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Zapraszamy do lektury!

W listopadzie goło w sadzie.

Listopad jest ostatnim miesiącem jesieni. Kojarzy się ze smutnym, ponurym, deszczowym, a często także
deszczowo-śnieżnym  czasem. Nazwa (według Brücknera) pochodzi od opadających jesienią liści. Z naszych
terenów odlatuje ostatni z ptaków – skowronek. W listopadzie na polach jest pusto. Jesienne wichry strącają z
drzew i krzewów nieliczne już liście. Pozostają one nadal na dębach i grabach, zwłaszcza na ich dolnych
gałęziach i odrostach korzeniowych. Pod koniec miesiąca drzewa stoją już nagie, a gruby pokład liści pokrywa
ziemię i szeleści pod nogami.
Według ludowych wierzeń pogoda w listopadzie przepowiada aurę na cały rok.
Jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa.
Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe.
Gdy listopad z deszczami, grudzień zwykle z wiatrami.
Kwitną drzewa w listopadzie, zima aż do maja będzie.
Dwudziesty pierwszy listopada pogodę zimy zapowiada.

Niektóre święta listopadowe:
1. 11. Wszystkich Świętych
2.11.  Zaduszki
11.11. Święto Niepodległości
21.11. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień
24.11. Katarzynki
25.11. Dzień Pluszowego Misia
29.11. Andrzejki
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DZIADY, ZADUSZKI – 
NASZE POLSKIE HALLOWEEN

  
  Dziady – (ku czci zmarłych antenatów – czyli dziadów) przedchrześcijański zwyczaj ludowy kultywowany przez
Słowian i Bałtów. Zasadniczym celem tych obrzędów było nawiązanie kontaktu z duszami zmarłych i
pozyskanie ich przychylności.
   Dziady obchodzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Wiosenne święto zmarłych przypadało w okolicach 2
V (wedle faz księżyca). Jesienią Dziady obchodzono w noc z 31 X na 1 XI, którą zwano także Nocą
Zaduszkową. Była ona jednocześnie przygotowaniem do jesiennego święta zmarłych, obchodzonego w
okolicach 2 XI (wedle faz księżyca).
  Były też karaboszki, maski rzeźbione z drewna, którymi dekorowano miejsca obrzędów – miały one
symbolizować duchy. Odpowiednikiem  karaboszek w kulturze anglosaskiej są dynie.
   Dusze należało ugościć (np. miodem, kaszą i jajkami), aby zapewnić sobie ich przychylność i jednocześnie
pomóc im w osiągnięciu spokoju w zaświatach. Wędrującym duszom oświetlano drogę do domu, rozpalając
ogniska na rozstajach, aby mogły spędzić tę noc wśród bliskich. Echem tego zwyczaju są współczesne znicze.
   W tym dniu wspierano jałmużną żebraków (początkowo ofiarowując im dary w naturze; żywność, surowce
takie jak drewno, węgiel, skóry, glinę oraz dzbany; później także pieniądze) aby wspominali dusze zmarłych.
Wierzono, że modlitwa dziada – człowieka bożego będzie wysłuchana. Proszono, by zechciał się modlić za
zmarłych wręczających mu ofiarę krewnych.
  W tym dniu niektóre czynności były zakazane, np. wylewanie wody po myciu naczyń przez okno, by nie oblać
zabłąkanej tam duszy i palenie w piecu, bowiem tą drogą dusze dostawały się niekiedy do domu.
  Zaduszki – to właśnie polski, współczesny odpowiednik pogańskiego święta Dziadów, za pomocą którego
Kościół Katolicki chciał połączyć stare wierzenia z nowymi. Przypada ono 2 listopada, po dniu Wszystkich
Świętych. Tego dnia ludzie wspominają wszystkich, którzy umarli, polscy katolicy zaś konkretnie - wszystkich
wiernych zmarłych, których dusze według ich wiary przebywają teraz w czyśćcu.
  W Zaduszki odwiedza się cmentarze, groby zmarłych z rodziny; istnieje tradycja zapalania świeczek czy
zniczy na grobach zmarłych oraz składania kwiatów, wieńców lub też innego typu ozdób mających być
symbolem pamięci. 

Pixabay Fot.
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Co w szkole piszczy
KONKURS RECYTATORSKI

ZAJĘCIA WOKALNE

15 października w szkolnej bibliotece odbyły
się eliminacje do Powiatowego Konkursu

Recytatorskiego „Przyroda w poezji”
organizowanego przez Bibliotekę Sportowej

Szkoły Podstawowej nr 19  w Tychach.
Wzięło w nich udział siedem uczennic z klas

IV – VIII. Walczyły o 2 miejsca- jedno w
kategorii klas IV – VI, drugie w kategorii klas

VII- VIII.
Decyzją jury naszą szkołę reprezentowały:

Justyna Smolińska z kl.6 d, która recytowała
wiersz "Astry" Adama Asnyka

Aleksandra Juszczak z kl.7c "Niebo" W
Szymborskiej.

Niestety, nasze reprezentantki nie zajęły
punktowanych miejsc. W następnej edycji na

pewno będzie lepiej. 

Justyna S. kl. 6
Pixabay

  W naszej szkole jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Jeśli ktoś interesuje się muzyką, lubi śpiewać i chce
się nauczyć grać na jakimś instrumencie, to zapraszam na zajęcia wokalne i kółko fletowe.
  Kółko odbywa się we wtorek w godzinach od 13:25 do 14:20 w sali nr 32. Zajęcia prowadzi nauczyciel muzyki
pan Sławomir Mucha. Uczęszczają na nie przede wszystkim dziewczęta, ale zdarzają się też chłopcy.
  Nie trzeba mieć żadnych dodatkowych książek, jedyną rzeczą jaką trzeba, to założyć zeszyt, do którego
należy wklejać teksty piosenek, które są prezentowane na zajęciach.
  Członkowie koła uczestniczą w wielu akademiach, konkursach czy pokazach. W najbliższym czasie będzie to
akademia z okazji Odzyskania Niepodległości przez Polskę (11 listopada).
  Jak już wcześniej wspominałam jest też kółko fletowe, które odbywa się w czwartki w tych samych godzinach
co poprzednie. Także są prowadzone przez pana Muchę. Można nauczyć się na nich grania rozmaitych 
melodii na flecie prostym.
  Zajęcia są bardzo ciekawe. Panuje wspaniała atmosfera, ponieważ jak wiadomo muzyka łagodzi obyczaje.
Zapraszamy wszystkich we wtorki i czwartki o godzinie 13:25 do sali nr 32.

Zuzanna S. kl. 6

Fot.
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Zachęcam Was do zapisania się na kółko biologiczne. Spotkania są we wtorki, od godziny 13.25 do 14.20.
  Na tej luźnej lekcji nie rozmawiamy na tematy związane z programem, nie mamy książek ani zeszytów. Jest to
45 minut zabawy, w czasie której przeprowadzamy różne eksperymenty lub badamy nasze otoczenie. 
  Niedawno zrobiliśmy gazetkę, która wisi na szkolnym korytarzu niedaleko sali nr 18, temat przewodni to:
,,Najdziwniejsze zwierzęta’’, zachęcam Was do zobaczenia jej. Ostatnio, po nieudanej próbie stworzenia
,,hodowli’’ pantofelków, nie poddaliśmy się i zrobiliśmy ją od nowa, założyliśmy również hodowlę dżdżownic,
obserwujemy ich zachowanie i czekamy na pierwsze potomstwo.
W ramach dodatkowych zajęć na prośbę naszej pani, zbieramy martwe insekty, aby później zobaczyć, jak ich
poszczególne części wyglądają pod mikroskopem.
Poza różnymi badaniami czasami mamy zajęcia, na których robimy np. bubble tea, lub gramy w różne
planszówki. Gdy pogoda sprzyja, wychodzimy na plac przed szkołą i oglądamy zmieniającą się przyrodę.
  Jest to bardzo miłe doświadczenie, gdyż możemy zagłębiać się w tajniki przyrody, o których nie mówimy na
lekcjach.

Oliwia S. kl. 6   

                    ZAJĘCIA KALIGRAFICZNEZAJĘCIA KALIGRAFICZNE

Kaligrafia to nauka ładnego pisma. W  naszej szkole tej sztuki uczy Pani
katechetka Zofia Silwanowicz. Na zajęciach  poznajemy różne czcionki i

tym samym poprawiamy swoje pismo. Podzielone na grupy:
początkujących i zaawansowanych. Kaligrafia dla nowicjuszy odbywa się

po  we wtorki, a dla osób wprawionych w środy.
Na zajęciach grupy zaawansowanej projektujemy zeszyt.  Piszemy

różnymi czcionkami i dekorujemy  napisany tekst. W gładkim zeszycie 
piszemy początkowo zadania ołówkiem ,później w domu poprawiamy
piórem, mazakiem lub cienkopisem, a na końcu ozdabiamy kolorami.
Jak już wspomniałam zajęcia te poprawiają pismo. Dwa lata temu, 

pisałam ,, jak kura pazurem”. Teraz jednak potrafię zapisać tekst różnymi
czcionkami. Na kaligrafii możemy dzielić się  własnymi pomysłami i

tworzyć autorskie teksty.
Czasami zrobienie jednego napisu zajmuje nam aż cztery lekcje! Jednak,

gdy wracam do tej strony, zawszę myślę: było warto.
Często te umiejętności zdobyte na kaligrafii wykorzystuję np.: przy

tworzeniu zaproszeń lub w zeszytach przedmiotowych.

Bardzo polecam te zajęcia. Dzięki nim uczymy się  przez zabawę
pięknego pisma. Przez uczestnictwo w tych ćwiczeniach moje pismo

bardzo się poprawiło i jest bardziej staranne i czytelne.
 

 Wanad B. kl. 6 
Fot.

Co w szkole piszczy 
KOŁO BIOLOGICZNE

Pixabay
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W. B.

W. B.
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21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z
1973r., kiedy to dwaj bracia Brian i Michael McCormack postanowili zareagować na konflikt
zbrojny pomiędzy Egiptem a Izraelem. Chcieli pokazać światu, iż walka i zawiść szkodzą, nie
budują. Inicjatywa życzliwości miała za zadanie przekonać rządzących do rozwiązywania
problemów w sposób pokojowy, a nie zbrojny.
Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie
„hallo” (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest
uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to
apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości.
Wysyłajmy więc do siebie życzenia, pomagajmy sobie, dziękujmy nawet za drobiazgi,
okazujmy życzliwość w domu, w szkole, w autobusie, na ulicy, gdy spotykamy się z innym
człowiekiem. Szacunek i sympatię możemy sobie okazywać przecież nie tylko od święta.

Polecamy pozytywne książki, w których bohaterowie są życzliwi wobec siebie.
1.G. Legardinier: Do usług szanownej pani
2. G. Legardinier: Czego się nie robi dla mężczyzny
3. G. Legardinier: I nagle wszystko się zmienia
4. J. Stagg: Francuska oberża
5. J. Stagg: Powrót Paryżanina
6. Eleanor H. Porter: Pollyanna
7. M. Musierowicz: Kwiat kalafiora
Zapraszamy do czytania.

Na podstawie www.kalabi.pl



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 7 12/2019 | Strona 7 
www.juniormedia.pl Wieści z

Siódemki

Sprawozdanie z Parku Wodnego

16 października klasa 6c i  kilku ósmoklasistów wybrała się do Wodnego Parku w Tychach, aby wziąć udział w
akcji bicia resuscytacji zorganizowanej przez WOŚP.

Gdy grupa dotarła na miejsce ,zobaczyła, że obok kas znajdowały się fantomy -3 imitowały osoby dorosłe, a 1
dziecko. Odłożyliśmy swoje rzeczy i czekaliśmy, aż wybije odpowiedni czas.
Akcja była lepiej zorganizowana niż w zeszłym roku, gdzie wszystko działo się na terenie basenów. Oprócz nas
byli tam też uczniowie z innych szkół.
Na początku pani instruktorka powtórzyła nam, co trzeba robić, gdy widzimy osobę poszkodowaną. Pokazała ,
jak resuscytować i jak układać człowieka w pozycji bocznej bezpiecznej. Zadawała nam też dużo pytań np. ,,Co
powinnam teraz zrobić?” Tak minęło nam pół godziny.
Następnie utworzyliśmy cztery kolejki do czterech fantomów i zaczęliśmy odliczać. Całe resuscytowanie
polegało na zrobieniu 30 ucisków, 2 wdechów,30 ucisków, 2 wdechów i zdezynfekowaniu fantoma.
Ustawiłam się w kolejce, gdzie resuscytowałam dziecko, ponieważ nigdy tego nie robiłam. Zauważyłam, że
niektórym szło świetnie, a innym trochę gorzej. Na szczęście byłam w tej pierwszej grupie.

Po tym wydarzeniu okazało się, że udało nam się ustanowić nowy rekord.
Uważam, że akcja zorganizowana przez WOŚP to świetny pomysł. Propaguje ideę udzielania pierwszej
pomocy i rozpowszechnia ją. Dzięki takim wydarzeniom można uświadomić ludziom, jak ważna jest to
umiejętność.

Wanda B. 6 

25 listopada  obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia.

To święto jest stosunkowo nowe. Zostało ustanowione dopiero 25 listopada 2002 roku w setną rocznicę
powstania tej popularnej maskotki, a oto jej historia....

W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach
bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do
Roosvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków tego
zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent
zabawek i zainspirował go do wyprodukowania takiej maskotki. Za zgodą prezydenta, nazwał go "Teddy's Bear"
- miś Teddy'ego. Prezydent Roosvelt własnoręcznie odpisał na list przedsiębiorcy: "Nie sądzę, żeby moje imię
było wiele warte w tym niedźwiedzim interesie, ale proszę bardzo, może go pan używać". Dwa lata później, w
1904 roku "teddy bear" był już tak popularny, że Roosevelt walczący o reelekcję, wybrał go na maskotkę swojej
kampanii, i wygrał wybory. Teddy Bear w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów. Do
dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych dziecięcych zabawek na świecie. Chyba nie ma domu, w którym na
półce nie siedzi miś. Na pewno każdy z Was – ma swojego ulubionego Pluszowego Misia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia  25 listopada
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Sławne misie:

Kubuś Puchatek,
Miś Paddington

Miś Uszatek
Coralgol

Pafnucy – bohater książki Joanny Chmielewskiej

Na podstawie www.wikipedia.plAndrzejki
Andrzeju, Andrzeju,

Dziewcząt dobrodzieju,
Wolę swoją okaż,

Najmilszego pokaż.
Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.

Andrzejki (znane kiedyś także jako jędrzejki) są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw
przed adwentem. Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko w prawie wszystkich regionach Polski,
ale także w Niemczech, niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach, Rosji, Rumunii,

na Ukrainie i Białorusi oraz w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza w Grecji. W zbliżonej do dzisiejszej
postaci andrzejkowe wróżby pojawiły się mniej więcej na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej popularne było

lanie wosku, cyny lub ołowiu.
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych

dziewcząt.Początkowo andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie,
w odosobnieniu; z czasem przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga

płci.Wróżby to stary jak ludzkość sposób na oswojenie niepewnej przyszłości. Wierzono, że są dni, kiedy duchy
przodków wracają na ziemię i odsłaniają odrobinę nieznanego.

Pochodzenie andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na
starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner,

andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Freyera, dawcy
bogactw, bóstwa miłości i płodności.

Katarzynki
  W dawniejszych czasach chłopcy mieli własny wieczór katarzynki, niestety już w początkach XX w  należały

one do rzadkości. Dzisiaj nikt prawie o nich nie pamięta. Wróżby chłopców odbywały się 24 listopada w  wigilię
św. Katarzyny. Repertuar męskich kabał był ubogi np. losowali karteczki z imionami dziewcząt.

Literatura:
Andrzej Chwalba, Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych. Warszawa: PWN, 2005

Skład numeru: Marta Romańska, Katarzyna Wodniok
Opieka merytoryczna: Krystyna Ptasińska
Fotografie: Marta Romańska, źródła internetowe: Pixabay
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