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W tym numerze:
 Szkoła wzywa!
 Dzień Nauczyciela
 Prawa i obowiązki ucznia

NIEZWYKŁY KOT
Moja ulubiona rasa kotów to Neva Masquerade, inaczej nazywany
kotem rosyjskim. Uznano ją za rasę w 2009 r. Koty żyją ok. 12 lat.
Ważą 3-7 kg.
Neva Masquerade ma długą trzywarstwową sierść: gruby
podszerstek, warstwa środkowa, warstwa zewnętrzna
wodoodporna. Istnieje 18 odmian barwy futra m. in.: kremowa,
ruda, liliowa, ciemnobrązowa, czekoladowa i szylkretowa. Po
urodzeniu mają białą sierść, która z wiekiem ciemnieje.
Charakterystyczny jest ciemniejszy odcień (tak jak koty syjamskie)
na: pyszczku, uszach, łapkach i ogonie. Mają proporcjonalną umięśnioną sylwetkę, silne, dość
duże, ale nie grube nogi, okrągłe łapki, zaokrągloną: głowę, podbródek i wypukłe policzki. Neve
Masquere to koty bardzo aktywne: lubią skakać po meblach i wspinać się. Są: ciekawe, wierne,
inteligentne i szybko się uczą. Kochają swojego opiekuna. Dobrze znoszą towarzystwo innych
zwierząt. Lubią podróże, nie boją się zmiany domu, mają dużo cierpliwości. Nadają się do rodzin
z dziećmi.

Andżelika Kąkol
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SŁOWO OD REDAKTORA
Drodzy Czytelnicy!
Witam Was w roku szkolnym 2016/17. Skład redakcji nieco się
zmienił. Dołączyła do nas Małgosia Stankiewicz, a Dawid Netreba
postanowił prowadzić kącik sportowy. Opiekę nad redakcją sprawuje p.
Wioletta Karpińska. W pierwszym numerze naszej szkolnej gazetki
przeczytacie o wrześniowych i październikowych uroczystościach szkolnych. Przypominamy
również prawa i obowiązki ucznia. Andżelika Kąkol opowie o swoich puszystych ulubieńcach.
Życzę przyjemnej lektury.
Dominika Osiak – redaktor naczelna Dębowych Wieści
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Szkoła wzywa
Zaczęło się 1.09.2016 r o godz. 11:30. Dźwięk dzwonka zwiastował
początek nowego roku szkolnego. Pani dyrektor przywitała wszystkich
zebranych oraz przedstawiła wychowawców klas i nowych nauczycieli.
Życzyła wszystkim dużo sukcesów. Potem uczniowie rozeszli się do klas,
żeby porozmawiać z wychowawcami.

Dzień Nauczyciela
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17 października o godzinie 13:30 rozpoczęła się
akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którą
przygotował samorząd uczniowski pod opieką
p. Wioletty Karpińskiej. Oprócz uczniów klas
IV – VI, wystąpiły również dziewczynki z klas
młodszych: Martyna Zawadzka, Agata Stankiewicz
i Patrycja Kuśmierczyk. Tego dnia Zuzia
Wielgopolanin została oficjalnie włączona w poczet
uczniów naszej szkoły.

Później Dominika Osiak i Lena Prus
przygotowały niespodziankę dla
naszych nauczycieli. Odpytywały panie
z tabliczki mnożenia, angielskiego
i polskiego. Na zakończenie głos
zabrała pani dyrektor Roma Piłatkowska
i przedstawiciele Rady Rodziców.

Pracownicy naszej szkoły otrzymali również
prezenty przygotowane na zajęciach koła
plastycznego pod opieką p. Agnieszki Radzio.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
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Uczeń ma prawo do:
1. Znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego
i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji.
2. Zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na
trudności w toku lekcji.
3. Poinformowania go co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy
ocenianiu każdy nauczyciel.
4. Jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny swego
zachowania i postępów w nauce.
5. Rzetelnej z tygodniowym wyprzedzeniem informacji o terminie i zakresie pisemnych prac
klasowych.
6. Uzyskania w uzasadnionych przypadkach pomocy w nauce poprzez: zajęcia wyrównawcze;
indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotu z wyznaczeniem terminu uzupełniania
wiadomości; pomoc koleżeńską.
7. Zgłaszania chęci poprawienia oceny cząstkowej i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela
w ustalonym terminie.
8. Oceny pracy domowej.
9. Korzystania ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy : księgozbioru biblioteki oraz czasopism.
10. Zwracania się do dyrektora szkoły, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli ze
wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy.
11. Poszanowania godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
12. Zachowania tajemnicy spraw powierzonych.
13. Właściwego odnoszenia się nauczycieli do ucznia.
14. Zgłaszania uwag na temat organizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych
poprzez swoich przedstawicieli na:
- radach pedagogicznych
- zebraniach Rady Rodziców
- zebraniach organizacji uczniowskich.
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15. Dobrowolnego wyboru zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zgodnie
z zainteresowaniami i zdolnościami.

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:
1. Systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych.
2. Rzetelnej pracy nad poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności wypełniany zgodnie z wewnętrznym
regulaminem szkolnym, obejmującym m.in. takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiedzy, frekwencję,
zasady kontaktowania się w tych kwestiach z nauczycielami itp.
3. Podporządkowywania się zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej i zaleceniom samorządu
uczniowskiego.
4. Dbałości o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów, nie ulegania nałogom
i przekonywania innych o ich szkodliwości, a w szczególności przeciwstawiania się przejawom agresji
i przemocy oraz wszelkim zachowaniom wulgarnym.
5. Okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
6. Noszenia w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru, a podczas uroczystości stroju
galowego.
7. Dbania o estetykę i ład w szkole i terenie przyszkolnym.
8. Dbania o honor szkoły i współtworzenia jej dobrego wizerunku.
9. Szanowania symboli państwowych (godło, flaga, hymn), szkolnych (sztandaru szkoły) i religijnych.
10. Szanowania poglądów i przekonań innych, ich godności osobistej oraz wykazywania wrażliwości
i otwartości na konieczność niesienia wszelkiej pomocy swoim kolegom.
11. Dbania o dobrą atmosferę w klasie i szkole oraz wywiązywania się z nałożonych przez szkołę zadań.
12. Dbania o mienie szkolne i przeciwdziałanie wszelkim przejawom dewastacji.

O czym szumią dęby?
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1 września 2016 r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.
5 – 10 września – wybory samorządów klasowych i Rady Samorządu Uczniowskiego. Dominika
Osiak została przewodniczącą SU, Lena Prus - jej zastępcą, Bartosz Zawadzki – skarbnikiem, a
Andżelika Kąkol – sekretarzem.
20 września – w naszej szkole obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Najmłodsi
otrzymali medale przygotowane przez samorząd uczniowski.
26 września - Światowy Dzień Królika. Uczniowie przebrali się za króliki i przynieśli do szkoły
marchewki.
28 września – uczniowie klas IV –VI pod opieką p. Lucyny kulmy i p. Wioletty Karpińskiej
powędrowali pieszo do Jaźwin. Celem wycieczki był pomnik upamiętniający bitwę polskoniemiecką stoczoną w tej miejscowości 16-17 września 1939r.
30 września – ognisko z okazji Dnia Chłopaka, Święto Pieczonego Ziemniaka.
15 października – warsztaty w ramach projektu Mały Inżynier. Uczniowie budowali roboty z
klocków Lego i uczyli się programowania.
17 października – akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowana przez samorząd
uczniowski pod opieką p Wioletty Karpińskiej.
21 października - wizyta strażaków z OSP w Redzyńskiem.
24 października – wyjazd na basen pod opieką p. Lucyny Kulmy, p. Grażyny Lech, p. Wioletty
Karpińskiej i p. Anety Netreba.
25 października - Dzień Makaronu. Każda klasa pod opieką wychowawcy przygotowała potrawę
z makaronu 
26 października - czytanie w plenerze. P Grażyna Lech i p Lucyna Kula zaprosiły uczniów na
magiczne spotkanie z lekturą.
31 października – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktycznych.
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1 listopada – Wszystkich Świętych
10 listopada – uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości w ZS w Wielgolesie.
18 listopada – wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Zamku Królewskiego, wizyta w pijalni
czekolady i restauracji McDonald’s.
21 listopada – złożenie kwiatów w miejscu pamięci w Budziskach.
25 listopada – Dzień Pluszowego Misia.
30 listopada – ostatni dzień składania prac plastycznych w konkursie na ilustrację do ulubionej
książki.

Bartosz Zawadzki

KUCHNIA DOMINIKI
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Raffaello
Składniki
- 2 - 3 paczki krakersów (najlepiej prostokątnych)
- 1 litr mleka
- 2 opakowania budyniu waniliowego z cukrem (czasem dodaję również budyń kokosowy lub śmietankowy, każdy po 40 g)
- 2 łyżki skrobi ziemniaczanej
- 3/4 szklanki cukru
- 1 żółtko
- 250 g masła, w temperaturze pokojowej
- około 150 g wiórków kokosowych + 50 g do posypania

Sposób przygotowania
Do kubka odlać trochę mleka (np. 3/4 szklanki), resztę zagotować z cukrem. Do odlanego mleka
wsypać budynie w proszku i skrobię ziemniaczaną. Zagotować budyń, mieszając. Zdjąć z
palnika, przykryć folią spożywczą, w taki sposób, by dotykała powierzchni budyniu, odłożyć do
wystudzenia.
Masło i żółtko umieścić w misie miksera, zmiksować po powstania bardziej puszystej masy. Nie
przerywając miksowania dodawać budyń, w kilku turach. Dodać 150 g wiórków kokosowych i
zmiksować.
Blaszkę o wymiarach 33 x 23 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Wyłożyć na nią po
kolei: warstwę krakersów, krem kokosowy, warstwę krakersów, krem kokosowy, warstwę
krakersów, krem kokosowy, posypkę (50 g wiórków kokosowych przyrumienić na suchej patelni,
wymieszać z 3 pokruszonymi krakersami).
Ciasto przykryć, wstawić do lodówki na 2 - 3 godziny.
Smacznego 

Dominika Osiak

Humor spod szkolnej
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ławki
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe...

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA!

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy

Geografia - Discovery Channel

odrabiasz lekcje?

WF - szkoła przetrwania

- Po obiedzie.

Religia - Dotyk anioła

- To czemu tej pracy domowej nie

Chemia - Szklana pułapka

odrobiłaś?

Fizyka - E=mc2

- Bo jestem na diecie.

Historia - Sensacje XX-wieku
Tato, to prawda, że prawdziwy mężczyzna

Język polski - Magia liter

powinien zachować zimną krew w

Muzyka - Jaka to melodia?

sytuacjach dramatycznych?

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat

- Tak synu, to prawda.
- To co chcesz najpierw zobaczyć. Mój

Poprawka - Stawka większa niż życie

dzienniczek, czy rachunek za nowe futro

Nowy w klasie - E.T.

mamy?

Ostatnia ławka - Róbta co chceta
Pan konserwator - McGyver

Matka pyta syna:
- Co przerabialiście dzisiaj na chemii?

Wyrwanie do odpowiedzi - losowanie Lotto

- Materiały wybuchowe.

Wywiadówka - Z archiwum X

- Nauczycielka zadała coś do domu?

Wakacje z rodzicami - Familiada

- Nie zdążyła...

Woźny - Strażnik Teksasu
Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa
Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka
Szkoła - Świat według Kiepskich
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KĄCIK SPORTOWY
Co powinniście wiedzieć o piłce nożnej?
1. W piłce nożnej żółta kartka pokazywana jest, jeżeli zachowanie zawodnika ma
niesportowy charakter, np. przerwanie korzystnej akcji, za zagranie piłki ręką, dyskusje
z arbitrem, grę na czas, niesportowe zachowanie lub ściągnięcie koszulki w czasie trwania
meczu. Żółtą i czerwoną kartkę pokazuje główny sędzia spotkania.
W ligach krajowych, a także podczas turniejów piłkarskich obowiązuje zasada polegająca
na tym, że gdy zawodnik zdobędzie określoną liczbę żółtych kartek, jest automatycznie
odsuwany od następnego (jednego lub kilku) spotkania. Decyzję sędziego o pokazaniu
żółtej i czerwonej kartki można zakwestionować i są znane przypadki anulowania żółtej
bądź czerwonej kartki już po meczu. Mundialowy rekord w żółtych kartkach (16) pobił
rosyjski arbiter Walentin Iwanow w meczu Portugalii z Holandią na mistrzostwach świata
w roku 2006.
2. Rzut z rogu – sposób wznowienia gry. Przyznaje się go, gdy piłka całym obwodem,
ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przeszła linię bramkową, zarówno
po podłożu jak i w powietrzu i nie została zdobyta bramka w sposób opisany w Artykule
10 Przepisów Gry w Piłkę Nożną. Bramka z rzutu rożnego może być zdobyta wyłącznie na
drużynie przeciwnej.
3. Rzut karny dyktowany jest przez sędziego w wyniku faulu lub zagrania ręką przez gracza
drużyny broniącej w obrębie swojego pola karnego. W momencie wykonywania rzutu
karnego, w polu karnym oraz w łuku przy polu karnym poza zawodnikiem wykonującym
rzut karny i bramkarzem nie mogą znajdować się inni zawodnicy. Podczas wykonywania
rzutu karnego bramkarz do momentu kopnięcia piłki przez wykonującego rzut karny
zobowiązany jest przebywać obunóż na linii bramkowej, po której może się poruszać.
4. Rzut wolny pośredni może zostać przyznany jeżeli:
 bramkarz przez czas dłuższy niż 6 sekund kontroluje piłkę we własnych rękach i nie
pozbędzie się jej,
 bramkarz dotknie piłki rękami (we własnym polu karnym) po raz drugi po tym, jak
wypuścił ją z rąk, a nie została dotknięta przez innego zawodnika,
 bramkarz rozmyślnie dotknie piłki ręką we własnym polu karnym po rozmyślnym podaniu
jej nogą (poniżej kolana) od współpartnera,

12

 bramkarz rozmyślnie dotknie piłki rękoma we własnym polu karnym po otrzymaniu jej
bezpośrednio z wrzutu od współpartnera,
 zawodnik gra w sposób niebezpieczny (np. atakuje piłkę nogą wyprostowaną do przodu,
atakuje piłkę nogą podniesioną powyżej biodra przeciwnika będącego w jego zasięgu,
atakuje piłkę głową poniżej biodra przeciwnika będącego w jego zasięgu itp),
 zawodnik przeszkadza bramkarzowi drużyny przeciwnej w zwolnieniu piłki z rąk,
 zawodnik popełnia inne przewinienie, niewymienione w Przepisach Gry w Piłkę Nożną, z
którego powodu sędzia przerwał grę w celu udzielenia zawodnikowi kary indywidualnej.
 Rzut wolny pośredni jest również przyznawany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik w
czasie gry i na polu gry kopie lub usiłuje kopnąć współpartnera, uderza lub usiłuje uderzyć
współpartnera, wchodzi na pole gry bez zgody sędziego i wpływa na grę lub jest winny
niesportowego zachowania. Z rzutu wolnego pośredniego nie można zdobyć bramki
bezpośrednim strzałem. Jeżeli piłka po wykonaniu rzutu wolnego pośredniego wpadnie
bezpośrednio do bramki przeciwnika – sędzia przyzna rzut od bramki, natomiast jeżeli
wpadnie do bramki wykonawcy – zasada jest identyczna jak przy wykonywaniu rzutu
wolnego bezpośredniego.

Dawid Netreba
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ROZRYWKA
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