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WALCZYMY O NASZ KLIMAT!
W tym numerze o dawnych polskich zimach. 

14 Października - Dzień Nauczyciela
Czy to polski czy angielski, matematyka czy fizyka pilne
uczyć trzeba się, bo każdy nauczyciel dobrze wie ile w
naszej głowie zmieści się .
Od poniedziałku aż po piątek multum wiedzy
nam wlewają. Testy, sprawdziany i kartkówki i jakby było
mało to jeszcze nas pytają.
Cierpliwości dużo mają, piątki, szóstki nam wstawiają
choć  jedynki się zdarzają.

   Za naukę i za trud, jaki   
        jest wkładany, 
  najlepsze życzenia dziś 
 wszystkim
nauczycielom             
 składamy. Uczniowie
 

MÓWIMY POPRAWNIE
Dziewczynki mówią: doszłam, przyszłam, zaszłam, a

chłopcy: doszedłem, nie doszłem; przyszedłem,
nie przyszłem, zaszedłem, nie zaszłem.
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WYWIAD Z RODZICAMI I DZIADKAMI NA TEMAT: JAK DAWNIEJ
WYGLĄDAŁY ZIMY WE WROCANCE 

-Babciu, jak wyglądały zimy w dawnych czasach? Czy było więcej śniegu niż teraz?
-Było bardzo dużo śniegu. Niekiedy zaspy sięgały dachu domów.
-Czy był duży mróz?
-Tak, było tak zimno, że drzewa potrafiły pęknąć.
-Jakie były najniższe temperatury?
-Najniższe temperatury sięgały nawet do -30 stopni.
-Czy najwyższe temperatury, to ponad 6 stopni?
-Rzadko się zdarzało, żeby były tak ciepło zimą..
-Było wtedy ponad metr śniegu?
-Tak, czasem było go nawet około dwóch metrów.
-Jeździły pługi, czy trzeba było rozgarniać śnieg ręcznie?
-Śnieg trzeba było rozrzucać ręcznie.
-Ile miałaś lat, gdy była największa zima w twoim życiu?
-Miałam wtedy około 16 lat.
-Czy podczas takich śniegów chodziłaś do szkoły?
-Pomimo dużych mrozów i wielkich śniegów, szkoły nie były zamykane, a dzieci idąc
do nich cieszyły się, gdy wpadały w zaspy.
                                                                                             Dziękuję za miło przeprowadzony wywiad

JAK PRZYGOTOWYWANO SIĘ
DAWNIEJ DO ZIMY?

Ludzie gromadzili opał na całą zimę,
przede wszystkim drewno, a w

spiżarniach przetwory. Przede wszystkim
przygotowywali buty i grube kożuchy.
Mężczyźni wyciągali kufajki. Zamiast

skarpetek stopy owijano onucami.
 W ziemiankach gromadzili ziemniaki,
buraki, marchew. Uszczelniano okna
różnymi materiałami. Z piór gęsich

przygotowywano pierzyny. Rozgrzewano
w piecu cegłę, owijano płótnem i

wkładano pod pierzynę.
Rozpalano piece i siadano wokół nich i

opowiadano ciekawe historie.
I wtedy wszyscy byli szczęśliwi. 

JAKIE PROBLEMY
SPRAWIAŁA ZIMA?

Gdy drogi były zasypane śniegiem, nie
kursowały autobusy i ludzie chodzili
pieszo do Krosna. Często spóźniali się do
pracy. W najlepszym wypadku pchali
autobus, który utknął w zaspie.
pasażerowie wszyscy wysiadali i
próbowali go wypchnąć ze śniegu. W
szkole rozpalano piece kaflowe, a później
piece gazowe. Zamarzała woda w
studniach. Zamarzały rzeki i na wiosnę
robiły się zatory z kry. Podczas wielkich
mrozów ludzie siedzieli tylko w domach a
okna były pokryte szronem. Większość
dróg była nieprzejezdna.
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DZIEŃ PAPIEŻA JANA PAWŁA II
                    16 X

      6 PAŹDZIERNIKA - DZIEŃ BORSUKA
Borsuk jest to największy przedstawiciel rodziny łasicowatych
zamieszkujący Europę. Może ważyć nawet 25 kg, ale przeciętnie
jego masa ciała wynosi około 15 - 18 kg, przy czym samice są
mniejsze od samców. Borsuk żywi się korzonkami, grzybami,
żołędziami, ślimakami, dżdżownicami oraz wszelkiego rodzaju
owadami i ich larwami, jak również je marchew, buraki, wszelkie
owoce i jagody. Zjada także młode króliki, zające ptaki i ptasie
jaja. W Polsce na borsuki można polować od 1 września do 30
listopada, a na terenach obwodów łowieckich, na których
występuje głuszec – przez cały rok.

Dzień papieża Jana Pawła II
Dzień Papieża Jana Pawła II – polskie
święto obchodzone co roku 16 października,
ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej w hołdzie papieżowi- Polakowi Janowi
Pawłowi II. Równolegle obchodzony jest przez
Kościół katolicki w Polsce Dzień Papieski,
przypadający w niedzielę bezpośrednio
poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły
na papieża.

Upłynęło już dwa miesiące nauki. Do końca roku
szkolnego pozostało 8 miesięcy. Mamy nadzieję, że

wszyscy uczniowie będą się uczyli w formie stacjonarnej.
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LISTOPAD- Święto
Niepodległości Polski

W tym roku przypada 102 rocznica.
Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto
narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na
pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w
1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez
Austrię, Prusy i Rosję. Święto państwowe
ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w
1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem
Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937,
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było
procesem stopniowym i wybór 11 listopada jest dość
arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się
wydarzeń w Polsce z końcem I wojny światowej na
świecie (tego samego dnia miała miejsce kapitulacja
Niemiec na froncie zachodnim).

Adrianna Longawa

"Zarazy" na świecie dawniej i dzisiaj.     
W polskiej historii nie brak było epidemii np. dżumy, cholery, ospy, grypy. Jedną z
nich była wrocławska ospa z roku 1963 - jedna z ostatnich w Europie epidemii ospy
prawdziwej. Według przewidywań miała trwać 2 lata i przynieść śmierć 200 osób.
Tymczasem wygasła po 25 dniach od jej wykrycia, zabijając siedmiu chorych.        
 
W dzisiejszym świecie jedną z pandemii jest AIDS. Następna to wirus SARS. Kolejną
była "świńska" grypa która zabiła około 100 milionów ludzi i objęła cały świat. Innym
wirusem współczesnym jest EBOLA, odkryta w Kongo. 
ODRA jest również epidemią która dotyka przede wszystkim Afrykę. 

Obecnie cały świat boryka się z pandemią  koronawirusa - SARS CoV-2. Zarażonych
jest nim około 35 milionów, a zmarło na świecie ponad 200 tysięcy. Nadal liczba
zakażonych wzrasta. 

KONKURS REDAKCYJNY
Tym razem konkurs redakcyjny będzie polegał na wykonaniu pracy plastycznej. Zadaniem uczestnika konkursu
jest przedstawienie w formie rysunkowej  Wrocanki lub Niżnej Łąki z okazji 102 rocznicy Święta Niepodległości
Polski. Po namalowaniu, należy pracę sfotografować i przesłać na adres e-mail: 

redaktorechoszkoly@gmail.com
Na rysunki czekamy do 10 listopada. Najlepsze z nich zostaną nagrodzone. 

Adrianna Longawa
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