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Dzień Niepodległości
11 listopada mija 98 lat, odkąd nasz kraj po wielu latach niewoli i nieistnienia, powrócił na arenę międzynarodową.
Dzięki staraniom wybitnych mężów stanu, jak Ignacy Jan Paderewski, dowódców, jak Józef Piłsudski, czy
polityków, jak Ignacy Daszyński, Polska znów pojawia się w Europie. 

Jak to się stało, że właśnie 11 listopada obchodzimy nasz Dzień
Niepodległości? Czy jest to, jak w wielu krajach, Dzień Weterana i
Kombatanta?

Nasza Niepodległa 
Odpowiedź na te pytania jest prosta, nawet jeśli nie jesteśmy
wyjątkowymi znawcami historii. 11 listopada to dzień, w którym
pamiętamy o momencie wskrzeszenia Polski po 123 latach
zaborów i niewoli. 
10 listopada 1918 roku Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy z
więzienia w Magdeburgu. Witały go, jako wodza i jednego z
konstruktorów polskiej niepodległości,  tłumy ludzi. 
Właśnie 11 listopada Rada Regencyjna, tymczasowo rządząca w
Polsce, powierzyła Józefowi Piłsudskiemu władzę zwierzchnią
nad wojskiem, a dzień później otrzymał misję utworzenia
polskiego Rządu Narodowego. 
Po stu dwudziestu trzech latach Polska znów zaczęła
oddychać... 
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Ślubowanie klas
pierwszych

Nowy Samorząd
Uczniowski

12 paździer-
nika 2016 r.
 w naszej
szkole

 jak co roku,
odbyło się
uroczyste 
ślubowanie
uczniów
pierwszych
klas. Pani
Dyrektor
wygłosiła
przemowę
skierowaną do
dzieci. 

Chór pod kierunkiem Pani Barbary
Czarny – nauczycielki muzyki,
specjalnie z tej okazji odśpiewał
hymn państwowy oraz szkolny.
Pierwszoklasiści byli bardzo
podekscytowani tym dniem, nie
mogli się doczekać, kiedy staną się
prawdziwymi uczniami naszej
szkoły. Do pasowania pani
Dyrektor użyła dużej kredki. Po
oficjalnej części była część
artystyczna, w której każda z klas
pierwszych wykonała piosenkę. 

Po uroczystości wszystkie dzieci
rozeszły się do swoich klas na
poczęstunek. W salach uczniowie
dostali: dyplomy,  legitymacje
szkolne oraz odblaskowe worki.
Nasi najmłodsi koledzy są bardzo
szczęśliwi, że wreszcie stali się
pełnoprawnymi uczniami naszej
Szkoły.

Basia i Weronika

.

12 października
w naszej szkole
odbyły się
wybory do
samorządu
szkolnego.
Kampania
wyborcza trwała
cały tydzień.
Kandydaci
rozwieszali
plakaty z
programem,
byśmy mogli
zdecydować,
który podoba

nam się
najbardziej. W
tym roku o
funkcję
przewodniczącego
szkoły ubiegali
się: Karolina z
6C, Sebastian z
6B, Kasia z 5C,
Szymon z 5B,
Maciej z 5B i
Julia z 5A. Dziś
mogliśmy
zagłosować na
wybranego
kandydata.

Przed samymi
wyborami odbył
się apel, kiedy
wszyscy
zaprezentowali
swoje pomysły,
jak w naszej
szkole może
być weselej i
ciekawej.
Największy
aplauz zdobył
Szymon z 5B,
przełożyło się to
na oddawane
głosy, bo to

on
został przewodniczącym
w roku
szkolnym
2016/2017. Jego
zastępcy to
Kasia z 5C i
Julia z 5A.
Gratulujemy im
zwycięstwa.
Liczymy na
to, że spełnią
przynajmniej
część swoich
obietnic
wyborczych!.

.
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Jesteśmy w programie Wars i Sawa!

DZIEŃ KULTURY ANTYCZNEJ

24.09.2016 r.
Gimnazjum nr
14 i Fundacja
Lego I Adiutrix
zorganizowały
Dzień Kultury
Antycznej,
festyn
popularyzujący
wiedzę o historii
i kulturze
starożytnej.
Skierowany był
nie tylko do
uczniów, ich
rodziców

i nauczycieli, ale
także do całej
społeczności
lokalnej.
Patronat nad
imprezą objęła
Burmistrz
Dzielnicy
Ochota - Pani
Katarzyna
Łęgiewicz. 
W programie
imprezy znala-
zło się wiele
atrakcji. 
Ważnym

punktem
programu
była prezentacja
przedstawień
teatralnych 
w ramach
Pierwszego
Festiwalu
Twórczości
Dziecięcych
Zespołów
Teatralnych
"W kręgu
kultury
antycznej". 

Naszą szkołę
reprezentowała
grupa teatralna
pod kierunkiem
Pani Beaty
Dudziak -
Tomaszek.

.

21 października  w Centrum Nauki
Kopernik kolejne szkoły
wspierające uzdolnionych odebrały
Certyfikaty WARS i SAWA oraz
Honorowe Wyróżnienia „Szkoła z
pomysłem” Prezydenta m.st.
Warszawy.
Do programu WARS i SAWA
dołączyły 24 szkoły.
Zgodnie z procedurą szkoły po 3
latach od uzyskania Certyfikatu
WARS i SAWA mogą ubiegać się o
jego przedłużenie na czas
nieokreślony, po przeprowa-dzeniu
w szkole wewnętrznej ewaluacji
programu wspierania uzdolnionych.
Bezterminowy Certyfikat został
przyznany 24 szkołom.
Naszą szkołę reprezentowały: dyr.
R.Wrotniak, Z.Sołtys  oraz
uczennice Antonina i Anna.

1 listopada
Wszystkich
Świętych

2 listopada
Zaduszki

5 listopada
Dzień Postaci 
z Bajek

11 listopada
Święto
Niepodległości

18 listopada

Urodziny
Dziadka Mroza

21 listopada
Światowy Dzień
Życzliwości

25 listopada
Dzień bez Futra 

29 listopada
Andrzejki

Listopadowy
kalendarz świąt

.
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Sportowa jesień

Biegi
przełajowe 
i turniej
unihokeja to
wydarzenia
sportowej
jesieni w
szkole.

Także i w tym
roku biegi
przyniosły nowe
powody do
dumy. Aura
dopisała, a
najszybsi
postarali się
wspaniale. U
boku trenują-
cych kolegów
wypadli
znakomicie. 

27 września  10
chłopców i 10
dziewczyn  z
klas piątych i
szóstych brało
udział w
indywidualnych
biegach
przełajowych.  .
Do
Warszawskiej
Olimpiady
Młodzieży
awansowało
troje uczniów:
Oliwia i Bartosz

Engelard oraz
Maciej Pluta.
Mimo że nie
jesteśmy szkołą
sportową, nasi
reprezentanci
zajęli wysokie
miejsca.
Gratulujemy
sportowcom
tego sukcesu i
życzymy
dalszych
osiągnięć.

.

.

.
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W każdym z nas drzemie jakiś talent. 
Nasi wuefiści odkrywają sportowe gwiazdy.

Sportowe życie
w naszej szkole
tętni mocno.
Jesienne
rozgrywki w
unihokeju
zaangażowały
wszystkie klasy
od 4 do 6. Pan
Piotr Pązik
sprawnie
poprowadził
turniej, 

klasyfikacja
trzymała w
napięciu do
końca, wyło-
niono najlep-
szych strzelców
i najskutecz-
niejsze
zespoły. 
Sport wychowu-
je i łączy, co
sprawdzamy w
naszej szkole
codziennie.
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Na lekcjach przyrody nie tylko czytamy mapy i książki, oglądamy filmy i wykonujemy doświadczenia.
Lekcje przyrody to także trening wyobraźni

Nasze ulubione zwierzęta

. .

.

Uczniowie klas 5 w ramach lekcji
przyrody mieli za zadanie wykonać
zwierzęta, które ich fascynują i
interesują. Do wykonania prac
dzieci użyły wiele elementów
przyrodniczych. Zobaczcie sami,
że ich twórcy są prawdziwymi
artystami!

.

.

.

Prace
wyróżniały się
niezwykłą
pomysłowością.
Materiały do
wykonania
zwierzaków są
często
zaskakujące,a
przez to
naprawdę
piękne.Brawo
artyści! ..
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Ciekawostki Ciekawostki

Ciekawostki z historii przyznawania 

Nagrody Nobla

Dodatkowy Księżyc?
W 1986 roku Duncan Waldron odkrył asteroidę
krążącą wokół Słońca po eliptycznej orbicie i
naśladującą ziemską rotację. Jako że sprawiała
wrażenie podążającej za Ziemią, nazywano ją czasem
Drugim Księżycem. Od tamtej pory odkryto jeszcze co
najmniej trzy podobne obiekty.

Lekkie planety…?
W szkole zapewne obiło ci się o uszy, że istnieją
planety gazowe, ale czy wiedziałeś, że np. taki Saturn
mógłby dryfować w wodzie? Gęstość planety wynosi
0,687g/cm3, natomiast wody 0,998g/cm3. Saturn byłby
więc świetną kaczuchą w największej wannie
wszechświata.

Gwiazdy na fladze
 Unii Europejskiej…?
Gwiazdy symbolizują dwanaście
 krajów które jako pierwsze były w Unii
Europejskiej są to:
Belgia,Holandia,Luksemburg,Francja,Niemcy,
Włochy, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Hiszpania
oraz Portugalia.

Pamięć złotej rybki…?
Czy wiesz, że pamięć złotej rybki twa zaledwie… trzy
sekundy? To jest nie do pomyślenia!

Najstarszy kot świata…?
Najstarszy kot jaki kiedykolwiek stąpał po świecie–
miał 38 lat i 3 dni! 
Czyli była to średnia życia człowieka w XIX wieku!

Najmłodszy Noblista: 
Malala Yousafzai - 17 lat, nagroda pokojowa, 2014

Najstarszy Noblista: 
Leonid Hurwicz:  90 lat, nagroda w dziedzinie ekonomii,
2007

Maria Skłodowska-Curie 
jest jedyną kobietą, która dwukrotnie została
nagrodzona Nagrodą Nobla.  

Otrzymali ją również: jej mąż Piotr Curie 
oraz córka  Irène Joliot-Curie.

. .
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Młodzi literaci
Pół godziny

Chemia:Ben Feringa, Jean-Pierre Sauvage, Fraser
Stoddart - za "zaprojektowanie i syntezę maszyn
molekularnych".
Fizjologia lub medycyna:Yoshinori Ōsumi - za
"odkrycia dotyczące mechanizmów autofagii".
Literatura- Bob Dylan:Największym chyba
zaskoczeniem dla obserwatorów jest przyznanie
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Bobowi Dylanowi
- legendarnemu muzykowi. W uzasadnieniu
powiedziano, że nagroda trafiła do niego za "tworzenie
nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej
tradycji amerykańskiej pieśni".
Pokojowa Nagroda Nobla:Juan Manuel Santos -
kolumbijski polityk, dziennikarz, działacz. Od 2010
roku prezydent tego kraju. Nobla dostał za
"porozumienie pokojowe z FARC".
Ekonomia:Oliver Hart, Bengt Holmström - za "wkład w
teorię kontraktu".
  

Nagroda Nobla wręczana jest do 1901 roku.
Ustanowiona została przez Alfreda Nobla, wynalazcę
dynamitu, który całą swoją fortunę przekazał w
dyplomowanie Szwedzkiej Akademii Nauk i polecił
nagradzać ludzi wybitnych w dziedzinie: fizyki, chemii,
fizjologii lub medycyny, literatury i pokoju. W 1968 roku
doszła do tego szósta dziedzina - ekonomia. 
Na liście nagrodzonych Nagrodą Nobla znajduje się już
blisko 900 osób ( lub instytucji ). W 2016 roku do
zaszczytnego grona dołączyli kolejni.
Oto pełna lista tegorocznych noblistów:
Fizyka: Duncan Haldane, John M. Kosterlitz, David J.
Thouless - otrzymali nagrodę za "teoretyczne odkrycia
topologicznych przejść fazowych i topologicznych faz
materii"

.

Pędziłam. Wdech, wydech, wdech. I tak przez cały czas... Wiedziałam, że
mam tylko pół godziny, byłam tego świadoma, aż zbyt świadoma.
 Biegłam przez las, jesień rozpoczynała  już swe rządy. Drzewa wokół
mnie przybrały różne barwy. Mimo iż to było tylko pół godziny, raz na
dzień cieszyłam się, że mogę wyjść, a moje oczy mogą odpocząć od
białego koloru. 
Nadal miałam na sobie dziwny strój, jaki musiałyśmy nosić w mieście.
Biała tunika i materiałowe spodnie, do tego każda kobieta miała obowiązek
nosić białą chustę owiniętą wokół głowy. Moja prawie spadła w biegu, a ze
względu na gałęzie na tunice i spodniach pojawiły się rozdarcia. Ale
pędziłam dalej. 
W oddali majaczył mi mały drewniany mostek. Przyśpieszyłam. 
To była najtrudniejsza część wędrówki, nikt oprócz mnie się tam nie
zapuszczał. Dobiegałam, zebrałam całą siłę w nogach i skoczyłam. Udało
mi się przeskoczyć wielką dziurę w moście. Upadłam. Teraz całe moje
ubranie było zabłocone. Ale podniosłam się i popędziłam dalej. 
W końcu miałam tylko pół godziny.   

Tosia 6a

.

Nagrody Nobla 
przyznane przez Szwedzką Akademię Nauk oraz

Komitet Noblowski w roku 2016

.

.
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