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SZKOLNE WYDARZENIA:

02.03 Drzwi Otwarte
09-13.03 Szkolne Wybory Książek
16-17.03 Kiermasz charytatywny
18-20.03 Rekolekcje Wielkopostne
23.03 Popołudnie z poezją

                       
   NADCHODZĄCE KONKURSY 

02.03 termin składania prac
konkursowych - "Mój Lapbook"

04.03 termin składania prac
konkursowych - „Mam kota na punkcie
kota czyli zrób sobie selfi/zdjęcie z
kotem”

06.03 termin zgłoszeń do "Wielkiego
Dyktanda"

10.03 termin składania prac
konkursowych- Ślimak Teodorosa

10.03 termin składania prac PI -
PLAKAT

10.03 Ogólnopolski konkurs chemiczny
"Alechmik"

14.03 Światowy Dzień Liczby Pi-
konkurs matematyczno - plastyczny

16.03 szkolne eliminacje - "Wielkie
Dyktando"

16.03 konkurs recytatorski "Wiosenne
Przebudzenie"

17.03 Świetlik XIII Ogólnopolski
Konkurs Nauk Przyrodniczych 

19.03 Kangur Matematyczny 

24.03 konkurs języka niemieckiego
"Buchstabiere".W tym numerze:

*Z kącika czytelnika, czyli szkolna biblioteka poleca coś dla
starczych i coś dla młodszych 
* Dziwna wojna - co wydarzyło się we wrześniu 1939 r. s.
* kalendarium historyczne na marzec
* Moja pasja, czyli jak spędza wolny czas Gabrysia z VIIIc 
* Czy masz wpływ na klimat i środowisko? 
* Fotorelacja ze szkolnych wydarzeń
* Strefa rozrywki dla każdego

.
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ZACZNIJ ZMIENIAĆ ŚWIAT OD ZMIENIANIA SIEBIE

Każdy z nas
mniej lub
bardziej dba o
środowisko. Jak
w każdej grupie
zwolenników,
znajdą się
również osoby,
które będą
uważały, że to
nie ważne, a na
zmianę świata
nie mamy
wpływu. 
  Oczywiście to
nie prawda. Czy
wiedzieliście, że
od odpadów
umierają
zwierzęta?
Najwięcej ginie
przez plastik, w
który codziennie
pakujemy nasze

zakupy, w który
często
zapakowane
jest mięso, czy
warzywa. Czy
wiesz, że
zwykła siatka
rozkłada się aż
20 lat,
plastikowa
butelka około
450 lat, z kolei
szklana aż 4000
lat. Zatem
jednym zdaniem
można
stwierdzić, że
za 200 lat nie
będzie na
świecie nas, nie
będzie nawet
naszych dzieci,
ale coś po sobie
zostawimy...

Pytanie, czy
chcemy by były
to śmieci
zalegające w
lasach,
oceanach itd. 
   Ten
niedźwiedź
polarny jest na
skraju
wyczerpania. Z
powodu
topnienia
lodowców i
braku
pożywienia,
naukowcy
twierdzą, że
białe
niedźwiedzie
wyginą w ciągu
najbliższych
kilkudziesięciu
lat.

Czy wiedzieliście, że wyrzucając gumę do żucia na ulicę, narażacie ptaki na śmierć w ogromnych
męczarniach? 
Guma dla ptaków wygląda jak kawałek chleba. Pomyłka ta może kosztować go utratę życia. Ptak połykając
gumę, blokuje swój układ trawienny i wkrótce umiera w wyniku głodu i pragnienia. 

CO TY MOŻESZ ZROBIĆ?

1. Zawsze sprzątaj po sobie śmieci (gumę do żucia koniecznie wyrzuć zawiniętą w papier do śmietnika).

2. Bawełniana torba będzie lepsza od plastikowej siatki, którą wkrótce wyrzucisz do kosza. 

3. Segreguj śmieci zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Sprzęt elektroniczny oddaj do punktu zbiórki. 

5. Baterie wyrzucaj do odpowiednich pojemników. 

6. Kubeczki po jogurcie, czy konserwach umyj starannie przed wyrzuceniem.

7. Oszczędzaj wodę. np. zakręcaj kran podczas mycia zębów. 

8. Wymień żarówki na energooszczędne.  
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Dziwna wojna, czyli…

Wrzesień 1939
roku to jeden z
najbardziej
dramatycznych
okresów w
historii Polski.
Dodatkowo
jest to okres, w
którym
rozpoczyna się
przecież
najbardziej
krwawy
konflikt w
historii świata.
W końcu to
nad ranem 1
września 1939
roku III Rzesza
zaatakowała
Polskę bez
wypowiedzenia
wojny.
Bestialskie

zbombardowanie
Wielunia przez
Luftwaffe w
ramach akcji
Ostmarkflug,
oraz ostrzał
Westerplatte
przez
pancernik
Schleswig-
Holstein były
dopiero
początkiem
wojny, która na
niemalże 6 lat
zniewoliła
Polskę i
Polaków, a jej
skutki
odczuwamy do
dziś. 
Od lat wiele
kontrowersji
wzbudza fakt,

że Polska w
dniu wybuchu
wojny miała
gwarancje
bezpieczeństwa
od dwóch
państw, które
w owym czasie
stanowiły
potęgę
militarną na
starym
kontynencie.
Mowa
oczywiście o
Francji i
Wielkiej
Brytanii.
Jeszcze w
1938 roku
niemiecki
minister spraw
zagranicznych
Joachim

Ribbentrop
zaproponował
Polsce
zawarcie paktu
o nieagresji na
25 lat w
zamian za
zgodę ze
strony
polskiego
rządu na
włączenie
Gdańska w
granice III
Rzeszy oraz
wybudowanie
drogi oraz linii
kolejowej
przez polskie
Pomorze,
pomiędzy
Niemcami a
Prusami
Wschodnimi.

Polska
odrzuciła te
propozycje, co
spowodowało
pogorszenie
stosunków
dyplomatycznych
pomiędzy
dwoma
państwami, a
w świetle
agresywnej
polityki
Niemców w
Europie
(utworzenie
Protektoratu
Czech i
Moraw)
zmusiło stronę
polską do
szukania
pomocy wśród
państw, które

w obliczu
rosnącej
potęgi III
Rzeszy
musiały
reagować. 6
kwietnia 1939
roku w
Londynie
wydano
komunikat o
wzajemnych
gwarancjach
pomocy w
wypadku
zagrożenia
niepodległości
Polski lub
Wielkiej
Brytanii.. 

.
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W maju
natomiast
znowelizowano
sojusz polsko-
francuski z
1921 roku,
który
gwarantował
Polsce pomoc
militarną w
razie ataku ze
strony obcego
państwa. Sojusze
te – zawarte
na niedługo
przed
wybuchem
wojny
wydawały się
być solidną
gwarancją
pokoju,
jednakże nie
zapobiegły
wojnie, która
pochłonęła
ponad

60 milionów
istnień
ludzkich na
całym świecie.
Wojna
wybuchła – jak
wspomniano
już wyżej 1
września,
natomiast pod
dwóch dniach
polscy
sojusznicy
wypowiedzieli
wojnę III
Rzeszy.
Rozpoczęło to
epizod wojny
w Europie,
który
nazywamy
obecnie
Dziwną wojną,
Nudną wojną
czy też
Udawaną
wojną. Jest

to okres, w
którym
na froncie
zachodnim
pomimo
deklaracji
wojny nie
doszło do
ataku
militarnego
polskich
sojuszników
na III Rzeszę.
Poza małym
wyjątkiem….
Ofensywa w
Saarze to
nieco
zapomniany
epizod II wojny
światowej,
który w
założeniu miał
być
początkiem
wypełniania
zobowiązań

sojuszniczych
wobec Polski
przez Francję.
W nocy z 7 na
8 września
pojedyncze
francuskie
jednostki
wojskowe
weszły na
niemieckie
terytorium
zajmując je  na
długości około
30 kilometrów.
9 września
otrzymały
wsparcie –
inwazji
francuskiej na
Niemcy
dokonywało 15
dywizji. Biorąc
pod uwagę, że
jest to mniej
niż 1/ 3
francuskich

sił
znajdujących
się w
metropolii we
wrześniu 1939
roku wydaje
się to być
mało, tym
bardziej, że
Niemcy
skoncentrowali
na swojej
granicy 25
dywizji –
jednakże były
to słabo
wyszkolone i
wyposażone
jednostki
(główne siły
Wehrmachtu
skierowano do
ataku na
Polskę).
Opisane wyżej
siły francuskie
sprokurowały

jedynie kilka
potyczek, nie
wykorzystując
wojsk
pancernych
wprowadzonych
do Saary, a
także nie
decydując się
na ataki
lotnicze -  w
obawie przed
odpowiedzią
Niemców.

~ A.K

Kalendarium historyczne – marzec

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych;
4 marca – w 1386 roku Władysław II Jagiełło
został koronowany na króla Polski;
12 marca - w 1938 roku wojska niemieckie
wkroczyły do Austrii, tzw. Anschluss Austrii;
15 marca - w 1765 roku król Stanisław August
Poniatowski założył w Warszawie Szkołę
Rycerską;
18 marca – w 1314 roku spłonął na stosie ostatni
przywódca Zakonu Templariuszy – Jakub de
Molay;
24 marca – w 1794 roku Tadeusz Kościuszko
został mianowany Naczelnikiem Insurekcji, której
celem była obrona niepodległości Polski
30 marca – w 1867 roku Rosja sprzedała Stanom
Zjednoczonym Alaskę za 7,2 mln dolarów;
31 marca – w 1831 roku podczas powstania
listopadowego stoczono bitwy pod Wawrem i
Dębem Wielkim.strona tytułowa TępaDnia z 3 września 1939
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   CIEKAWOSTKA HISTORYCZNA

Zapewne
każdy kojarzy
polskie
samochody
takie jak
Warszawa M-
20, FSM
Syrena, czy

FSO Polonez.
Mało kto
jednak zdaje
sobie sprawę,
jak wiele
samochodów
zostało

w Polsce
opracowanych,
jednak nie
wprowadzonych
do produkcji –
z reguły z
powodów
finansowych.

Do
najciekawszych
z nich należały
FSO Ogar,
FSO 1300
Coupe oraz
Syrena Sport.
Można śmiało

zakładać, że
gdyby polskie
prototypy
zostały
wprowadzone
do seryjnej
produkcji, losy
polskiej

motoryzacji
mogłyby
potoczyć się
inaczej i do
dziś
moglibyśmy
kupić
samochód
polskiej marki.

.
(FSO 1300 Coupe – zbudowany na podstawie Polskiego Fiata 125 budził podziw ze względu na
niezwykle nowoczesną jak na 1974 roku sylwetkę)
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MOJA PASJA

Szermierka to sport i w pewnym sensie sztuka. Praktyka władania bronią białą jest jednym
ze sportów walki, a sport ten jest jedną z pięciu dyscyplin sportowych na olimpiadzie.
Szermiercza konkurencja szpady jest także jedną z konkurencji w pięcioboju nowoczesnym.
   W tym sporcie występują trzy rodzaje broni: szpada, floret i szabla. Wszystkie z nich są
dość skomplikowane i polegają na innych zasadach. Szermierka to ogółem trudny sport,
trzeba poświęcać na nią wiele czasu i wymaga dużej koncentracji, ale podczas walk
zawodnikom towarzyszy dużo emocji, które często mają wpływ na wyniki  walk.  Zawody
organizowane są na całym świecie, co umożliwia zdobycie nowych doświadczeń podczas
rozgrywek. Jest to sport lubiany przez dzieci, który rozwija ich zainteresowania i poprawia
kondycję.
   W Tarnowie Podgórnym jest jeden klub szermierczy ze szpadą. O tym możecie się więcej
dowiedzieć na facebooku, wpisując UKS ATLAS Tarnowo Podgórne.

~ Gabrysia z kl. VIII c 

.

.

źródło:
.

.

https://polibuda.info/dyscypliny/szermierka-
sport-ktory-warto-zrozumiec

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bro%C5%84_bia%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport_walki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_sportu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C4%99ciob%C3%B3j_nowoczesny
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Z kącika czytelnika 

źródło:

Coś dla starszych…

Znacie świetnie skonstruowaną grę Wiedźmin 3 Dziki Gon? To właśnie ta gra komputerowa zdobyła mnóstwo
nagród na całym świecie. 

A może widzieliście już pierwszy sezon
serialu? Pamiętajcie, że to nie bajka dla dzieci, ale
film przeznaczony dla starszych widzów.

A może w ogóle nie znacie wiedźmina Geralta z Riwii
i jego przyjaciół: barda Jaskra i czarodziejki Yennefer?
Wyobraźcie sobie, że nie są one wytworem wyobraźni
amerykańskich twórców filmowych tylko … polskiego
pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego. 

To on
stworzył
rozpoznawalną
już teraz
niemal na
całym
świecie
postać
wiedźmina,walczącego
z potworami.
Najlepsza
wiadomość
jest
taka, że w

naszej
szkolnej
bibliotece
możecie
znaleźć
wszystkie
tomy cyklu o
wiedźminie.

Ostatnie
życzenie i
Miecz
przeznaczenia
to zbiór

opowiadań o
wiedźminie,
od których
można
zacząć
czytanie, by
przejść już
do
właściwego
cyklu, w
skład
którego
wchodzą:
Krew elfów,
Czas

pogardy,
Chrzest
ognia,
Wieża
Jaskółki,
Pani
Jeziora.
Ostatnia zaś
książka
ukazująca
wiedźmiński
świat to
Sezon burz.

Ciekawostka:

pierwsza
polska
ekranizacja
"Wiedźmina"
powstała w
2002 roku, a
w główną
rolę wcielił
się Michał
Żebrowski

  

~Ewa
Michałkiewicz
- Smentek  
               

www.poznan.naszemiasto.pl
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Coś dla młodszych...

Czy drzewa mają babcie i dziadków? Czy w lesie jest
Internet? Czy są odważne drzewa?
- to kilka pytań z wielu, na które odpowiada znany
leśnik Peter Wohlleben w genialnej książce o świecie
drzew, pod tytułem O czym szumią drzewa.
Książkę możecie oczywiście znaleźć na naszej
bibliotecznej półce.

.

Masz zły dzień? Fatalny humor? Masz
ochotę krzyczeć krzyczeć: nie, nie, nie!? To
może spotkać każdego – dużego czy
małego. Zły dzień miała także sześcioletnia
Mela, bohaterka książki Ewy Skibińskiej, pt.
Mela i Groszek. Mela ma zły dzień. Tego, jak
dziewczynka poradziła sobie ze złym
humorem, dowiecie się, odwiedzając naszą
bibliotekę.

Z kącika czytelnika 

.
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14 lutego w naszej bibliotece rozpoczęła się wielka akcja Walentynowa, skierowana do tych, którzy kochają lub
chcą się zakochać … w czytaniu.
 Dla „zakochanych” zostały przygotowane książki – niespodzianki. Każdy egzemplarz, jak przystało na randkę
w ciemno, został zapakowany. Przy wyborze książki nie można więc  było zasugerować się tytułem, autorem
czy okładką.
Już pierwszego dnia na „randkę w ciemno” zdecydowało się niemal 100 osób. Odwiedzali nas nie tylko
uczniowie, ale nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
Mamy nadzieję, że "randka w ciemno" z książką - niespodzianką okazała się dla każdego „zakochanego”
niezapomnianą czytelniczą przygodą.

~ Ewa Michałkiewicz-Smentek

         

                  RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ
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                              STREFA ROZRYWKI DLA KAŻDEGO

.
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