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Babie lato, złota jesień

Babie lato, złota jesień, potocznie też polska jesień – okres pięknej
i ciepłej pogody we wrześniu lub październiku w czasie utrzymywania się
układu wyżowego.

Jest on skutkiem ogólnego uspokojenia atmosfery półkuli północnej
w okolicach równonocy jesiennej z powodu stosunkowo małych kontrastów
termicznych między południem, które już nie jest tak usłonecznione, a
północą, która nie zdążyła się jeszcze wychłodzić. Dodatkowym czynnikiem
stabilizującym jest nagrzany w okresie letnim ocean.

Na kształtowanie się „babiego lata” na terenie środkowo-wschodniej
Europy (w tym Polski) oraz południowej Azji, decydujący wpływ posiada
Wyż Południowoazjatycki (czasem Wschodnioeuropejski), słabnący
w okresie zimowym.

W Ameryce Północnej tę porę roku nazywa się Indian summer
(indiańskie / indyjskie) i przypada ona na październik lub wczesny listopad.

W Szwecji mówi się o Brittsommar – tam przypada ona na
październik.

W Niemczech babie lato przypada najczęściej na wrzesień i nazywa
się Altweibersommer ( w rzeczywistości nazwa wywodzi się ze
staroniemieckiego i dotyczy nici pajęczych) lub po prostu Spätsommer
("późne lato").

źródło: Wikipedia



DOBRY UCZEŃ

 Bez bardzo ważnego powodu nie rozmawiaj z innymi uczniami w

czasie lekcji.

 Staraj się opuszczać jak najmniej lekcji. Nieobecność może być

spowodowana tylko wizytą u lekarza, której nie można przełożyć lub

innym bardzo ważnym wydarzeniem.

 Staraj się jak najszybciej nadrabiać zaległości. Od

koleżanek/kolegów uzyskaj jak najwięcej informacji na temat lekcji,

na których cię nie było.

 Systematycznie odrabiaj zadanie domowe i bądź zawsze

przygotowana/y do lekcji.

 Okazuj szacunek nauczycielom.

 Gdy chcesz coś powiedzieć w czasie lekcji – podnieś rękę i

poczekaj, aż nauczyciel wskaże cię.

 W czasie przerwy zachowuj spokój. Porozmawiaj z przyjaciółmi,

nie ulegaj idiotycznym „zabawom”.



SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA
ROK SZKOLNY 2018/2019

Przewodniczący: NATALIA KREMPEĆ kl. 3A g

Zastępca: MAGDALENA SOBECKA kl.3A g

Członkowie:
WIKTORIA PAWŁOWSKA kl.4a,
SZYMON MANELSKI kl. 7a,
ANTONI NAPIERAŁA kl.6a

Opiekun SU: P. BEATA KRUCZKOWSKA

SKŁAD MAŁEGO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY
2018/2019

Przewodniczący: LAURA KRYWIONEK kl. 3A

Zastępca: ANNA WRZESIŃSKA kl.3A

Członkowie: ZOFIA MYSZKOWSKA kl. 2A

GRATULUJEMY !!!



Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

Pragniemy złożyć wszystkim nauczycielom

i pracownikom naszej szkoły najlepsze życzenia.

Życzymy dużo zdrowia, sukcesów w realizacji

zamierzeń i pomyślności w życiu osobistym.

Składamy podziękowania za wysiłek włożony

w wykonywanie Waszej trudnej

i odpowiedzialnej pracy



Życzy redakcja gazetki

Wiadomości ze świata …

Jack-o’-lantern

Jack-o’-lantern – halloweenowa lampa zrobiona
z wydrążonej dyni. W środku wydrążonej dyni
z wyciętymi otworami stawia się świecę.
Z okazji święta Halloween tradycją stało się
stawianie w oknie lub w drzwiach domostwa latarni.
Historia halloweenowych latarni wywodzi się
z Irlandii.



Dawniej robiono je z brukwi, buraków, rzepy.
Do czasu odkrycia Ameryki w Europie nie znano dyń
i ziemniaków. Wielka Brytania pierwsza zamieniła
rzepę z jack-o-lantern na dynię, którą łatwiej się
rzeźbiło i była większa.

Jack-o’-lantern dla irlandzkich chłopów
oznaczała błędne ogniki uważane za dusze zmarłych.
W czasie tajemniczych obrzędów miano uwalniać
ludzkie dusze z ciał
czarnych kotów, psów i nietoperzy.
Obecnie w wyeksponowanych miejscach domów
umieszcza się wydrążone i podświetlone od
wewnątrz dynie z wyciętymi kształtami różnych
postaci oraz, w zależności od wyobraźni
domowników, imitacje
ludzkich czaszek, szkieletów, manekinów znanych
postaci z horrorów, itp.

Nazwa Jack-o’-lantern wywodzi się od mężczyzny o
imieniu Jack, który za życia wykorzystywał każdą
okazję na wzbogacanie się. Pewnego dnia Jack
spotkał diabła, który zaproponował mu bogactwo za
duszę. Niedługo przed dniem Halloween przybył do
niego diabeł, aby zabrać jego duszę. Jednakże
mężczyźnie podstępem udało się uwięzić demona.
Skąpiec jednak umarł 31 października. Jack nie



mógł wstąpić do niebios, ponieważ był chciwy, ale
nie mógł także wstąpić do piekła, bo żartował z
diabła. W konsekwencji musi chodzić z latarnią po
ziemi aż do dnia sądu ostatecznego.

Źrodło: Wikipedia
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