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ANDRZEJKI

przygotowały
festiwal wróżb.
Uczestnicy zabawy
poznawali imię
przyszłego męża
lub żony, swój
przyszły zawód
oraz wiele zdarzeń,
które czekają ich w
najbliższym czasie.
Swoją przyszłość
też chcieli poznać
nauczyciele, którzy
też włączyli się do
zabawy.

Andrzejki stały się
wspaniałą okazją do
dobrej zabawy, a
jednocześnie
źródłem szacunku
dla tradycji i
obrzędów
ludowych. Podczas
długiej przerwy
wywróżyć można
było sobie
przyszłość.
Czarodziejki z
Samorządu
Uczniowskiego

Nad sprawnym
przebiegiem
andrzejekowych
zabaw czuwały
opiekunki SU –
Karolina Pawłowska
i Magdalena
Straszewska.
Mamy nadzieję, że
wszystkie dobre
przepowiednie i
wróżby
andrzejkowe się
sprawdzą!

ANDRZEJKOWE WRÓŻBY NA DUŻEJ PRZERWIE
30 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował szkolne Andrzejki. 

.

W tym
numerze:

Pan pomidor
spotyka Frau
Tomate

Na  to, w
internecie warto
tracić czas ;)

„Jadwiga kontra
Jagiełło”

Big Ben

SU

SU
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Pan pomidor spotyka
Frau Tomate

.

.

29 listopada
2018 roku,
podczas 
uroczystego
zakończenia
Poetyckiego
listopada na
targowisku w
ramach 2.
Międzynaro-
dowej
Konferencji
Poetyckiej
organizowanej
przez
Wielkopolski
Związek
Literatów
Polskich oraz 

Fundację
Literacką „Jak
podanie ręki”,
odbył się
finał konkursu
na wiersz 
“Pan pomidor
spotyka Frau
Tomate –
wielojęzyczne
rozmowy
warzyw,
owoców i
kwiatów”.
W poetyckich
zmaganiach
wzięli udział
uczniowie szkół
podstawowych.

 Niecodzienne
wyzwanie
literackie
podjęla również
Martyna
Szperkowska-
Mańkowska z
klasy 7d, której
wiersz
"Królewski
ogród" jury
uznało za
najlepszy.
Gratulujemy
zajęcia I.
miejsca w
kolejnym
konkursie
literackim.

.

.
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Na  to, w internecie warto tracić czas ;)
Oto kolejna propozycja kanałów na YouTube, które zachwycają treściami i jakością filmów.

Mówiąc
Inaczej-
 kanał o tym, jak
poprawnie
posługiwać się
językiem
polskim. Od
prowadzącej
Pauliny w lekki
sposób można
dowiedzieć się
o najczęstszych
błędach
językowych
popełnianych 
przez
społeczeństwo. 
Wyjaśnia
pochodzenie 

i znaczenie
słów oraz jak
wypowiadać się
poprawnie i
ciekawie. Każde
zagadnienie
poparte jest
rzetelnymi
przykładami, a
odcinki
zakończone
są... żartem ;)
Historia bez
cenzury
- czyli jak mówi
nazwa, kanał o
zagadnieniach
historycznych.

Odcinki
przypadną do
gustu nie tylko
miłośnikom
historii, ale 
wszystkim,
którzy za nią nie
do końca 
przepadają.
Prowadzący
w zabawny,
luźny sposób 
przedstawia 
wydarzenia
oraz postacie.
 Ponadto
odkrywa
historyczne
tajemnice i 

kontrowersyjne
ciekawostki. 
7 metrów pod
ziemią-
na kanale
zamieszczane
są wywiady z 
nieszablono-
wymi
rozmówcami 
takimi jak: była 
więźniarka
obozu
Auschwitz, 
dawny
bezdomny, 
anorektyczka,
hazardzista.
Każdy odcinek
jest poświęcony

innej osobie, 
która
opowiada swoją
niezwykłą
historię. Odcinki
pokazują z
jakimi
problemami
zmagają się
ludzie oraz jak
sobie z nimi
radzą lub nie.
Pokazują jak
inny i dziwny
może być świat
z perspektywy
każdego z nas.

Martyna

Mówiąc inaczej

.

ale zanim
znajdą
odpowiedź,
czeka ich wiele
niebezpiecznych, czasami
śmiesznych
przygód,

które warto
poznać. 

Polecam
Agata

Autorem bogato
ilustrowanej
serii „Ale
historia” jest
Grażyna
Bąkiewicz,
która z
humorem
przekazuje 
fakty 
historyczne i
ciekawostki. 
W tej książce
niektóre
wydarzenia
zostały 
przedstawione
w formie 

komiksu.
Autorka w
zabawny
sposób
pokazuje nam,
że historia nie
musi być
nudna. Główny
bohater to
chłopiec o
imieniu Karol,
zwanym
Grubym.
Nazwa ta
pochodzi od
pierwszego 
słowa
jego młodszego

brata „Gru”.
Chłopiec nie
stosuje diety
rodzinnej
złożonej z
owoców i
warzyw, tylko
woli zajadać się
łakociami.
Grupa przyjaciół
przenosi się na
lekcji
historii, którą
prowadzi pan
Cebula do
czasów, kiedy
Polską 

rządziło
jednocześnie
dwóch królów.
Ich zadaniem
było znaleźć
odpowiedz na
pytanie „Kto
zrobił więcej dla
Polski
Władysław
Jagiełło czy
Jadwiga?”
Podczas
podróży
bohaterowie
poznali
średniowieczne
życie ludzi.
Zachęcam
wszystkich do
przeczytania tej
książki,
ponieważ
zadanie było
niby proste, :)

„Jadwiga kontra Jagiełło”

Kolejna propozycja książki zakupionej w ramach
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

yt

yt

AK
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Dzwon zegara
rozbrzmiewa co
godzinę,
słychać go do
15 minut i może
być
słyszany nawet
w promieniu 10
km! Jego
dźwięk można
usłyszeć
codziennie w
radio BBC,
które zamieściło
na wieży 4
mikrofony.
Zwyczaj ten
zapoczątkowano
w Sylwestra
1923 roku.

Big Ben to tak
naprawdę
nazwa 13,5
tonowegodzwonu,
a nie samej
wieży jak
większość
uważa. Nazwa
wieży została
zmieniona 12
września 2012
roku
na Elizabeth
Tower ( Wieża
Królowej
Elżbiety), by
upamiętnić 60
lat panowania
Królowej
Elżbiety.

W 2015 roku
eksperci
stwierdzili, że
wieża
potrzebuje
remontu. Będzie
odnowiony
zegar, dzwon,
ale również
część dla
zwiedzających. 21
sierpnia 2017
roku Big Ben
zabrzmiał po
raz ostatni i
będzie milczał
aż do 2021
roku! Ostatni
tak duży remont
przeprowadzono
ponad
trzydzieści lat
temu.

Co godzinę Big
Ben (dzwon)
wybrzmiewa
dźwiękiem E, a
cztery mniejsze
dzwony
znajdujące się
na wieży
Królowej
Elżbiety
obwieszczają
kwadranse
wygrywając
tony gis, fis, E i
B.

Big Ben jest nie
tylko na
pocztówkach,
folderach,
przewodnikach,
a także w
filmach.
Znajduje się też
na mediach
społecznościowych.
Tweetterowe
konto @big_ben_clock śledzi
ponad 450
tysięcy osób –
mimo tego, że
tweetuje tylko
słowo “BONG”,
tyle razy, ile
właśnie wybił
dzwon na
wieży.

Big Ben
dostępny jest
jako zestaw
LEGO, który
składa się z
ponad 4000
elementów.

Żródło
informacji: na
stronie
zalajkowane.pl

Wojtek

Big Ben

Big Ben
Podczas odrabiania pracy dodatkowej z języka
angielskiego o Big Benie natrafiłem na kilka
ciekawostek.

.
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