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CO SIĘ W NASZEJ
SZKOLE DZIAŁO W
LISTOPADZIE ?

NASTĘPNY NUMER
W GRUDNIU !

W tym numerze
przepis na muffinki!

W naszej szkole
pojawił się
szczęśliwy
numerek -
regulamin  można
znaleźć w sali z
języka polskiego
oraz na tablicy
informacyjnej
samorządu
uczniowskiego.
Kolejną nowością
jest otwarcie placu
zabaw obok szkoły.
Po remoncie, jest
nie do poznania.

Zostały zbudowane
ławeczki i alejki
spacerowe. Na
placu można także
skorzystać z
maszyn służących
do ćwiczeń,
nowych zabawek i
huśtawek, stołów
do ping-ponga.
Całość dopełniają
piękne kwiaty,
brukowany placyk,
ławki i stanowiska
do gry w szachy.
Nasza szkoła

brała także udział w
konkursach z
języka polskiego,
języka
angielskiego, historii
(po raz pierwszy
pojawiła się historia)
oraz z matematyki.
Dwoje uczniów z
klasy 7a
zakwalifikowało się
do kolejnego etapu.

nasza szkoła

w tym numerze:
-Ciekawostki
-11 Listopada
-kawały
-przepis
-wycieczka klas 7
do Ogrodzieńca
-Wycieczka po
naszym mieście
-Dzień wszystkich
świętych
-Co nowego w
naszej szkole?
- Wywiad z
Dyrektorem
Szkoły.

Nasza szkoła wygrała miejskie zawody
w koszykówce!!!

Dziewczyny
3 miejsce,
Chłopcy 
1 miejsce

Beata Woźniak z VI b została
MISTRZYNIĄ ORTOGRAFII w naszym
mieście.

swiony.pl
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ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
[11 LISTOPADA 1918 ROK ]

Austria , Prusy ,
Rosja - zaborcy 

Polska była pod
zaborami 123 lata

1795- III rozbiór
Polski

11 listopada w
naszej szkole
obchodziliśmy
dzień
odzyskania
Niepodległości.
W historii Polski
jest to bardzo

ważne
wydarzenie,
ponieważ to
właśnie wtedy
Polska znów
pojawiła się na
mapach Europy
i świata. W 1914

roku,
rozpoczęła się I
wojna światowa,
która skończyła
się w roku 1918.
Po zaprzestaniu
działań
wojennych

powstało wiele
państw, które
wcześniej były
tak jak Polska 
nieobecne na
mapach.     

Duży wpływ na
odzyskanie
przez Polskę
niepodległości
miała postać
Józefa
Piłsudskiego. W
odrodzonej
Polsce był on
marszałkiem.
Stworzył

legiony, których
działania
wojenne opierały
się na walkach
toczonych na
terenie
zaborów.   

Po odzyskaniu
przez Polskę
niepodległości,
stolicą kraju
stała się
Warszawa.
Warszawa była
stolicą Polski już
w XVII wieku.
Podczas

zaborów stała
się głównym
miastem
Księstwa
Warszawskiego
i Królestwa
Polskiego.     

Obok obraz
przedstawiający 
Józefa
Piłsudskiego na
koniu . 
Zdjęcia z tego
artykułu :
pl.Wikipedia.org 
 

pl.wikipedia.org
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Kościół św.
Józefa , Zgoda 

Najważniejszy
Polski cmentarz 

CELEBROWANIE 
dnia na Zgodzie

Kościół na
Zgodzie
obchodził swoje
86 urodziny.
Został on
bowiem
konsekrowany
w 1931 roku.

Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest dla uczczenia zmarłych z
naszych rodzin, przyjaciół i osób, o których chcemy zachować pamięć.
Wspominając 1 listopada zmarłych odwiedzamy cmentarze, aby na
grobach zapalić wiele zniczy, które szczególnie pięknie prezentują się tego
dnia wieczorem.   

W Dzień
Wszystkich
Świętych
większość
mieszkańców
Zgody udaje się
do kościoła
parafialnego św.
Józefa.
Odwiedzają
także cmentarz

na Zgodzie
położony u
podnóża góry
Hugona.
Znajdują się tam
bowiem groby
mieszkańców
Zgody.

Cmentarz Powązki

kościół mariacki

znicz

Najważniejszym
polskim
cmentarzem są
Warszawskie
Powązki.
Spoczywają tam
zasłużeni dla
Polski ludzie,
np. artyści,
poeci, politycy

czy wojskowi.
Zdecydowanie
ważna jest też
katedra na
Wawelu, w
której
pochowani są
polscy królowie.
     

DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
 zdjęcia do tego artykułu:
pl.wikipedia.org.

wikipedia.org

pl.wikipedia

pl.wikipedia.org

pl.wikipedia.org
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ŚWIĘTOCHŁOWICE , CZYLI WYCIECZKA PO
NASZYM MIEŚCIE

Pałac w
Świętochłowicach?Tak to
prawda!

Najładniejszymi budynkami w Świętochłowicach, moim
zdaniem, są : kościół w Chropaczowie i Urząd Miejski .

Najpiękniejsze budynki w
naszym mieście.

PISZE
-MY 

Na końcu
ulicy
Katowickiej
wznosi się
neogotycki
kościół
ewangelicki,
posiadający
wysoką
wieżę.

Pewnie każdy z
naszej szkoły
odwiedził
Muzeum
Powstań
Śląskich w
Świętochłowicach.
Jest ono pełne

interaktywnych
ekranów, które
jeszcze bardziej
przybliżają
historię powstań
śląskich.
Muzeum mieści
się w dawnym

Zarządzie Dóbr
Ziemskich
księcia 
Donnersmarck-
a. Warto
odwiedzić
muzeum znów!

Urząd Miejski w
Świętochłowicach jest
neobarokowym budynkiem
władz miejskich. Można go
zauważyć na starych pocztów-
kach z naszego miasta. 

Kościół św.
Piotra i Pawła w
Centrum
Świętochłowic
jest budynkiem
neogotyckim
zbudowanym
pod koniec XIX
wieku, jako
votum
wdzięczności

za ocalenie
górników, którzy
przeżyli
kopalnianą
katastrofę. We
wnętrzu świątyni
uwagę
przykuwają
ołtarze oraz
ambona.

W
Świętochłowicach
znajduje się
pałac. Wielu
mieszkańców
może to
zdziwić, ale to
prawda. Pałac

należał do rodu
Donnersmarcków
i znajduje się w
Piaśnikach na
przeciwko
stadionu
miejskiego.  
 

pocztówka

O ŚLĄSKU:
zdjęcia:
swiony.pl -
pocztówka,
kościół

swiony.pl
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Ogrodzieniec
park miniatur

WYCIECZKA SZKOLNA KLAS VII DO OGRODZIEŃCA 
Autokar jechał krętymi szosami wsi Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W końcu dojechaliśmy do Smolenia. Na
wzgórzu stał warowny, trochę zrujnowany zamek należący do Szlaku Orlich Gniazd. Wysiedliśmy z autokaru na
zewnątrz. W Smoleniu padał lekko śnieg. Znajdowaliśmy się na terenie Kompleksu Parków Krajobrazowych woj.
śląskiego. Pani przewodnik zaprowadziła grupę do budynku muzeum. Trochę się zdziwiłem, bo zaprowadzono
nas na poddasze.  Na poddaszu urządzono muzeum. Było dosyć małe [ 2 sale ]. Pani przewodnik zaczęła
opowiadać o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Znajduje się tu wiele zamków. Budowane były przez bogatych
rycerzy i króla Kazimierza III Wielkiego. Był wybitnym monarchą. A dlaczego zamki nazwano akurat Orle
Gniazda? Ponieważ były one budowane na niedostępnych, wapiennych skałach. W muzeum eksponowane były
makiety zamków oraz inne eksponaty z czasów średniowiecza i prehistorii. Druga sala była pełna wypchanych
zwierząt występujących w Polsce. Następnie  autokarem pojechaliśmy do Ogrodzieńca. Mijaliśmy urokliwe wsie
oraz przejechaliśmy przez ładny rynek w Pilicy. Od razu, kiedy wjechaliśmy do Podzamcza, za szybami
autokaru zobaczyliśmy majestatyczną bryłę zamku - Ogrodzieniec. Była ona potężna, rozciągająca się na
wzgórzu górującym nad Podzamczem. Autokar zatrzymał się na rynku w Podzamczu. Wysiedliśmy i z bagażem
ruszyliśmy do hotelu ,,Pod Lilijką", w którym mieliśmy spać. W hotelu mieliśmy obiad i czas wolny. Wieczorem,
wyszliśmy z hotelu. Drogą pod górę dotarliśmy pod zamek- . ogromną warownię. Przeszliśmy przez bramę na
dziedziniec. Wszędzie było ciemno. Weszliśmy do lochów.  Na szczęście nie były to nawiedzone podziemia,
tylko karczma ,,Rycerska ,,. Piekliśmy kiełbaski i czekaliśmy na przewodnika. Oprowadził nas po całym zamku.
Na początek przeszliśmy zrujnowane skrzydło mieszkalne zamku. Tam w czasach świetności sypiali i mieszkali
właściciele zamku. Po pewnym czasie z drzwi jednej z komnat zamku wyskoczył ...... duch!  Był to człowiek, ale
jego wejście z krzykiem wzbudziło grozę. Warownię wzniesiono w średniowieczu. W czasach renesansu
rezydowali tam Bonerowie, którzy przebudowali zamek na styl renesansowy. Obecnie Ogrodzieniec jest ruiną.
Przyczynili się do tego Szwedzi, którzy spalili zamek podczas wojny północnej. Następnego dnia rano nasza
wycieczka poszła znów pod zamek. Tym razem jednak skręciliśmy do parku nauki. Tam przewodnik pokazywał
nam wiele niezwykłych urządzeń, które również mogliśmy testować. A więc przeżyliśmy dachowanie auta w
symulatorze dachowania, zobaczyliśmy różne iluzje optyczne i przetestowaliśmy huśtawki, bardzo duże
huśtawki. Można by tak wymieniać długo.Następnie ruszyliśmy do parku miniatur. Niestety lał deszcz i
większość uczniów nie chciała zwiedzać parku miniatur. Na szczęście znaleźli się tacy, którzy obeszli park.
Można było obejrzeć 25 razy mniejsze od oryginałów zamki Orlich Gniazd, takie jakie były przed Potopem
Szwedzkim, czyli w czasach swej świetności.  Na koniec odwiedziliśmy dom strachów pełen jakichś
nieprzyjemnych historii, strasznych elementów, itd .Około godz. 16.00 byliśmy już w domu. Wycieczka była
bardzo udana, mam nadzieję, że wkrótce znowu wyjadę na podobną eskapadę.

zamek-ogrodzieniec.pl.
e-parkrozrywki.pl
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1. Jeśli zostaniesz trafiony przez błyskawicę, twoja skóra może się rozgrzać nawet do
28 000 stopni Celsjusza. To więcej niż temperatura na powierzchni Słońca!
2. Jeśli skonstruujesz swoje drzewo genealogiczne do 25 pokoleń wstecz, będziesz
miał 33554432 bezpośrednich przodków, przy założeniu że nie doszło do kazirodztwa.
3. Średnia odległość między gwiazdami wynosi 3,5 roku świetlnego, pod warunkiem,
że znajdują się w tej samej galaktyce.
4. Teoretycznie ludzkość byłaby w stanie dostać się na najbliższą nam po słońcu
gwiazdę, Proxima Centauri, w czasie około 80 lat. Do tego jednak wymagane byłoby
stworzenie statku napędzanego napędem atomowym.
5. Asteroida zabiła każdego dinozaura na świecie, ale żaden gatunek ropuchy i
salamandry nie ucierpiał. Ponadto, nikt nie wie dlaczego, krokodyle i żółwie
przetrwały.
6. Jeśli wykopałbyś studnię do centrum Ziemi i rzucił do niej cegłę, spadek zająłby jej
45 minut, nim trafiłaby do centrum Ziemi, 6371 kilometrów w dół.
7. Twoje ciało odrzuca 10 miliardów mikroskopijnych płatków skóry każdego dnia.
8. Ziemia waży 5,9736*10^24 kilogramów, czyli w zaokrągleniu 60000
00000000000000000000 kilogramów.
9. Miód i wódka są jedynymi produktami spożywanym przez ludzi, które się nie psują.
10. Hawajski alfabet ma tylko 12 liter.
11. Osioł może pogrążyć się w ruchome piaski, ale mułowi już to się nie uda.
12. Za każdym razem gdy kichasz twoje serce przestaje bić na sekundę.
13. W angielskim Birmingham jest 35 kilometrów kanałów więcej niż w Wenecji.
14. Chipsy ziemniaczane zostały wymyślone przez Georga Crumm-a w roku 1853.
16. Wszystkie niedźwiedzie polarne są leworęczne.
17. Słowo "set" ma najwięcej definicji w języku angielskim.
18. Jedynym angielskim piętnastoliterowym słowem, w którym żadna litera nie
występuje dwa razy jest „uncopyrightable”.
19. Wiatraki zawsze kręcą się w lewo.
20. „Sixth Sick Sheik's Sixth Sheep's Sick” jest najtrudniejszym angielskim łamańcem
językowym.

Memmózg googlegoogle
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PRZEPIS NA
MUFFINKI

SKŁADNIKI:

Ja polecam:

-polać
sosem
czekoladowym
albo
owocowym
(według
uznania)
- dodać
orzechy
nerkowca

-posypać
posypką i
ładnie
ozdobić np:
lukrem lub
pisakami.

DODATKI

1. W jednej
misce
mieszamy
składniki
mokre, w
drugiej
suche.
Następnie

łączymy i
krótko
mieszamy.
Ciasto
dzielimy na
2 części
2. 1 część
(kakaowa)

- dodajemy
2-3
łyżeczki
kakao
2 część
(waniliowa)
- dodajemy
2 cukry
waniliowe

pieczemy
około 20
minut na
200C

muffinki
Do tych
muffinek
możecie dodać
prawie
wszystko. Na
przykład: kakao,
orzechy, gorzka
czekolada,
skórka
pomarańczowa, 
cukry waniliowe,

rodzynki, płatki
migdałowe i inne
bakalie wg
uznania

posypka

polewa

orzechy

1 szklanka
mleka,1/2
szklanki oleju, 2
jajka, 250 g
mąki, Niepełna
szklanka
cukru,1 cukier
waniliowy,1
łyżeczka
proszku do
pieczenia

Przslijprzepis.pl

google

google

google
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Kawały:

,,mieć'' w trzeciej
osobie rodzaju 

męskiego? Na
co kot
odpowiada: -
Miał!!! Łowca
talentów
wyrzuca obu na
ulice. Na ulicy
kot wstaje,
otrzepuje się i
mówi: - O co

mu chodzi, czy
ja mówiłem
niewyraźnie?

Żarty o
zwierzętach

- Czemu
rozstałeś się z
Leną?
- A bo mi ciągle
gadała "Ty mnie
już nie
kochasz!".
- No i?
- Przekonała
mnie.

PRZERYWNIK

Wykładowca
zwraca się do
studentów:
- Osoba, która

odpowie na
moje następne
pytanie, ma
zaliczone
zajęcia i może
iść do domu.
Ktoś z sali

rzuca w tym
momencie
długopis pod
nogi
prowadzącego.
- Kto to
zrobił?!

- Ja. Dziękuję,
do widzenia.

kot

kot

Przychodzi
facet z
mówiącym
kotem do łowcy
talentów. Gość
musi pokazać
zdolności kota,
więc zadaje mu
pytanie: - Jak
się nazywa
drobny węgiel?

Kot odpowiada: -
Miał!!! Potem
facet pyta: -
Jaka jest forma
czasu
przeszłego
czasownika 

A teraz coś
śmiesznego!!!

Jest rozczarowany twoimi
ocenami z matematyki

Nie gruby,
tylko puszysty!

google

google
google

Google
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kolorowanki\a

biedronka króliki

google

google google
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Wywiad z Dyrektorem Szkoły Panem Markiem Plantą.

Wywiad z panem Markiem Plantą - obecnym dyrektorem naszej szkoły.

- Ile lat uczy Pan już w naszej szkole?
p. Planta: Trzydzieści lat, w tym dwadzieścia lat jestem dyrektorem.

- Jakiego przedmiotu Pan uczy?
p. Planta: Uczę historii, ale kiedyś wykładałem również wiedzę o społeczeństwie i przysposobienie obronne,
jednak teraz już tych przedmiotów nie ma w szkole podstawowej.

- Czy cieszy się Pan, że uczy w naszej szkole?
p. Planta: Ja myślę, że dla mnie to jest przede wszystkim zaszczyt, że tu trafiłem. Trafiłem na bardzo dobrych
nauczycieli, którzy kiedyś tu pracowali oraz na tych, jeszcze obecnych w naszej szkole. Szkoła zawsze cieszyła
się pozytywną opinią, dlatego też, nie mógłbym się nie cieszyć pracując w takiej szkole.

- Czy pamięta Pan jakąś śmieszną historię?
p. Planta: Takich historii pamiętam bardzo dużo. Były śmieszne, ale też zdarzały się tragiczne. Pamiętam takiego
ucznia, który miał taki zwyczaj, że jak przychodził czasem do gabinetu, to zawsze mówił mi ,,Dyrektorku’’. Nie
robił tego w sposób złośliwy i  nie odbierałem tego jako obrazę wobec mojej osoby, po prostu takie miał
zdrobnienia.
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