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LISTOPAD - KALENDARZ
,
SWIĄT

01 XI 2016 Wszystkich Świętych

03 XI 2016 Dzień Myśliwych
Hubertus to święto myśliwych i leśników. Święto swoimi
korzeniami sięga aż XV wieku, kiedy to około 1444 roku
odbyły się jego pierwsze obchody - czyli wielkie polowanie.

09 XI 2016 Dzień Wynalazcy
Czy wiesz, że jeden z najsłynniejszych wynalazców to Leonardo Da Vinci?
Data tego święta została jednak wybrana dla uczczenia urodzin

austriackiej wynalazczyni i aktorki Hedy Lamarr, która opracowała
używany do dnia dzisiejszego system transmisji fal radiowych.

10 XI 2016 Dzień Jeża
Czy wiesz, że jeż europejski to największy ssak owadożerny żyjący w Polsce?

11 XI 2016 Święto Niepodległości
Jest to polskie święto narodowe obchodzone na pamiątkę odzyskania przez Polskę

niepodległości w 1918 roku. Dzień 11listopada ustanowiono świętem narodowym dopiero
w 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.

16 XI 2016 Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Dzień ten ustanowiono w 1995 roku przez Zgromadzenie ogólne ONZ z inicjatywy
UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur

na świecie. O tolerancji szczegółowo mówi dokument "Deklaracja dotycząca
zasad tolerancji".

17 XI 2016 Dzień Czarnego Kota

21 XI 2016 Światowy Dzień Telewizji
Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu do Nowego Jorku, odbyła się 27

stycznia 1928 roku. Poczctki telewizji w Polsce datuje się na 1937 rok.

25 XI 2016 Światowy Dzień Pluszowego Misia

LE NĄ
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LISTOPADOWE SWIĘTA W ROZNYCH KRAJACH

Dzień 11 listopada to dla Polaków Święto

Niepodległości. A tymczasem uroczyste obchody

tego dnia organizowane są także w innych częściach

świata, takich jak Finlandia czy Portugalia.

Tyle, że z zupełnie innej okazji.

.-::_- W USA 11 listopada to od 1919 roku Dzień Weteranów.

Data upamiętnia zawarcie rozejmu i koniec I wojny

światowej. To święto kombatantów wojennych, którzy

służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. W całym kraju

obchodzone są huczne uroczystości w hołdzie dla żołnierzy, koncerty i imprezy.

Dla Finów 11 listopada to Dzień Ojca. Po fińsku Dzień Ojca to lsanpaiva. Tradycyjnie

dzieci przygotowują wtedy dla swoich ojców świąteczny posiłek i kupują im

prezenty.

kasztanami pod różnymi postaciami i bawi się.

11/istopada w Portugalii świętuje się Dzień Świętego Marcina,

czyli Dla de Siio Martinho. Tego dnia cała Portugalia zajada się

W listopadzie niektóre kraje obchodzą Dzień Nauczyciela - 27.11

w Hiszpanii, 24.11 w Turcji.

Lena



SZYBKI WYWIAD

Dzień Języków Obcych

Rozmowa z uczennicą klasy 4, Martyną, która opowiedziała o swoich

wrażeniach związanych z przygotowaniami do Dnia Języków Obcych.

- Co podczas przygotowań do Dnia Języków Obcych

było dla Was najtrudniejsze ?

- Sądzę, że najtrudniejsza była scenka, zwłaszcza że

musieliśmy nauczyć widownię kilku słów greckich.

- A co było najprostsze ?

- Chyba piosenka, szybko się nauczyliśmy układu i tekstu.

- Kto w waszej klasie najbardziej przyłożył się do pracy?

- Myślę, że Leszek, gdyż miał wiele pomysłów podczas wspólnych przygotowań.

- Czy wierzyliście, że wygracie?

- Tak, mocno wierzyliśmy w naszą wygraną. I udało się!!!

- Gdzie wybieracie się z okazji wygranej?

- Chcielibyśmy pójść na Laser Tag.

Dziękuję za rozmowę i życzę dobrej zabawy!

Laura



OKAPI
OKAPI to bliski krewny żyrafy, a nie

(choć mogłoby się tak wydawać)

zebry czy konia.

Okapi pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga w Afryce Środkowej. Mimo

że ma pręgi przypominające futro zebry, jest najbliżej spokrewniony z żyrafą. Okapi

ma rudo-purpurowy lub prawie czarny grzbiet, a tylne kończyny wraz z pośladkami

pokrywają poziome, białe pręgi na ciemnym tle. Podobne pasy widoczne są na

górnej części przednich kończyn i na ogonie. Pęciny są czarne, a nad kopytami sierść

wybarwiona jest na biało. Zwierzę pokrywa krótka, gładka sierść.

Kształt ciała jest podobny do żyrafy, z tym że okapi leśne ma znacznie krótszą

szyję. Zwierzę ma bardzo długi, giętki język, którym potrafi sięgać do swoich oczu.

Osiąga 2,1 m długości i 1,5 do 1,7 m wysokości w kłębie. Masa ciała to około 250 kg.

Samiec ma krótkie, pokryte włosami rogi.

Okapi żywi się liśćmi drzew, pąkami, trawami, paprotnikami, owocami

i grzybami. Niektóre gatunki roślin, które zjada, są trujące dla ludzi.

Zwierzę to prowadzi w dużej mierze dzienny i zasadniczo samotniczy tryb życia.

Okapi łączą się w pary tylko w okresie godowym. Na wolności wzajemnie się tolerują

i mogą paść się w grupkach przez krótki czas. Zachowują się przy tym bardzo czujnie,

chowają się w zaroślach, są trudne do wyśledzenia.

Po ciąży trwającej 426-456 dni samica rodzi zwykle jedno młode o masie ciała

16 kg przy wzroście około 80 cm. Okres porodu wypada zwykle w sierpniu lub we

wrześniu. Iza



SZKOLNE
PRZYGODY,

UFOLUDKOW

Na planecie Zingle żyła sobie rodzina. Było w niej dwoje dzieci, dziewczyna i chłopak.

Ich imiona to Lula i Spen. Rodzeństwo było w tym samym wieku. Dziewczyna miała skórę

w odcieniu żółci, różowe włosy z zielonymi pasemkami, a oczy niebiesko - fioletowe. Z kolei skóra

Spena była pomarańczowa, jego włosy niebieskie z czarnymi pasemkami, a oczy zielone.

Każde z nich miało jakiś talent. Lula była świetną gimnastyczką, pięknie tańczyła i śpiewała.

Za to Spen miał talent do rysunku. Wszyscy chłopcy zazdrościli mu tego. No bo cóż, trzeba

przyznać, że na planecie Zingle mało który chłopak ładnie rysował czy malował. A Spen był w tym

mistrzem. Równie dobrze pisał powieści, opowiadania i różnego typu bajki. Jak pisał, tak

i opowiadał. Często też zanim coś napisał, prezentował to swojej siostrze, a jeśli powieść wymagała

poprawki, ona mu w tym pomagała.

Dzieci kochały siebie oraz swoich rodziców i prawie nigdy nie zdarzyło im się rozłączyć na dłuższy

czas, zwłaszcza że szkoła, do której Lula i Spen chodzili, znajdowała się w pobliżu domu. Zbliżał się

jednak dzień rozłąki. Rodzeństwo ukończyło już jedenaście lat i miało wyruszyć w podróż szkolną,

aby poznać różne planety i tamtejsze szkoły. Dzieci już się spakowały i następnego dnia miały

wyruszyć. Przy pożegnaniu Lula zapytała się mamy:

-Mamusiu, a jakie szkoły będziemy odwiedzać?

-Niech pomyślę ... O już wiem! Na pewno będzie tam: smocza szkoła, szkoła niezwykłych zwierząt

i jeszcze chyba szkoła latająca. To wszystko, co pamiętam, później prześlemy wam listę wszystkich

szkół.

- Mamo, a która będzie pierwsza? -spytał Spen.
- Smocza szkoła, synku. Na planecie Ronot, tam żyją smoki.

W końcu nadeszła chwila wyjazdu. Dzieci wsiadły do statku kosmicznego i poleciały. Płynęły

pośród gwiazd już od dwóch dni, gdy nagle przed ich oczami pojawiła się planeta. Statek wylądował

i młodzi podróżnicy rozejrzeli się uważnie. Planeta Ronot porośnięta była różnymi roślinami.

Od kolorowej trawy i różnorodnych kwiatów po duże, potężne drzewa. Planeta Zingle różniła się

od tej. Na niej nie było aż tak dużo różnych roślin. Lula i Spen ruszyli przed siebie. Gdy znaleźli się

w mieście, podszedł do nich jakiś pan. Jego skóra była w odcieniu zielonym, włosy czerwone,

a oczy brązowe.
- Witam na planecie Ronot - powiedział. - Na imię mi Peter, jestem właścicielem hotelu "Nie ma to

jak smok". Powiadomiono mnie, że w mieście zjawiło się dwoje dzieci i mam im wynająć pokój.

Jeśli chodzi o smoki, dostaniecie je w szkole.

- Dzień dobry, na imię mi Spen, a to moja siostra Lula.

- Dzień dobry, miło mi pana poznać - dopowiedziała Lula.



Dzieci poszły za panem Peterem i wkrótce znalazły się w hotelu. Po rozpakowaniu się

nadszedł czas, by pójść do szkoły. Na planecie Ronot panowały nieco inne zasady, tam zajęcia

rozpoczynały się dopiero o godz. 15.00. W klasie powitano nowych uczniów bardzo miło.

Na pierwszej lekcji poszli wraz z klasą na dwór. Akurat była piękna pogoda. Cała grupa zbliżyła się

do jakiegoś kanionu. Nagle w powietrze wzbiło się jakieś zwierzę, po chwili dzieci zorientowały się,

że to smok. - A więc to teraz wybierzemy sobie smoki- pomyślały jednocześnie. I miały rację.

Nauczycielka podchodziła z uczniem do wybranego smoka, a w następnej chwili smok był już

oswojony. W końcu przyszła kolej na Spena. Powtórzyła się cała zabawa i miał już smoka. Wybrał

sobie śliczne, czarne i zwinne zwierzę. Był to nowy gatunek, pierwszy raz zawitał w te strony i nie

miał jeszcze nazwy. Następna była Lula, jednak ona nie mogła się zdecydować, jakiego chce smoka,

gdy nagle zobaczyła jakiegoś latającego po niebie. Smok wylądował, a ona podeszła do niego.

Nauczycielka oczywiście poszła za nią. Takiego smoka jeszcze nikt nigdy nie widział. Był dość duży,

a jego kolor się zmieniał. Mógł być niebieski, żółty, zielony czy czerwony. Jakiego chciał być koloru,

takiego był. Jego ogon pokrywały kolce w różnych kolorach. Mimo że Lula jeszcze nigdy nie

oswajała smoka i nie widziała, jak to się robi, od razu wyciągnęła rękę i powoli zaczęła zbliżać ją

do pyska smoka. Ten przybliżył łeb i pozwolił się dotknąć. Nauczycielka zdziwiła się bardzo,

bo wszystkim innym dzieciom musiała pokazać, jak oswoić smoka. Po chwili jednak zrozumiała,
że dziewczynka ma dar porozumiewania się ze smokami. Kiedy wrócili do szkoły, pani zadała

zadanie na następny tydzień i powiedziała, że podczas pracy nad zadaniem uczniowie nie muszą

przychodzić do szkoły. Mieli dobrać się w pary i nadać imiona swoim smokom, zrobić pokaz

na smokach i napisać o swoich nowych zwierzakach.

- Jeśli nie potraficie latać na smoku, możecie przyjść do szkoły, wtedy pomogę wam się nauczyć -

powiedziała.
Spen i Lula wrócili do hotelu i od razu zaczęli pracować. Nauczycielka powiedziała im, że jeśli

dadzą radę, mogą także nazwać gatunki swoich smoków. Oczywiście pracą pisemną zajął się Spen,

a układem Lula. Nie musieli chodzić do szkoły, żeby nauczyć się latać, bo dzięki darowi Luli sami
sobie poradzili. Nadszedł dzień prezentacji. Uczniowie najpierw przedstawiali swoje smoki,

następnie czytali pracę pisemną. Wszystkim bardzo podobała się praca Spena. Teraz przyszedł czas

na pokazy. Gdy rodzeństwo miało wystąpić, Spen zapowiedział: - Przed wami wystąpi Lula na
smoku i smoczycy z gatunków: Czarny cień i Kryształowy kolec. Ich imiona to Robin i Kryształek.

W czasie pokazu wszyscy zachwycali się zwinnością Luli, jej strojem, smokami i muzyką Spena.

To był ostatni dzień pobytu rodzeństwa w tej krainie. Następnego dnia dzieci miały polecieć

na inną planetę ...
W trakcie pobytu na planecie Ronot Lula odkryła, że ma dar porozumiewania się ze

smokami, a Spen odkrył, że ma talent do muzyki. Dzieci jednak nie wiedziały, że odkryją również

wspólne talenty, a Spen odkryje swój dar.

Maja



SPORT
PIŁKA NOŻNA
ELIMINACJE DO MISTRZOSTW ŚWIATA 2018

Arkadiusz Milik

Urodzony 28 lutego 1994 r. w Tychach napastnik reprezentacji Polski
i piłkarz klubu SSCNapoli. Młody talent reprezentacji polskiej dobrze grający
głową, potrafiący uderzyć z dystansu, doskonale strzelający lewą nogą, także
z woleja. Jako sześciolatek zaczął trenować w Kubie Sportowym Rozwój
Katowice. Mógł zostać piłkarzem Legii Warszawa, ale wybrał Górnik Zabrze,
gdzie zaczął grać w roku 2011, kiedy miał siedemnaście lat. Jesienią 2012 r.
prezentował się fantastycznie. Otrzymał wówczas tytuł Odkrycie Roku
przyznawany przez tygodnik .Piłka Nożna". W kolejnych latach grał m.in.
dla Bayer Leverkusen.

Podczas Euro 2016 Milik stracił swoją skuteczność. W pierwszym meczu
miał dwie akcje, których nie wykorzystał, przez to wygraliśmy tylko 1:0.
W następnych meczach też "psuł" akcje i zaczęły pojawiać się hejty
i komentarze o słabej grze Milika. Gdy rozpoczęły się eliminacje do Mistrzostw
Świata w Piłce Nożnej 2018, podczas pierwszego meczu, mając pięć akcji, nie
wykorzystał żadnej. Spotkanie zakończyło się tylko remisem. W kolejnym meczu
nie miał dogodnej akcji, za to pechowo doznał kontuzji, co wykluczyło go z gry
na parę miesięcy.

Wierzymy jednak, że Milik będzie jeszcze wielki!

Franek



ZAGADKI LOGICZNE

1. Ola miała w koszu 3 jabłka, które rozdała trzem koleżankom tak,
że każda z nich dostała jedno jabłko, a jedno jabłko zostało w koszu.
Jak to zrobiła?

2. Co to za rzeka, która czytana od tyłu daje nazwę ryby?

3. Kto mówi wszystkimi językami świata?

4. Ile bułek można zjeść na pusty żołądek?

5. Co to jest? Leżyw trawie i nie dycha.

Odpowiedzi (w grupach do 3 osób) zapiszcie na kartce

i przynieście do Izy lub laury z klasy 5.

Laura



ORTOGRAFIA
Odszukaj wyrazy wymienne i dopisz słowa, które uzasadniają ich pisownię.

helikopter - .

,.
coz - .

Alfabet to system zapisywania mowy,
zestaw liter (graficznych znaków, które

odpowiadają głoskom ułożonym w określonym
porządku).Nazwa pochodzi od greckich liter - alfa i beta.
Początki alfabetu sięgają czasów Fenicjan, których pismo
skład się z 22 znaków,bez samogłosek, zapisywanych

od prawej do lewej strony.

dziób - .

,.
roza - .

rzeżucha - .

choroba - .

Heniu - .

. ,
wlerzyc - . o

żoł .z nlerz - . o
żart - . o, żknoz a - .

kruchy - .
żona - .

ósemka - .

królik - .
garaż - .

Iza



WESOŁY LISTOPAD
Jak królewna Śnieżka

budzi siedmiu

krasnoludków?

7 up

Za górami, za lasami żyła sobie księżniczka w zamku.

Wychodzi i mówi: O jejku, ale ja mam wszędzie daleko.

Nauczyciel języka polskiego pyta się

uczniów:

-Jak brzmi liczba mnoga do

rzeczownika "niedziela"?

-Wakacje, proszę pana!

Co to znaczy, jak ktoś znajdzie cztery

podkowy?

-To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń biega

boso.

Maja


