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             ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

                „Twój dom”
                          
            Jest w każdym naszym słowie,
            a słowa są najprostsze -
            chleb, mama, dom gościnny,
            i Wisła, i Mazowsze.
            I jest w czerwieni maków,
            i w białych kwiatach wiśni,
            w piosenkach wszystkich ptaków
            i w każdej naszej myśli.
            W mazurku chopinowskim,
            i w czarnym węglu Śląska,
            i tu, gdzie serce mówi,
            że to jest właśnie Polska.

                                                        Wanda Chotomska

warszawa.wyborcza.p

http://www.se.pl/

http://zabkowiceslaskie4you.pl/
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Karolina K

 II Wojna Światowa była największą wojną
świata. Rozpoczeła się 1 września 1939 do 2
września 1945 ( W Europie do 8 maja 1945). 8
maja 1945 r. w Karlhorst marszałek Georgij
Żukow o godz. 22.30 przyjął bezwarunkową
kapitulację niemieckich sił zbrojnych od
feldmarszałka Wilhelma Keitla. W Moskwie, ze
względu na dwugodzinną różnicę czasu, był już
9 maja. Oznacza to, że istnieją dwie oficjalne
daty tego wydarzenia – 8 maja w państwach
zachodnich i 9 maja w Rosji, a wcześniej w
ZSRS i państwach bloku sowieckiego.

Karolina K

II Wojna Światowa miała tragiczne skutki dla
obywatelów państw, które brały udział w
wojnie. Straty ludności wynosiła łącznie ponad
33 miliony ludzi. Zniszczenie wielu miast.
Warszawa została zniszczona w 85 %. 

Dzień Zwycięstwa, w Polsce od 1945 do 2015 Narodowe Święto
Zwycięstwa i Wolności – Święto narodowe obchodzone 9 maja w byłym
bloku wschodnim oraz 8 maja m.in. w Czechach, Francji i Polsce
upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej w Europie.

http://www.echocianow.pl

http://www.turek.net..pl

http://www.radiomaryja.pl
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           KĄCIK CZYTELNICZY

Amelia Ryszka

Amelia Ryszka

Ostatnią książką jaką przeczytałam, była książka pt.
,,Kamienie na szaniec"- Aleksandra Kamińskiego.
Opowiadała ona o młodych ludziach, którzy rzucili wszystko,
aby walczyć o wolność ojczyzny. 

Jan Bytnar (Rudy), Maciej Aleksy Dawidowski (Alek) i
Tadeusz Zawadzki (Zośka) oraz ich koledzy brali czynny
udział w walce z okupantami.
 
Książka opisuje autentyczne wydarzenia, podaje ścisłe daty i
prawdziwe nazwy miast oraz ulic. Autor opisuje także
okrucieństwo wojny: łapanki uliczne, brutalne przesłuchania,
rozstrzeliwanie. 

Książka ta spodobała mi się, ponieważ z pewnością przybliża
Nam realia wojny, życie w ciągłym strachu itp.

 Na podstawie książki
powstał film w
reżyserii Roberta
Glińskiego. W główne
postacie wcielili się:
Tomasz Ziętek (Rudy),
Marcel Sabat (Zośka),
Kamil Szeptycki
(Alek).

kamienie-na-szaniec-kaminski-aleksander,prod59660591,ksiazka-p

http://wyborcza.pl/1,76842,13681743,Historyk___Kamienie_na_szaniec__trzeba_odbrazowic_.html?
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WYWIAD NA TEMAT EGZAMINÓW
GIMNAZJALNYCH ORAZ CO DALEJ...

               Wyniki ankiety

Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów
trzeciej gimnazjum na temat egzaminów
gimnazjalnych. Ankieta opierała się na
pytaniach w sprawie egzaminów i co dalej...?
Co na to gimnazjaliści ? Ponad dwanaście
osób stresowała się egzaminami, a ponad
jedenaście nie przejmowała się nimi.
Dziewczyny jak i chłopcy wzięli się za naukę
nie tylko w szkole razem z nauczycielami, ale
także duża liczba z nich przygotowywała się
w domu robiąc ćwiczenia. Pojawiły się także
pytania o trudność wykonywanych testów
gimnazjalnych. Zacznijmy od części
humanistycznej. Ponad dwanaście uczniów
uznała ten test jako dosyć prosty. Pozostała
cześć miała z nim niewielkie problemy.
Następną część to część przyrodniczo-
matematyczna. Większość uznała go za
średni poziom trudności. Czyli nie sprawił on
większego kłopotu. Ostatnia część to część
językowa i tutaj także nie był z nim problemu.
Podsumowując zdaniem gimnazjalistów nie
był to trudny test. 

Ale co po egzaminach? Osiemnaście osób
zdecydowała się na wybór konkretnej szkoły.
Większość z nich stawiała na szkołę w
Krakowie, ale znalazły się takie osoby, które
postawiły na szkołę w Krzeszowicach. Były to
zazwyczaj szkoły zawodowe, technikum i
liceum ogólnokształcące. Ponad 6 osób do
wybrania tej, a nie innej szkoły skłoniła ich
opinia. Większość jednak kierowała się
zainteresowania. Znalazły się i takie osoby,
które nie mają zamiaru kontynuować dalszej
edukacji.

Julia B. https://szaloneliczby.pl/egzamin-gimnazjalny/
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    Trochę o jego dobrej duszy...

                                         Janusz Korczak

Ola Klita

Henryk Goldszmit był Polsko-żydowskim
lekarzem, pedagogiem, pisarzem, publicystą i
działaczem społecznym . W 1926 r.
zainicjował pierwsze pismo redagowane tak
naprawdę przez dzieci pt. '' Mały przegląd''.
Janusz urodził się w Warszawie 22 lipca
1878-1879. W latach 1919–1920 w czasie
wojny Polsko-bolszewickiej pełnił służbę
lekarza w Wojsku Polskim w
zmilitaryzowanych szpitalach w Łodzi. W
ostatnich trzech miesiącach życia (maj–
początek sierpnia 1942) pisał pamiętnik.
Ostatni zapisek w pamiętniku, powstały
podczas wielkiej akcji likwidacyjnej
warszawskiego getta, datowany jest na 4
sierpnia 1942.                                

Słowa Janusza:"Jestem nie po, to aby mnie
kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i
kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać
mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o
świat, o człowieka."   Janusz Korczak 

W lutym 1942r. Korczak podjął decyzję
objęcia pracy wychowawcy w domu
podrzutków na ul. Dzielnej, bo chciał ratować
dzieci, krzywdzone tam przez personel getta.
Przyjaciele z "aryjskiej" strony wielokrotnie
podejmowali próby wyprowadzenia Korczaka
z Getta, zapewniali bezpieczne schronienie.
Nie można było jednak ocalić setek dzieci,
więc Korczak heroicznie odmawiał
skorzystania z szansy ucieczki, nie zgadzał
się na opuszczenie swych podopiecznych.
Swój wstrząsający Pamiętnik pisał nocami od
maja do 4 sierpnia 1942r. Na dacie tej zapiski
się urywają.

http://the-pen.co/
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Dzień Zwycięstwa

 II Wojna Światowa była największą wojną
świata. Rozpoczęła się 1 września 1939 i trwała
aż do 2 września 1945 ( W Europie do 8 maja
1945). 8 maja 1945 r. w Karlhorst marszałek
Georgij Żukow o godz. 22.30 przyjął
bezwarunkową kapitulację niemieckich sił
zbrojnych od feldmarszałka Wilhelma Keitla.  W
Moskwie, ze względu na dwugodzinną różnicę
czasu, był już 9 maja. Oznacza to, że istnieją
dwie oficjalne daty tego wydarzenia – 8 maja w
państwach zachodnich i 9 maja w Rosji, a
wcześniej w ZSRS i państwach bloku
sowieckiego.

II Wojna Światowa miała tragiczne skutki dla
obywateli państw, które brały udział w wojnie.
Straty ludności wynosiły łącznie ponad 33
milionów ludzi. Zniszczonych zostało wiele
miast. Warszawa została zniszczona w 85%. 

Karolina K

Karolina K

Dzień Zwycięstwa, w Polsce od 1945 do 2015 Narodowe
Święto Zwycięstwa i Wolności – Święto narodowe
obchodzone 9 maja w byłym bloku wschodnim oraz 8 maja
m.in. w Czechach, Francji i Polsce upamiętniające
zakończenie II Wojny Światowej w Europie.

                                                                                       Julia Biroś

http://www.echocianow.pl/aktualnosci/1852/

http://www.turek.net.pl/miasto/12799-75-
rocznica-wybuchu-ii-wojny-swiatowej

http://www.radiomaryja.pl/informacje/72-
rocznica-zakonczenia-ii-wojny-swiatowej-
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