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W TYM NUMERZE:

Wiewiórka leśna

- Kieszonkowe: jak
podreperować budżet?

- Środowisko: jak o nie
zadbać?

- Książki jako przyjemne
hobby

- Czas wolny bez komputera

- Przygotowania zwierząt do
zimy

- Przygoda z kosmosem

- Zadbaj o zdrowie jesienią

- Kącik łasucha: bananowe
pychotki

Drodzy czytelnicy,
z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego
wszystkim uczniom
życzymy aby nadchodzące
miesiące przynosiły nowe
doświadczenia, wiedzę i
radość z nauki, 
a nauczycielom satysfakcji 
z pracy oraz dumy  
z osiągnięć uczniów.
                           

                        Redakcja

Dowcip dnia: 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:

Jak brzmi liczba mnoga rzeczownika "niedziela" ?
- Wakacje proszę Pani!

Drodzy czytelnicy!
    Z okazji rozpoczęcia
nowego roku szkolnego
wszystkim uczniom
życzymy aby nadchodzące
miesiące przynosiły nowe
doświadczenia, wiedzę i
radość z nauki, a
nauczycielom satysfakcji z
pracy oraz dumy  z
osiągnięć uczniów.
Redakcja
  

Drodzy czytelnicy!
     Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszystkim
uczniom życzymy aby nadchodzące miesiące przynosiły
nowe doświadczenia, wiedzę i radość z nauki, a
nauczycielom satysfakcji z pracy oraz dumy  
z osiągnięć uczniów.

                                                                Redakcja

Drodzy Czytelnicy! To nasze pierwsze kroki w tworzeniu tekstów na
platformie Dziennika Zachodniego. Lubisz pisać, chcesz poznać świat
dziennikarski od podszewki, masz pomysł jak ulepszyć kolejne wydania?
Współpraca z naszą redakcją to coś właśnie dla Ciebie! Pisz do nas:
budapress@wp.pl

garnek.pl
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                      POWAKACYJNY MISZ - MASZ KIESZONKOWY

   
          Niestety
zakończyły się
wakacje.
Wakacyjne
wyjazdy na
kolonie, obozy
oraz do babci
spowodowały, 
że kieszenie
większości
dzieciaków świecą
pustakami. 
Oto kilka rad na
podreperowanie
kieszonkowego
budżetu. Jednak
za nim powiecie o
swoich pomysłach
rodzicom
pamiętajcie, że za
posprzątanie
waszego pokoju
oraz obowiązki

domowe rodzice
nie będą płacić!

Moje rady:
- zaproponuj
sąsiadce
skoszenie ogrodu
lub regularne 
  wyprowadzanie
psa;
- zbieraj
makulaturę i
zanoś do punktu
skupu;
- jesienią możesz
grabić spadające
liście;
PAMIĘTAJ!
Wszystkie decyzje
uzgadniaj z
rodzicami.

Edyta Masłoń 5b

           Nie dawno
w naszej szkole
odbyło się
sprzątanie świata.
Pewnie wielu
uczniów zadawało
sobie pytanie:, po
co sprzątać
świat? Na pewno
odczuliście
tegoroczne
lipcowe i
sierpniowe
upały.To znak że
zaczyna ocieplać
się nasz klimat.
Jeśli nie
będziemy dbać o
naszą planetę 
za kilkanaście lat
lodowce stopnieją
i mogą zalać nie
tylko Polskę,
ale cały świat.

Jak dbać o nasze
środowisko?
To bardzo proste!
Wystarczy nie
wyrzucać śmieci
byle gdzie,
segregować
odpady, zużyte
baterie wrzucać
do specjalnie do
tego
przeznaczonych
pojemników, gasić
światło po wyjściu
z pokoju, nie
zostawiać
włączonego
komputera,
szanować zieleń.
Jak widzisz to
wcale nie jest
trudne –
wystarczy chcieć.
   

Edyta Masłoń 5b

               
                   DLACZEGO WARTO DBAĆ O NASZE ŚRODOWISKO?
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Dlaczego warto czytać książki?

Piłka nożna nie tylko dla chłopaków

Większość z nas
zastanawia się,
dlaczego warto
czytać książki?
Odpowiedzi jest
wiele: w jesienną
pogodę, kiedy na
dworze hula wiatr,
pada deszcz, jest
zimno i
nieprzyjemnie, 
weź do ręki swoją
ulubiona książkę 
i zacznij  czytać.
Mrok za oknem
rozjaśni  mała
lampka przy
biurku. Twoja
wyobraźnia
zaczyna pracować
po każdej
przeczytanej
stronie. Pamiętaj!
Im więcej czytasz,

więcej zdobywasz
wiedzy, pracujesz
nad ortografią 
i wyobraźnią. 
Ja bardzo lubię
czytać książki, 
a wy? Jeżeli nie
to zachęcam do
czytania.
 
  Julia Janowska
5b

Grą znaną na
całym świecie jest
footbol czyli piłka
nożna. Tę
dyscyplinę sportu
trenują chłopcy 
i dziewczyny.
Jednak tych
drugich jest
zdecydowanie
mniej, ponieważ 
w Polsce mało
jest klubów, w
których mogłyby
trenować
dziewczyny.
Ja gram w piłkę
nożną, ponieważ
lubię ruch oraz
przebywanie na
świeżym
powietrzu. Muszę
przyznać, 
że uprawianie
sportu wymaga

dużego
poświecenia:
codziennych
treningów,
odpowiedniego
stroju oraz butów
oraz
samodyscypliny 
i wytrwałości.
Trzeba długo
trenować, aby
osiągnąć
satysfakcjonujące
wyniki. Myślę, 
że warto się
poświęcać dla
własnych marzeń.
A jeżeli przy
okazji poprawiacie
swoją kondycję i
zdrowie to
naprawdę
polecam, bo
warto.
  

Julia Janowska 5b
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Jak miło i przyjemnie bez komputera spędzać wolny czas

Przygoda z kosmosem

Jazda konna 

Pragnę zachęcić
do jeździectwa.
Jest to piękna
dyscyplina
sportowa dla
każdego. Jeżdżę
konno od roku  na
koniu o imieniu
Wentura. Po kilku
próbach już
samodzielnie
mogłam kłusować.
To wielka
przyjemność!
Ufne spojrzenie
konia oraz jego
posłuszeństwo
zawsze
nagradzam
soczystym
jabłkiem lub

kostką cukru.
Jazda konna to
nie tylko sport, ale
także forma
terapii, która
nazywa się
HIPPOTERAPIA.
Każdy, kto ma
problemy
zdrowotne może
skorzystać z takiej
formy zajęć.
 
Kornelia Kroczyk
5b

Na jednej z lekcji
przyrody
rozmawialiśmy o
planetach. Mnie
najbardziej
zainteresował
Saturn. Jest
szóstą planetą od
słońca, od którego
oddalony jest o
ok. 1430 milionów
km. Jego równik
wynosi 120 536
km.                   
Jedno okrążenie
wokół słońca trwa
29,46 lat.
Struktura Saturna
to gorące, skalne
jądro otoczone
przez warstwę
ciekłego metalu, 
a następnie
warstwę ciekłego
wodoru i

helu. Całość
skrywa atmosfera.
Największa
prędkość wiatru
na ziemi to 371
km/h, a na
Saturnie to aż
1795km/h. 
Jak dotąd odkryto
56 księżyców tej
planety. 
Największymi są:
Tytan, Rea, Japet,
Dione, Tethysi
Encelaudus.

Wiktor Michalski
6b
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Szczęśliwej podróży i dobranoc !

Jak zadbać o swoje zdrowie jesienią ?

To zadziwiające
ile można nauczy
ć się od zwierząt!
Ich zapobiegliwoś
ć i pracowitość
przed zbliżającą
się zimą jest
godna
naśladowania.
Niektóre zwierzęta
już wczesna
jesienią zaczynaj
ą gromadzić
spore zapasy
żywności, inne
bardzo dużo jedzą
żeby zgromadzić
zapas tłuszczu,
jeszcze inne
zasypiają twardym
snem tak  jak
niedźwiedź, aby
obudzić

się z pierwszymi
wiosennymi
promieniami
słońca. Kotom,
psom , lisom,
zającom rośnie
przed zimą
bardzo gęsta i
gruba sierść.
Niektóre gatunki
ptaków odlatują
do ciepłych
krajów. Są też
zwierzęta które
hibernują: żaby,
jaszczurki, owady.
Mimo
zapobiegliwości
zwierzaków
trudno im przeżyć
długą zimę.
Dlatego nie
zapominajmy o
nich i

dokarmiajmy tak
długo jak tego
potrzebują.
 
Kornelia Kroczyk
5b

Nasz organizm
jesienią jest
najbardziej
narażony na
działania wirusów.
Gdy jest  nam
zimno możemy
zrobić  sobie ciepł
ą herbatę  z cytryn
ą i miodem
(pamiętajmy aby
nie dodawać
miodu do
gorącego napoju
ponieważ miód
straci swoje
właściwości
lecznicze). Bardzo
dobrym pomysłem
jest zażywanie
witamin, które
wzmocnią nasz
organizm,
spożywanie

dużej ilości
owoców i warzyw,
picie soków i
herbat
owocowych.
Energii na szare
dni jesienne
dodadzą nam
regularne
ćwiczenia,
spacery z psem,
jazda na rowerze
lub rolkach oraz
bieganie.
Pamiętajmy, aby
ubrać się zgodnie
z aurą.Stosując
się do tych zasad
żadna grypa nam
nie grozi.
  
Edyta Masloń 5b
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Kącik łasucha 

Zrób to sam, czyli bananowe pychotki na jesienne popołudnie

Potrzebne:
- 2 banany
- 2 łyżeczki masła
- Polewa czekoladowa lub karmelowa
- Lody śmietankowe

Przygotowanie:
Banany przekroić wzdłuż. Na patelni rozgrzać 2 łyżeczki
masła. Gdy masło się rozpuści kładziemy banany i delikatnie
obsmażamy z obu stron tak aby zmiękły.
Delikatnie przekładamy na talerzyk, polewamy ulubiona
polewą oraz dokładamy gałkę lodów. PYCHA!
Smacznego! 

Julia Janowska 5b
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