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Mały przewodnik.
Co znajdziecie w
listopadowym
numerze? 

          Świętujemy sto lat wolnej Polski!!! 1918-2018 
       

Co, gdzie, kiedy? Jak w szkole
świętowaliśmy odzyskanie niepodległości?

Kilka
informacji
z życia
szkoły
m.in. o
strefie 
kibica.
Relacje
ze
szkolnych
wydarzeń.

Polska

 Rocznicę (szczególną, bo setną) odzyskania niepodległości świętowaliśmy na wiele
sposobów:
- Poprzez udział w Paradzie Niepodległości. 
Przeszliśmy głównymi ulicami miasta w towarzystwie przedstawicieli klubów, drużyn,
organizacji, służb mundurowych, innych szkół etc. Gdynia cała przybrana była w biało-
czerwone barwy.  
-Poprzez uroczysty apel.
9 listopada, w naszej szkole, odbyła się akademia z okazji 100-lecia Odzyskania
Niepodległości. Z tej właśnie okazji cała społeczność szkolna miała okazję obejrzeć
piękny i wzruszający występ Zespołu Teatralnego „Antrakcik”. Część artystyczna
zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Polski. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem i
szacunkiem zaśpiewali cztery zwrotki naszego pięknego hymnu.
-Poprzez udział w akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W piątek 9 listopada nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję  Ministerstwa
Edukacji Narodowej , w której w  polskich szkołach uczniowie i nauczyciele śpiewali
Hymn Narodowy dla uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Uczniowie z powagą i
z sercem odśpiewali cztery zwrotki hymnu.
Dodatkowo wszystkie klasy wraz z wychowawcami zaprezentowały pieśni patriotyczne
m.in. "O mój rozmarynie”, ”Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki białych róż",
”Legiony"..
Były też różnego rodzaju konkursy, zadania, projekty. Świętowaliśmy niezwykły dzień,
więc i oprawa musiała być szczególna.

flaga
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Co wydarzyło się w szkole w listopadzie?
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26

26

Podsumowanie Tygodnia Hiszpańskiego.
30 listopada naszą szkołę odwiedzili wspaniali goście –
Ana i Carlos, którzy są mieszkańcami pięknego
państwa, jakim jest Hiszpania. Carlos i Ana z wielką
pasją opowiadali o historii swojego kraju, o zabytkach,
potrawach i sporcie. Wielką atrakcją dla wszystkich
było wyświetlenie krótkich filmików, które w bardzo
obrazowy i ciekawy sposób pokazały „Hiszpanię w
pigułce”.
Podczas Tygodnia Hiszpańskiego, powstawały w
klasach, tematyczne plakaty dotyczące właśnie tego
kraju. Można było zapoznać się z historią Hiszpanii, jej
kuchnią, ciekawych miejscach,znanych sportowcach.

28 listopada, po raz 5-ty odbył się konkurs „Bo w
pamięci jest siła zaklęta”, którego patronami są m.in.
Żołnierze Armii Krajowej. Nasz zespół teatralny
zaprezentował przedstawienie pt. „Czarno-białe
zaklęcia”.
Występ Antrakcika został doceniony i zasłużenie zajął
I miejsce. Był to kolejny sukces uczniów i Pań: Mai
Sobocińskiej i Aleksandry Duraj.
Szczególnie wzruszająca jest możliwość kontaktu z
naszymi patronami, których postawa życiowa i
kręgosłup moralny, nieustannie nas zachwyca i
onieśmiela.
Wielkie gratulacje dla zespołu "Antrakcik"! :)

Kolejna edycja "Policyjnej Foczki".
„Policyjna Foczka uczy zasad bezpieczeństwa” jest
programem prewencyjnym skierowanym do
najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Nasi
pierwszoklasiści również biorą udział w tym programie.
Dzieci w trakcie 12 spotkań lekcyjnych, poznają
zasady bezpiecznego zachowania się w codziennych
sytuacjach np.: podczas drogi do szkoły, zabawy czy
też podczas kontaktów z nieznajomymi.
Kontakt z policjantem i możliwość zdobycia ważnej,
życiowej wiedzy, to jedne z plusów programu.
Przy okazji włącza się żyłka rywalizacji i
współzawodnictwa. Trzymamy kciuki za nasze
dzieciaki.
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     Nasza strefa dopingu zawodników podczas Biegu
Niepodległości, czyli walka o tytuł Mistrza Kibicowania!

                 "BohaterON- włącz historię."

          Klasy piąte wzięły udział w ogólnopolskiej akcji 
"BohaterON- włącz historię". Zadaniem uczniów było
wypisanie kartki pocztowej i zaadresowanie jej do
konkretnego, wcześniej wybranego, powstańca. Jak
możemy przeczytać na stronie internetowej Fundacji
Sensoria: "to ogólnopolska kampania o tematyce
historycznej mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania
Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych
kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju".Na
kartkach pojawiły się słowa podziękowania, wyrazy
szacunku, podziwu dla bohaterskiej postawy, a także
życzenia m.in. zdrowia. Niektórzy wykonali
własnoręcznie rysunki, ozdabiali pocztówki według
własnego pomysłu. Uczniowie byli bardzo
zaangażowani, pracowali w ciszy i skupieniu. W końcu
niecodziennie można nawiązać kontakt,
międzypokoleniowy dialog z osobami, które w sposób
tak szczególny zasłużyły się dla naszej Ojczyzny.
       Kto wie, może niektórzy adresaci doczekają się
odpowiedzi od Powstańca?

Marczuk

11 listopada, w niedzielę, w ramach Narodowego
Święta Niepodległości był organizowany w Gdyni bieg.
Wielu uczniów i nauczycieli wzięło udział w strefie
kibica, aby pomóc swojej szkole (było ich 10) wygrać
pieniądze na sprzęt sportowe. Taki bieg był
organizowany też w poprzednim roku i nasza szkoła
zajęła drugie miejsce, a tym samym wygrała 1000
złotych na sprzęty sportowe. W tym roku Szkołę
Podstawową nr 26 w Gdyni reprezentowała Pani Marta
Marczuk, Pani Małgorzata Masłowska i Pan Mariusz
Kawalec. Zapytaliśmy dzieci, czy  im się podobało w
strefie kibica... Ich odpowiedzi:
- Było super!!!
- Zebrałem około trzech tysięcy piątek od biegaczy!
- Tak skakałam, że jutro będę odpoczywać.
- Za rok też wezmę udział!
Udało się nam zająć 5.miejsce na 10 szkół :)

Marta
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       Jak używać flagi Polski i nie popełnić gafy?

 Święto Niepodległości jakiego nie znacie. Ciekawostki
:) 

       Coraz więcej osób wywiesza flagę narodową przy okazji różnych świąt i ważnych rocznic. Na podstawie
informacji  zamieszczonych na stronie internetowej https://niepodlegla.gov.pl, stworzyliśmy krótki poradnik, w
którym zawarte są najważniejsze zasady dotyczące używania flagi:
1.Symbolu narodowy należy otaczać czcią i szacunkiem.
2.Wywieszana flaga powinna być czysta i wyprasowana. Nie wolno dopuścić, by materiał był brudny, podarty,
postrzępiony, spłowiały lub pomazany. Podnosząc flagę należy pamiętać, by umieścić ją na szczycie masztu.
Nie powinna dotykać podłoża, ani być zamoczona w wodzie.
3.Za niegodne symbolu narodowego uznaje się także umieszczanie na fladze czy godle jakichkolwiek napisów,
rysunków, czy obrazków.
4.Jeżeli flaga uległa uszkodzeniu lub odbarwieniu, powinna zostać zniszczona w sposób godny. Za destrukcję z
zachowaniem szacunku uznaje się rozdzielenie barw i spalenie. Obywatele Polski nie powinni dopuścić do
sytuacji, gdzie flaga, nawet ta papierowa, była porzucona na ulicy, czy wyrzucona na śmietnik.
5.Istnieją dwa rodzaje polskiej flagi państwowej. Pierwsza, to znany wszystkim biało-czerwony prostokąt. Druga
to flaga z godłem RP na białym pasie. Zgodnie z obowiązującą ustawą, tej drugiej wersji mogą używać tylko
oficjalne przedstawicielstwa kraju za granicą, cywilne lotniska i samoloty, kapitanaty portów, oraz polskie statki
morskie jako banderę.
6.Rzeczą oczywistą jest, że zawsze trzeba sprawdzić, czy kolejność barw jest właściwa, czyli biały na górze,
czerwony na dole.
       Warto wspomnieć, że od 2004 roku obchodzimy w Polsce Dzień Flagi. 2 maja organizowane są różnego
rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. Jedna z największych akcji, która miała miejsce w Dzień Flagi
2009, odbyła się w Bytomiu. Ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i
uniesionych w jednakowym czasie parasolek.  Pamiętajmy o szacunku do tego ważnego symbolu narodowego. 

Julia Bała

          Czy wiecie, że nasza niepodległość skrywa tajemnice?

Na przykład w Polsce niepodległość ogłoszono 7 listopada! Tylko, że 11
listopada zakończyła się oficjalnie 1 wojna światowa. Najstarsza Polka
miała prawie 112 lat! W czasie ogłoszenia niepodległości miała 10 lat.
Przez lata tylko żołnierze obchodzili to święto. Dopiero w 1937 roku
wszyscy zaczęli je obchodzić. Po drugiej wojnie światowej obchodzono to
święto 22 lipca! Oficjalnie 11 listopada ustawiono w Polsce Narodowe
Święto Niepodległości w 1937 r. Jednak tak naprawdę choć niezbyt
oficjalnie już 5 listopada 1916 roku Niemcy i Austriacy ogłosili odrodzenie
Państwa Polskiego. Był w tym jednak mały haczyk...Niemcy i Austria
zrobiły to, tylko dlatego by wciągnąć Polaków w wojnę przeciw Rosji.
Ciekawostek na pewno jest więcej jednak wszystkich tu nie zmieszczę.
Może sami spróbujecie poszukać?http://gdansk.caritas.pl/ogloszenie/3417/swieto-

niepodlegosci-na-jesionowej/


