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LISTOPAD MIESIĄCEM NIEPODLEGŁEJ
W listopadzie tradycyjnie w naszej szkole króluje historia. W tym roku jesień obfituje w konkursy, uroczystości związane z przeszłością naszego

narodu - wszyscy obchodzimy w szczególny sposób jubileusz 100 lat odzyskania niepodległości.

PRACUJMY WIĘCEJ 
KOCHAJMY WIĘCEJ 

WSZYSTKO DLA NIEPODLEGŁEJ
Miesiąc Niepodległej, a zwłaszcza Święto Niepodległości, obchodzone są bardzo uroczyście w
naszej szkole. Zaplanowano mnóstwo konkursów i uroczystości. Warto o niektórych co nieco
napisać.

   W tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy Polacy
przygotowywali się do tego jubileuszu bardzo długo. Zaplanowano mnóstwo ciekawych imprez
Wiadomo, każdy z nas chce uczcić to święto najlepiej, jak potrafi. W naszej szkole nawet dzieci z
oddziału przedszkolnego przygotowały niespodzianki -  pokaz mody patriotycznej oraz wystawę liści na
patriotycznym drzewku "100 dobrych uczynków na 1oo- lecie odzyskania niepodległości". Odbył się
także koncert pieśni patriotycznych. Uczniowie poszczególnych klas śpiewali pieśni patriotyczne
wylosowane przez wychowawców, między innymi "Wojenko, wojenko", "Rotę" i "Przybyli ułani pod
okienko". Przyłączyliśmy się także do bicia rekordu śpiewania hymnu.. Jeszcze przed 11 listopada
mieliśmy próbę tego wydarzenia - "Mazurek Dąbrowskiego" rozbrzmiewał wówczas na boisku
szkolnym. Wszystko wyszło przepięknie.
Na pewno każdy przeżył wymienione uroczystości i imprezy z uśmiechem na twarzy i radością w
sercu.

Adam 4f

Niepodległość

Niepodległość

                 REKORD 
        DLA NIEPODLEGŁEJ
9 listopada 2018r. w przeddzień obchodów setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
o godzinie 11.11 zaśpiewaliśmy hymn narodowy.
Tym samym włączyliśmy się do akcji
Ministerstwa Edukacji Narodowej pod hasłem
"Rekord dla Niepodległej". Jesteśmy dumni z
tego, że możemy obchodzić tak ważną dla naszej
Ojczyzny rocznicę i cieszymy się, że nasza
Rzeczpospolita jest niepodległa.
                                    (strona internetowa szkoły)

Wielka zbiórka
We wtorek, 6 listopada, na lekcji WF pani kazała
nam ubrać białe koszulki i wyjść na dwór na
"Orlik." Była tam cała szkoła! Wychowawczyni
zaprowadziła nas i ustawiła obok klasy w
czerwonych koszulkach. Pan Krzysztof z
drugiego piętra przez otwarte okno nagrywał film
telefonem. Rozległa się muzyka i zebrani na placu
zaczęli śpiewać 4 zwrotki "Mazurka
Dąbrowskiego". Po zakończeniu  hymnu
uczniowie udali się do klas na lekcje.
Było to niesamowite przeżycie.
                                                                Zuzia kl.
4f

WSPÓLNIE ŚPIEWAMY DLA
NIEPODLEGŁEJ

W przeddzień obchodów stulecia Rzeczpospolitej
Polski tymi pięknymi słowami „Roty” Marii
Konopnickiej, naszej pieśni narodowej,
rozpoczęliśmy wspólne śpiewanie dla naszej
Ojczyzny. Każda z klas pięknie odśpiewała
przygotowany przez siebie utwór, a pozostali
uczniowie i nauczyciele dołączali się do nich.
Maja z klasy 6d w sposób jasny i przejrzysty
przybliżyła nam naszą drogę do niepodległości.
Wysłuchaliśmy rzewnych i wzruszających
piosenek: „Wojenko, wojenko”, „O mój
rozmarynie”, „Białe róże”, przy których
niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku. Przy
„Marszu Pierwszej Brygady”, „Hej, hej ułani”,
„Piechocie”, „Pierwszej Kadrowej” i „Przybyli
ułani” same nogi szykowały się do marszu.
Poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
każdy z nas miał możliwość wziąć czynny udział
w obchodach naszego wielkiego święta – 100 lat
naszej Niepodległej Ojczyzny.
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INNE WAŻNE  ( I MNIEJ ISTOTNE)
 LISTOPADOWE ŚWIĘTA I ZWYCZAJE

ZADUMANE TWARZE PRZY PŁOMYKACH ŚWIEC
1 listopada to dzień Wszystkich Świętych, a więc wszystkich tych zmarłych, których dusze zostały
zbawione i cieszą się wiecznością w niebie.
Jednak w polskiej tradycji 1 listopada to dzień, w którym zbieramy się przy grobach naszych bliskich
zmarłych, aby zapalić im znicz, ozdobić groby kwiatami. Modlimy się za ich dusze, aby mogli osiągnąć
zbawienie i cieszyć się wiecznością w niebie z innymi Świętymi. Wspominamy tych którzy odeszli do
wieczności, jest to dzień pełen zadumy i pamięci o przemijaniu. Święto Wszystkich Świętych
powiązane z Dniem Zadusznym, który przypada 2 listopada.
W każdym mieście tłumy ludzi odwiedzają cmentarze, mimo jesiennego chłodu każdy stara się okazać
pamięć i szacunek swoim zmarłym bliskim czy znajomym. W naszym mieście Szczecinie znajduje się
największy Cmentarz w Polsce, jest to trzeci co wielkości cmentarz w Europie. Wielu ludzi podróżuje w
tym dniu po całym kraju jeśli ich bliscy pochowani są gdzieś daleko.
                                                                                                                                            Marta i Gabrysia
4bWszystkich Świetych

Halloween

STRACHY NA LACHY
Nasza tradycja nakazuje nam obchodzić Wszystkich Świętych jako dzień modlitwy i zadumy. Nie
wszystkie kultury tak rozumieją to święto. W USA popularne jest halloween.

  31 października , gdy zapadnie zmierzch na ulicach pojawiają się korowody dzieci przebranych za
różne straszne postacie, np. duchy, zombie, czarownice, czarne koty, wampiry, mumie i inne.
Niesamowite stwory chodzą po domach i zbierają cukierki, mówiąc : " Cukierek albo psikus".
Większość odwiedzających wybiera oczywiście pierwszą opcję i wręcza słodycze "strasznym
gościom. Nikt nie chce bowiem stać się ofiarą niemiłego żartu w stylu obrzucenia drzwi jajkami lub
oblaniu wodą. Niekiedy zapasy słodyczy muszą być olbrzymie, ponieważ odwiedzających halloween-
owców z roku na rok przybywa. Dzwonek u drzwi prawie dźwięczy bez przerwy. Trzeba też przyznać ,
że przebrania stają się też coraz bardziej wymyślne.
  Halloween pojawiło się w Polsce w latach 90-tych. Obecnie cieszy się popularnością nie tylko wśród
dzieci, ale także młodzieży, która wykorzystuje ten czas na przebranie się i spotkanie w gronie
znajomych.

Ania i Dominika 5c

TRADYCYJNE LANIE WOSKU
 CZY PRZYSŁOWIOWE LANIE WODY?

Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. Wigilia św.
Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.
    Pomysłowość dziewcząt w wyszukiwaniu sposobów, aby poznać swoją przyszłość, szczególnie tą
uczuciową, była niewyczerpana. Lały wosk i dopatrywały się inicjałów przyszłego męża. Ustawiały
buty, aby sprawdzić, której będzie pierwszy poza progiem, czyli która pierwsza wyjdzie za mąż.
Losowały kartki z imionami chłopców. Rzucały obierki jabłek i sprawdzały, w jaki kształt się ułożą. 
   Wszystkim tym zabiegom magicznym patronował św. Andrzej - opiekun panien na wydaniu,
zwłaszcza tych cnotliwych i pobożnych. Pomagał on w poznaniu imienia przyszłego męża, jego
pochodzenia i stanu posiadania. Był również uważany za najlepszego powiernika i orędownika
dziewczęcych pragnień i modlitw dotyczących dobrego zamążpójścia i starań o odwzajemnioną miłość.
Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja a kawalerowie w przeddzień świętej
Katarzyny, czyli 24 listopada. Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu. 
   Obecnie oba obrzędy są połączone i obchodzone równocześnie jako tradycyjne andrzejki.

Andrzejki

Monika

Monika
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SZKOLNY DZIEŃ UŚMIECHU

UŚMIECH I KSIĄŻKA TO ZGRANA PARA
   Na jesienne wieczory polecam książki autorstwa Holly Webb z serii „Zaopiekuj się mną”. Pisarka
zaczynała jako redaktorka. Obecnie ma w dorobku ponad 70 książek. Mieszka w Anglii, z kotką o
imieniu Milly, która zawsze przeszkadza w pisaniu na laptopie.
   Książki Pani Webb opowiadaj bardzo śmieszne historie o zwierzętach,  choć czasem można  też 
spotkać smutne perypetie. Zawsze kończą się dobrze.Bardzo polecam pozycje takie jak: „Samotne
Święta Oskara”, „Gdzie jest Rudek?”, „Jaśmin nieśmiały kotek”, „Biedna mała Luna”.
   Z powyższej serii najbardziej podobała mi się pozycja pt.: „Gdzie jest Rudek”.
Głównym bohaterem jest kotek o imieniu Rudek. Swoje imię zawdzięcza ślicznemu kolorowi sierści.
Jest on ulubieńcem Rózi, która uwielbia bezpańskie koty, które mieszkają na farmie w pobliżu domu jej
babci.
Z początku Rudek jest bardzo nieśmiały, lecz potem stopniowo uczy się ufać Rózi. Gdy jednak farma
zostaje sprzedana pod budowę osiedla mieszkaniowego i robotnicy zaczynają pracę, kotek jest
przerażony: pozostałe koty zniknęły, a on został sam. Wtedy nagle świat stał się bardzo groźnym
miejscem….
Dlaczego? Zapraszam do lektury .

Michalina Strzępka

KRĘGLE TO TEŻ DOBRA ZABAWA

   3 października byliśmy na kręglach z okazji
Dnia Chłopaka. Najpierw poszliśmy po specjalne
buty, potem podzieliliśmy się na grupy. Po części
organizacyjnej pani instruktor wytłumaczyła
zasady. Chłopcy mieli najwięcej punktów, a
dziewczyny trochę mniej, ale później dziewczyny
wygrywały. 
   Wszyscy się świetnie bawiliśmy i graliśmy 2
godziny. Po kręglach poszliśmy coś zjeść, np. w
KFC, Burger Kingu albo McDonaldzie. Jak
skończyliśmy posiłek, to udaliśmy się na tramwaj.
W czasie jazdy było zabawnie, bo opowiadaliśmy
śmieszne żarty.

             Julia Stańczyk, Paulina Marcyniuk 4b

DZIEŃ ZRYWANIA BOKÓW
Choć Światowy Dzień Uśmiechu przypada w  pierwszy piątek października, nasza uczniowska społeczność i grono pedagogiczne uczcili ten dzień w ostatni
piątek tego miesiąca zmieniając nazwę na Szkolny Dzień Uśmiechu. Dlaczego? Okazji do wesołości było wiele. Odbyło się  wówczas  pasowanie uczniów
klas pierwszych, przybyli goście z innych szkół, którzy uczestniczyli w międzyszkolnym konkursie „Potyczki matematyczno – ortograficzne”.
Na drzwiach szkoły nie wisiał jak zawsze uśmiechnięty emotikon, a odrysowane od miski z kuchni p. Janeczki słoneczko z wizerunkiem dwóch bajkowych
postaci Jacka i Agatki. To już sprawiło, że w szkole uczniowie szeptali na szkolnych korytarzach o postaciach z wiekowej dobranocki i zadawali to samo
pytanie: „O co chodzi?” Wszystko zostało wytłumaczone na pierwszych lekcjach. Każdemu  przybliżono historię powstania Orderu Uśmiechu. Skoro padła
propozycja nadania naszej szkole im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, to co nieco wiedzieć o tym trzeba. Krótki film, piosenka oraz prezentacja  osób
odznaczonych – służyły właśnie temu.  
Wykonaliśmy tradycyjne zdjęcia wszystkim niesamowicie pozytywnym uczniom, którzy z nietypowym, wesołym akcentem przybyli do szkoły.
Najliczniejszą, zwartą i wesołą grupą okazała się zerówka – bardzo Wam dziękujemy!
Kto miał okrągłą zabawkę ze sznurkiem i chciał się zabawić, przyszedł na przerwę, aby wziąć udział w nazwanym przez organizatorów jojo dance, a które
zostało przechrzczone  przez uczniów na jojowanie. Trening czyni mistrza, więc kiedy poćwiczymy, może w przyszłości pobijemy wspólnie rekord? Na
scenę dowcipu nie zgłosił się nikt. Trema przed publicznym mówieniem wzięła górę – to zadanie nigdy nie należało do łatwych, ale poddawać się nie wolno!
Trzeba uwierzyć w swoje możliwości.
Dzięki mamom z klasy 6c oraz 5a ten dzień był słodki i pyszny. Ich wypieki szybko zostały… zjedzone z uśmiechem na twarzy. Zebraną kwotę w
wysokości 370,70 zł wrzucono do skarbonki. Mamy takie marzenie… Uszycie szkolnej, dużej maskotki dałoby nam wiele radości, zatem, do dzieła!
Zbieramy dalej!
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