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TO JUŻ JESIEŃ?!

Aktualności

Rozruszaj szare komórki ;)

Kochani, witamy w nowym numerze gazetki szkolnej „Echo Szkoły”.
Zapraszamy do lektury! A wszystkich chętnych zapraszamy do pracy w

REBUS DLA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ

naszej gazetce – szczegóły w bibliotece szkolnej  Jeżeli macie mniej czy
bardziej ciekawe pomysły na artykuły to zapraszamy!!!
A wszystkim Nauczycielom z okazji ich święta życzymy oczywiście
najgrzeczniejszych uczniów pod słońcem!!!
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REBUS DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

REBUS DLA UCZNIÓW LO

oprac. Wiktoria Wach, 1b GM
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Co słychać w naszej bibliotece?
Październik Międzynarodowym
Miesiącem
Bibliotek Szkolnych zapraszamy do wspólnego bibliotecznego świętowania 

bibliotece szkolnej (spis dostępny na stronie internetowej biblioteki,
szkolnym facebooku i w czytelni szkolnej).

 Urodziny Kubusia Puchatka - imprezy czytelnicze dla klas 0 - III SP
(X 2016)

Bajka (tekst napisany czcionką 12 – tką, tytuły książek użyte w tekście
prosimy wyróżnić czcionką pogrubioną, minimum jedna strona A4)
dostarczana jest do biblioteki szkolnej w formie elektronicznej (na
nośniku).

 Moja kolorowa biblioteka – prace plastyczne wykonane przez dzieci z
oddziału „0” i 1 klasy SP (wystawka na terenie szkoły)

Jury złożone z nauczyciela bibliotekarza i nauczyciela j. polskiego wyłoni
laureatów w SP, GM i LO (dopuszcza się możliwość nadania wyróżnień).

 Konkurs na najciekawszą bajkę dla SP, GM, LO - ogłoszenie w X
2016
 Sleeveface - konkurs dla GM i LO na najciekawszą fotografię osoby
z zasłoniętą przez okładkę książki bądź płyty częścią ciała, ogłoszenie
w X 2016

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu na najciekawszą bajkę dla SP,
GM, LO z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka
szkolna ogłasza konkurs na najciekawszą bajkę dla klas SP, GM, LO.
Każda klasa pisze bajkę według własnego pomysłu, wykorzystując przy
tym spis losowo wybranych tytułów książek znajdujących się w

Kryterium oceny bajek: pomysłowość, oryginalność.
Nagrodami za miejsca I – III oraz wyróżnienia są dyplomy.
Na prace konkursowe czekamy do 20 grudnia 2016 r.
Teksty bajek umieszczone zostaną na stronie szkoły i w gazetce szkolnej
„Echo Szkoły”.
Organizatorzy: Sylwia Jaguszewska, Ilona Krause
A oto tytuły książek do bajki:
Koszmarny Karolek, Ala ma kota, Król złodziei, Godzina zemsty,
Rozbitkowie z latającego Holendra, Pippi wchodzi na pokład,
Skąpiec, Ten obcy, Osaczony, Zakazana magia, Dolina tęczy,
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Stan podgorączkowy, Dynastia Miziołków, Cierpienia młodego
Elmer i dziadek Eldo, Elmer i nieznajomy,
Granica, Zemsta, Opowieść z Narni, Zmierzch,
Harry Potter i Czara ognia, W dżungli życia, Broszka,
Faraon, Romeo i Julia, Tajemnica kawiarni,

Wertera,

Zachęcamy również do udziału w konkursie organizowanym przez
Miejską Bibliotekę Publiczna w Szczecinie –
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie zaprasza swoich czytelników i
czytelniczki do wzięcia udziału w konkursie poświęconym ulicom naszego
miasta. Celem konkursu jest napisanie opowiadania poświęconego jednej
z ulic Szczecina, która z jakichś powodów jest ważna dla Was
(dzieciństwa, pierwszej miłości, pracy etc.).

Król złodziei, Zostań, jeśli kochasz,
Zaklinacz koni, Posłuchaj mnie, Mały książę,
Chłopcy z placu broni, Akademia Pana Kleksa, Pinokio,
Kłamczucha, Dzieci z Bullerbyn, Hobbit,
Szatan z siódmej klasy, Kubuś Puchatek,
Karolcia, Stary człowiek i morze, W pustyni i w puszczy,
Księga dżungli, Oto jest Kasia, Tajemnica złota,
Jesienna miłość, Pamiętnik, Misia rządzi,
Sceny z życia smoków, Koniec z wygłupami.
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Konkurs skierowany jest zarówno dla dzieci i dorosłych.
Opowiadania będą oceniane w trzech grupach wiekowych: do 11 lat, od
12 do 15 i powyżej 16 lat. Termin nadsyłania prac upływa 7 listopada
2016. Prace konkursowe należy wysyłać na adres: f54@mbp.szczecin.pl, w
temacie maila wpisując "konkurs "Ulice Szczecina". Prosimy też o
podanie wieku uczestnika.
Wyniki zostaną ogłoszone do 21 listopada na stronie internetowej
biblioteki. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz bilety do kina.
Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w konkursie, proszeni są o
zgłoszenie się do biblioteki szkolnej 

Przeczytaj ciekawą książkę, artykuł w czasopiśmie lub obejrzyj
ciekawy film ;)

Być jak Steve Jobs, Olivia Fox Cabane, artykuł w Charaktery
2016/6
Autorka artykułu, która jest trenerką i która współpracowała z
największymi amerykańskimi firmami oraz wykładała na prestiżowych
uczelniach, daje proste wskazówki na to aby zrobić wrażenie na drugiej
osobie i wzmocnić swoją charyzmę – przeczytajcie sami:
- słuchaj, nie przerywaj rozmówcy, okazuj zainteresowanie tym, o czym
mówi. "Nie próbuj zrobić wrażenia na ludziach. Pozwól aby oni zrobili
wrażenie na tobie" -przekonuje Cabane;
- patrz w oczy, utrzymuj głęboki i pełen ciepła kontakt wzrokowy, głębokie
spojrzenie komunikuje empatię, pokazuje drugiej osobie, że
jesteśmy życzliwi i jest dla nas ważna;
- dostrój głos, mów powoli i wyraźnie, ciepłym, ale pewnym i mocnym
głosem, bądź jak wielki goryl, przyjmij silną i zdecydowaną postawę ciała,
która komunikuje siłę, dzięki temu poczujesz większą moc i pewność siebie,
okazuj przy tym życzliwość i szanuj przestrzeń osobistą drugiej osoby;

Sylwia Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz
oprac. Paweł Kosobucki, 3a LO
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Książka miesiąca!!!
We wrześniu proponujemy „Stan podgorączkowy” Grażyny Bąkiewicz. To
pełna zwrotów akcji powieść dla nastolatków. Zapraszam do lektury, Sylwia
Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz 

A w październiku książką miesiąca jest

Uwaga!!!
Charaktery znajdziecie w naszej szkolnej czytelni –
zapraszamy!!!
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Cecelia Aher - „Love, Rosie” to ciekawa i poruszająca opowieść o przyjaźni
i miłości. Książka jest kierowana nie tylko do młodszych czytelników ale
również do starszych. Wydawać by się mogło, że to typowy romans, gdzie
przyjaciele zakochują się w sobie i wszystko dobrze się układa. Pozycja ta
porusza jednak również i ciężkie tematy, gdzie pierwsza miłość nie okazuje
się niestety tą ostatnią, gdy trzeba zapomnieć o przeszłości i ruszyć dalej.
Jedno wydarzenie, jedna nieprzemyślana decyzja potrafi zmienić życie,
obrócić wszystkie dotychczasowe plany w pył.
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Polecam tę książkę osobom, które chciałyby sobie przypomnieć o dawnej
miłości, o tym, że życie nie zawszy się układa tak jak to sobie
zaplanowaliśmy, lecz nie wolno zapominać o tym, że zawsze po burzy
wychodzi słońce.

Korespondencja z zagranicy!!!

Jak wygląda szkoła w Wielkiej Brytanii?
Never More
Mimo, iż w tym kraju jestem dopiero miesiąc, a do szkoły chodzę od
dwóch tygodni, to mogę opowiedzieć jak tutaj to wszystko wygląda.
Zacznijmy od tego, że system nauki jest zupełnie inny od tego w Polsce.
Dzieci szkołę podstawową (primary school) zaczynają w wieku 6 lat, a
kończą w wieku 12 (rocznikowo, większość ma 12 lat gdy kończy ten poziom
edukacji). Primary trwa również 6 lat, z tym, że tu w szkołach nie ma
systemu klas, tylko są „roki”, czyli dziecko w wieku 11/12 lat jest na
(UWAGA) YEAR 6, ostatnim poziomie szkoły podstawowej, w wielu
szkołach ten rok ma inny kolor bluzy (w podstawówce dzieci mają bluzy z
logo szkoły, najczęściej w kolorze czerwonym i niebieskim).
Gdy dziecko jest w year 6, musi wybrać HIGH SCHOOL (nazywa się
to SECONDARY SCHOOL ale tak naprawdę to jest tak jak gimnazjum u nas
w Polsce). Tę szkołę dzieci i rodzice (najczęściej decyzję podejmują rodzice)
muszą wybrać i aplikować do końca pazdziernika. Na tym etapie młodzież
jest traktowana jak dorośli, zwłaszcza 10 i 11 year (ja jestem na 11 year i
wymaga się, żeby mieć wszystko w głowie i nic nie zapominać, wszystkiego
się nauczyciele mogą uczepić ;) W tym momencie, gdy dzieci przychodzą na
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7 year zmieniamy: bluzę na marynarkę, polówkę na koszulę oraz
zaczynamy nosić KRAWAT, w mojej szkole KAŻDY YEAR MA INNY
KOLOR I MOTYW, według szkół to jest pierwszy krok w dorosłość. Każda
szkoła ma patrona, zazwyczaj jest to święty, ponieważ przeważają szkoły
rzymsko-katolickie! Ten etap edukacji trwa cztery lata i podsumowuje go test
GCSE (test gimnazjalny) z tym, że w Polsce przedmioty są narzucone, a tu
nie! Każda osoba wybiera 3 przedmioty, z których chce pisać dodatkowo
(obowiązkowo) ja wybrałam geografię, science (biologia, fizyka, chemia)
oraz zajęcia artystyczne, ale poza tym do wyboru mamy muzykę, zajęcia
teatralne, gotowanie, niemiecki, francuki i j. polski dla Polaków, również
będę pisać, wyżej wymienione przedmioty to jakby rozszerzenia,
podstawowe to angielska literatura i po prostu angielski, matematyka i
religia, a właściwie to wiedza o religiach! Uczniowie na 11 year, mają do
wyboru po zakończeniu szkoły:

Kochani, Ola chodziła do nas do Gimnazjum nr 11 do klasy
z szermierką, po skończeniu 2 klasy wyjechała z rodziną do
Wielkiej Brytanii, będzie dla nas pisać korespondencje dot.
Wielkiej Brytanii, tego jak tam się żyje, uczy itp. Jeżeli
mielibyście pomysły na tematyke Jej artykułów to zostawiajcie je
w bibliotece szkolnej.

a) wolontariat, podjęcie pracy lub inne możliwości, ale nie ma opcji
"siedzę w domu i nic nie robię”
b) dalszą edukację w collegu (tak zwane STUDIA), po ukończeniu
mamy zawód i możemy podjąć pracę w danym kierunku lub iść na
uniwersytet dzięki któremu uzyskamy wykształcenie całkowite, np.: gdy
kończę college mogę być pielęgniarką, kiedy skończę naukę na uniwersytecie
będę lekarzem!
Uuufff… To się całkowicie różni od polskiej szkoły, prawda?
oprac. Aleksandra Walasek
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Starych wspomnień czar…
Kochani, w każdym z numerów ECHA SZKOŁY będziemy Wam
przedstawiać fragmenty gazetek szkolnych, które ukazywały się dawniej w naszej
szkole.
Dzisiaj sięgamy do gazetki „Vagabundus 33.XII” (1/1995)

Horoskop
Bliźnięta 21.05-21.06
Zajmij się wreszcie tym, czego pragniesz! 10-20 X – poświęć na sprawy
sercowe i rodzinne. Masz szansę na zbudowanie stabilnej, szczęśliwej
relacji! Szczególnie korzystny dzień na uregulowanie sytuacji finansowej
to 8 X. Nie obciążaj kolan, unikaj długiego stania, szczególnie między 2 a
4 X!

„Mały Antyporadnik życia…”
1. Dąż do władzy…

Byk 21.04-20.05

2. Zacznij się namyślać w kabinie do głosowania.

Pozwól odciążyć się w obowiązkach! 6-8 X – czeka cię konflikt
uczuciowy. Nie pozwól, by ktokolwiek podważył twoje poczucie własnej
wartości. 12- 13 X – poświęć na odpoczynek oraz regenerację ciała i
ducha. 21-22 X – spotka Cię niespodzianka: ktoś przyjdzie Ci z pomocą
w sprawach zawodowych lub finansowych.

3. Przyjdż na na wesele z nie zaproszoną osobą.
4. Naśladuj Barta Simpsona.
5. Zacznij trąbić jak tylko zapali się czerwone śwatło.
6. Upieraj się, że byłeś pierwszy.
7. Wysyłaj prezenty za zaliczeniem pocztowym.
8. Powiedz swojej przyjaciółce o przyjęciu – niespodziane na Jej cześć.
9. Miej na wszystko odpowiedź.”

Sylwia Jaguszewska, nauczyciel bibliotekarz
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Rak 22.06-22.07
Czeka Cię zabawa, radość i odpoczynek. 1-4 X – wykorzystaj ten czas na
relaks i nie pozwól, by ktokolwiek zepsuł ci dobry humor. Wzmocnij
organizm, a szczególnie 9-10 Xunikaj klimatyzowanych pomieszczeń. Od
26 X. czas rozwoju zawodowego. W końcu masz szansę na zdobycie
dodatkowego źródła dochodu!
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Lew 23.07-23.08
Ktoś skrywa przed tobą jakąś tajemnicę. 13 X ktoś bliski sercu zaskoczy
Cię miłym podarunkiem. Ale 21-22 X bądź czujna. Nie daj się oszukać!
Zdrowie ci dopisze, na kondycję też nie będziesz narzekać. Ale 15-16 X
umów się na wizytę kontrolną u lekarza rodzinnego. Lepiej dmuchać na
zimne!
Waga 24.09-23.10
Czy wszyscy są wobec ciebie uczciwi? Zastanów się nad tym. 13 X – czas
próby. Teraz okaże się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. 15-17
X – spróbuj się wyciszyć, zrelaksuj, aby pozbyć się stresu i bólu karku.
20-12 X – czeka Cię niespodziewana podróż, która odmieni Twoje
spojrzenie na świat i ludzi.
Skorpion 24.10-22.11
Twoja sytuacja nie jest tak zła, jak się wydaje. Między 2 a 6 X uda Ci się
znaleźć rozwiązanie poważnego problemu. 6-9 X – skup się na rodzinie i
najbliższych. Bądź dla nich opoką i wsparciem. 23 X – los się do ciebie
uśmiechnie. Może wyjedziesz na krótki urlop? Lato dało się we znaki
Twojej skórze. Teraz jest dobry moment, by o nią zadbać.
Strzelec 23.11-21.12
Twoje marzenia staną się rzeczywistością. 2-9 X – nie uginaj się pod
naciskiem osób trzecich, szczególnie w sprawach zawodowych. Działaj
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w zgodzie ze sobą! 18 X – los szykuje dla Ciebie radosną niespodziankę,
wydarzy się coś magicznego. Oszczędzaj wzrok. Szczególnie w okolicach
4 X nie siedź zbyt długo przed komputerem lub telewizorem.

Koziorożec 22.12-20.01
Przyjaciel czeka na Twój telefon. Skontaktuj się z nim jak najszybciej! 23 X – to czas wytężonej pracy umysłowej, uzupełnij niedobory magnezu.
9 X – ktoś poprosi Cię o wsparcie finansowe. 20-21 X – dowiesz się o
ślubie lub ciąży w bliskiej rodzinie. 24-25 X – zorganizuj przyjęcie dla
znajomych. Przyda Ci się ta forma relaksu.
Wodnik 21.01-19.02
Znajdź czas tylko dla siebie i odpocznij. W miłości czeka Cię radość i
zabawa. Wyrwij się z ukochanym na komedię do kina. 3-4 X – ktoś
będzie próbował silnie na ciebie wpłynąć. Bądź asertywna i stanowczo
odmów. 6 X – uważaj na górne drogi oddechowe i uszy. Nie otwieraj zbyt
mocno okna w samochodzie, aby Cię nie zawiało.
Ryby 19.02-20.03
Uwolnij się od przeszłości i idź naprzód. 7-9 X – wpadniesz na pomysł,
który rozwiąże Twoje problemy finansowe. 11 X – to dobry moment na
zerwanie toksycznej relacji. Głowa do góry, za chwilę spotkasz kogoś, z
kim wejdziesz w nowy związek. Jesteś przemęczona.
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Baran 21.03 – 20.04
Będziesz wsparciem dla najbliższych. Czeka Cię spotkanie rodzinne, na
którym wykażesz się cierpliwością i zrozumieniem. 22 X – pojawią się
nowe możliwości zarobkowe. Słuchaj uważnie, o czym rozmawiają ludzie
w Twoim otoczeniu! Po 15 X zadbaj o kręgosłup. Inaczej da Ci się we
znaki.

PRZYJACIEL … kto to taki?
Każdy z nas szuka innego przyjaciela. Dlaczego? Bo każdy ma inny
charakter. Przyjaciel powinien być taki abyśmy czuli się w jego towarzystwie
dobrze i zawsze z utęsknieniem czekali na kolejne spotkanie.
Prawdziwy przyjaciel nie musi Cię pytać co się stało, gdy będziesz smutny,

Panna 24.08-23.09

on zrobi tak, abyś Ty się znów uśmiechnął. 

Będziesz dzisiaj wyjątkowo towarzyski. Zadzwonisz pod wszystkie
numery, jakie masz w swoim telefonie. Zapragniesz pokazać się w
towarzystwie, odwiedzisz okoliczne kawiarnie i puby. Wieczorem
możliwe ciekawe znajomości, które mogą ci pomóc w karierze.

Każdy z nas ma inne wymagania co do swojego prawdziwego przyjaciela:
-jeden szuka osoby spokojnej
-drugi szuka osoby szalonej
-trzeci osoby skrytej
-czwarty sportowca itd...

na podst. www.horoskopy.pl oprac. Klaudia Rabke, 3a LO

Musimy pamietać, że przyjaciel nie jest na chwilę, zazwyczaj staramy się by
był na całe życie. Spędzanie z nim czasu musi być dla nas czymś ważnym, i
każdy dzień z nim spędzony wyjątkowym. Najważniejszą cechą
prawdziwego przyjaciela jest to, że nie może on być fałszywy.
Po kilku latach przyjaźni - prawdziwej przyjaźni rozumiecie się bez słów.
Anonim
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Małgorzata Musierowicz, Ida sierpniowa
Nikt chyba nie miałby przyjaciół, gdyby słyszał, co mówią oni za jego plecami.

Stanisław Jerzy Lec, Przyznaj fiszkę
Trzeba wielu lat by znaleźć przyjaciela, wystarczy chwila by go stracić.

Edward Stachura

Jack Canfield
Prawdziwymi przyjaciółmi są ci, którzy nigdy nie opuszczają naszego serca, nawet
jeśli na chwilę znikną z naszego życia. Po latach rozłąki bez trudu na nowo
podejmujemy przerwaną znajomość. Nawet jeśli umrą, w naszych sercach na zawsze
pozostaną żywi.

Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który odwala za Ciebie całą robotę, lecz ten
który uświadomi Ci, że wszystko masz zrobić sam.

Do zobaczenia w następnym numerze!!!
J.R.R. Tolkien, Drużyna Pierścienia
To zależy, czego od przyjaciół oczekujesz. Możesz nam zaufać, że Cię nie
opuścimy w dobrej czy złej doli, choćby do najgorszego końca. Możesz też
nam ufać, że strzec będziemy twojej tajemnicy lepiej niż ty sam jej strzegłeś.
Ale nie licz na nas, byśmy Ci pozwolili samotnie stawić czoło
niebezpieczeństwu i odejść od nas bez słowa. Jesteśmy Twoimi przyjaciółmi.
Boimy się okropnie, ale pójdziemy z Tobą albo za Tobą, jak psy za tropem.
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Do zobaczenia w następnym numerze!!!
Do zobaczenia w następnym numerze!!!
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