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       Gazetka szkolna wystartowła

Drogi Czytelniku,

wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyły
prace nad gazetką szkolną
"Niecodziennik". Będziemy szukali
ciekawych tematów by umilić Ci przerwy
albo czas wolny od zajęć. Jeśli chcesz
dołączyć do Redakcji zapraszamy w
każdy wtorek o godzinie 13.45 do sali
numer 9.

             Życzymy przyjemnej lektury,
                                             Redakcja

                        Jesienne powody do świętowania

Wielu ludzi sądzi, że jesień to pora roku, w której najlepszym
przyjacielem staje się ciepły koc i kubek gorącej herbaty.
Postanowiliśmy udowodnić, że tak wcale nie musi być. W
nadchodzących dniach mamy wiele powodów do świętowania.. i
nietypowej (jak nasze święta) jesiennej radości!

10 listopada - Dzień Jeża
13 listopada - Dzień Placków Ziemniaczanych
17 listopada - Dzień Czarnego Kota
21 listopada - Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
24 listopada - Dzień Buraka
25 listopada - Dzień Pluszowego Misia

                                                                Udanej zabawy!

swiatjagodowy.blogspot.com
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         Narodowe Święto Niepodległości            
       Dnia 11 listopada obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości. W tym dniu główne obchody, z udziałem
najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Marszałka Józefa Piłsudzkiego, przed
Grobem Nieznanego Żołnierza. Organizowane są też różne wykłady i inscenizacje historyczne, koncerty
patriotyczne, parady ulicami miast czy też koncerty np. Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku w
Muzeum Powstania Warszawskiego.

          Dlaczego Święto Niepodległości przypada 11 listopada? Data ta nie jest przypadkowa, Podyktowana
została zbiegiem wydarzeń w Polsce i na świecie, ponieważ właśnie 11 listopada 1918r. został podpisany traktat
w Compiegne kończący pierwszą wojnę światową, a także 10 listopada przybył do Polski Józef Piłsudski. W tych
dniach naród polski ogarnia nastrój entuzjazmu i pełnego wzruszenia z powodu odzyskania przez Polskę
niepodległości po 123 latach niewoli i braku Polski na mapach Europy.

        Oficjalnie Święto 11 listopada zostało przywrócone przez sejm w 1989r. a w 1997r. sejm podjął uchwałę
głoszącą m.in. „ Ta uroczysta rocznica skłania także do refleksji nad półwieczem, w którym wolnościowe i
demokratyczne aspiracje Polaków były dławione przez hitlerowskich i sowieckich okupantów, a następnie – obcą
naszej tradycji – podporządkowaną Związkowi Radzieckiemu komunistyczną władzę”.

        Dziś Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy i szkoły. Świętujmy je szacunkiem i
pamięcią, o tych którzy walczyli za naszą niepodległość, za naszą Polskę.

Paulina Bazan, klasa V B

Kodeks Małego Polaka

- Kto ty jesteś?
- Polak mały.
- Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
 W polskiej ziemi.
- Czym ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
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www.filmweb.pl

           Czy warto
     obejrzeć ten film?

    ,,Sekretne życie zwierzaków domowych” to film
 amerykańskiej produkcji w reżyserii Chrisa Renaud
oraz Yarrow Cheney. Już w dniu premiery podbił serca
oglądających.  Odbyła się ona 8 lipca 2016 roku,
natomiast na ekranach polskich kin mogliśmy oglądać
ten animowany, ale również komediowy film już od 23
września bieżącego roku.

    Akcja filmu rozgrywa się w pewnym wieżowcu na
jednej z ulic Nowego Jorku. Prawdziwe życie zwierząt
domowych w większości przypadków zaczyna się
dopiero wtedy, gdy ich dwunożni opiekunowie na
określoną ilość czasu opuszczają swoje mieszkania.

   Podczas nieobecności opiekunów zwierzęta
zachowują się bardzo podobnie jak większość ludzi, a
mianowicie: składają sobie nawzajem codzienne
wizyty, opowiadają o ciekawych wydarzeniach z ich
życia, oglądają telewizję, urządzają imprezy,  słuchają
muzyki.. Jednym z takich zwierząt jest Max,  pies rasy
Jack Russell Terrier. Zwierzę bardzo kocha swoją
panią o imieniu Katie. Jednak nic nie może trwać
wiecznie – pewnego wieczoru Katie wraca do domu
wspólnie z nowym lokatorem – ogromnym, kudłatym
psem o imieniu Duke. To zwiastuje same kłopoty..a dla
widzów budzące śmiech wydarzenia.

    Chwile grozy bohaterowie przeżywają dzięki..
królikowi. Niech nie zwiedzie Was urocze imię Tuptuś -
 to w rzeczywistości niebezpieczne i przebiegłe
zwierzę. Gryzoń wraz z  agresywną  grupą przyjaciół
mieszkających w kanałach, myślą, że ludzie potrafią
tylko i wyłącznie krzywdzić, porzucać i ranić 
zwierzęta.

     W trakcie seansu z pewnością nie będziecie się
nudzić - wręcz przeciwnie - dostarczy Wam sporo
dobrej zabawy. Taką opinię potwierdzą uczniowie klas
piątych, którzy wybrali się do kina w Knurowie wraz ze
swomi wychowawcami.

Sądzę że ZDECYDOWANIE warto obejrzeć ten film z
kilku powodów:

1.  Jest wspaniałą rozrywką zarówno dla dzieci, jak i
dorosłych.

2.  Na pewno spodoba się wszystkim miłośnikom
zwierząt (ale nie tylko).

3.  Pomimo pozornie błahego i lekkiego tematu w
zachowaniu zwierząt możemy zobaczyć swoje
reakcje w pewnych sytuacjach i wyciągnąć z nich
wnioski.

4.  Ten film jest naprawdę wyjątkowy o czym warto się
przekonać samemu wybierając się do kina.

Polecam,
Agata Szuścik, klasa V B

www.filmweb.pl
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      Czy konkurs przedmiotowy
to wystarczający powód by
przeczytać książkę spoza spisu
lektur szkolnych? Z pewnością!
Właśnie w taki sposób
dowiedzieliśmy się o książce pt.
"Fotel czasu" Anny
Czerwińskiej-Rydel.
    

     Zaprasazamy do zapoznania
się z jej opisem autortwa Sylwi
Długaj.

   
     Kto z nas nie marzył o przedmiocie, który zabierze nas w podróż w czasie? Co mogłoby to być? Czapka?
Samochód? Magiczny pył? W książce Katarzyny Czerwińskiej-Rydel taką rzeczą jest.. fotel.
     "Fotel czasu" to książka opowiadająca historię chłopca o imieniu Aleksander. Chłopcu urodził się brat, a on z powodu choroby musi wyjechać do babci.

Aleksander bardzo lubi swoją babcię – Izię. W jej domu znajduje się rzecz niezwykła - fotel pra pra pra pra dziadka Olka - hrabiego Aleksandra Fredry. Nasz

bohater oddziedziczył imię po tym przodku. Okazuje się, że będzie mógł bardzo dokładnie poznać życie swojego sławnego dziadka..otóż za każdym razem gdy

usiądzie w starym fotelu, zostaje zabrany w magiczną podróż w przeszłość..

Książka ta to także prawdziwa kopalnia wiedzy na temat życia tego wybitnego pisarza. Najważniejsze z nich to:

Urodził się 20 VI 1793 w Surochowie

Syn Jacka i Marianny Fredrów
Miał dziewięcioro rodzeństwa
Hrabia herbu Bończa od 1822

Nigdy nie chodził do publicznej szkoły
W wieku 16 lat wstąpił do wojska
Był bardzo związany z miastem Lwów
W czasie powstania listopadowego, uciekając przed epidemią cholery wraz z żoną wyjechał do Wiednia, ale
w  1857 ponownie wrócili do Lwowa

Zmarł 15 VII 1876 roku

Sylwia Długaj, klasa V B

www.ceneo.pl
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www.piastusopole.szkolnastrona.pl

Dnia 24 listopada o
godzinie 17.00 w naszej
szkole odbędzie się
dyskoteka dla uczniów
Gimnazjum. Zabawa
potrwa do godziny 20.00
                                             
       Zapraszamy!

      
    ANDZREJKI–  to wieczór zabaw przypadający w nocy z 29 na 30 listopada, czyli w wigilię dnia świętego
Andrzeja (Święty ten jest patronem Szkocji, Grecji i Rosji.) 

JAK JE OBCHODZIMY?
     Obecnie andrzejki uważane są za ostatnią noc hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem.
Tradycją andrzejkowych nocy są wróżby. Dawniej miały one charakter matrymonialny i były przeznaczone
wyłącznie dla niezamężnych dziewczyn. Oczywiście wtedy wszystkie wróżby były traktowane bardzo poważnie,
dziś są wyłącznie formą rozrywki. Andrzejki są obecnie doskonałą okazją do spędzenia czasu w gronie przyjaciół
i wspólnej zabawy. Z tej okazji w wielu miastach organizowane są tematyczne imprezy.

ZABAWY TRADYCYJNE:
- losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka
z czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.
- wylewanie wosku na zimną wodę.
- przebijanie serc np. dziewczyna musi przebić serce, na którym są napisane imiona chłopców, w te które trafi z
tym weźmie ślub.
- dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta oznaczające wybranych chłopców i czekały którą zje jako pierwszą.
- wróżenie z kapusty.

Ciekawostka!
W Szkocji obchodzony 30 listopada dzień świętego Andrzeja jest świętem narodowym.

                                                                      Informacje na temat Andrzejek zebrała Julia Golasz, klasa VI A

www.piastusopole.szkolnastrona.pl



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 2 11/2016 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNiecodziennik

                       ... z uśmiechem!

Nauczyciel na lekcji matematyki:
 - Maryno, skoro w jednej dłoni mam 9 jabłek, a w drugiej mam 7 jabłek to znaczy, że...?
 Maryna odpowiada: 
 - To znaczy, że ma pan bardzo duże dłonie, proszę pana.

Mały Jaś z triumfem woła do ojca:
 - Tata, ja już umiem pisać!
 - To świetnie. A co napisałeś?
 - Skąd mogę wiedzieć, skoro nie umiem jeszcze czytać.

Dzieci w szkole sprzeczają się, które z nich ma mniejszego dziadka:
 1. Mój dziadek ma 100cm wzrostu!
 2. A mój ma tylko 50cm.
 3. A mój - mówi Jasio - leży w szpitalu, bo spadł z drabiny jak zrywał jagody.

Pij mleko - nie skazuj krów na bezrobocie...

Martyna Paleczek, klasa VI A

www.dbi2015.blogspot.com www.dbi2015.blogspot.com
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