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                  LISTOPAD W trzecim numerze
możecie przeczytać o:

- Święcie Niepodległości,
- anglizmach w j. polskim,
- wycieczce do Holandii,
- orlętach wolickich,
- ciekawostkach ze świata,
- kopytnościach,
- smartfonach w prezencie,
- wróżbach andrzejkowych,
- i...:-)

Listopad - łatwy miesiąc, jeśli chodzi o tłumaczenie nazwy - tak,
liście opadają lub opadły i zostają nagie konary, co w połączeniu
z krótszą i rzadszą obecnością słońca nie budzi optymizmu, bo

liść opadł.
Jest to też miesiąc "świąteczny" - 1 listopada - Wszystkich

Świętych, 2 listopada - Dzień Zaduszny, 11 listopada - Święto
Niepodległości, 24/25 listopada - katarzynki, 29/30 listopada -

andrzejki.
Nie dajmy się pokonać pesymistycznym myślom o krótkim dniu 

i szarudze za oknem, przecież dobry humor jest najlepszym
sposobem na nie najlepszą aurę za oknem. A przecież nastrój to

coś, co jest w nas, więc do dzieła - zadbajmy o to , by na nasz
widok innym też pojawiał się uśmiech na twarzach!
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101 rocznica 
odzyskania niepodległości przez Polskę

11 listopada jest Narodowym świętem Niepodległości obchodzonym co
roku przez Polaków od wielu lat. Dla mieszkańców naszego kraju jest to
ważna uroczystość, dlatego ten dzień jest dniem wolnym od pracy.           
        Jak wiemy 11 listopada,a dokładnie 11 listopada 1918 rok kryje za
sobą tajemnicę, ale czy do końca tak jest, a jeśli tak to jaką? Oczywiście,
jak się okazuje odzyskiwanie Niepodległości trwało znacznie dłużej,
jednak to właśnie tego dnia polski naród zdał sobie sprawę, z tego, że w
pełni odzyskał swoją niepodległość. Wyobraźcie sobie jak bardzo Polacy
musieli się wtedy cieszyć, jaka to musiała być dla nich ulga. Wiele osób
przyczyniło się do tego, żeby Polska mogła się cieszyć swoją wolnością,
a były to m.in.:

Józef Piłsudski - dowódca wojskowy, polityk, naczelnik państwa
polskiego, pierwszy marszałek Polski od 1920, dwukrotny premier
Polski;
Roman Dmowski - w 1897 roku współorganizował i stanął na czele
Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego,minister spraw
zagranicznych;
Ignacy Daszyński - polityk, działacz socjalistyczny, przywódca
Polskiej Partii Socjalistyczno-Demokratycznej Galicji i Śląska oraz
Polskiej Partii Socjalistycznej;
Józef Haller- generał broni Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz,
Przewodniczący ZHP, działacz polityczny
i społeczny.

                                                                           Gabriela
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Używajmy polskich słów

Jak możesz
zastąpić takie
słowa jak:
,,wow, fajny,
mega, extra”?
Synonimy
słowa fajny:
·  dobry
·  doskonały
·  miły
·  przyjemny
·  piękny
·  wspaniały
·  rewelacyjny
·  idealny
·  wyborny
·  właściwy
·  cudowny
·  niezwykły
·  świetny
·  w porządku
·  poprawny
...
i wiele, wiele
innych.:-)

                            
Amelia

tekst

Wiele młodych osób  posługuje się coraz częściej
różnymi skrótami językowymi, najczęściej
zaczerpniętymi z języka angielskiego. Wynika  to z
tego, że teraz 
w Polsce wiele zwrotów jest tworzone 
i zapożyczane z języka najbardziej popularnego na
świecie. 
W związku z tym, że język angielski jest jednym z
najczęściej używanych na świecie, wszystkie nowe
urządzenia elektroniczne są najczęściej nazywane
właśnie w tym języku. Wiele słów jest także
wziętych z programów internetowych oraz
informatyki. Bardzo dużo osób posługuje się takimi
określeniami jak:
,,mega, fajne, super, wow, spoko czy sztos”. 
A przecież my, Polacy, posiadamy własny język,
którym powinniśmy się posługiwać, 
bo jest piękny i możemy zastępować wiele takich
modnych, angielskich słów naszymi polskimi
wyrażeniami. Język polski posiada wiele
tajemniczych słów, o których nawet nie mamy
pojęcia.

Pixabay
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            Holenderskie przygody strzelców i orląt

Dzień pierwszy:
Godzina 20.30 oficjalnie ruszyliśmy do holenderskiego Alphen
Dzień drugi:
Po 18 godzinach podróży w autobusie w końcu dojechaliśmy do naszego ,,hotelu". Po rozpakowaniu się
poszliśmy zwiedzać miasto i zahaczyliśmy o lokalny supermarket.
Dzień trzeci:
Strzelcy wraz z orlętami udali się na uroczystości honorowe na cmentarzu w Oostrerhout. Po
uroczystościach udaliśmy się na zwiedzanie Bredy. Na koniec dnia wybraliśmy się do teatru.
Dzień czwarty:
Ten dzień rozpoczeliśmy mszą świętą w Sint Laurentiuskerk w Bredzie, następnie przyjechaliśmy na
Honorowy Cmentarz Wojskowy w Bredzie, po czym wyruszyliśmy na zwiedzanie Hagi.
Dzień piąty:
W przed ostatni dzień uczestnicy zwiedzali przez cały dzień Amsterdam. Podziwialiśmy piękne uroki tego
miasta, ale zobaczyliśmy także wiele kontrowersyjnych ulic sklepów... W czasie wolnym kilka osób kupiło
sobie holenderskie tulipany. Pod koniec dnia wracając do Alphen zajadaliśmy się "psią karmą" czyli
ciasteczkami cynamonowymi.
Dzień szósty:
 W ostatni dzień pożegnaliśmy się z Holandią. Odjeżdżając delektowaliśmy się ostatnimi widokami
Niderlandów. Do Polski wróciliśmy o 3 nad ranem.
Był to wspaniały czas spędzony za granicą . Wiele się tam  wydarzyło zaczynając od syren leżących na
ziemi, ciekawych zadań podczas zabawy w "pytanie czy wyzwanie" po wywrotkę kolegi i nagraniu go przez
TVP3. 
                                     
                                                                                                                               Karolina

OrlętaOrlęta JBJB
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ORLĘTA WOLICKIE

 
   Nie od dziś wiemy, że w naszej szkole powstała specjalna jednostka, która nosi nazwę ,,Orlęta”. 
Organizacja ta funkcjonuje w naszej placówce od roku 2011, a pierwsza zbiórka odbyła 5 grudnia 2011 
 roku. Przyciąga ona dużo osób chętnych do przybliżenia sobie historii naszej Ojczyzny 
i pokazuje, że   warto się o nią troszczyć i pamiętać o osobach, które oddały za Nią życie. 
  Sama pamiętam dzień, w którym w końcu dowiedziałam się kim są starsi uczniowie naszej szkoły, 
których nie raz widywałam w mundurku oraz maciejówce. Byłam wtedy w 4 klasie i dostałam 
propozycje wstąpienia do orląt . Aby nim zostać musiałam złożyć uroczystą przysięgę w kościele.
Uczęszczając na zbiórki możemy uczyć się musztry i podstawowych komend, a wszystko to po to,   aby
jak najlepiej wypaść na uroczystościach, w których bierzemy udział np.: 11 listopada, 3 maja. Za  udział 
w takich uroczystościach, można dostawać coraz wyższe stopnie orlęce, z czego ma się 
naprawdę dużą satysfakcję. 
   Orlęta, to nie tylko musztra i uroczystości. Często organizowane są   wszelakie wyjazdy za granicę,
gdzie oprócz tych dwóch czynności, możemy zwiedzić inne kraje,   niekiedy poznając ich narodową
historię. Swoją drogą więcej szczegółów o naszym ostatnim   wyjeździe do Holandii możecie przeczytać
w artykule Karoliny. 
    Podsumowując, nie żałuję swojego wyboru o zostaniu orlęciem i bardzo się cieszę, że jestem nim już 
 od 4 lat, dzięki temu poznałam lepiej historie mojego państwa. Jeżeli macie możliwość i szczere  chęci,
to serdecznie polecam: wstąpcie do orląt!
                                                                                                
                                                                                                             ALA 
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1. W Singapurze zabronione jest żucie
gumy.

3. Kichnięcie "podróżuje" z prędkością 
ok. 44m/s.

5. W trakcie oddychania żebra poruszają się 5 mln razy w ciągu roku.

4. Żeby wejść na wieżę Eiffla, 
trzeba pokonać 1710 stopni.

2. Tylko 15 procent Sahary pokryte jest
piaskiem.

                           
                         Ciekawostki ze świata
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        ♡✰KOPYTNOŚCI✰♡
               ♡czyli nowinki prosto z grzbietu konia♡
                (ewentualnie spod końskiego kopytka)

NEWSY!

1. Bombelek (3 l.) koń rasy mini appaloosa z Łodzi
został wpisany do Księgi Rekordów Guinessa 2020r.
Zwierzak jest najmniejszym przedstawicielem
ogierków i mierzy jedynie 56,7 cm!

2. Noody, a właściwie Luscombe Nodram,
siedmioletni koń rasy Shire mieszkający w Melbourne
został uznany najwyższym ogierem 
na świecie. Ten australijski największy koń świata ten
mierzy aż 205 cm i waży półtorej tony.

Nasz koń obowiązkowo powinien być wyposażony w
(nie dotyczy jazdy na oklep, patrz zdjęcia obok):

1. Siodło – jest głównym elementem wyposażenia
naszego konia, które podzielić można ze względu
na przeznaczenie. Innego siodła będziemy
używać do skoków niż do jazdy rekreacyjnej.

2. Czaprak – jest to podkładka pod siodło.
3. Puśliska – są to skórzane paski, na których wiszą

strzemiona.
4. Strzemiona – są to metalowe pałąki

przymocowane do siodła, w które jeździec wkłada
stopy podczas jazdy.

5. Popręg – służy do zapięcia siodła pod brzuchem
konia.

6. Ogłowie – jest to uzda wykonana przeważnie z
rzemienia, która nakładana jest na głowę konia.
Elementem ogłowia jest również wędzidło oraz
wodza. Dzięki ogłowiu poprzez wodze możemy
oddziaływać na pysk naszego konia.

Monika Pondo

Monika Pondo
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TOP 4 smartfony 2019
/do 2 tyś. złotych/

Karol

Karol

Karol

Samsung Galaxy S8
Świetny flagowiec z 2017 r.
Samsung Galaxy S8 to dwuletni flagowiec
koreańskiego producenta, który tylko w niewielu
aspektach ustępuje swojemu następcy. 4GB RAM,
aparat przód 8MP, tył 12MP oraz pamięć 64 GB.
Jest to więc bardzo dobry wybór na gwiazdkowy
prezent. Cena oscyluje aktualnie wokół 1800 zł.

Apple iPhone 7 i 7 Plus - uważane są za najbardziej
opłacalne iPhony. iPhone 7 /zdjęcie obok/ kosztuje ok.
1800 zł, a za jego większą wersję z lepszym aparatem
trzeba dopłacić ok. 250 zł.
iPhone 7: 2 GB RAM-u, pamięć do wyboru za
dodatkową opłatą. Aparat tył - 12 Mpix, przód - 
7 Mpix.
iPhone 7 Plus: 3Gb RAM-u, podwójny aparat 24 Mpix

Xiaomi Mi 9 - premierę miał w 2019 roku i w tym
progu cenowym jest najlepszym smartfonem tej marki
oraz jednym z lepszych ogólnie. Ma on aż 6 GB RAM-
u, a aparat przedni ma 20 Mpix rozdzielczości, zaś
aparat tylny jest potrójny: 48 Mpix + 16 Mpix + 
12 Mpix. 
Oficjalna cena w Polsce - 1999 zł.

Huawei P20 - tańsza wersja jednego z najlepszych
smartfonów tej firmy, czyli Huawei P20 Pro, jednak
wciąż dorównuje innym i nie odbiega od konkurencji.
Posiada on 4 GB RAM-u oraz 128 GB.
Przedni aparat ma rozdzielczość 24 Mpix, a tylny jest
podwójny: 12 Mpix + 20 Mpix.

KI

KI

ki
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* ANDRZEJKI*
zwyczaje i tradycje

Trochę historii
Każdy powinien wiedzieć  że raz w roku od XVI w. w Polsce obchodzone
są Andrzejki. Jest to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30
listopada, w wigilię świętego Andrzeja. Są specjalną okazją do
zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się
adwentem. W Szkocji, obchodzony 30 listopada dzień świętego
Andrzeja, jest świętem narodowym. W Polsce natomiast jest to zwykła
impreza towarzyska.
Andrzejki dziś
Dzisiaj również organizuje się zabawy, których miłym akcentem są
wróżby. Co prawda nikt już nie wierzy, że w ten konkretny wieczór pozna
swoją drugą połówkę, jednak wróżby na andrzejki są punktem
kulminacyjnym każdej imprezy. Podpowiemy zwyczaje andrzejkowe i o
czym nie można zapomnieć, organizując andrzejkowy wieczór.
1. Najbardziej popularnym zwyczajem andrzejkowym jest lanie
wosku na wodę
2. Inną znaną wróżbą andrzejkową, która nie wymaga wielu przygotowań,
jest wróżba z butami.
3. Kolejny zwyczaj andrzejkowy, do którego potrzebna jest para, to
puszczanie na wodę łupin orzecha
Jak widać, najłatwiej znaleźć miłosne wróżby andrzejkowe. Nic
dziwnego, przecież każdy z nas poszukuje właśnie miłości. Dzisiaj
andrzejki nie są już tylko domeną kobiecą. Dlatego pojawiło się wiele
zabaw, które angażują również pary.

DG Arcaion
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               Fotorelacja z wyjazdu do Holandii

HOL3 HOL4

HOL6

JB JB

JB
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