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     29 października koledzy
i koleżanki z I klas stali się
pełnoprawnymi gimnazja-
listami. Podczas uroczys-
tości pasowania ślubowali
sumiennie wypełniać
obowiązki ucznia, zdoby-
wać wiedzę doskonaląc
własną osobowość, być
odpowiedzialnym za swoje
słowa i czyny, swoją
postawą pomagać wycho-
wawcom, koleżankom

i kolegom, godnie i z
honorem reprezentować
szkołę i sztandar.
    Następnie pierwszo-
klasiści zaprezentowali
swoje umiejętności pod-
czas części artystycznej.
Zabawa miała charakter
konkursu, w czasie którego
uczniowie śpiewali piosen-
ki, przeciągali linę i brali
udział w trudnym quizie.
Nagrodą dla zwycięzców

okazały się … rolki papieru
toaletowego.
     W imieniu wszystkich
uczniów naszej szkoły,
nowym kolegom i
koleżankom, życzymy
samych piątek na
szkolnych świadectwach!
              
                 Redakcja

Poczet sztandarowy Co jeszcze w numerze?
 · Dzień Chłopaka, s. 2

 · relacja ze szkolnej dyskoteki,  s. 2

 · otwarcie ekopracowni, s. 3

 · Miasto 44  - ten film warto zobaczyć, s. 3

 · stała dawka humoru, s. 4

    96 lat temu odzyskaliśmy
niepodległość. Po latach
niewoli 11 listopada 1918
roku Polska znów stała się
niezależnym krajem. Dziś
pamiętamy o tych, którzy
oddali swe życie, byśmy z
dumą mogli powiedzieć, że
jesteśmy Polakami.
O Święcie Niepodległości
czytaj na stronie 3.

   17 października 2014 r. w
Szkole Podstawowej w
Czastarach miało miejsce
wyjątkowe wydarzenie -
"Żywa lekcja przyrody",
podczas której mogliśmy
obejrzeć prawdziwego
węża.
    Relację ze spotkania z
egzotycznymi zwierzętami
przedstawiamy na str. 4.

Nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród...

            Żywa lekcja 
przyrody

B.M.
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Tak się bawiliśmy...

Widać, że wszyscy bawili się doskonale

     Dzień Chłopaka obchodzimy 30.09, ale w
naszej szkole chłopcy świętowali przez cały
tydzień. Chyba już tradycją stało się, że
dziewczyny dla swoich kolegów  przygotowują
mały poczęstunek.
Wasze komentarze dotyczące tego dnia:
- W klasie Ia niespodziankę  chłopcom
przygotowałyśmy 24 września. Na początku
złożyłyśmy kolegom życzenia, następnie
poczęstowałyśmy ich słodyczami. Na następnej
godzinie lekcyjnej podałyśmy pizzę. Po
poczęstunku zaczęły się różne zabawy m.in.:
"Najładniejsza fryzura", "Co to za przedmiot?",
"Woźnica" itp. Chłopakom bardzo się podobało.
- U nas, czyli w klasie IIa, także królowała pizza.
Chociaż jedna z pizz została pomylona i
przysłano nam inną, to i tak chłopcom wszystko
smakowało. Przygotowałyśmy dla nich zabawę
pt. ,,Wyzwania i pytania’’,  podczas której
dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o
naszych kolegach. Dodatkową atrakcją była
pizza z owocami morza, jednak nie wszyscy
odważyli się jej spróbować - na niektórych groźnie
patrzyły się małże :D.
                                                               W&N

      2 października z okazji Dnia Chłopaka w
naszej szkole odbyła się dyskoteka. Trwała ona
cztery godziny, przez cały czas otwarty był
sklepik. Głośna muzyka (dziękujemy naszym DJ)
oraz kolorowe światła bardzo się spodobały
starszym jak i młodszym uczestnikom zabawy.
Oczywiście nie mogło zabraknąć konkursu - była
to zabawa w gorące krzesła (w grupach
wiekowych: 1-3, 4-6 szkoły podstawowej i 1-3
gimnazjum). Niestety dla „starszaków” - czyli
gimnazjalistów - nie było tak łatwo, musieli oni
jeszcze przynosić poszczególne przedmioty.
Zwycięzcą gimnazjalistów okazał się Mikołaj
Krawczyk. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
refleksu oraz poczucia humoru!
                                                      Natalia

Nasza ekipa od spraw technicznych.

Najlepiej w kółeczku...Przerwa na zdjęcie...

Dzień
Chłopaka

M. G.-J.

M. G.-J.M. G.-J.
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Ekopracownia już otwarta!

  96 lat temu (dokładnie
11 listopada 1918
roku) odzyskaliśmy
niepodległość. 
     Można zadać
pytanie - czym jest
niepodległość?
Niepodległość ozna-
cza niezależność od
innych państw i
możliwość decydowa-
nia o sprawach wagi
państwowej. Niepo-
dległość można też
określić jako suwe-
renność, czyli zdol-
ność do samodziel-
nego sprawowania
władzy politycznej nad
określonym terytorium.

A mówiąc najprościej -
niepodległość to
wolność.
       Uczniowie  naszej
szkoły również pamię-
tali o tym ważnym dla
Polski święcie.
Podczas uroczystej
akademii  przypo-
mnieliśmy o wyda-
rzeniach, które spowo-
dowały, że Polska
ponownie stała się
niepodległym pań-
stwem. To właśnie 11
listopada po 123 latach
niewoli Polacy odzy-
skali swą narodową
tożsamość. Podczas
tej wzruszającej

lekcji historii szcze-
gólną uwagę zwróci-
liśmy na nasze
symbole narodowe:
biało - czerwoną flagę,
hymn "Mazurek
Dąbrowskiego" oraz
godło, ponieważ to
właśnie one podkreś-
lają naszą suweren-
ność. Jak pokazuje
historia, w trudnych
momentach dzie-
jowych pomagały
zwyciężać, natomiast
dziś są naszą dumą.
                 W&N

Nasza historia...

Uroczysta akademia

Miasto 44 - film, który
wzbudza uczucia

Fotos z filmu

     W szkole podstawowej  dzięki dotacji
finansowej, pochodzącej z WFOŚ w Łodzi,
powstała Ekopracownia przyrodnicza. Korzystać
z niej będą zarówno uczniowie szkoły
podstawowej, jak i gimnazjum. Pracownia została
wyposażona w nowoczesne środki audiowizualne
oraz nowe pomoce dydaktyczne. Mamy nadzieję,
że nauka w nowej pracowni będzie dla naszej
młodzieży czystą przyjemnością, czego
życzymy zarówno uczniom, jak i nauczycielom!

... piękny szkielet ...

Jest interaktywna tablica ...

... oraz nowe ławki i krzesła.

     Drodzy uczniowie, chciałabym zachęcić was
do obejrzenia wspaniałego filmu, który niedawno
wszedł na ekrany naszych kin. Jest to
wzruszająca historia młodych ludzi, którym
przyszło żyć w czasie okupacji. Gdy wybucha
Powstanie Warszawskie, to właśnie oni stają w
pierwszych szeregach, by walczyć w obronie
ukochanego miasta...
   Tej historii nie da się opowiedzieć, to naprawdę
trzeba zobaczyć.
Polecam!!!                                     Paulina

Nie rzucim ziemi,
skąd nasz ród...

B.M.

B.M.

A.P.

A.P.

A.P.
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Żywa lekcja przyrody
    17 października
2014r. w Szkole
Podstawowej w
Czastarach miało
miejsce wyjątkowe
wydarzenie - "Żywa
lekcja przyrody",
podczas której nasi
uczniowie mogli
obejrzeć z bliska
żywe gady,

a dokładnie węże.
Prezentowane węże
były różnej wielkości,
o różnym zabarwieniu
i w różnym wieku.
     Nietypowe
spotkanie z przyrodą
okazało się bardzo
interesujące.  W
trakcie tej lekcji
uczniowie zdobyli

nową wiedzę
dotyczącą budowy
węży, środowiska ich
życia, sposobów
odżywiania się.
Uczniowie nie tylko
mogli pooglądać w/w
zwierzęta, ale również
m o g l i je dotknąć.
Obcowanie z wężami
dostarczyło

wiele radości oraz
w y z w o l i ł o różne
emocje. 
    Żywa lekcja
przyrody była cennym
doświadczeniem i z
pewnością na długo
zostanie w pamięci
naszych uczniów.
                  p. A.

Słuchaliśmy z uwagą. Nikt się nie bał.

Każdy mógł dotknąć węża.

Ciekawe, czy wężowi też się podobało?

              Czas 
na humor

Na lekcji przyrody:
- Dzieci, powiedzcie jakie macie zwierzęta w
domu? - pyta nauczycielka.
- Ja mam psa! - mówi pierwszy uczeń.
- Ja kota! - woła drugi.
- Ja rybki w akwarium! - odezwał się trzeci.
- A ja mam kurczaka w  lodówce...

List z wakacji: Jest pięknie. Świetnie wypoczy-
wam. Bądźcie spokojni i nie martwcie się o mnie.
P.S. Co to jest epidemia?

Jasiu, odmień przez przypadki rzeczownik: kot.
Mianownik: kto?, co? kot.
Dopełniacz: kogo?, czego? kota.
Celownik: komu?, czemu? kotu., itd.
... Wołacz: kici, kici!

Tata przegląda szkolny dzienniczek Jasia:
- Co to, znowu jedynka z historii?
- Niestety, historia lubi się powtarzać...

Na parking płatny przyjeżdża kierowca swoim
starym, kompletnie zardzewiałym samochodem.
Parkingowy mówi:
- Pięć złotych.
- Kupił pan!

W sklepie zoologicznym klientka pyta:
- Mają państwo sweterki dla psów?
- Tak, oczywiście mamy.
- To poproszę czerwony.
- Dobrze, ale proszę przyprowadzić psa na
przymiarkę.
- Nie mogę... to ma być niespodzianka.

Na lekcji biologii nauczycielka pyta Jasia:
- Co to jest mamuthus primigenius?
Ponieważ Jasio nie odpowiada, pani mówi:
- To mamut, czyli prehistoryczny słoń.
- Coś podobnego! To jaskiniowcy umieli
wynajdować takie uczone nazwy?

Gazetka redagowana
przez:  p. Beatę
Matusiak,
Paulinę Pyzałkę,
Natalię Sułkowską,
Weronikę Juszczak, 
Karolinę Matusiak,
Natalię Siwik,
Klaudię Idzik,
Monikę Kubicę,
Natalię Lewandowską
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