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ZAPRASZAMY
do współpracy:

NOWA REDAKCJA:

   Witajcie Drodzy Czytelnicy!

   To pierwszy numer naszej gazetki w tym roku szkolnym. Od
września dołączyli do nas nowi redaktorzy, dlatego też pojawią się
i nowe tematy. Krzysiu z klasy 5d będzie prowadzić Kącik
Jurajski, w którym będziecie mogli zapoznać się z pradawnymi
gadami - dinozaurami, jakie żyły w tym okresie, a które stały się
ogromną pasją Krzysia. 

   Czarek z klasy 4a to wielki fan sportu, zwłaszcza piłki nożnej 
i siatkówki. Jego okiem będziemy mogli popatrzeć na to, co się
dzieje w naszym kraju oraz regionie.

   Nadal chcemy kontynuować rozmowy i wywiady z ciekawymi
ludźmi z naszej szkoły. W tym numerze będziecie mogli lepiej
poznać naszą panią sekretarkę, którą niemalże każdego dnia
spotykacie, ale zapewne niewiele o niej wiecie. Tym zajmować się
będą Patrycja, Zuzia, Oliwia i Marta z klasy 5d. 

   Dołączył również do nas Maciek z 5d, który zapewne  
w kolejnych numerach gazetki was czymś mile zaskoczy.
 

-   Wspomnienie kolegów
    i  koleżanek o Nadii -  str. 3

-   Wywiad z panią sekretarką 
    str. 4-5

-   Kocham konie i konne ABC       
      str.6

-   Kącik Jurajski - str. 7

-   Sport okiem Czarka - str. 5 

-   Krzyżówka - str. 8

   Zapraszamy wszystkich chętnych do
współtworzenia naszej gazetki.
   
   Jeśli piszesz wiersze, opowiadania,
pamiętnik, my je tutaj opublikujemy.
   Jeśli rysujesz, tworzysz piękne rzeczy
możesz przesłać  fotografie swoich
prac, my zaś je tu zamieścimy.
   
Liczymy na Waszą pomysłowość.

Prace można nadsyłać na naszą pocztę:
trzynastka@spoko.pl
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BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ...

   Podczas wakacji dotarła
do nas wszystkich smutna
wiadomość, że na zawsze
odeszła od nas Nadia -
uczennica klasy 5b. 
  Kilka wspomnień i refleksji
jej koleżanek i kolegów 
z klasy.

  Nadia zawsze chętnie się z nami
bawiła… Z chłopakami dobrze się
dogadywała…Wszystkim zawsze
służyła pomocą...przynosiła
zeszyty, gdy ktoś był chory, a gdy
ktoś był smutny – pocieszała.
(Agata)

   Z Nadią kojarzą mi się marzenia
o jej przyszłości. (Dominika)
   
   Nadia była moją najlepszą
przyjaciółką. Zawsze mi wszystko
pożyczała. Gdy miałem
jakiekolwiek zaległości to dzwoniła
do mnie, by przekazać mi, co było
zadane. (Kamil B.)

  Nadia byłaś najsympatyczniejszą
koleżanką, zawsze uśmiechniętą 
i miłą. Brakuje Cię nam. Na zawsze
zostaniesz w naszych sercach,
pamięci. (Adaś)

   Nadia była miłą, spokojną
uczennicą. Była także moją
koleżanką. Bardzo ją lubiłem. Grała
najlepiej z dziewcząt 
w piłkę. Pożyczała mi wszystko, co
potrzebowałem. To
niesprawiedliwe, że jej już nie ma
(Mateusz)

Nadia - nasza koleżanka 

przyjaciółka. Pamiętam, jak
wychodziła ze mną na podwórko,
jak pożyczała mi rolki, czy rower.
Była fajną i wspaniałą przyjaciółką.
(Natalka)

Za to wszystko jesteśmy
wdzięczni. 
(Kamil S.)   

   Nie ukrywam wzruszenia i nie
znajduję słów, żeby opisać to, co
czuję. Nadia była wspaniałą
koleżanką, godną szacunku 
i zaufania. Chętnie pomagała innym
i nikomu nie odmawiała pomocy.
Była bardzo skromna, dla wielu nas
była wzorem do naśladowania.
Życzliwością, uśmiechem i
spokojem zjednywała sobie
uczniów z klasy. Miała swoje pasje,
bardzo lubiła sport w szczególności
piłkę nożną i pływanie oraz języki
obce.
Zawsze można było na nią liczyć.
Dzisiaj zabrakło jej w naszej klasie.
Strata jest bardzo bolesna  
i pozostawia pustkę w moim sercu.
O śmierci pisać jest trudno. Ona
zawsze przychodzi nieproszona,
czasami znienacka zabiera tych,
których kochamy, lubimy i się 
z nimi przyjaźnimy. Ale śmierć
przychodzi, a potem… zostaje
straszny żal i ból. (Nikola) 

   Nadia była dobrą koleżanką.
Zawsze przychodziła, kiedy byłem
chory, żebym mógł odpisać lekcje.
Znaliśmy się od przedszkola,
chodziliśmy do tej samej grupy.
Zawsze była miła, uczynna,
pomocna i odpowiedzialne. To
niesprawiedliwe, że Nadii nie ma
już z nami. (Przemek)

   Jak chciałem coś pożyczyć, czy
gumkę, czy pióro, to Nadia od razu
dawała  Szkoda, że Cię z nami nie
ma. (Paweł)

   Nadia była moją najlepszą
przyjaciółką. Była bardzo lubianą
osobą w klasie. Pocieszała, kiedy
ktoś był smutny i była szczera
wobec wszystkich. Nigdy też nie
brakowało uśmiechu na jej twarzy,
miała poczucie humoru i potrafiła
rozbawić do łez. Często spędzałam
z nią wolny czas, np. jeździłyśmy
na rowerze. Miałyśmy wspólne
tematy, takie jak rodzeństwo, gdyż
miała brata 
i poświęcała mu wiele czasu oraz
opiekowała się nim, tak, jak ja moją
siostrą. Rozmawiałyśmy również o
swojej kolekcji „Littlest Pet Shop”,
ponieważ razem
kolekcjonowałyśmy te figurki oraz
robiłyśmy bransoletki z gumek
różnego rodzaju. Będzie mi jej
brakowało. (Oliwia)
  
   Zawsze pomagała i pożyczała
wszystkim, każdego z nas lubiła.
Była przewodniczącą klasy
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Nie myślałam, że kiedyś będę
pracować w szkole...

P. Sabina Świrkosz

Kto nie zna naszej pani
sekretarki? Postanowiliśmy
dowiedzieć się coś niecoś 
o niej samej i o jej pracy. 
Z Panią Sabiną sekretarką
naszej szkoły 
rozmawiają Zuzia Adler,
Patrycja Nowok i Oliwia
Chodzidło z klasy 5d.

Jaką dziewczynką była Pani
będąc w naszym wieku?

Na pewno byłam podobna do was.
Po lekcjach z koleżankami bardzo
lubiłam skakać w gumę, 
z kolegami i koleżankami graliśmy
w podchody czy chowanego.
Zapewne tak jak i wy bardziej
lubiłam wakacje i ferie niż lekcje,
odrabianie zadań i naukę.

Dlaczego wybrała Pani zawód
sekretarki?

Skończyłam szkołę ukierunkowaną
na ten zawód. Nigdy jednak nie
myślałam, że będę pracować 
w szkole. Szukając pracy
natknęłam się na ogłoszenie         
o  wolnym etacie w tutejszej szkole.
Po rozmowie z panią dyrektor
zostałam przyjęta do pracy w „13”.

Jak wspomina Pani swój
pierwszy dzień pracy?
Na pewno łączył się ze stresem.

Wszystko było nowe. Was było
dużo, stąd też było bardzo głośno,
nigdy wcześniej nie pracowałam w
szkole. A poza tym wkoło sami
nowi ludzie, a także nowe zadania i
obowiązki związane z pracą.

Ile godzin spędza Pani w pracy?

Od 7:00 do 15:00, a więc osiem
godzin od poniedziałku do piątku.
Pracuję też wtedy, gdy wy jesteście
na wakacjach i feriach.

Na czym polega Pani praca? 
Co należy do obowiązków
sekretarki szkoły podstawowej?

Przyjmuję was do szkoły, gdy
rodzice przychodzą was zapisać.
Przez kolejne 6 lat kiedy jesteście
uczniami tej szkoły pilnuję, czy
spełniacie obowiązek szkolny, ale
nie tylko was, a także dzieci, które
są zameldowane w naszym
rejonie, a nie są uczniami naszej
szkoły. We wrześniu podbijam

wam legitymacje szkolne 
i wyrabiam je dla nowych uczniów.
Zakładam wam arkusze ocen.
Opracowuję różnorodne
sprawozdania dotyczące pracy
szkoły, które są przekazywane do
Urzędu Miasta, czy Kuratorium
Oświaty. Na prośbę waszych
rodziców wystawiam różne druki 
i zaświadczenia. 

Jak wygląda zwykły dzień pracy
sekretarki szkolnej?

Każdy jest inny. Zawsze czekają
mnie inne zadania, które jednak
powtarzają się w cyklu rocznym,
np. podobne związane są 
z wrześniem każdego roku
szkolnego, czy innym miesiącem.

Co w tej pracy sprawia najwięcej
trudności?

Nie zastanawiałam się nigdy nad
tym. Myślę, że trudnością zawsze
są nowe wyzwania związane np.
ze zmianą przepisów, czy druków.
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C.D WYWIADU ze str. 3

A co przynosi zadowolenie 
i radość?

Wasza wdzięczność, każde
dziękuję i dzień dobry.

    Proszę dokończyć zdania:

    Gdy byłam mała chciałam       
.   zostać...  architektem

   W wolnym czasie lubię… 
   jeździć na rowerze

   Denerwuję się, gdy... 
   coś za długo robię

   Moim marzeniem jest
   wyjechać do Australii.

Rozmawiały: Zuzia Adler,
Patrycja Nowok, Oliwia Chodzidło
z kl 5d

sekretariat szkolny

sekretariat szkolny

SPORT okiem Czarka

Od tego roku szkolnego pragnę przybliżać wam ważne
wydarzenia sportowe. Zwłaszcza te, które będą dotyczyć
naszych reprezentantów polskich, czy chorzowskich. 
W tym artykule piszę o kilku ostatnich wydarzeniach.

   Agnieszka Radwańska wygrała
turniej w Chinach. To zwycięstwo
dla niej miało szczególną wagę
dlatego że dostała się do turnieju
Masters w Singapurze (tam dostała
się tylko pierwsza ósemka
światowego rankingu WTA). 
W finale pokonała Dankę Kovinic 
Serena Wilians liderka światowego
rankingu WTA zrezygnowała z
udziału w turnieju w Singapurze. W
turnieju Masters rozstawiona z
numerem piątym (to miejsce w
rankingu WTA)  Agnieszka
Radwańska przegrała 
z Marią Szarapową i z włoską
tenisistką Flavią Pennettą. Polka
miała już tylko matematyczne
szanse na awans do półfinału.
Wszystko zależało od meczu
Simony Halep z Agnieszką
Radwańską, który Polka wygrała.
Po tym meczu Polka musiała liczyć
na zwycięstwo Szarapowej z
Halep, co okazało się realne. 
W półfinale Radwańska wygrała 
z Gabrine Muguruzą. Polka
odniosła historyczny sukces, gdy 
w finale pokonała Petrę Kvitovą
wygrywając ten prestiżowy turniej
WTA Finals. Za swoje zwycięstwo
otrzymała ponad 2 miliony dolarów.

   Siatkarki reprezentacji Polski
odpadły w ćwierćfinale Mistrzostw
Europy z reprezentacją Holandii

przegrały 3:1. Mistrzostwa wygrała
reprezentacja Rosji pokonując 
w finale Holandię 3:2. Nasze
reprezentantki zagrają w pucharze
interkontynentalnym o awans na
olimpiadę w Rio De Janeiro.
   
   Chorzowski klub w piłce nożnej
(Ruch Chorzów) wygrał ze
Śląskiem Wrocław 1:0. W tabeli
ekstraklasy Ruch zajmuje 10
miejsce i ma szanse na 1 miejsce.

   Polscy piłkarze zajęli drugie
miejsce w grupie D piłkarskich
mistrzostw Europy, które odbędą
się we Francji w 2016 roku. 
W ostatnim meczu tych eliminacji
Polacy wygrali z Irlandią 2:1. Po
tym meczu zakwalifikowaliśmy się
do EURO 2016.

          W następnym numerze 
"w (ch)umrach 13" czekać was

będzie niespodzianka.

Cezary Janus kl. 4a

A.Radwańska w Singapurze
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KOCHAM  KONIE
El Zahra i  Larys :-)

   Witajcie, w tym roku będę kontynuować artykuły o mojej
pasji do koni. Dzisiaj poznacie moje ulubione konie: El
Zahra i Larys. Są to konie czystej krwi arabskiej, na których
uwielbiam jeździć.

    El Zahra jest piękną
siedmioletnią klaczą o maści
skarogniadej, tzn., że sierść ma
czarno-brązowa, a grzywę, ogon 
i kończyny czarne. El Zahra
przykuwa uwagę od pierwszego
spojrzenia. Na tle innych koni
wyróżnia się swoją urodą 
i energią. Jest bardzo gibka, zwinna
i szybka.. czasami dzika. Właśnie
dlatego uwielbiam na niej jeździć, 
a szczególnie skakać przez
przeszkody. Bardzo dobrze
umiemy współpracować. Jazdy
skokowe na niej to coś
niezapomnianego.

Bardzo dobrze współpracuje mi się
również z Larysem, ogierem, który
jest o kilka lat starszyod El Zahry.
Ma on bardzo ciekawą maść - siwą
hreczkowatą, tzn., że
na siwej maści występują  

Ja i El Zahra

Ja i Larys

brunatne plamki. Gdy pierwszy raz
go zobaczyłam, stał w grupie 
z innymi końmi. Miałam nadzieję,
że będę na nim jeździć i tak się
stało. Gdy na niego wsiadam,
jestem bardzo szczęśliwa. Jest
troszkę bardziej opanowany od El
Zahry, ale też szybki jak wiatr.
Oprócz tego zawsze mnie słucha. 
Z niecierpliwością czekam na jazdy
terenowe z nim, bo są
fantastyczne!!! Galop w lesie na
Larysie to jedno z piękniejszych
przeżyć, jakiego dotychczas
doświadczyłam.

Pati Nowok kl. 5d

Końskie
ABC

Lonża - długa taśma służąca do
lonżowania konia, czyli
prowadzenia go po okręgu.
Prowadzący stoi w środku koła,
trzymając jeden koniec lonży,
drugi koniec przyczepiony jest
do wędzidła lub kantara (rodzaj
uzdy, używanej podczas
czyszczenia konia lub
wyprowadzania konia).
Lonżowanie stosuje się głównie
podczas pracy z młodymi końmi
oraz podczas nauki jazdy dla
początkujących.

Łęk – tylna, najwyższa cześć
siodła, za plecami jeźdźca.
Padok- ogrodzony piaszczysty
lub trawiasty wybieg dla koni.
Palcat - krótki bat skokowy;
należy do sztucznych pomocy
jeździeckich, o których już
kiedyś pisałam.

Popręg – pas biegnący pod
brzuchem konia służący do
utrzymania siodła na grzbiecie
zwierzęcia
.
Półsiad – pozycja jeźdźca
przyjmowana najczęściej
podczas skoku lub cwału w
terenie. Polega na lekkim
uniesieniu się w siodle celem
odciążenia grzbietu konia.

Pati Nowok, kl. 5d

Źródło: Jessica Burkhart,
„Akademia Canterwood”
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JURAJSKI KĄCIK

         
TYRANOZAUR REX TRICERATOPS

   W Kąciku Jurajskim będę wam przybliżać prehistoryczny świat i żyjące w nim  
niezwykłe stworzenia, które przetrwały  miliony lat. Na dobry początek opowiem wam
o prawdziwym tyranie z pradawnego świata TYRANOZAUR REX i  TRICERATOPS 

Krzysztof Kuźniacki

   Tyranozaurowi tylko nieliczni drapieżcy dorównywali.
Żył w późnej kredzie pod koniec ery dinozaurów. Miał
jedną z największych czaszek wśród dinozaurów. Jest
też charakterystyczny z małych rączek zaopatrzonych
w dwa pazury. Umięśnione nogi pomagały mu w
szybkim biegu, a długi ogon używał do utrzymania
równowagi. Może to dziwne, ale tyranozaur był bardzo
czułym rodzicem i opiekował się swoimi dziećmi do
wieku dorosłego. To najpopularniejszy dinozaur na
świecie - jako jedyny dostał skrót T-rex, występuje w
wielu filmach.

Tyranozaur Rex

Triceratops

   Najpopularniejszym zaraz po T-rexie jest
roślinożerca godny, każdego drapieżcy. 
Triceratops. Żył w późnej kredzie. Był trudną zdobyczą
nawet dla legendarnego tyranozaura. Na głowie miał
dwa rogi nad oczami o długości ok. 1 metra i jeden na
nosie. Poza tym delikatną szyję dinozaura okrywała
kostna kryza. Takie połączenie czyniło z triceratopsa
czołg w świecie dinozaurów. Omawiany dinozaur
często zostaje przedstawiany w walce przeciwko
Tyranozaurowi. Drapieżnik mocno by ryzykował
nadzianiem się na jeden z jego ostrych rogów. Mimo
groźnego wyglądu na ogół triceratops był łagodnym
stworzeniem.

Długość:                       Ok. 10 metrów              

Wysokość: Ok. 2 metrów

Waga: Ok. 12 ton

Pożywienie: Nisko rosnące rośliny

Długość: do 13 metrów

Wysokość: do 7 metrów

Waga: do 3 ton

Długość życia:             ok. 50 lat                          

Pokarm mięso, padlina

rys. Krzysztof Kuźniacki

rys. Krzysztof Kuźniacki
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UŚMIECHNIJ SIĘ

Skład Redakcji: 

Patrycja Nowok, Marta Polewka, Oliwia Chodzidło, Zuzia Adler, 
Cezary Janus, Maciej Jerominek, Krzysztof Kuźniacki

Adres Redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 13 Chorzów, ul. Styczyńskiego, tel. 32 2411 635

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do nas dołączyć w każdy wtorek o godz. 14:30

Nauczycielka pyta
uczniów:
– Jakie zwierzę jest
najweselsze?
– Kura – odpowiada Jaś.
– A dlaczego?
– Bo ciągle robi sobie jaja.

***
– Tato gdzie jest Afryka?
– Nie wiem, zapytaj mamy, bo ona
wszystko chowa.

Kierowca tira przejeżdżał pod
wiaduktem i zaklinował się.
– I co, zaklinował się pan... –
mówią policjanci i wypisują
mandat.
– Ależ skąd, panowie! Ja wiozłem
wiadukt i... paliwo mi się skończyło.

***
– Mamo, mogę popatrzeć na
telewizor? 
– Możesz, tylko go nie włączaj.

– Gdzie tu jest druga strona ulicy?
– pyta policjant kolegę policjanta
– No, tam...
– Jak to?! Jak byłem tam, to mi
powiedzieli, że tu!

***
– Czy wiesz, ile kosztuje Twoja
nauka?
– Wiem, tato, i dlatego staram się
uczyć jak najmniej.

Źródło Mały Gość Niedzielny


