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Święto to obchodzimy co
roku, aby uczcić
odzyskanie niepodległości
przez Polskę w 1918 roku.
W latach 1795-1918 nasz
kraj był pod zaborami.
Przez 123 lata Polska nie
istniała na mapie Europy.
Polskie ziemie dostały się
na ten okres pod władzę
Rosji, Austrii i Prus.
Jedynym krajem, który nie
uznał rozbiorów Polski, było
Imperium Osmańskie, czyli
obecna Turcja. Narodowe
Święto Niepodległości

jest świętem państwowym i
zostało ustanowione w 1937
roku. Święto to jest
obchodzone w całym kraju,
jednak najważniejsze
obchody odbywają się w
Warszawie, gdzie składane
są kwiaty pod pomnikiem
Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz przy
Grobie Nieznanego
Żołnierza.

Ela Reyes

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości. 

Święto Niepodległości 

Książkę napisali Joanna
Olech i Edgar Bąk. W
lekturze pod każdym
tematem znajdziemy
rysunek związany z
odpowiedzią. Książka mówi
o tym, że aby być patriotą,
nie trzeba bardzo się starać
i poświęcać dużo czasu,
ponieważ już uczenie się
lub szanowanie przyrody
sprawia, że stajesz się
społecznikiem. Lektura
zawiera też ciekawostki na
temat słowa "patriotyzm"
np. patriotyzm

nie ma koloru. Książka jest
bardzo poważnie napisana,
dlatego zachęcamy
wszystkich, którzy
zastanawiają się, co to jest
patriotyzm i nie wiedzą, jak
wytłumaczyć to dziecku.

Postanowiłyśmy zapytać
kilka osób, jak oni
rozumieją słowo
"patriotyzm".
Maja Halusiak: „Dla mnie
patriotyzm to niewstydzenie
się swojego państwa.”
Asia Kobiałka: „Dla mnie

patriotyzm to gdy osoba
mieszkająca w danym
kraju obchodzi święta
narodowe.”
Pani Monika: „Dla mnie
patriotyzm to szacunek do
symboli narodowych.”
Emilka Nuckowska: „Dla
mnie patriotyzm to pamięć
o zmarłych.”

Maya Monteiro, Natalia
Gromek

Do naszej biblioteki trafiła książka „Kto ty jesteś”. Skrywa ona wiele odpowiedzi na
pytania związane z patriotyzmem.

Nie ściągam – jestem patriotą

Świętujemy rocznicę ważnego wydarzenia w historii Polski. JZ
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Z jednej strony to
dobrze, bo będziemy
mieć więcej lat liceum i
lepiej przygotujemy się
do matury, z drugiej
strony trudno będzie
dostać się do dobrego
liceum, bo będzie
bardzo dużo chętnych.
Gdy pójdziemy do
siódmej i ósmej klasy,
będzie więcej nauki,
ponieważ przez dwa
lata przerobimy tyle, ile
obecni gimnazjaliści
przez trzy.
Zapytałyśmy niektóre
osoby z naszej klasy,
czy wolą iść do
gimnazjum

czy do siódmej klasy.
Zdaniem Oli lepiej jest
być w gimnazjum,
ponieważ nie podoba
jej się, że jesteśmy
klasą próbną, na której
wykonuje się
eksperyment.
Następna koleżanka
odpowiedziała, że
lepiej jest iść do
siódmej klasy, bp lubi
chodzić do szkoły
podstawowej. Zdania
są podzielone.
Czekamy na decyzję,
aby nie było siódmej i
ósmej klasy, bo jeśli
nie będzie gimnazjum,
to będą tylko dwa

następne lata w szkole
podstawowej, a trzeci
rok gdzieś ucieknie.
Będzie nam trudniej
dostać się do liceum.
Jesteśmy też ciekawi,
co się stanie z
naszymi
podręcznikami. Czy
dostaniemy jakieś inne
książki niż
teraźniejsze
gimnazjum i czy będą
płatne.

Maya Monteiro i
Natalia Gromek

Jak się czujemy, będąc pierwszą klasą, która nie idzie do gimnazjum?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba się długo zastanowić…

Ostatni rocznik

Oczywiście, teraz o
dawnej szóstej
przewracamy się
jeszcze na drugi bok.
Oprócz tego poranki
są jaśniejsze, przez co
możemy złapać
promienie słoneczne i
będziemy szczęśliwsi.
Nie zawsze jednak
potrafimy się do tego
dostosować; trudno
jest pojąć, która jest
godzina (niektóre

zegary mogą być
jeszcze
nieprzestawione), a to
może się wiązać z
problemem czytania
na przykład rozkładów
- sprawdzimy autobus
o 8:24, zamiast o 7:36.
Inną wadą jest jeszcze
ciemność we
wczesnych godzinach
popołudniowych. Już
niedługo, wracając ze
szkoły, będziemy

widzieli jedynie
ciemnicę. To sprawia
wrażenie późna i
szybciej chcemy
położyć się spać - tak
jak ja. Podsumowując,
czas zimowy ma
swoje wady i zalety.
Jednak czy nam się
podoba, czy nie, to i
tak musimy się
przestawić - i to jest
największe wyzwanie!
Miłosz Kaczmarek

W nocy z 29 na 30 października nastąpiła zmiana czasu. Pierwsze
skojarzenie: możemy dłużej pospać. Ale czy faktycznie jest to jedyny
skutek?

Czas to pieniądz?

Dużo osób ma z tym
problem, ale ja mam
na to odpowiedź.
Zamiast soku ze
sklepu zrób sobie
koktajl z owoców, np.
kiwi, ananasa, jabłka.
Nie kupuj słodkich
bułek, tylko wykonaj
samemu kanapkę, ale
pamiętaj, nie mieszaj
pomidora i ogórka,
ponieważ jest to
niezdrowe. Zainwestuj
również w
śniadaniówkę, bo w
niej możesz chować
owoce i inne
smakołyki, oczywiście
zdrowe. Raz na jakiś
czas możesz zjeść na
śniadanie coś
słodkiego, ale z
umiarem. Pamiętaj –
jedz zdrowo i pysznie.
Na takie śniadanie
można również zjeść
płatki musli, ale

nie takie z cukrem.
Jak chcesz zjeść coś
zdrowego, ale raczej
gorzkiego, możesz
zjeść gorzką
czekoladę, bo jest
dobra na myślenie.
Jeśli masz szczelną
śniadaniówkę, spakuj
do niej np. ananasa lub
gruszkę. Jeśli twoja
śniadaniówka ma
dziury, nie pakuj tych
owoców, ponieważ
wydziela się z nich sok
i wyleje się to z
twojego pudełka i
zaleje książki. Można
zrobić mieszankę
owoców, ale trzeba
uważać, bo są takie
owoce, że kiedy się je
zmiesza, źle smakują.
Można też zjeść na
śniadanie orzechy, ale
najpierw je obierz w
domu, bo chyba nie
będziesz ich jadł

w skorupach. Zjedz
również ciasteczka,
ale nie z proszku, tylko
takie domowe. Zrób je
ze zbóż, płatków
owsianych, dodaj
kawałki gorzkiej
czekolady lub orzechy
i inne bakalie. Warto
jeść zdrowe śniadania,
bo dodają siły do
myślenia.

Filip Andreiszyn

Jedni się smucą, inni weselą.

Świeże soki - hit naszej stołówki.

Jak zrobić śniadanie, żeby było zdrowo i smakowite.

Sposoby na pyszne śniadanie

Maya Monteiro

JZ
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Uczniowie klas
gimnazjalnych
chcieliby obejść ten
drażliwy temat, lecz
program nauczania
staje im na drodze.
Chemia, fizyka,
biologia, geografia - te
cztery nowe
przedmioty nadgorliwie
obniżają średnią
gimnazjalistów.
Nauczyciele łapią się
za głowę, a nam też
nie jest do śmiechu.
Nie wiadomo, co jest
tego przyczyną, ale

nawet najbardziej
sumienni uczniowie
mogą  się "stoczyć" w
kierunku doliny zwanej
świadectwem  bez
czerwonego paska.
Już w pierwszej klasie
gimnazjum można
doznać uczucia
rozczarowania.
Wiadomo, że staramy
się uzyskać
wyróżnienie na koniec
roku, lecz tutaj sprawa
jest trochę bardziej
skomplikowana.
Istnieją również

zakazy poprawiania
kartkówek, które w
podstawówce były
naszym wiernym
kołem ratunkowym.
Jednak żeby w
gimnazjum nie było tak
ciężko, pomagają nam
wykonywane projekty
o tematyce lekcji. Być
może to nas kiedyś
uratuje. Zobaczymy,
co będzie dalej i jakie
oceny przywieje nam
los.

Jagoda Sołtysiak

Debata to spotkanie
klas 4-6 podstawówki,
na którym uczniowie
wyrażają swoje zdanie
na temat różnych
dotyczących ich
spraw. Gimnazjaliści
też mają debatę, ale
osobną. Za każdym
razem wybrane są
osoby, które zapisują
rady i oceny
uczestników, oraz
osoby, które zadają
pytania. W tym roku
były różnorodne
pytania i odpowiedzi.
Mogliśmy
wypowiedzieć się na
przykład w sprawie

obiadów, czy dać
pomysły SU, co
mógłby spróbować
zmienić. Uważam, że
debata była
przeprowadzona dość
dobrze, lecz nie ma
rzeczy idealnych. Tak
też było w tym
przypadku. Było
bardzo głośno. Wiem,
że nie da się uspokoić
około 70 osób, które
rozmawiają, czy
krzyczą, dlatego teraz
zwracam się do
uczniów. Niektórzy
narzekali, że jest zbyt
głośno, bolą ich głowy i
przez to uciszali

innych swoich
kolegów, ale właśnie
od tego robi się
największy hałas. Od
krzyczenia ile tylko sił:
„cisza”. Więc na
następny raz niech
każdy postara się
pilnować siebie
samego. Może w ten
sposób uda nam się
zapanować nad
chaosem, który
zazwyczaj towarzyszy
takim spotkaniom.

Wiktoria JanielPrzy mikrofonie Mikołaj Uszko

Fabian i Patryk notowali odpowiedzi. Debatę poprowadziły Karolina i Ola.

Gimnazjum przed kartkówką.

Chemia, fizyka, biologia, geografia – to znają tylko uczniowie
gimnazjum.

 Zmora gimnazjalistów

Jak co roku, w Dzień Nauczyciela odbyła się debata Samorządu
Uczniowskiego.

Mamy swoje zdanie

Wiktoria Janiel

Wiktoria Janiel Wiktoria Janiel

Jagoda Sołtysiak
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W październiku odbyło się pasowanie na pierwszaka.

Witamy najmłodszych

Ludzie od wielu wieków świętują specjalną uroczystość.

Sto lat! 

Uroczystość
organizowała szósta
klasa. Wypadło
idealnie, nikt się nie
pomylił, a pierwszaki
zachowały się bardzo
grzecznie.
Odpowiedzialne za
tekst były 3 osoby:
Natalka Gromek, Maja
Halusiak oraz Maciej
Czuper.
Odpowiedzialne za
uporządkowanie
maluchów były Asia i
Maya, a gdy zbliżały
się pewne zadania,
wkraczały Emilka i
Ola. Wszystkie dzieci
miały jakieś zadanie,
odpowiadały na
pytania, śpiewały
piosenki i mówiły
wierszyki. Niektóre

dzieci musiały ułożyć
wyrazy z rozsypanek i
udało im się to bardzo
szybko. Po zadaniach
przewodnicząca klasy
6 w imieniu całej klasy
wręczyła pierwszakom
encyklopedię. Pod
koniec prowadzący po
kolei czytali imiona
dzieci, a pani dyrektor
pasowała ich na
uczniów klasy 1. Gdy
uroczystość dobiegła
końca, był czas na
grupowe zdjęcie
pierwszaków z
rodzicami. Był też
oczywiście
poczęstunek. Na stole
znalazły się różne
ciasta, babeczki i
owoce. Pasowanie
skończyło się około

godziny 19.00. Nasza
klasa, czyli szósta,
dostała w
podziękowaniu za
przeprowadzenie
pasowania woreczek
cukierków. Naszym
zdaniem uroczystość
wypadła naprawdę
dobrze i chcielibyśmy
przeprowadzić takie
pasowanie jeszcze
raz.

Maya Monteiro, Natalia
Gromek

Urodziny świętujemy,
gdy osoba dorasta,
ponieważ w danym
roku to był jej dzień
urodzenia. Jubilat nie
może się doczekać,
ponieważ dostaje się
wtedy prezenty. Ten
dzień jest bardzo
specyficzny dla
rodziny świętującego,
gdyż cieszą się, że
solenizant już powoli
staje się dorosły.
Zazwyczaj cała
rodzina jak i znajomi
składają życzenia
solenizantowi, bo to
może sprawić mu
przyjemność.

Na tę uroczystość
wymyślono piosenkę
„Sto lat”, którą zna
chyba każdy Polak
(angielskim
odpowiednikiem
polskiego "Sto lat" jest
piosenka "Happy
Birthday").  Jubilat
oczekuje wielu
prezentów, ale tylko
wtedy, gdy jest małym
dzieckiem. Dorośli
zazwyczaj nie
oczekują
niespodzianek, gdyż
są im niepotrzebne.
Oczywiście można
podarować dorosłemu
podarunek, ale taki,

który pomoże na
przykład spełnić
marzenia. Najlepsze
prezenty są wykonane
własnoręcznie,
przykładem takiego
prezentu jest laurka lub
jakiś stojak. W moim
domu w dzień urodzin
cała rodzina wstaje
wcześnie i przychodzi
do pokoju solenizanta i
budzi go piosenką "Sto
lat".

Kamil Szylko

Urodziny świętujemy też w szkole.

Pierwszaki przed pasowaniem
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Ola Metyk
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