszego Układu
Słonecznego dwa lata temu. Ufolodzy wieszczą koniec świata w grudniu!
Jedno jest pewne – zbliża się koniec świata! Oby to nie była prawda!!!
http://www.se.pl/wiadomosci/swiat/koniec-swiata-juz-w-grudniu-rozowa-planeta-zniszczyziemie_704880.html

Zwiastun

Strona 15

„Dominium”
Weronika Ćwiklińska
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Powieść

Spis treści
Księga Pierwsza
„Szczupła dziewczyna biegła przez las. Krzaki i nisko położone gałęzie raniły jej delikatne ciało.
Wiedziała, że popełniła niewybaczalny błąd. Złamała prawo. Zginie. Sama wydała na siebie wyrok śmierci. Bała
się, ale miała świadomość, że musi uciec. Musiała ochronić swe nienarodzone dziecko. Była blisko swego celu,
zostało jej tylko parę metrów.
– Razjelo! – usłyszała cichy krzyk. – Uważaj!
Nagle poczuła jak coś rzuca się na nią. Kiedy upadała, odwróciła głowę i ujrzała potworną istotę. Strzyga
przycisnęła ją do ziemi. Próbowała się uwolnić, ale nie miała tyle sił. Ostatnim, co zobaczyła przed utratą
przytomności był miecz, który zabił potwora.”

Rozdział pierwszy
Dominium jest rajem. Tak przynajmniej twierdzą ludzie z zewnątrz. Nie znają prawdy, bo skąd mają ją
znać? Władza jak zawsze wszystko tuszuje, zawsze tak było. Nikt nie wie, co zrobili władcy tej przeklętej wyspy.
Uczynili z raju piekło. Złamali wszystkie prawa nadane przez najwyższego, a mieli ich przestrzegać i pokazywać
ludziom dobrą drogę. Zmusili istotę człowieczą do służenia im. Jednak najgorsze co zrobili, to odebranie wolnej
woli…
Dwie młode dziewczęta szły przez park w stronę szkoły. Starały się ignorować wrogie spojrzenia ludzi.
Wszystko przez to, że były inne. Wszyscy ludzcy mieszkańcy mieli blond włosy i błękitne oczy. Niczym się nie
interesowali, żyli tylko plotkami.
Dziewczyny szybko stały się dziwadłami. Były bliźniaczkami, co nigdy się nie zdarzyło na wyspie. Obie miały
czarne włosy i zielone jak jad oczy.
Jeszcze dwa tygodnie wcześniejnie martwiły się takimi rzeczami. Mieszkały w Polsce, razem z wujem
Gabrielem i z mamą. Jednak stało się nieszczęście. Rodzicielka bliźniaczek zmarła. Do Dominium siłą zabrała je
ciotka.
– Crystal, to niesprawiedliwe – wymamrotała Sariela.
– Wiem siostra – powiedziała ze stoickim spokojem. Była spokojniejsza od swej bliźniaczki.

Ciąg dalszy wkrótce…
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Historia dwójki przyjaciół
Instrukcja obsługi czytania:
Granatowym pisze osoba 1 – Weronika
Pomarańczowym pisze osoba 2 – Arek

Padał deszcz, niebo zasłaniały ogromne chmury, które swoim wyglądem wprowadzały niepokój
w sercach wojowników. Artamiel wziął w garść sypki żwir z ziemi i ścisnął dłoń. Wiedział, że niedługo
Avalon stanie się miejscem wojny. Westchnął cicho, myśląc o Anai. Jedyne, co pozostało mu zrobić, to
wygrać tę wojnę. Spojrzał do tyłu. Stał za nim Ake, Kruk. Nie wiele się zmienił po tych sześciuset latach.
Jego twarz nadal była smukła, skóra gładka, a włosy czarne, niczym smoła. Chłopak był bardzo
uzdolniony w czarnej magii. Używał jej trochę nierozsądnie. Po wielu latach nadużywania jej, stał się
najsilniejszą istotą we wszechświecie, niepokonaną… Zaraz koło niego stała Izyda, przedstawicielka
animagów. W przeciwieństwie do Kruka, była ona gatunku ludzkiego. Potrafiła zmieniać się w zwierzęta,
a jej kostur był w stanie zmienić życie każdego człowieka w totalne piekło. Jednym machnięciem jej
wspaniałej srebrnej broni potrafiła zakląć wroga najgorszymi czarami.
Niedaleko stała również Anai. Czarnowłosa zaciskała swe blade dłonie na swej kosie. Dzięki tej broni
mogła zabić każdą istotę, jednak na wojnach musiała stać się obserwatorem.
Odziana była w prostą czarną suknię. Na swej twarzy jak zwykle nosiła białą maskę. Nie mogła jej
pokazać, mimo że była upadłą, musiała się słuchać tego cholernego prawa. Czuła, że coś się stanie i na
pewno nie będzie to przyjemne.
Zrozumiała coś po kilku sekundach…
Na środku pojawiła się mała, „niewinna” dziewczynka, która w dłoni trzymała małą lilię. Ubrana została
w białą szatę, która była za długa. Zrobiła się czerwona na twarzy.
– MAMUSIU!!! – wrzasnęła.
Artamiel spojrzał krzywo na istotę i zwrócił się do swojej pierwszej córki.
- Anai, miałaś być tylko ty i tylko ty…
Kobieta wzruszyła ramionami. Dziewczynka podbiegła do niej i wtuliła się.
– Wujaszek prosił, żebyś przyszła do piekła w tej chwili… - powiedziała i pomachała kwiatkiem.
Archont westchnął cicho. Zrozumiał, że bachorek jest córką jego córki. Zacisnął pięść i odwrócił się
w stronę horyzontu. Niedługo upadłe anioły nadejdą i będzie rzeź.
Ake zrobił zszokowaną minę.
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- Oh nie… - powiedział, a Izyda spojrzała się na niego krzywo.
- Co się stało? – zapytała.
Artamiel zaczął już tracić cierpliwość, ale powstrzymał się przed ryknięciem na nich.
- Zapomniałem wyłączyć piekarnik w domu!
- Ty idioto! – walnęła go kosturem w głowę – To jest też mój dom! – warknęła i nabrała powagi.
- Hehe, ups… - jęknął.
Mała zaczęła szeptać coś swojej mamie na ucho. Kobieta pogładziła ją po głowie. Dziewczynka zniknęła
w różowym dymie.
- Ojcze – rzekła cicho – walczycie z upadłymi?! – podniosła głos.
- Córeczko… - zaczął – Oni są inni, nie tacy jak ty.
- TO MOI PRZYJACIELE! – wrzasnęła.
- Oni chcą zniszczyć niebo – w oddali słychać było kroki i krzyki wielu żołnierzy. - To nie są twoi
przyjaciele.
Lucyfer ujrzał wściekłą Anai. Cofnął się przerażony. Walczył po stronie upadłych. Jednak nie mógł
walczyć kiedy była tu An.
- Co masz mi do powiedzenia?! – warknęła kobieta.
- Ale…
- CO ALE?! - naskoczyła na władcę piekieł.
Artamiel skierował wzrok w niebo i wyczarował w powietrzu srebrną kosę w niebieskim dymie.
Zawirował nią nad głową, potem powoli opuszczając pozwolił jej zabłysnąć w świetle słońca. Lewą ręką
ułożył parę Znaków, a światło z nieba poraziło jego przeciwników. Kamienne monstra ubrane w srebrne
zbroje z białymi pelerynami spadając z wielką prędkością uderzyły o ziemię. Wyciągnęły potężne
halabardy z krzyżami na ich końcach i uderzały nimi w płonących upadłych, zmiatając ich z powierzchni
ziemi. Stojący za nimi Artamiel wyprostował rękę i wskazał przeciwników stojących za jego plecami.
Dał rozkaz wojownikom, aby ruszyli do ataku. Anioły, Ake i Izyda, biegnąc przed siebie, wydały z siebie
dziki okrzyk bitwy. Anai stała nieruchomo pomiędzy biegnącymi żołnierzami, delikatnie trzymając swoją
kosę. Nie chciała atakować swoich przyjaciół, ale nie chciała jednocześnie zawieść swojego ojca.
Zamknęła oczy. Jej ojciec spojrzał na nią zza pleców. Postanowił nic nie mówić, bo doskonale ją
rozumiał, jednak miał nadzieję…
Nadzieję, że kiedyś zrozumie, kim jest.
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To warto wiedzieć!

STATUT SZKOŁY, dlaczego warto go znać?
Statut szkoły to najważniejszy dokument wewnątrzszkolny, który jest opracowywany przez każdą szkołę
indywidualnie. Dotyczy on organizacji i funkcjonowania szkoły. Reguluje wszystkie obszary życia
szkoły. W nim zawarte są m.in. prawa i obowiązki uczniów i ich rodziców, nauczycieli, cele i zadania
pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole. Statut jest
uchwalany przez radę rodziców na podstawie projektu przygotowanego przez radę pedagogiczną.
Dokument ten jest powszechnie udostępniony w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły
zarówno dla uczniów, ich rodziców, pracowników szkoły.

W STATUCIE znajdziecie m. in.:
 Wewnątrzszkolny System Oceniania, czyli bardzo szczegółowe informacje na temat zasad
wystawiania ocen, jak często mogą być pisane formy pisemne, np. sprawdziany, co nauczyciel ocenia
podczas ustnej wypowiedzi ucznia, kiedy i na jakich zasadach można poprawić ocenę niedostateczną itd.

 Wygląd i zachowanie na terenie szkoły i poza nią, te i wiele innych informacji
zawarte są w§ o prawach i obowiązkach ucznia.
 Zasady usprawiedliwiania nieobecności w szkole, kto może usprawiedliwić
nieobecność, w jaki sposób, ile czasu jest na usprawiedliwienie nieobecności w szkole.
 Sposoby kontaktowania się rodziców z nauczycielami.
 PRAWA i OBOWIĄZKI UCZNIA.
 System funkcjonowania w szkole KAR i NAGRÓD.
 Informacje o zasadach rekrutacji do szkoły.
 Zasady współdziałania organów działających w szkole, tj. dyrektor, rada
pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców.
Każdy osoba (a szczególnie uczniowie, którzy dopiero poznają gimnazjum) powinna zapoznać się z tym
dokumentem. Nie znasz statutu, nie znasz swoich praw i obowiązków i nie wiesz, jak rozwiązać problem.

Może warto wiedzieć więcej?
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Humor i rozrywka

Co pisze na grobie maniaka komputerowego?
- GAME OVER
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....
- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!
SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!
Geografia - Discovery Channel
WF - Szkoła przetrwania
Religia - Dotyk anioła
Chemia - Szklana pułapka
Fizyka - E=mc2
Historia - Sensacje XX-wieku
Język polski - Magia liter
Muzyka - Jaka to melodia?
Lekcja wychowawcza - Na każdy temat
Poprawka - Stawka większa niż życie
Nowy w klasie - Kosmita E.T
Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver
Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto
Wywiadówka - Z archiwum X
Wakacje z rodzicami - Familiada
Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich
źródło: kawaly.tja.pl
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Rusz głową!

a)
6298 :1510
7468 :1312
Który z zestawów liczb poniżej znajduje się w takiej samej relacji,
co zestawy liczb powyżej?
a) 8240 : 4510
c) 9728 : 1115
e) 9921 :1975
b) 8726 : 1418
d) 3498 : 1720

b) Tylko jedna z grup sześciu liter poniżej może zostać przestawiona, aby utworzyć słowo w języku
polskim. Znajdź to słowo:
DITCEM
FIRDUN

LOABTR
KRESMI

LABTEP

c) Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?

4

2

8

6

8

8

7

5

?

2

6

8

1

8

9

6

8

8

Odpowiedzi do zadań:

a) Odp. C 9728 : 1115, 9+2=11
i 7+8=15
b) Odp. kresmi = mikser
c) odp. 9: suma liczb w każdym
sześciokącie równa się 37
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Śpiewać każdy może !!!
Marlon Roudette
urodził się 5 stycznia 1983 w Londynie. To brytyjski piosenkarz, członek duetu Mattafix,
grającego muzykę alternatywną - będącą mieszanką bluesa, hip-hopu, R&B, reggae oraz tradycyjnej
muzyki hinduskiej. W 2011 roku Marlon rozpoczął karierę solową. W lipcu pojawił się pierwszy singel
"New Age", który odniósł wielki sukces w Niemczech i Szwajcarii, gdzie pokrył się platyną.
W październiku Marlon wydał swój pierwszy solowy album zatytułowany Matter Fixed.
8 sierpnia 2014 roku w Niemczech ukazała się druga solowa płyta Marlona - Electric Soul. W Polsce
w wersji cyfrowej album pojawił się 26 sierpnia. Singlem promującym płytę jest utwór "When the Beat
Drops Out".
Utwory Marlona Roudette charakteryzują się tym, że pojawiają się w nich dźwięki instrumentu
muzycznego znanego jako "steel pan". Dzięki temu jego kawałki brzmią niezwykle delikatnie i lekko,
a to sprawia, że łatwo wchodzą do głowy. Najnowszy utwór "Everybody Feeling Something" ma
szansę stać hitem tej jesieni. Tekst piosenki napisany został przez samego Roudette, którego wspomogła
między innymi Aura Dione.

„Everybody Feeling Something”
Hey, now let me tell you something
We got the place erupting
We got the place erupting, hey, hey
This is the mood we wanting
Everybody feeling something
We got the place erupting, erupting
Street light feeds my soul
Can't let go, feels like home
Feels like a melody that's tryina break out of me
Oh, oh, yeah, yeah
Smoke rise free mount high, we catch light
The sound feels right
Works like a remedy
I feel it healing me, yeah
And it's the only way I want
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I'm always close, I'm never far
I wanna hear your every thought, oh I
You taught me how to love
Oh, you got me whole
Hey, now let me tell you something
We got the place erupting
We got the place erupting, hey, hey
This is the mood we wanting
Everybody feeling something
We got the place erupting, erupting
Street lights keep that glow
Kingston roads, are in my bones
I reach out in front of me
I say I don't wanna leave, no
Smoke rise free mount high, we catch light
The sound feels right
Works like a remedy
I feel it healing me, yeah
Hey, now let me tell you something
We got the place erupting
We got the place erupting, hey, hey
This is the mood we wanting
Everybody feeling something
We got the place erupting, erupting
And it's the only way I want
I'm always close, I'm never far
I wanna hear your every thought, oh I
You taught me how to love
Oh, you got me whole
I feel it healing me, I feel it healing me, yeah
I feel it healing me, I feel it healing me, yeah
Hey, now let me tell you something
We got the place erupting
We got the place erupting, hey, hey
This is the mood we wanting
Everybody feeling something
We got the place erupting, erupting
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And it's the only way I want
I'm always close, I'm never far
I wanna hear your every thought, oh I
You taught me how to love
Oh, you got me whole
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