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Szkoła Podstawowa im.
Pierwszych Osadników
ul.Cmentarna 5
66-542, Górki Noteckie

Numer 32 10/17

Narodowe Święto
      Niepodległości.

                                   
Upamiętnienie odzyskania przez 
         Polskę Niepodległości.

Główne obchody
Święta
Niepodległości w
Polsce odbywają
się w Warszawie
przed Grobem
Nieznanego
Żołnierza.W
uroczystościach
biorą udział
najwyższe władze
państwowe. Oprócz
tego są

organizowane także
koncerty
patriotyczne,
wykłady i
inscenizacje
historyczne, parady
ulicami miast czy
Bieg Niepodległości.

Narodowe Święto
Niepodległości-
Święto państwowe
w Polsce
obchodzone
corocznie 11
Listopada dla
upamiętnienia
odzyskania przez
Polskę

niepodległości w
1918 roku.Po 123
latach zaborów.Jest
to również dzień
wolny od pracy.W
tym roku przypada
99 rocznica
odzyskania przez
Polskę
Niepodległości.

Naszymi
symbolami są
godło, flaga
państwowa oraz
nasz uroczysty
hymn "Mazurek
Dąbrowskiego".

.
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       Wielkie sprzątanie cmentarza

    Kto sprzątał     
      cmentarz?

.

        Wolontariusze   sprzątają 
                        cmentarz

 Jak co roku
Szkolny Klub
Wolontariusza
sprzątał
cmentarz przed
świętem
Wszystkich
Świętych.
Sprzątanie
cmentarza
odbyło się 31-
ego
października
tego roku o
godzinie 15:00
do 16:00.

do posprzątania
cmentarza
przyczynili się
niektórzy z klas:
VI, VII, II
gimnazjum, III
gimnazjum, V (
w której
niektórzy
dopiero w tym
roku zostaną
wolontariuszami).

Do pracy na
cmentarzu
przyczynili się:
Aleksander P.,
Julia K.,
Katarzyna N.,
Nikola K.,
Aleksandra M.,
Wiktoria T.,
Roksana S.,
Oliwer D.,
Martyna B.,
Adam M., Anna
K., Karolina P.,
Weronika K.,
Oliwia

Z., Barbara P.,
Sławomir T.,
Grzegorz Ł., p.
Katarzyna K. i 
p. Grażyna P.,

.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 32 11/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Patrol

       Bal Wszystkich Świętych
          30 Października 2017r

        
      Piosenka

.

                             
                      Bal Wszystkich Świętych

30 października
w naszej
bibliotece
wiejskiej odbył
się bal
wszystkich
świętych. Dzieci
miały
poprzebierać się
za świętych.
Najlepszym
strojem okazał
się strój Krzysia 
Mądrawskiego z
II klasy, który
przebrał się za

Jana Pawła II i 
również  z II
klasy Karoliny
Krzyżanowskiej,
była przebrana
za  św. siostrę
Faustynę. 

Wszyscy święci
balują w niebie, 
Złoty sypie się
kurz, 
A ja włóczę się
znów bez
Ciebie 
I do piekła mam
tuż. Świat się
tylko już ze mną
kręci, 
Gwiazdy płoną
jak stal, 
Skasowałaś
mnie w swej
pamięci, 

Aż mi siebie jest
żal. 

W niebie dzisiaj
wszyscy,
wszyscy święci
mają bal
W niebie dzisiaj
wszyscy,
wszyscy święci
mają bal.

.
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            Turniej Tymbark

Zbiórka dla psów 
  ze schroniska

      Pomóżmy       
     zwierzętom

 Rywalizacja
  
   dziewcząt

Z naszej szkoły
z kategorii
dziewcząt
udział wzięły
Nikola Kabs i
Roksana
Sztandera.
Dziewczęta
zajęły   
4 miejsce.

Turniej
"Tymbark, z
podwórka na
stadion" to
największy w
Polsce turniej
piłki nożnej dla 
dzieci.

.

.

W naszej szkole
organizowana
jest zbiórka dla
psów ze
schroniska.
Karmy, stare
koce i pościele
można 
przynosić do
pani Katarzyny
Kołeckiej.
Przyniesione
rzeczy zostaną
przeznaczone
dla schroniska

Nadchodzi czas
zimy, dlatego
schroniska
potrzebują
pomocy. 
Zwierzętą ze
schronisk
podczas zimy
może być im
zimno, mogą
być głodne, ale
najbardziej
potrzebują
domu. Jeżeli
chcesz mieć w

domu
zwierzątko to
najpierw
odwiedz
schroniska
może właśnie
tam znajdziesz
swojego
przyjaciela.

W kategorii
chłopców udział
wzięli Sławomir
Tarczyński,
Aleksander
Pachulski,
Kacper
Wróblewski,
Oliwier Działek.
Chłopcy zajęli 8
miejsce. 

.

.



www.gazetalubuska.plGazeta Lubuska | Numer 32 11/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzkolny Patrol

  Książka na listopad W listopadzie
CZYTAMY

Książka pełna
uczuć.
Opowiada o
dwójce
nastolatków
którzy nie
wiedzą o swoich
uczuciach i
dlatego  siebie
unikają

O Rainbow Rowell

" Love, Rosie" to
książka, która
opowiada o dwójce
przyjaciół Alexie i
Rosie , którzy znają
się od urodzenia.
Los zadaje im wielki
cios. Alex musi się
wyprowadzić. Czy
zostaną
przyjaciółmi, a
może poczują coś
więcej ?
Książka jest bardzo
ciekawa i pełna
zmiennych uczuć. 

.

Louisa Clarke jest
26-letnią
dziewczyną. Gdy
poznaje Willa,
młodego chłopaka,
który został
sparaliżowany w
wypadku, Lou
zostaje jego
opiekunką i  jej
świat wywraca się
do góry nogami.

Mówi o sobie, że
jest dobra tylko w
dwóch rzeczach: w
czytaniu i pisaniu.
Skończyła
dziennikarstwo na
Uniwersytecie
Nebraska i w wieku
24 lat – zatrudniona
w redakcji gazety
„Omaha World-
Herald” – stała się
najmłodszą i
jednocześnie
pierwszą kobietą
pracującą tam jako

felietonistka z
własną
kolumną.Kiedy nie
pisze, czyta
komiksy, planuje
wycieczki do
Disney World i kłóci
się o rzeczy, które
nie mają wielkiego
znaczenia. Mieszka
w Omaha w stanie
Nebraska z rodziną.

.
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Andrzejki 2017

Co to za święto?      Wróżby...     
wróżby...

Dowcipy:

- Jak brzmi
liczba mnoga od
rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje,
proszę pani!

Kiedy je
obchodzimy?

Andrzejki
obchodzimy co
roku w nocy z
29.11 na 30.11,
czyli w wigilię
dnia świętego
Andrzeja.

Na lekcji
polskiego:
- Jasiu, powiedz
nam, kiedy
używamy
wielkich liter?
- Kiedy mamy
słaby wzrok!

.

Andrzejki to
święto znane od
wieków i w
Polsce mające
długą tradycję.
Dawniej w
andrzejkowy
wieczór panny,
które chciały jak
najszybciej
wyjść za mąż
wróżyły.
Wróżby
dotyczyły
oczywiście
przyszłego

męża, tego jak
będzie wyglądał
skąd pochodził i
jak się
nazywał.Kiedyś
kawalerowie nie
obchodzili
święta
Andrzejek, bo
dla nich były
Katarzynki. 

Dziś to się
zmieniło, a
zabawy
andrzejkowe
skupiają i
mężczyzn i
kobiety. Jednak
zwyczaj
wróżenia
pozostał, co
więcej dawne
wróżby odeszły
w niepamięć, a
na ich miejsce
pojawiły się
nowe..
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