DELFINEK
Jak powstała nazwa gazetki
Nazwa gazetki to Delfinek. Nazwaliśmy tak naszą gazetkę, ponieważ
delfin jest bardzo mądry, lubi dzieci, jest zabawny i przekazuje
informacje w ciekawy sposób (echolokacja). Nasza gazetka będzie dla
dzieci i dorosłych; będzie zabawna, śmieszna, ale i mądra, ponieważ
przekazuje wszelkie informacje w fajny sposób. Dlatego nasza gazetka
nazywa się Delfinek.

CIEKAWOSTKI






Przed Halloween sprzedano cukierków za 2.2 miliarda dolarów
Zebrano dynie z 50 miliona akrów
Wydano 2 miliardy dolarów na dekoracje
Wydano również 350 milionów dolarów na kostiumy dla
zwierząt
Najpopularniejszy kostium wśród dzieci to księżniczka, a wśród
dorosłych to czarownica.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!!!!
W listopadzie urodziny obchodzą:
2 listopada
Evan Wojciechowski
5 listopada
Emilia Walec

3 listopada
Agnieszka Madejczyk
9 listopada
Zofia Kierner

11 listopada
Amelia Grabarska
Michał Borkowski
30 listopada
Marcin Kopciewski

21 listopada
Karolina Madejczyk

WAŻNE DATY



1 listopada – Wszystkich
Świętych – dzień ku czci
wszystkich znanych i
nieznanych z imienia
świętych. Świętu temu w
powojennej Polsce starano się
nadać świecki charakter i
nazywano je dniem Świętem
Zmarłych. Nazwa ta utrwaliła
się u wielu Polaków, jako
nazwa święta oraz
uroczystości liturgicznej.
2 listopada – Dzień
Zaduszny (Zaduszki) - dzień
wspominania zmarłych.
11 listopada – Święto
Niepodległości Polski
obchodzone w rocznicę
odzyskania niepodległości po
123 latach zaborów.
24/25 listopada –
Katarzynki - polski
zwyczaj i odpowiednik andrze
jek dla chłopców. W
wigilię imienin
Katarzyny młodzi
kawalerowie urządzają
zabawy i wróżby dotyczące
ożenku i poszukiwania
narzeczonej lub żony.
26 listopada – Święto
Dziękczynienia
(Thanksgiving) w USA
upamiętniające święto
dziękczynne zorganizowane
przez pierwszych
pielgrzymów.
29/30 listopada – Andrzejki
– wieczór zabaw i wróżb
organizowanych przez młode
dziewczyny, a dotyczące
zamążpójścia i poszukiwania
narzeczonego lub męża.

Przepraszamy, jeśli kogoś przegapiliśmy.

Redakcja gazetki listopadowej – Zofia Kierner (red. nacz); Współpraca: Ola Cholewińska, Natalia Furmańczyk, Dominik Miguła,
Kamilia Miguła, EmilkaPrzepraszamy
Walec
jeśli kogoś przegapiliśmy.

DELFINEK
NA WESOŁO 

ZAGADKI


Dla klas 0 – 3:
 Jakie są kolory polskiej flagi?
 Jakie mięso się je z okazji Thanksgiving?
 Jakie miasto jest stolicą Polski?



Dla klas 4+:
 Beze mnie nie może się odbyć Święto Dziękczynienia. Chociaż
nie jestem głównym daniem, jestem malutka, okrąglutka,
dodaję smaku i koloru. Czym jestem?
 Ile procent Amerykanów je indyka z okazji Święta
Dziękczynienia?
 Jak się nazywał pierwszy król Polski? Jak się nazywali jego
rodzice?
Odpowiedzi na zagadki prosimy przygotować na podpisanych
karteczkach (imię i klasa) i wrzucić do pudełka przed salą E-204 w
dniu 18 listopada. Będą symboliczne nagrody!




Jaki jest napis na grobie maniaka
komputerowego?
- GAME OVER
Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają:
- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs
klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?".
Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a
Ty dostałaś dwa głosy....
- Tato, już nigdy więcej nie pójdę z tobą na
sanki!
- Nie gadaj tyle synu tylko ciągnij!
Co jest czerwone i pachnie jak niebieska
farba?
- Czerwona farba


O gazetce i jej autorach

Wywiad z Panią Anną Cholewińską
Czy mogłaby Pani na trochę opowiedzieć o sobie?
Urodziłam się i wychowałam w Warszawie. Tutaj też skończyłam
studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale
Socjologii. Socjologię studiowałam również i w USA, na University
of Kentucky w Lexington, KY. W USA mieszkam od 1991 r. Od lat
uczę socjologii i psychologii społecznej na City University of Seattle;
tam też jestem dyrektorem studiów licencjackich (bachelor).

Ile lat Pani prowadzi te szkole?
Naszą szkołę prowadzę od jej założenia, czyli 10 lat. I tyle samo lat
w niej uczę. Wcześniej uczyłam i prowadziłam szkołę im.
Słowackiego przy Domu Polskim w Seattle.

Skąd przyszedł pomysł na prowadzenie szkoły polskiej?
Szkoła powstała w Bellevue, gdyż była tu bardzo potrzebna. Na
Eastside było coraz więcej dzieci w wieku szkolnym. Powstawały
nowe osiedla – coraz dalej od Seattle, przez co dojazdy do szkoły w
Seattle stały się dłuższe i trudniejsze. Jak się z czasem okazało, był
to bardzo dobry pomysł, a w naszej szkole jest z roku na rok więcej
uczniów.

Czy są jeszcze jakiejś ciekawostki o Pani, które Pani chciałaby
nam opowiedzieć?
Od lat chodzę regularnie do opery, filharmonii i do 5th Avenue
Theatre, gdzie oglądam musicale. Lubię czytać i zwykle czytam kilka
książek „jednocześnie”. Bardzo też lubię słuchać książek i w ten
sposób umilam sobie dojazdy do pracy.
Opr. Zofia Kierner

Gazetka powstała dzięki pomysłowi i pracy
uczniów klasy 7. Mamy nadzieję, że się
Wam spodoba! 
Ola Cholewińska – lubi grać w tenisa,
występować w przedstawieniach szkolnych,
czytać i pisać.
Natalia Furmańczyk – gra na skrzypcach, ale
jej ulubiony przedmiot w szkole to
matematyka. Uwielbia czytać oraz jeździć na
rowerze.
Zosia Kierner – niedawno przeprowadziła się z
Finlandii. Gra w badmintona. W zeszłym roku
została laureatką w konkursie Prezydenta RP
na temat Powstania Warszawskiego.
Dominik Miguła – lubi grać w gry
komputerowe. Przez wiele lat był mistrzem
ortografii w swojej klasie.
Kamilia Miguła – ma talent artystyczny.
Pięknie rysuje i dlatego to właśnie ona
zaprojektowała nasze logo.
Emilka Walec – lubi grać w Minecrafta
śpiewać. Gra na klarnecie i bardzo dużo czyta!
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