
SZTUBA
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Jana Pawła II w Tarnowie
Podgórnym
ul. Szkolna 3
62-080, Tarnowo Podgórne

Numer 5 08/20

       Do szkoły już czas...

   Już usłyszeliśmy pierwszy dzwonek
wzywający na lekcje. 
Wszyscy wiemy, że jest to wyjątkowy
dzień - wracamy do naszej szkoły po
ponad sześciomiesięcznej
nieobecności. 
Zapewne wielu uczniów i nauczycieli
wyczekiwało tej chwili. 
   I stało się! :) Znów jesteśmy wszyscy
razem. Wiemy, że coś się jednak
zmieniło. Nasza codzienność również
będzie wyglądała inaczej..., ale dobrze,
że jesteśmy tutaj razem. 
   Serdecznie witamy wszystkich
uczniów, nauczycieli i pracowników w
nowym roku szkolnym 2020/2021. .

.

www.sp1tp.pl

.
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AKTYWNIE W WAKACJE

  Lipiec w
naszej szkole
aktywnie
spędzili
uczestnicy
półkolonii.
Podczas
zorganizowanych
zajęć
uczniowie
doskonale się
bawili. Każdy
uczestnik miał
okazję ozdobić
metodą
decoupage
wakacyjną,

drewnianą
skrzyneczkę, a
także 
samodzielnie
wykonać
kolorowe
pompony,
które pięknie
będą zdobiły
piórniki i
szkolne
plecaki. 
   Największą
frajdę sprawiła
jednak bitwa
na balony
wodne oraz

wycieczka nad
kąpielisko w
Lusowie. Pod
czujnym okiem
ratowników
chętni mogli
schłodzić się w
jeziorze. Na
miejscu
zorganizowana
została
również gra
terenowa. 
   Dużym
zaskoczeniem
dla
uczestników

był udział w
warsztatach z
robotyki - za
pomocą
nowoczesnych
technologii
uczniowie
poznali tajniki
programowania. 
 Jedno jest
pewne -
tydzień w
Szkole minął
wszystkim
bardzo szybko
i przyjemnie,
pomimo

pewnych
ograniczeń
związanych z
pandemią!
Nauczyciele
dołożyli
wszelkich
starań, aby
spełnić
wszelkie
wymogi
bezpieczeństwa.
   Dziękujemy
rodzicom za
zaufanie i
zapraszamy
do udziału

w szkolnym
zimowisku. 
   Poniżej
zamieszczamy
krótką
fotorelację. 
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   Czy
zastanawiałeś
się kiedyś,
młody
czytelniku, jak
spędzali czas
Twoi
praprapradziad-
kowie, skoro
telewizor
wynaleziono
dopiero na
początku XX
wieku, a zanim
trafił do domów i
stał się
powszechnym
wynalazkiem
upłynęło
jeszcze
kilkadziesiąt
lat?  
  W XIX wieku
doskonałą

alternatywą była
powieść
odcinkowa. 
  Jak sama
nazwa wskazuje
niektóre
powieści
publikowane
były ówcześnie
w różnych
gazetach
odcinek po
odcinku.
Możecie tylko
domyślać się jak
długo
drukowano
dwutomowych
"Krzyżaków". To
wszystko
oczywiście
trwało, ale nie
przeszkadzało
to naszym

przodkom. 
   Powieść
wydawaną w
taki sposób
odbiorcy
traktowali jako
rodzaj serialu.
Pomyślcie tylko
jakie w was
powstaje
napięcie, kiedy
oczekujecie
kolejnego
odcinka
ulubionego
filmu... 
Zapewne
podobnie czuli
się ówcześni
czytelnicy.

   Metoda
odcinkowego
tworzenia
powieści
przybyła do nas
z Anglii i Francji.
To właśnie tam
w latach 30' XIX
wieku stała się
na tyle
popularna, że
wkrótce dotarła
do pozostałych
krajów w
Europie.
  Badacze
współczesnej
literatury
wielokrotnie
zajmowali się
zjawiskiem
tworzenia
powieści

z odcinka na
odcinek. Wielu
zastanawiało
się, czy pisarz
zaplanował
wcześniej
przebieg
wydarzeń? Czy
wymyślał je na
bieżąco?
Najczęściej
jednak było tak,
że autor miał
pewien pomysł
na dzieło.
Wymyślał
tematykę,
postacie,
przypisywał im
cechy, ale sama
powieść
powstawała z
odcinka

na odcinek.
Temat powieści
odcinkowej jest
jednak bardzo
szeroki, więc na
tym etapie
pozostawimy
już zagadnienie
dla
dociekliwych.
Metodą odcinkową
powstały takie
lektury szkolne
jak  "Krzyżacy",
"W pustyni i w
puszczy", czy
"Chłopcy z
Placu Broni" . 

XIX-wieczny serial? TAK, to możliwe. 
                                                                                                                                               ~ Anna Dudniczek
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WRZESIEŃ 39'

   Właśnie mija
81 rocznica
wybuchu
największego
w historii
konfliktu
zbrojnego. 1
września 1939
roku Niemcy
napadły na
Polskę  i w
ciągu
miesiąca, wraz
ze Związkiem
Radzieckim i
Słowacją,
opanowały
całe 
terytorium
naszego

państwa.
Wojna
obronna
Polski,
nazywana
Kampanią
wrześniową,
trwała do 6
października.
W jej wyniku
śmierć
poniosło
ponad 65
tysięcy
polskich
żołnierzy, a
130 tysięcy
zostało
rannych.
Niespełna 700

tysięcy
żołnierzy
dostało się do
niewoli –
zarówno
niemieckiej,
jak i rosyjskiej
(wielu spośród
jeńców nie
dożyło końca
wojny). Tak
drastyczne
statystyki
obrazują
poniekąd to,
czym był
pierwszy
epizod II wojny
światowej.
Kampania

polska 1939
roku to z
jednej strony
heroiczny bój
milionów
Polaków o
wolność i
życie,
jednakże z
drugiej strony
to fatalnie
zorganizowana
obrona kraju,
błędy
dowódców,
brak łączności
i wiele innych
problemów,
które
ostatecznie
przyśpieszyły
klęskę. 

 1 września
Niemcy
rozpoczęły
wojnę na
niewyobrażalną
wcześniej
skalę.
Symbolem
początku tego
konfliktu jest
atak
pancernika
Schleswig-
Holstein na
Westerplatte.   
   Wielką siłą
armii
niemieckiej
było lotnictwo,
które

rozpoczęło
atak o
poranku.
Naloty
Luftwaffe na
miasta były
aktami terroru
na masową
skalę. W
pierwszym
tygodniu wojny
nieba nad
Warszawą
strzegła
Brygada
Pościgowa,
jednak przy tak
przytłaczającej
przewadze
wroga,

bombardowania
Warszawy były
nieuniknione i
trwały do 27
września. W
nalocie z 25
września,
według
świadków, 400
bombowców
przez 11
godzin
bombardowało
stolicę. 

Sami
warszawiacy
nazwali ten
dzień „lanym
poniedziałkiem". 
Atakowanie
ludności
cywilnej nie
pozostawiało
cienia
wątpliwości –
celem ataku
było zniszczenie
państwa
polskiego.
Początkowo
szpitale w
Warszawie
wystawiały na
dachach flagi z
czerwonym
krzyżem.
Szybko je
jednak
ściągano, gdy
okazało się, że

samoloty
Luftwaffe
specjalnie je
atakują.
Symbolem
bombardowań
stało się małe
miasto, które
przed wojną
znajdowało się
bardzo blisko
niemieckiej
granicy –
Wieluń. Nie było
w nim jednak
polskich
żołnierzy, a
samo miasto też
nie było
strategicznie
ważne  - dziś
szacuje się, że
życie w tych
nalotach stracił
co ósmy

mieszkaniec
Wielunia. Innym
przykładem jest
Frampol –
miasto na które
zrzucono 700
ton bomb
zapalających i
burzących, a
wszystko to w
ramach ćwiczeń
(Frampol
posiadał
unikatowy układ
ulic i ogromny
rynek – miasto z
lotu ptaka
wyglądało jak
tarcza).
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HISTORYCZNE
KALENDARIUM

 Największą
bitwą września
1939 roku była
Bitwa nad
Bzurą.
Stoczona na
zachód od
Warszawy
przez
połączone siły
Armii „Poznań”
oraz  Armii
„Pomorze” pod
dowództwem
generała
Stanisława
Kutrzeby miała
zatrzymać
pochód
Niemców

na Warszawę.
Bitwa trwała od
9 do 18
września.
Pierwsze dni
bitwy to
zaskoczenie sił
niemieckich i
szereg
zwycięstw po
stronie
polskiej. Jednakże
przewaga
technologiczna
i ilościowa
wroga
przypieczętowała
klęskę.
Niesamowite
poświęcenie

polskich
żołnierzy w tej
bitwie dowodzi
wysokiemu
morale oraz
świadomości
walki o
przyszłość
narodu. 
. To
poświęcenie
dało czas na
przegrupowanie
innych
oddziałów
wojskowych
oraz umożliwiło
ucieczkę wielu
politykom i
wojskowym,
którzy

               
CIEKAWOSTKA

.

  Czy wiesz, że GROM (Grupa Reagowania
Operacyjno Manewrowego) – polska  jednostka
Wojsk Specjalnych-  osiąga pełną gotowość bojową
w niecałe dwie godziny? To oznacza, że najlepsi
polscy żołnierze, w ciągu kilkunastu godzin są w
stanie przedostać się w dowolne miejsce na Ziemi i
tam wykonać zadanie bojowe. Dla porównania
„zwykły” żołnierz osiąga taką gotowość po 2-3
miesiącach. 

niebawem przedostali się na zachód Europy.
    Na temat kampanii wrześniowej powstała
niezliczona ilość książek, artykułów, publikacji,
wywiadów, filmów. Są one świadectwem nie tylko
przerażającej siły i bezlitosnego działania niemieckiej
machiny wojennej, ale także heroizmu Polaków,
którzy zginęli w obronie ojczyzny.

                                                ~ Aleksy Kowalczyk

* 12 września 1683 – wojska polsko-cesarskie pod
dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego
pokonują siły tureckie w Bitwie pod Wiedniem.

* 17 września 1939 – ZSRS atakuje Polskę.

* 26 września 1920 – miażdżące zwycięstwo
Polaków w bitwie nad Niemnem (wojna polsko-
bolszewicka)

* 1 września 1939 – Inwazja Niemiec na Polskę
(początek II wojny światowej).

* 2 września  1621– bitwa pod Chocimem,
zakończona zwycięstwem wojsk polskich
dowodzonych przez Jana Karola Chodkiewicza.

* 4 września 1725  - Maria Leszczyńska poślubiła
króla Francji Ludwika XV.

* 9 września 1939 – nad Bzurą rozpoczęła się
największa bitwa wojny obronnej w 1939 roku. 

* 11 września 2001 – ataki terrorystyczne na
nowojorskie Światowe Centrum Handlu.

.

.
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Mistrzostwa Polski Młodzików w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych

Zaproszenie do Szkolnego
Klubu Wolontariatu

Lena podczas innych zawodów.

   Lena Michalska w ostatnim tygodniu wakacji wzięła
udział w Mistrzostwach Polski Młodzików w Szachach
Szybkich i Błyskawicznych. Turniej rozgrywany był we
Wrocławiu. Uczennica klasy 5b podczas tych
zawodów bardzo dobrze radziła sobie przy
szachownicy. W szachach błyskawicznych Lena
zajęła wysokie 22 miejsce wśród dziewcząt do lat 10.
Natomiast w tej samej grupie, gdy czas do namysłu
było nieco dłuższy wynik, był jeszcze lepszy i Lena
ukończyła rywalizację po 13 partiach na 12 miejscu! 

. Szkolny Klub Wolontariatu

www.sp1tp.pl

. www.sp1tp.pl
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SZKOLNY HUMOR
Uwagi z przymrużeniem oka :D

.

* Wyrwany do odpowiedzi mówi, że nie będzie
zeznawał bez adwokata.

* Wysłany w celu namoczenia gąbki wrócił z mokrą
głową i suchą gąbką.

* Z radości, że nie ma nauczyciela, zwalił tablice.

* Zjada ściągi po kartkówce.

* Naraża kolegów na śmierć, rzucając kredą po klasie.

* Wyrzucił koledze czapkę przez okno ze słowami:
"Jak kocha, to wróci".

* Na melodię hymnu szkolnego ułożył pieśń
zagrzewającą uczniów do walki z nauczycielami.

.


	Do szkoły już czas...
	AKTYWNIE W WAKACJE
	XIX-wieczny serial? TAK, to możliwe.
	WRZESIEŃ 39'
	CIEKAWOSTKA

	HISTORYCZNE KALENDARIUM
	Mistrzostwa Polski Młodzików w Szachach Szybkich i Błyskawicznych
	Zaproszenie do Szkolnego Klubu Wolontariatu
	SZKOLNY HUMOR Uwagi z przymrużeniem oka :D


