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DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W NASZEJ
SZKOLE

Dnia 30-ego października
w Naszej szkole w ramach obchodów
Dnia Wszystkich Świętych, uczniowie

klas gimnazjalnych zostali poproszeni o
przebranie się za osoby kanonizowane,

a uczniowie klas 1-4- za anioły.

Akcja miała na celu zaprezentowanie
chrześcijańskiego święta,

zakorzenionego w polskiej tradycji i od
tego roku stanie się tradycją Naszej

szkoły.

Wszystkich Świętych

Wszystkich ŚwiętychWszystkich Świętych
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halloween

Na szkolnym kwiatku odbył się kiermasz z przerażającymi, a za razem pysznymi
przekąskami i słodkościami. Uczniowie klas 7, szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klas
gimnazjum, na pięciu pierwszych godzinach, lekcyjnych sprzedawali smakołyki

przebrani za straszne postacie związane ze świętem Halloween, które
prezentowaliśmy w Naszej szkole jako element amerykańskiej tradycji.

Wszystkie zebrane pieniądze, które udało się zebrać podczas kiermaszu, zostały
przekazane na wybrany cel charytatywny.

halloweenhalloween

http://minneapolis.happeningmag.com/halloween-events-twin-cities/

Amelia Noskowska
https://mypinchofyum.wordpress.com/2015/10/29/halloween-
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E - SPORT

esport

Sport towarzyszy nam od tysięcy lat. Z biegiem czasu zmieniał się jedynie sposób, w
jaki rywalizowali kolejni sportowcy. Pojawienie się gier komputerowych stworzyło

pole dla kolejnej dyscypliny.

Dokładnie 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza zawodowa liga
graczy- Cyberathlete Professional League. Popularność takich gier, jak StarCraft,
Counter-Strike, Quake, Warcraft sprawiła, że najlepsi zaczęli grać już nie tylko dla

rozrywki, ale dla zarobku.

Rozwój e-sportu jest niezwykle dynamiczny.Procentowy wzrost zarobków
zawodników oraz zysków organizatorów turniejów jest nieporównywalnie większy niż

w najpopularniejszym "analogowym" sporcie, czyli w piłce nożnej.

Uważamy jednak, że nie warto spędzać całego dnia przed komputerem, ale warto
również uprawiać sport na boiskach szkolnych, pływalniach i salach gimnastycznych.

http://www.journaldugamer.com/2016/10/11/vivendi-canal-plus-grande-organisation-esport-mondiale-
ligue-nationale/
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11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada
Narodowy Dzień Odzyskania Niepodległości.

 Narodowe Święto Niepodległości jest to  święto państwowe w Polsce obchodzone
corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w

1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). W tym roku przypadała 99 rocznica
odzyskania niepodległości. 

Upamiętniając to wydarzenie dnia 10 lipca w auli szkolnej odbył się uroczysty apel.
Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne oraz słuchali historii dotyczącej tej pamiętnej
chwili. Dzięki zaangażowaniu chóru szkolnego pod batutą p. Łukasza Pieniążka oraz

informacji zebranych przez p. Piotra Molendę mogliśmy w pełni odczuć atmosferę
tamtych dni.

Święto Niepodległości

11 listopad

http://www.awf-bp.edu.pl/index.php/icagenda/17-narodowe-swieto-niepodleglosci

Zespół Szkół nr 9



www.gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski | Numer 6 01/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Bez Cenzury

GENEALOGIA CZŁOWIEKA - 
DIE STAMMGESCHICHTE DES MENSCHEN

Ok. 2 mld lat temu, podczas gdy w Europie trwało zlodowacenie, na terenie o wiele
cieplejszej Afryki pojawił się  gatunek Homo.

Człowiek rozumny bardzo zbliżony do współczesnego, homo sapiens, pojawił się ok.
200 tys. lat temu.

Równocześnie z nim istniał człowiek neandertalski, homo sapiens neanderthalensis,
który występował w Europie i Azji przed 140-30 tys. lat.

Ewolucja człowieka dokonała się w paleolicie (starszej epoce kamienia łupanego).
Człowiek wyróżnia się ewolucją kulturową, która polega na gromadzeniu wiedzy i

doświadczeń oraz �wiadomym przekazywaniu ich z pokolenia na pokolenie.
Sumowanie coraz to nowszej wiedzy oznacza postęp. Wyraża się to w twórczym

stosunku do otoczenia, czego przykładem było wytwarzanie narzędzi oraz
przetwarzanie �środowiska (rozniecanie ognia, wytwarzanie odzieży, budowa

schronień). Surowcem podstawowym był kamień. Najważniejsze było wytworzenie
kultury duchowej (symbolicznej)

Kultura symboliczna (zwana również kulturą duchową) - sfera kultury stojąca w
opozycji do kultury materialnej. W jej skład wchodzą takie dziedziny jak: język,

obyczaj, sztuka, magia, religia, filozofia, nauka, prawo i inne.
Przejawy kultury symbolicznej praczłowieka:

  -neandertalczyk �świadomie grzebał swoich zmarłych w jaskiniach lub w ziemi, do
grobów wkładano żywno�ść, kwiaty i przedmioty użytkowe, posypywano twarz

czerwonym piaskiem, co symbolizowało przetrwanie po �śmierci,istniała więc idea
życia pozagrobowego-malowidła naskalne (w jaskiniach Altamira w Hiszpanii oraz w

Dordogne i Lascaux we Francji) dowodzą abstrakcyjnych przeżyć człowieka paleolitu,
uważane są też za sanktuaria religijne, a więc dowodzą istnienia � kultów religijnych

Paleolit określa się jako epokę społeczno�ści zbieracko-łowieckich. Człowiek żył
wówczas w niewielkich (kilkanaście do kilkudziesięciu osób) grupach, które stale się

przemieszczały. Członków grup łączyło pokrewieństwo. Przemieszczanie się i
poprawa warunków życia umożliwiły rozwój techniczny. Wynaleziono m. in. łuk.

W ostatniej fazie starszej epoki kamienia (40-10 tys. lat p.n.e.) człowiek rozprzestrzenił
się na wszystkie kontynenty.

Człowiek w Europie pojawił się ok. miliona lat temu. Człowiek rozumny właściwy,
homo sapiens sapiens, bezpośredni przodek człowieka współczesnego, pojawił się w
Europie ok. 40 tys. lat temu, przywędrował najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu.
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GENEALOGIA CZŁOWIEKA - 
DIE STAMMGESCHICHTE DES MENSCHEN

ewolucja człowieka

Ca.. Vor 2 Milliarden Jahren, während die Eiszeit in Europa weiterging, erschien in
einem viel wärmeren Afrika eine Homo-Art. Ein weiser Mann, der dem Zeitgenossen

Homo Sapiens sehr nahe stand, erschien etwa 200.000. 
Vor Jahren gab es einen Neandertaler, Homo sapiens neanderthalensis, der in Europa
und Asien vor 140-30.000 auftrat. Die Evolution des Menschen fand in der Altsteinzeit

(ältere Steinzeit) statt. 
Der Mensch zeichnet sich durch kulturelle Evolution aus, die darin besteht, Wissen

und Erfahrungen zu sammeln und wissentlich von Generation zu Generation
weiterzugeben. Das Hinzufügen von mehr und mehr Wissen bedeutet Fortschritt. Es
äußert sich in einer kreativen Beziehung zur Umwelt, ein Beispiel für die Herstellung
von Werkzeugen und die Verarbeitung der Umwelt (Verbrennung, Kleidung, Bau von

Notunterkünften). 
Der grundlegende Rohstoff war Stein.

 Das Wichtigste war, eine spirituelle (symbolische) Kultur zu schaffen. In der letzten
Phase der älteren Steinzeit (40-10.000 Jahre v. Chr.) breitete sich der Mensch auf alle

Kontinente aus, der Mensch in Europa erschien vor etwa einer Million Jahren. 
Ein vernünftiger vernünftiger Mann, Homo sapiens sapiens, der direkte Vorfahr des

modernen Menschen, erschien in Europa ungefähr vor 40 Tausend
 Jahren und er kam höchstwahrscheinlich aus dem Nahen Osten.

http://scienceblogs.de/evolvimus/2011/09/17/was-ist-falsch-an-der-bekanntesten-grafik-zur-evolution-
des-menschen/
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ANDRZEJKI W NASZEJ SZKOLE

Andrzejki

W tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej
szkole Andrzejki. Uczniowie poprzebierani za wróżki i cyganki

przepowiadali innym uczniom przyszłość.

Można było się dowiedzieć jakie imię będzie miał nasz przyszły
mąż, lub przyszła żona oraz ile dzieci będziemy mieli. Były również

wróżby dotyczące najbliższej i dalekiej przyszłości.

Wróżby odbywały się na długich przerwach. Wszyscy bardzo
dobrze się bawili.

Amelia Noskowska



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 6 01/2018 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBez Cenzury

WOLONTARIAT

prezenty

Calineczka nasz piesek

Ucznowie naszej szkoły zagrali kolędy oraz
przeczytali książkę w niepublicznym przedszkolu

Calineczka. Spotkanie zorganizowane było z okazji
zbliżających się Mikołajek.

Zostały wyslane paczki do domu samotnej matki.
Paczki zostały zrobione tuż przd świętami. Badzo

dziękujemy za przyniesienie wszystkich rzeczy, które
mogliśmy przesłać osobom potrzebującym.

Oganizowana jest zbiórka rzeczy dla naszego
szkolnego pupila. Nasza szkola zaadoptowała pieska.

Rzeczy prosimy przynosić do biblioteki szkolnej. 

Zespół Szkól nr 9

Zespół Szkół nr 9 Zespół Szkół nr 9
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CODZIENNA DAWKA ZDROWIA

Zdrowe odżywianie wpływa nie tylko na Nasze zdrowie, ale również na wygląd.
Każdy z Nas dąży do idealnej sylwetki i zdrowego wyglądu, mamy więc  dla Was na to proste  i smaczne

sposoby.
Dodajmy do tego 30-40 minut ruchu dziennie i  będziemy zdrowi oraz piękni.

Poniżej podajemy kilka zdrowych jadłospisów, które na pewno przypadną Wam do gustu.

ŚNIADANIE

Jesienny omlet na słodko
•  2 jajka

•  1 łyżka mąki pełnoziarnistej
•  szczypta soli

•  pół łyżeczki masła

dodatki
•  mus dyniowo-jabłkowy

•  ziarna granatu
•  łyżeczka miodu

DRUGIE ŚNIADANIE

Koktajl mango
•  mango

•  100 ml wody mineralnej
•  200 ml jogurtu naturalnego

Zdrowa kanapka
•  kromka chleba pełnoziarnistego

•  ser biały
•  pomidor

•  kiełki lucerny
•  rzodkiewka

koktajl z mango

jesienny omlet

https://pl.pinterest.com/pin/445645325608803554/

http://zdrowe-odzywianie-
przepisy.blogspot.com/2016/10/jesienny-omlet-
na-sodko.html
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Kotlety mielone z groszkiem

•  600 g piersi z indyka
•  średnia bułka razowa

•  jajko
•  groszek

krem z cukinii

kotlety mielone

deser z malin

pieczarki

OBIAD
Krem z cukinii
•  2 ziemniaki
•  marchewka

•  1 duża cukinia
•  1 cebula

•  1-2 ząbki czosnku
•  2 łyżki oliwy

PODWIECZOREK

Szklanka malin z jogurtem naturalnym i łyżką
miodu

KOLACJA

  Pieczarki faszerowane soczewicą

https://najsmaczniejsze.pl/2015/07/zupa-krem-z-
cukinii/

http://wielkiezarcie.com/przepisy/kotlety-z-
indyka-z-marchewka-i-groszkiem-30085810

http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/przepisy/deser-
malinowy,520/

view=detailV2&ccid=A3dBFT0%2f&id=5F61248E04DBD1E5EBE7ED78F4D16F1358D66ABA&thid=OIP.A3dBFT0_20qy5qN1q-
TsCQD6D6&q=pieczarki+faszerowane+soczewic%c4%85&simid=608037358202784206&selectedIndex=5
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BOŻE NARODZENIE W NASZEJ SZKOLE -
FOTORELACJA

Jasełka Przedstawienie w Świetlicy

kartki świąteczne dla Poli WOlontariusze w szpitalu

Gimnazjum nr 9 Gimnazjum nr 9

Gimnazjum Nr 9 Gimnazjum Nr 9
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BOŻE NARODZENIE - FOTORELACJA

Świąteczne czytanieŚwiąteczne czytanie

Jasełka

Gimnazjum Nr 9Gimnazjum Nr 9

Gimnazjum Nr 9
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	DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W NASZEJ SZKOLE
	Dnia 30-ego października
	w Naszej szkole w ramach obchodów Dnia Wszystkich Świętych, uczniowie klas gimnazjalnych zostali poproszeni o przebranie się za osoby kanonizowane,
	a uczniowie klas 1-4- za anioły.
	Akcja miała na celu zaprezentowanie chrześcijańskiego święta, zakorzenionego w polskiej tradycji i od tego roku stanie się tradycją Naszej szkoły.
	Na szkolnym kwiatku odbył się kiermasz z przerażającymi, a za razem pysznymi przekąskami i słodkościami. Uczniowie klas 7, szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klas gimnazjum, na pięciu pierwszych godzinach, lekcyjnych sprzedawali smakołyki przebrani za straszne postacie związane ze świętem Halloween, które prezentowaliśmy w Naszej szkole jako element amerykańskiej tradycji.
	Wszystkie zebrane pieniądze, które udało się zebrać podczas kiermaszu, zostały przekazane na wybrany cel charytatywny.

	E - SPORT
	Sport towarzyszy nam od tysięcy lat. Z biegiem czasu zmieniał się jedynie sposób, w jaki rywalizowali kolejni sportowcy. Pojawienie się gier komputerowych stworzyło pole dla kolejnej dyscypliny.
	Dokładnie 20 lat temu w Stanach Zjednoczonych powstała pierwsza zawodowa liga graczy- Cyberathlete Professional League. Popularność takich gier, jak StarCraft, Counter-Strike, Quake, Warcraft sprawiła, że najlepsi zaczęli grać już nie tylko dla rozrywki, ale dla zarobku.
	Rozwój e-sportu jest niezwykle dynamiczny.Procentowy wzrost zarobków zawodników oraz zysków organizatorów turniejów jest nieporównywalnie większy niż w najpopularniejszym "analogowym" sporcie, czyli w piłce nożnej.
	Uważamy jednak, że nie warto spędzać całego dnia przed komputerem, ale warto również uprawiać sport na boiskach szkolnych, pływalniach i salach gimnastycznych.

	11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	11 listopada
	Narodowy Dzień Odzyskania Niepodległości.
	Narodowe Święto Niepodległości jest to  święto państwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). W tym roku przypadała 99 rocznica odzyskania niepodległości.
	Upamiętniając to wydarzenie dnia 10 lipca w auli szkolnej odbył się uroczysty apel. Uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne oraz słuchali historii dotyczącej tej pamiętnej chwili. Dzięki zaangażowaniu chóru szkolnego pod batutą p. Łukasza Pieniążka oraz informacji zebranych przez p. Piotra Molendę mogliśmy w pełni odczuć atmosferę tamtych dni.

	GENEALOGIA CZŁOWIEKA -
	DIE STAMMGESCHICHTE DES MENSCHEN
	Ok. 2 mld lat temu, podczas gdy w Europie trwało zlodowacenie, na terenie o wiele cieplejszej Afryki pojawił się  gatunek Homo.
	Człowiek rozumny bardzo zbliżony do współczesnego, homo sapiens, pojawił się ok. 200 tys. lat temu.
	Równocześnie z nim istniał człowiek neandertalski, homo sapiens neanderthalensis, który występował w Europie i Azji przed 140-30 tys. lat.
	Ewolucja człowieka dokonała się w paleolicie (starszej epoce kamienia łupanego). Człowiek wyróżnia się ewolucją kulturową, która polega na gromadzeniu wiedzy i doświadczeń oraz �wiadomym przekazywaniu ich z pokolenia na pokolenie. Sumowanie coraz to nowszej wiedzy oznacza postęp. Wyraża się to w twórczym stosunku do otoczenia, czego przykładem było wytwarzanie narzędzi oraz przetwarzanie �środowiska (rozniecanie ognia, wytwarzanie odzieży, budowa schronień). Surowcem podstawowym był kamień. Najważniejsze było wytworzenie kultury duchowej (symbolicznej)
	Kultura symboliczna (zwana również kulturą duchową) - sfera kultury stojąca w opozycji do kultury materialnej. W jej skład wchodzą takie dziedziny jak: język, obyczaj, sztuka, magia, religia, filozofia, nauka, prawo i inne.
	Przejawy kultury symbolicznej praczłowieka:
	-neandertalczyk �świadomie grzebał swoich zmarłych w jaskiniach lub w ziemi, do grobów wkładano żywno�ść, kwiaty i przedmioty użytkowe, posypywano twarz czerwonym piaskiem, co symbolizowało przetrwanie po �śmierci,istniała więc idea życia pozagrobowego-malowidła naskalne (w jaskiniach Altamira w Hiszpanii oraz w Dordogne i Lascaux we Francji) dowodzą abstrakcyjnych przeżyć człowieka paleolitu, uważane są też za sanktuaria religijne, a więc dowodzą istnienia � kultów religijnych
	Paleolit określa się jako epokę społeczno�ści zbieracko-łowieckich. Człowiek żył wówczas w niewielkich (kilkanaście do kilkudziesięciu osób) grupach, które stale się przemieszczały. Członków grup łączyło pokrewieństwo. Przemieszczanie się i poprawa warunków życia umożliwiły rozwój techniczny. Wynaleziono m. in. łuk.
	W ostatniej fazie starszej epoki kamienia (40-10 tys. lat p.n.e.) człowiek rozprzestrzenił się na wszystkie kontynenty.
	Człowiek w Europie pojawił się ok. miliona lat temu. Człowiek rozumny właściwy, homo sapiens sapiens, bezpośredni przodek człowieka współczesnego, pojawił się w Europie ok. 40 tys. lat temu, przywędrował najprawdopodobniej z Bliskiego Wschodu.

	GENEALOGIA CZŁOWIEKA -
	DIE STAMMGESCHICHTE DES MENSCHEN
	Ca.. Vor 2 Milliarden Jahren, während die Eiszeit in Europa weiterging, erschien in einem viel wärmeren Afrika eine Homo-Art. Ein weiser Mann, der dem Zeitgenossen Homo Sapiens sehr nahe stand, erschien etwa 200.000.
	Vor Jahren gab es einen Neandertaler, Homo sapiens neanderthalensis, der in Europa und Asien vor 140-30.000 auftrat. Die Evolution des Menschen fand in der Altsteinzeit (ältere Steinzeit) statt.
	Der Mensch zeichnet sich durch kulturelle Evolution aus, die darin besteht, Wissen und Erfahrungen zu sammeln und wissentlich von Generation zu Generation weiterzugeben. Das Hinzufügen von mehr und mehr Wissen bedeutet Fortschritt. Es äußert sich in einer kreativen Beziehung zur Umwelt, ein Beispiel für die Herstellung von Werkzeugen und die Verarbeitung der Umwelt (Verbrennung, Kleidung, Bau von Notunterkünften).
	Der grundlegende Rohstoff war Stein.
	Das Wichtigste war, eine spirituelle (symbolische) Kultur zu schaffen. In der letzten Phase der älteren Steinzeit (40-10.000 Jahre v. Chr.) breitete sich der Mensch auf alle Kontinente aus, der Mensch in Europa erschien vor etwa einer Million Jahren.
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