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Obchody Święta Niepodległości

Szlachetna Paczka

   
     Okres świąteczny w naszej szkole tradycyjnie rozpoczynamy od
przygotowania paczek dla potrzebujących rodzin. W tym roku Samorząd
Uczniowski SP ZNP organizuje Szlachetną Paczkę dla rodziny pani Ani,
która samotnie wychowuje dwóch synków i dla rodziny pani Aleksandry,
która wychowuje sama czworo dzieci, w tym dwoje chorych. Potrzeby
rodzin to rzeczy podstawowe: żywność, chemia, przybory szkolne, ubrania i
buty.       
     Dzieci oczywiście mają też swoje świąteczne marzenia, które postaramy
się spełnić :)
    Wszystkie informacje znajdują się na tablicy SU na parterze. Dyskutujcie
w klasach, w czym moglibyście pomóc.  SU liczy na Was! Sprawmy, by
świat był bardziej szlachetny! 

                                                            Opiekunowie SU
                                                            Beata Chmurska
                                                            Jolanta Stępień

   11 listopada to ważna data dla wszystkich Polaków. Jest ona symbolem miłości do Ojczyzny i walki o
wolność. Święto to skłania nas do refleksji nad tym, jak ważna jest wolność i niepodległość. Celem
upamiętnienia tej rocznicy, uczniowie klasy V B przedstawili wzruszającą lekcję historii.
   Uroczysta akademia z okazji dziewięćdziesiątej ósmej rocznicy odzyskania niepodległości odbyła się
10 listopada. Podczas apelu nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych. Dzięki wspaniałym aktorom,
nauczycielom i chórowi przenieśliśmy się o ponad dziewięćdziesiąt lat do okresu pierwszej wojny
światowej. Sto dwadzieścia trzy lata wcześniej Polska została podzielona między trzech zaborców. Po
jakimś czasie zaborcy skłócili się, wybuchła I wojna światowa. Polacy stojący po różnych stronach
musieli ze sobą walczyć.
   Były to bardzo trudne i ciężkie czasy, ale w końcu odzyskaliśmy niepodległość. Pozostaje nam
dziękować naszym pradziadkom za wolność tego kraju.

                                                                                                            Jan Sobczyński
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Andrzejki

           Dorota Gellner 
           
           Wieczór andrzejkowy

          Świeca marszczy
          złoty nos.
          Z każdej strony
          kapie wosk.
          Cienie tłoczą się co krok,
          już w pokoju straszny tłok!
          Cienie tu
          i cienie tam-
          pewnie przyszły
          wróżyć nam.
          Już się pchają na firanki
          cienie-czarne wycinanki.
          Już rozsiadły się na ścianach:
          czarny zamek,
          czarna brama.
          I już skrzypią na tapecie
          czarne koła przy karecie.
          Czarny paź
          przed bramą staje,
          czarną różę
          nam podaje.
          Kto ją weźmie?
          Ja czy t y?
          Komu z nas się spełnią sny?

                                                            

Andrzejki to tradycyjne, ludowe, magiczne wróżby odbywające się
wieczorem 29 listopada, czyli w wigilię św. Andrzeja. Dziewczęta wylewały
roztopiony wosk na wodę, a z kształtów jakie zastygając przybierał,
wnioskowały, kto będzie przyszłym mężem lub jak będzie wyglądał.
Obyczaj wróżebny wiąże się ze znaczeniem imienia Andrzej - oznaczał
męża lub mężatkę, a więc święty Andrzej był traktowany jako rozdawca
mężów. Z tym wiąże się jedno z przysłów: "Na świętego Andrzeja dziewkom
z wróżby nadzieja". 

Dawniej i dziś wróży się też z butów. Aby dowiedzieć się, która Panna
najwcześniej wyjdzie za mąż, ustawia się buty jeden za drugim. Właścicielka
tego buta, który pierwszy dotrze do drzwi, pierwsza stanie przed ołtarzem.
Współcześnie w tej zabawie biorą udział też chłopcy. Kolejny pomysł na
andrzejkowe wróżby również jest związany z małżeństwem. Wypisujemy na
papierowym sercu imiona chłopców (wersja dla dziewcząt) lub dziewcząt
(wersja dla chłopców). Następnie chłopak lub dziewczyna przekłuwa serce
szpilką, patrząc od niezapisanej strony. Imię, które zostało przekłute, będzie
nosić przyszła żona lub mąż.

Są też przysłowia dotyczące pór roku i przyrody:
"Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży",
"Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę rolę moczy, suszy",
"Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja" czy
"Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja".

Wróżby andrzejkowe były też tematem utworów literackich, jak np. w
wierszu Doroty Gellner pod tytułem "Wieczór Andrzejkowy".

                                                                         Zofia Bogołębska
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Mikołajki w Polsce i na świecie

Każdy powód jest dobry, aby otrzymać prezent! Właśnie zbliża się 6 grudnia-
MIKOŁAJKI, więc szykujcie się!
  Dzień ten obchodzony jest na cześć słynącego z dobrych uczynków
biskupa z Miry. Tradycja świętego Mikołaja obchodzona jest nie tylko w
Polsce, ale również na całym świecie.
  Obecnie zwyczaj wręczania sobie prezentów z okazji mikołajek obecny jest
na każdej szerokości geograficznej.
W Hiszpanii dzieci otrzymują prezenty od świętego Mikołaja, jak u nas –
szóstego grudnia, w puste skarpety, które wieszają przy łóżku lub przy
kominku. Podobny zwyczaj panuje w Anglii z tą różnicą, że święty
odwiedza dzieci w Wigilię.
U Belgów Mikołaj zjawia się już 5 grudnia, napełniając prezentami
wystawione przez dzieci buty i koszyki. Według ich tradycji wokół domu
rozkłada się siano, marchew i ziemniaki, którymi ma się posilić koń
świętego.
Czechy i Słowacja – tu Mikołaj pojawia się, jak w Polsce, szóstego grudnia.
Święty w towarzystwie anioła i czarta, zsuwa się po złotej nici, rozciągniętej
między niebem i ziemią.
W USA Dzień Biskupa Mikołaja obchodzony jest przez wiele kościołów i
wspólnot, które posiadają holenderskie, niemieckie lub ukraińskie korzenie.
Przypada on na adwentową niedzielę najbliższą 6 grudnia. Dzieci w Stanach
również piszą listy do świętego i umieszczają je w zawieszanych na
kominku skarpetach. Święty Mikołaj przychodzi do każdego domu, zbiera
listy i napełnia pończochy upominkami.
Wizerunek niemieckiego Mikołaja najbardziej przypomina pierwowzór. Stary
biskup z brodą podróżuje przez kraj na ośle lub w saniach zaprzęgniętych w
renifery, rozdając dzieciom prezenty. Wieczorem, poprzedzającym jego
wizytę, dzieci umieszczają listy wraz z marchewkami lub innymi potrawami
na talerzu albo w butach. W nocy Sankt Nikolaus idzie od domu do domu
niosąc książkę, w której przez cały rok notowane są uczynki wszystkich
dzieci. Jeżeli były dobre, zostają nagrodzone cukierkami, orzechami
i owocami. Niegrzeczne dzieci znajdą ziemniaki, węgiel lub rózgi.

Za naszą wschodnią granicą święty Mikołaj nazywany jest Dziadkiem
Mrozem i odwiedza dzieci dopiero w Nowy Rok.
W Holandii święty, zwany  Sinterklass, przypływa 5 grudnia na statku z
Hiszpanii, rozdając najmłodszym czekoladowe litery. Charakterystyczną
cechą holenderskiego Mikołaja jest czarny strój (ubrudzony sadzą z
komina).
We Włoszech upominki przynosi wiedźma Befana - odziana w obdarte szaty
staruszka o charakterystycznym zakrzywionym nosie. Latająca na miotle
czarownica, w święto Trzech Króli wrzuca prezenty przez komin.
Pozostawione na stole mandarynki i kieliszek wina mają spowodować, że
Befana będzie bardziej łaskawa.
We Francji świętego Mikołaja zastępuje Pere Noel - dziadek z białą brodą,
którego imię oznacza: "bożonarodzeniowy ojciec". Jest to postać zupełnie
świecka, nie nawiązująca do świętych katolickich czy anglosaskich.
Ze Szwecji święty Mikołaj zniknął w czasach reformacji w XVI w., kiedy to
walczono z kultem świętych. Miejsce biskupa zajął karłowaty skrzat
Jultomte, który w Wigilię wręcza prezenty grzecznym dzieciom.
Jak widać, zwyczaj wręczania sobie upominków z okazji mikołajek jest
powszechny na całym świecie. A Wy kultywujecie te tradycję? Wolicie
prezenty dawać, czy otrzymywać?
                                                                       
                                                                      Aleksandra Maciak
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         Magia i czary na lodzie Świąteczne ozdoby

   

Tego roku po raz kolejny zagościła w Łodzi rewia na lodzie Disney'a  -
„Holiday on ice”. Jak zwykle magiczne i niezwykle fascynujące przygody
bohaterów ze znanych wszystkim dzieciom i dorosłym bajek, przeniosły
widzów do świata baśniowych czarów. Widowisko dodatkowo było
wyjątkowe, ponieważ zbiegło się z jubileuszem 25-lecia tej rewii oraz stulecia
wytwórni filmów Disney'a.
    Publiczność z zapartym tchem podziwiała Myszkę Miki, Kaczora
Donalda, księżniczki Disney'a i wielu innych bohaterów kreskówek w
kolorowej oprawie. Niezwykłych wrażeń dostarczyli widzom również
światowej sławy łyżwiarze, energiczna choreografia oraz piękna, pełna magii
i czarów scenografia.
    Widowisko to z pewnością dla całej rodziny jest niezwykłą przygodą.

                                                                               Aleksandra Maciak 

   Masa porcelanowa to niezwykle efektowna i prosta w wykonaniu masa
plastyczna do tworzenia rozmaitych dekoracji świątecznych. Nie trzeba jej
wypiekać jak masy solnej, a barwą, delikatnością i przenikalnością światła
przypomina prawdziwą porcelanę.

Składniki:
- 300 ml kleju wikol,
- 300 ml mąki ziemniaczanej,
- dwie łyżki soku z cytryny,
- dwie łyżki oliwki.

    Do miski wsyp mąkę ziemniaczaną, a następnie wlej klej. Dodaj dwie łyżki
soku z cytryny i dwie łyżki oliwki. Wszystko wymieszaj. Następnie ugniataj
ciasto w rękach. Po kilku minutach masa porcelanowa jest gotowa do
tworzenia dekoracji. Niestety, szybko wysycha, więc schowaj ją do
foliowego worka. Ciasto należy rozwałkować i używając foremek można
tworzyć kształty. Do wycięcia otworów na zawieszki można użyć słomki do
napojów. Gotowe ozdoby z masy porcelanowej susz na kartce przez 12
godzin.
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Jedyna taka noc...
     
     JAK KOLORY NA NAS WPŁYWAJĄ?

Kolory mają na nas ogromny wpływ. Bardzo ważne, by nasz pokój był w
takiej barwie, która nie wpłynie negatywnie na nasze samopoczucie. Jeśli
kolor jest nieodpowiedni do danego pomieszczenia, możemy być drażliwi lub
zbyt pobudzeni. Warto więc dowiedzieć się czegoś więcej o właściwościach
poszczególnych barw.

BIAŁY - kolor symbolizujący święto. W pomieszczeniu łagodzi emocje,
tworzy iluzję przestronności. 

CZARNY - barwa najczęściej kojarzona z nocą i śmiercią. Sprawia, że pokój
wydaje się mniejszy niż jest w rzeczywistości, powoduje ponury nastrój. 

ŻÓŁTY - kolor nadziei i radości, kojarzony z latem i słońcem, który ułatwia
przyswajanie wiedzy oraz sprawia, że czujemy się swobodnie. 

POMARAŃCZOWY - piękna barwa, którą wykorzystuje mnóstwo
restauracji. W pomieszczeniu z dużą ilością tego koloru, zaczynamy czuć...
głód. 

CZERWONY - kolor działający jak kawa - pobudza nas. Zachęca też do
pozytywnego myślenia. 

FIOLETOWY - barwa kojarzona z magią i kosmosem. Pobudza ona naszą
wyobraźnię. 

NIEBIESKI - wspaniały kolor morza, oceanów i nieba, który nas uspokaja,
sprawia, że jesteśmy mniej zestresowani i głodni. 

ZIELONY - kolor wiosny oraz przyrody. W zielonym pomieszczeniu czujemy
się spokojniejsi. 

BRĄZOWY - barwa wzmagająca skłonność do skrywania własnych emocji.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z potęgi, jaką mają poszczególne barwy.
Kolory istotnie wpływają na nasze emocje, zdrowie i zachowanie. Każdy z
nas ma swój ulubiony kolor. Jaki jest wasz?
    

                                                       Weronika Pietrasik

Superksiężyc, zwany także superpełnią, mogliśmy zaobserwować na niebie
14 listopada. To zjawisko jest połączeniem perygeum i pełni. Perygeum to
czas, w którym księżyc znajduje się najbliżej Ziemi, a tego dnia był aż o 14
procent bliżej nas. Stał się również jaśniejszy o całe 30 procent. W wielu
krajach  wykonano wspaniałe zdjęcia. Niestety, chmury na listopadowym
niebie nad Łodzią zasłoniły nam widok. Szkoda, to był pierwszy
superksiężyc od prawie 70 lat. Na szczęście, miłośnicy astronomii w
Małopolsce mogli się cieszyć, bo dla nich chmury były łaskawsze. Po tym
zdarzeniu w pamięci pozostaną nam jedynie zdjęcia, ale pocieszenie można
znaleźć w tym, że następnym razem, za 18 lat, może uda nam się zobaczyć
to zjawisko. 

                                                                       Weronika Pietrasik
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Nasze pasje

     Moje zainteresowanie końmi zaczęło się, gdy miałam 3 lata i tak już zostało do dziś. Kiedyś
jeździłam w Łódzkim Klubie Jeździeckim, który znajdował się w Łagiewnikach, ale było tam za daleko,
więc teraz jeżdżę w stajni Wiki. Jest ona dosyć duża. W mig nauczyłam się jeździć konno. Mój ulubiony
koń to spokojny i grzeczny wierzchowiec, o pięknej, kasztanowej maści. Nazywa się Gratka.Przy koniu
nie wolno krzyczeć i go drażnić oraz przechodzić pod lub za nim. Tych czynności nigdy nie róbcie,
kiedy jesteście w pobliżu koni, ponieważ mogą się zdenerwować i przez przypadek was kopnąć. 
     Jeśli chcielibyście poczęstować konia czymś dobrym, to na pewno nie dawajcie mu cukierków,
kanapek czy frytek, ponieważ może to spowodować kolkę, a nawet śmierć tego zwierzęcia. Z
pewnością możesz mu dać świeże jabłka lub marchewki, paszę dla koni, siano, trawę oraz specjalne
smakołyki, które można kupić w sklepie. 
     Konie to moja wielka pasja, uważam, że koń został stworzony dla człowieka, a człowiek dla konia!
Moja miłość do koni jest nie do opisania! Może i Wy polubicie konie...?  
                                                       
                                                                                                           Gabrysia Zawisna

 
     Warszawa to piękna stolica Polski, przez którą płynie Wisła. Jest to największe polskie miasto
położone w centrum kraju, na Mazowszu. Mieszka tam mnóstwo ludzi, w 2016 roku miało  1 748 916
mieszkańców. To właśnie tutaj znajduje się siedziba Prezydenta, Sejmu i Senatu! Herbem Warszawy
jest syrenka trzymająca w rękach miecz i tarczę, które symbolizują gotowość do walki.  Powstanie
Warszawy wiąże się z legendą o Warsie i Sawie, którzy ugościli księcia, gdy ten się zgubił podczas
polowania. Na znak wdzięczności za nocleg i miłą gościnę, książę nadał tereny Warsowi i jego żonie.To
właśnie od ich imion pochodzi nazwa stolicy. 
      W Warszawie znajduje się wiele zabytków i placówek kulturalnych. Na szczególną uwagę
zasługują, m. in.: Zamek Królewski, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Stadion Narodowy czy
Centrum Nauki Kopernik. Zamek Królewski był siedzibą książąt i króla, a obecnie pełni funkcję
muzeum. Podczas II wojny światowej został zniszczony, ale później udało się go odbudować. Łazienki
Królewskie z kolei były letnią rezydencją króla Augusta Stanisława Poniatowskiego. Składają się z wielu
przepięknych pałaców i zachwycających ogrodów. Można tu odpocząć, obserwując przyrodę. Pałac
Kultury i Nauki to jeden z bardziej charakterystycznych budynków Warszawy, którego budowa
rozpoczęła się 1 maja 1952 roku i trwała przez 3 lata. Znajduje się na Placu Defilad 1. Jest uznawany
za najwyższy budynek w Polsce, gdyż jego wysokość wynosi 237 metrów. Stadion Narodowy został
zbudowany na Mistrzostwa Europy UEFA Euro 2012. Od tej pory miejsce mają tu rozmaite wydarzenia,
m. in mecze piłki nożnej czy koncerty różnych artystów. Centrum Nauki Kopernik to fantastyczne
miejsce! Można tu zobaczyć i wykonać bardzo ciekawe doświadczenia. 
     Warszawa jest nie tylko pięknym, ale też bardzo ciekawym miastem. Liczne atrakcje ściągają tu co
roku mnóstwo turystów, nie tylko z Polski. Zachęcamy Was serdecznie do odwiedzenia i poznania
naszej stolicy. 

                                                                                                   Hania Szpilka, Natalia Sujecka

                      Kącik podróżnika
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W świecie książki

Karlsson z dachu

Potworna

   

    Książka pt. „Karlsson z dachu’’ opowiada o małym chłopcu, który mieszka w Szwecji, a nazywany
jest Braciszkiem. Braciszek spotyka pewnego dnia tęgiego, niskiego jegomościa, który nazywa się
Karlsson i mówi, że jest ,,w miarę tęgim mężczyzną w najlepszych latach”. Ocenia siebie samego jako
najlepszą osobę na świecie i niezbyt przejmuje się Braciszkiem. Zwykła historyjka – pomyślelibyście.
Otóż nie. Ten Karlsson, nie jest zwykłym Karlssonem. Gdzie mieszka i dlaczego zabawy z nim są tak
zabawne – dowiecie się, jeśli przeczytacie tę książkę. 
    Piękna, pełna poczucia humoru książka autorstwa Astrid Lindgren. Naprawdę polecam.
   
                                                                                                           Jan Sobczyński

     Kymera nie jest normalną dziewczynką. Ma ogon węża, oczy kota i skrzydła ogromnego kruka.
Taką stworzył ją Ojciec. Tak przynajmniej go nazywa. Kiedyś była normalnym człowiekiem, ale z
tamtego życia pamięta jedynie urywki. Dziewczyna mieszka niedaleko miasteczka Bryre, gdzie ludzie
żyją w strachu przed czarnoksiężnikiem. Przez niego dziewczyny chorują, a potem znikają bez śladu.
Do tego Kymera została stworzona. Ma ratować dziewczyny z Bryre, przetrzymywane w więzieniu
czarnoksiężnika. Kymera może działać tylko pod osłoną nocy. Ludzie nie mogą zobaczyć jej
odmienności. Niestety, dziewczynę wszystko w miasteczku ciekawi. Stara się obserwować ludzi i ich
zachowania. Przez to dowiaduje się różnych informacji. Jednak coś tu nie pasuje... Czemu więzienie
znajduje się w środku miasta? Czemu Kymera nigdy nie widzi Ojca w swoich wspomnieniach z
dawnego życia? Czy ta misja jest słuszna? 
    ,,Potworna'' to porywająca książka, od której trudno się oderwać. To wyjątkowo ambitna i pomysłowa
opowieść o bohaterce innej niż wszystkie. Autorką jest MarcyKate Conolly, a ta książka jest jej
debiutem literackim. Zachęcam was bardzo do przeczytania. Mam nadzieję, że się wam spodoba. 
  
                                                                                                      Weronika Pietrasik

ODPOWIEDZI DO JESIENNEJ KRZYŻÓWKI
1. kot    2. lodowiec     3. kalafior     4. rower     5. wrzesień     6. szkoła     7. lew     8. abecadło
10. lipca     11. gibon     12. ścianka     13. wakacje     14. igła     15. plecak
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