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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my
żyjemy...

W numerze:

.

  - obchody 100 - lecia     
 odzyskania niepodległości
 - wycieczka do TV SILESIA
w Katowicach
 - twórczość naszych
uczniów
 - Dzień Polaka na świecie

Narodowe Święto
Niepodległości to dla
Polaków jedno z
najważniejszych świąt
państwowych.  Po 123
latach zaborów – niewoli
naznaczonej walką,
cierpieniem i wysiłkiem
wielu pokoleń Polek i
Polaków – nasz kraj
odzyskał suwerenność.
Podczas dorocznych
obchodów 11 listopada

czcimy pamięć tych,
którym zawdzięczamy
własne państwo, którym
udało się podnieść kraj z
ogromnych zniszczeń I
wojny światowej, stworzyć
warunki rozwoju
ekonomicznego,
modernizacji gospodarczej i
cywilizacyjnej.

Źródło: oficjalna strona
Prezydenta RP
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           Czy wiesz, że 100 lat temu:

.

- żyliśmy 24 lata
krócej
- za kawę płaciliśmy
100 razy mniej niż
dzisiaj
- były już
samochody, ale nie 
było stacji
benzynowych.
Paliwo kupowano w
aptekach i składach
chemicznych.
Pierwsza stacja
paliw powstała w
1924 roku w
Warszawie
- pod koniec XIX w
koncern
farmaceutyczny
Bayer wprowadził
do sprzedaży lek
przeciwbólowy

i przeciwkaszlowy.
- w domach zaczęły
pojawiać się
pierwsze telefony.
Za Oceanem 8%
obywateli posiadało
to urządzenie, w
Polsce jeszcze
mniej.Dzisiaj 95,4 %
Polaków jest w
posiadaniu telefonu
komórkowego
- wieża Eiffla była
najwyższą budowlą
na świecie - 324 m .
Obecnie jest nią
drapacz chmur
Burdż Chalife w
Dubaju  - 828 m.
- 100 lat temu
Ziemię
zamieszkiwało 2
miliardy ludzi.
Dzisiaj 7,3 mld

.
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Dla Niepodległej w naszej szkole

Pobijanie rekordu dla Niepodległej

W piątek, 9
listopada 2018
r. o godzinie
11:11, w ramach
świętowania
100. rocznicy
odzyskania
przez Polskę
niepodległości
zaśpiewaliśmy
cztery zwrotki
hymnu
narodowego. W
sali
gimnastycznej
zgromadzili się
wszyscy
uczniowie,
nauczyciele
oraz oddziały

przedszkolne.
We wspólnej
akcji
Ministerstwa
Edukacji i Rady
Dzieci i
Młodzieży przy
Ministrze
Edukacji
Narodowej
uczestniczyło
blisko 5 mln
uczniów (4 867
937), a także
prawie 480 tys.
nauczycieli (475
235) w 24 439
przedszkolach,
szkołach i
placówkach
oświatowych.
Jeszcze nigdy w
historii Polski
tak wiele

osób w tym
samym czasie
nie
zaśpiewało „Mazurka
Dąbrowskiego".
To historyczny
dzień, w którym
uczniowie i
nauczyciele
pokazali jak być
razem, wspólnie
świętować 100-
lecie
niepodległości
oraz cieszyć się
z tego, że
jesteśmy 
Polakami.

Źródło-strona ZSP
Gierałtowice

Adam Benek
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Szkoła w bieli i czerwieni

Okolicznościowe wystawy
Świąteczne dekoracje w klasach

Wystawa prac

Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę to
dobry czas na wspólne patriotyczne świętowanie.
Uczniowie wraz z wychowawcami postanowili
udekorować swoje klasy. Prace  uczniów
obrazujące symbole narodowe: godło, flagę biało-
czerwoną oraz serca symbolizujące miłość do
naszego kraju znalazły swoje miejsce na klasowych
gazetkach. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i
inwencją samodzielnie wybierali techniki plastyczne,
którymi posłużyli się wykonując przedstawione na
zdjęciach prace.

...i korytarze szkolne też odświętnie
ubrane.Ojczyzna to nie tylko powód do chluby, ale i
wielki obowiązek.11 listopad 2018 roku zachęca nie
tylko do oddania czci bohaterom za ich męstwo,
ofiarność i miłość, ale również skłania do refleksji
nad przyszłością naszego państwa i mieszkającego
w nim od wieków narodu. 

Duda S.

Duda S.
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Z wizytą w TV SILESIA w Katowicach
26.10 2018 członkowie Koła Dziennikarskiego udali
się na wycieczkę do TV Silesia w Katowicach.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą
dziennikarza telewizyjnego. Uczniowie mieli
możliwość obejrzenia „od kuchni" miejsca, gdzie
pracują na co dzień dziennikarze, prezenterzy,
kamerzyści, reżyserzy itp.Zwiedziliśmy duże studio
telewizyjne, z którego codziennie nadawane są
główne informacje. Ponadto zobaczyliśmy
newsroom, pomieszczenie w którym nagrywane są
teleturnieje, prognoza pogody oraz małe studio
gdzie nagrywane są programy o zdrowiu. Jednak
największe emocje wśród uczniów wzbudziło
obejrzenie najnowszego sprzętu HD.

.

.

Fot.K.Knicz-Sowa

Fot. K.Knicz - Sowa
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Jesień

Jesień, złota jesień,
i cudowny, piękny wrzesień,

liście spadają kolorowe,
Aż zabiera mowę.

Deszcz kropi na parasol,
Wyśpiewuje do-re-mi-fa-sol.
Spada jak kolorowe nutki,

A ptaszek schował się do budki.

Jesień jest cudowna
Piękna i gwałtowna

Uśmiech błyszczy na twarzy
Każde dziecko o tym marzy.

Smaczne grzyby rosną
Pod dębem, brzozą i sosną.
Grzybiarz ich w lesie szuka

A w oddali dzięcioł puka.

Jarzębina, kasztany, żołędzie,
Znajdziesz je tutaj wszędzie,

Jesień robi z nich korale,
I zaprasza na piękne hale.

Monika Karczmarz kl. 6a

                                                    Obieżykraj
A gdyby tak pojechać stąd?

Zebrać się i na rower wsiąść?
Tylko na którą z czterech stron,
W którą stronę pojechać stąd?

Wiem, pojadę tam,
Gdzie wysokich szybów blask,

Gdzie głośnych maszyn pod ziemią wrzask.Pojadę tam sam!
Wiem, pojadę też.

Gdzie wielkie wieże daja blask,
Gdzie wód szmer kusi nas.

Pojadę i tam sam!

Dominik Adamczyk kl.8b
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Dzień Polaka na świecie - Narodowe
święto Argentyny

Jest tylko jedno
miejsce na
świecie, gdzie
co roku
obchodzi się
Dzień
Polaka.Jest to
oficjalne święto
narodowe
Argentyny,
ustanowione
przez rząd na
cześć nas-
Polaków  w
1995 r.
Dlaczego? Bo
Polacy są
odważni,
pracowici i
ciekawi. Zawsze

mieli odwagę,
żeby szukać
swojego
miejsca na
ziemi i lepszego
życia. Wielu z
nich
wyemigrowało
do Ameryki
Południowej.

  

 

Przygotował
                                   
    Igor Szabat kl.4d

. .
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