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Strona:

numerze:
Co nam niesie złota
jesień?

1

Dzień dobrej
wiadomości.

2

Pasowanie pierwszoklasistów.

3

XIV Rajd
Tischnerowski.

4

Dzień papieski.

5

Jesień
Jesień mnie cieniem
zwiędłych drzew dotyka,
Słońce rozpływa się
gasnącym złotem.
Pierścień dni moich z wolna
się zamyka,
Czas mnie otoczył zwartym
żywopłotem.

Klub absolwenta.
Szkolny Halloween.

Kącik uczniowski.

6

7

Ledwo ponad mogę sięgnąć
okiem
Na pola szarym cichnące
milczeniem.
Serce uśmierza się tętnem
głębokiem.
Czemu nachodzisz mnie,
wiosno, wspomnieniem?
Tak wiele ważnych spraw
mam do zachodu,
Zanim z mym cieniem
zostaniemy sami.
Czemu mi rzucasz kamień do
ogrodu
I mącisz moją rozmowę z
ptakami?
Leopold Staff

Październikowym popołudniem klasa pierwsza
wraz z Panią Dorota Bosowską wybrała się na
poszukiwania skarbów jesieni. Dzieci przyniosły do
szkoły nie tylko liście, ale również żołędzie,
kasztany i dużo pozytywnych wrażeń ze wspólnego
spaceru. Na zdjęciu: Sandra, Liliana, p. Dorotka,
Piotr i Mateusz.
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„Powiadają, że żyjemy w upadku, zapaści, zacieraniu się wrażliwości moralnej, w czasach
rozpadu społecznego. Czyż media nie dają nam takiego właśnie obrazu rzeczywistości?
Dramat, sensacja, przemoc i
patologia stały się ich głównym
towarem. Odbiorcy są ciągle
nienasyceni. Nienasyceni koszmarem. Szukają mocnych doznań, pragną ostrych wrażeń.
Czyżby zapomnieli, że destrukcja i dramat to nie jest ostateczna i podstawowa wizja świata?”
fragment przesłania Dnia Dobrych Wiadomości

Iskierka

Dzień Dobrej Wiadomości to
święto ogłoszone 8 września
2001 w Warszawie. Inicjatywa
ta zrodziła się w środowisku literacko-artystycznym. Głównym
przesłaniem tego dnia jest odejście od wszechobecnej w mediach tragedii i sensacji na rzecz
promowania również tych pozytywnych wydarzeń, których
przecież wcale nie jest tak mało.
Dla naszej małej szkolnej społeczności szczególnie pozytywnym dniem był piątek 5 września 2014 r. Spotkaliśmy się, by
podzielić się miłymi, dobrymi
wiadomościami. Któż nie lubi
ich otrzymywać?

2014r.

Dla większości uczniów powrót
do szkoły, spotkanie z kolegami
i koleżankami, a także z nauczycielami jest powodem do
świętowania tego radosnego
dnia. Powiedzieliśmy sobie nawzajem wiele miłych słów, które zostaną w pamięci. To był
dobry początek nowego roku
szkolnego i postaramy się, aby
życzliwość, uprzejmość i wzajemne zrozumienie stały się naszą codziennością. Narzekanie
powszechnie uważane jest za
jedną z naszych narodowych
przywar, dlatego mamy pewną
propozycję:
Może każdy powinien stworzyć
własną, indywidualną księgę, a
właściwie kalendarz, w którym
co dnia zapisywałby przynajmniej jedną pozytywna myśl?...

Dowiedz się więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%
C5%84_Dobrej_Wiadomo%C5%9Bci

Pani Iwona Wieczorek
Pan Michał Urbaniak
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„zaczarowanym ołówkiem”. Wszyscy otrzymali drobne
upominki i pamiątkowe dyplomy. Wszystkie dzieci były
zadowolone i dumne, że zostały włączone do społeczności szkolnej.
Pani Mirela Świąder
Zastanówmy się skąd wzięło się pasowanie na
ucznia?

Pasowanie na ucznia
Dnia 13 października odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia. Uczniowie, elegancko ubrani prezentowali
się bardzo wytwornie. Wiedzieli, że to bardzo ważna
chwila w ich życiu. Pierwszoklasiści i ich rodzice zostali
serdecznie powitani przez kolegów ze starszych klas.
Uczniowie musieli wykonać różne zadania i wypić ,,magiczny eliksir'', aby wejść do grona pełnoprawnych członków szkolnej społeczności. Wychowawczynie
klas pierwszych były bardzo dumne ze swoich uczniów.

Ten zwyczaj szkolny nawiązuje zapewne do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza, podczas której
giermek otrzymywał miecz i pas, stając się rycerzem. Od
tego pasa właśnie pochodzi nazwa pasowanie na ucznia
tudzież rycerza. Pierwotnie pasowanie na rycerza odbywało się poprzez uderzenie dłonią w kark lub policzek.
Pasowanie na ucznia zawiera w sobie niejako pewną analogię do tego wydarzenia, gdyż centralnym jego punktem
obok złożenia przyrzeczenia jest dotknięcie wielkim
(najczęściej papierowym) ołówkiem lub piórem ramienia
każdego dziecka przez dyrektora szkoły, które jest oficjalnym aktem przyjęcia w poczet uczniów. Zamiast pasa
i miecza uczniowie otrzymują najczęściej dyplomy i
drobne upominki.

http://www.netmama.pl/magazyn/dzieci/
Niespodzianki nie
pierwszoklasista/pasowanie-na-ucznia/
ominęły
również
rodziców,
którzy
musieli na chwilę
wcielić się w rolę Na zdjęciu poniżej dumni rodzice pierwszoklasistów:
artystów, a także
wykazać umiejętnościami współpracy z
własnym dzieckiem.
Było to bardzo miłe
i serdeczne doświadczenie. Po złożeniu
ślubowania
na
ucznia, pani Dyrektor dokonała uroczystego
pasowania
każdego
dziecka
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„POD TURBACZEM MA POCZĄTEK NASZA SZKÓŁ RODZINA”…

25-26 września br. przedstawiciele
naszej szkoły: Kacper Rózga i Paweł
Pytlik razem z panią Anią i panią
Mariolą wzięli udział w XIV Rajdzie
Tischnerowskim.
Tegoroczny rajd organizowała szkoła
ze Starego Sącza. Program był
bardzo ciekawy, wędrowaliśmy po
pięknym Beskidzie Sądeckim, zdobyliśmy szczyt Niemcowej (1001 m
n.p.m.). Zmęczeni, ale i szczęśliwi
dotarliśmy do miejsca noclegowego
w Gołkowicach Górnych. Wieczorem
gospodarze
przygotowali
niespodziankę - pokaz sprzętu Straży
Granicznej. Drugi dzień upłynął pod
I uczymy się od Niego
Hymn Rodziny
znakiem wędrówki szlakiem naszego
słuchać głosów świata:
Szkół Tischnerowskich
patrona- zwiedziliśmy
zabytkowy
czy to w górach, czy to w mieście,
klasztor, Izbę Pamięci
poświęconą Pod Turbaczem ma początek
przez zimy i lata.
księdzu profesorowi. Spotkaliśmy się
Nasza Szkół Rodzina.
I uczymy się miłości
z bratem naszego patrona, panem Tam w muzyce wiatru w bukach
Do Boga i ludzi
Kazimierzem.
Jest nasza dziedzina.
By choć jeden człowiek dzisiaj
Wszystko co dobre szybko się
Radość w sobie wzbudził. (bis)
kończy, już czekamy na kolejny Tak jak chodził Ksiądz Profesor
stromymi ścieżkami,
rajd…
Każdy dzień to nowe niebo
Tak idziemy i my dzisiaj,
Paweł Pytlik, Kacper Rózga,
schodzące na ziemię
bo jego śladami. (bis)
Pani Anna Czajkowska-Osiadły
w słońcu, w śniegu, w kroplach
deszczu,
w uśmiechu i w śpiewie.
Każdy dzień to nowi ludzie
Nowi przyjaciele,
Aby wśród nas miłość rosła
Nie potrzeba wiele. (bis)

Na zdjęciu obok uczestnicy XIV
Rajdu Tischnerowskiego
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Na tegoroczny Dzień Papieski uczniowie
przygotowali piękne prace zatytułowane:
„Wszyscy jesteśmy wezwani do
świętości, która jest naszym darem
i zadaniem”.
Organizatorzy wręczyli wykonawcom
dyplomy i podziękowali za przybycie i
zaangażowanie. Impreza na dobre wpisała się do szkolnego kalendarza, jako doskonały sposób na integrację uczniów
oraz nauczycieli.

Pani Sabina
prezentuje postać
Papieża

Dowiedz się więcej:
http://dzielo.pl/pl/strona/210/dzien-papieski-2014
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/jan_pawel_ii/

1 października br. odbyło się pierwsze
spotkanie Klubu Absolwenta. Na
zaproszenie odpowiedziały trzy osoby,
które ukończyły naszą szkołę.
Nastąpiły wspomnienia, opowieści
o dalszych losach jak i planach na
przyszłość. Ustalono harmonogram
i tematykę spotkań, na które zaproszeni są
WSZYSCY ABSOLWENCI
Zespołu Szkół nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
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Halloween jest to dzień,
w którym występuje zwyczaj
związany z maskaradą
i odnoszący się do święta
zmarłych, obchodzony w wielu
krajach w wieczór
31 października, czyli przed
dniem Wszystkich Świętych.
Odniesienia do Halloween są
często widoczne w kulturze
popularnej.
Halloween najhuczniej jest
obchodzony w Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie,
Irlandii i Wielkiej Brytanii.
Mimo że dzień nie jest świętem
urzędowym, cieszy się po
święcie Bożego Narodzenia
największą popularnością.
Święto Halloween w Polsce
pojawiło się w latach 90.

Dowiedz się więcej:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween

Dnia 30.października z okazji
Halloween została zorganizowana
magiczna noc w szkole. Wtedy
o godz. 18:00 w naszej szkole
gościliśmy Iluzjonistę Pana
Tomasza Kabisa. Wieczór ten był
pełen niezapomnianych wrażeń,
dostarczanych nam dzięki
magicznym sztuczkom i trikom
wykonywanym przez Pana Tomka.
Z dużą uwagą, skupieniem oraz
uśmiechami na twarzy
podziwialiśmy świat iluzji. Po
występach udaliśmy się do klas.
Tam czekały na nas miejsca do
spania. Razem z Panią Moniką i
Panią Irenką długo nie zapomnimy
tego wieczoru…
Marcelina Gałuszka
Jowita Izdebska
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Coś na ząb - jesienny przepis na:
Pieczone jabłka pachnące cynamonem

2014r.

Pani pyta Jasia:
- Jakie masz hobby?
- A co to jest?
- Hobby to coś, co lubisz najbardziej.
- Aaa, to zupa grzybowa.
Kowalski zawsze parkował swój samochód
przed blokiem.
W samochodzie nie miał alarmu, więc zostawiał kartkę:
- Brak benzyny, silnika i akumulatora.
Pewnego dnia na kartce ktoś dopisał:
- To koła też ci nie będą potrzebne.
Co to znaczy jak ktoś znajdzie 4 podkowy?
- To znaczy, że gdzieś w pobliżu koń lata
boso.

Pomóż odnaleźć drogę do kociąt
Tego

Sposó b

potrzebujesz:

przygotowania

- 2 duże jabłka
- szklanka zmielonych
orzechów włoskich
- 1/4 szklanki posiekanych orzechów
laskowych
- 1/4 szklanki posiekanej suszonej żurawiny
- 3 łyżki brązowego
cukru
- 3 łyżki masła
- czubata łyżka śmietany
- gałka muszkatołowa
- cynamon

1. Orzechy wymieszaj z
żurawiną, cynamonem,
gałką i cukrem.
2. Dodaj do nich rozpuszczone masło i śmietanę.
3. Jabłka obierz, przekrój
na pół, łyżeczką usuń
gniazda nasienne.
4. Ułóż w naczyniu do zapiekania, obłóż grubo
przygotowanym farszem
i piecz 25 minut
w temp. 190°C.
5. Podawaj gorące np. z
lodami.

https://www.facebook.com/ZSSnr10?fref=ts
http://www.zssnr10tischner.pl/
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