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Narodowe Święto Niepodległości to święto państwowe
obchodzone w Polsce corocznie 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania po 123 latach zaborów niepodległości przez Polskę w
1918. Święto zostało ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia
1937 zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945.
Przywrócono je ustawą w okresie transformacji systemowej w
1989. Jest dniem wolnym od pracy. Odzyskiwanie przez Polskę
niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada
uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I
wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11
listopada 1918, pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień
wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch
dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w
pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia
i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to
słowami: Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości,
jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach
prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość!
Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic.
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek,
złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą
rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały,
piąte doczekało. (…) 

Maria Bula, Julia Dziewońska, Dominika Góra
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Spotkanie autorskie z Maciejem Koziołem w sali
konferencyjnej tyskiej Mediateki

Klasa 5a na spotkaniu autorskim

Marcin Kozioł

Lektura szkolna nie musi być złem koniecznym! Przekonali się o tym
uczniowie, którzy wybrali się na spotkanie z Marcinem Koziołem. Choć
autor jest twórcą postaci Wombata Maksymiliana, niesfornych Puchaczy
czy mieszkańców Stajni pod Tęczą, do młodych czytelników przyjechał
tym razem z bohaterami pierwszego tomu serii "Detektywi na kółkach".
"Skrzynia Władcy Piorunów", bo tak zatytułowana jest książka, to
przygoda, szyfry, zagadki, wątki rodem z powieści kryminalnych, a przy
tym ciekawie napisana biografia Nikoli Tesli, którego duch był dzisiaj
widziany w Bibliotece... Uczniowie zostali wprost porażeni świetną
opowieścią, a Marcin Kozioł zrobił na nich piorunujące wrażenie!

Marcin Kozioł (ur. 2 lipca 1977)
jest pisarzem, pasjonatem podróży
i starych komputerów. Jego
dotychczasowy dorobek literacki to
serie "Wombat Maksymilian" i
"Detektywi na kółkach", której tom
pierwszy ("Skrzynia Władcy
Piorunów") jest lekturą
uzupełniającą w klasach 4 – 6, cykl
"Stajnia pod tęczą" współtworzony
z Katarzyną Dowbor, cykl "Pogoda
dla puchaczy", którego
współautorem jest Bartek
Jędrzejak oraz książka "Docent
Pięć Procent i… szalona historia
komputerów".
Najnowszą książką jest „Puzzle
Pitagorasa”. To opowieść z
zadaniem matematycznym! Oprócz
doskonalenia umiejętności
płynnego czytania dzieci muszą
rozwikłać zagadkę za pomocą
prostych działań i wzorów
matematycznych. Kim był
Pitagoras i czy uda się udowodnić
jego twierdzenie? 

Zofia Niećko
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Warsztaty z youtuberami

Klasa 3b na warsztatach

Uczniowie klasy 3b wzięli udział w projekcie edukacyjnym realizowanym
w Centrum Pedagogiki  i Kształcenia Praktycznego Tychach. Były to
warsztaty  youtuberskie, które pomogły dzieciom poznać zagrożenia
świata wirtualnego, a równocześnie pokazały, jakie są jego walory.
Warsztaty prowadzili popularni youtuberzy Ravgor (Rafał Górecki) i
Peeky. Na początku opowiadali o swoich kanałach, a później
zaprezentowali wykład na temat uzależnień w internecie. Zwracali
uwagę, że zbyt długie korzystanie z Internetu ma niekorzystny wpływ,
gdyż osoby uzależnione od netu zaniedbują naukę, obowiązki domowe,
przestają się spotykać z rówieśnikami. Na koniec nastąpiła część
warsztatowa. Uczniowie przeszli proces pracy projektowej: od pomysłu
po nagrywanie scenek. Każdy mógł wcielić się w scenarzystę, operatora
kamery lub aktora. Na zakończenie zajęć dzieci zostały zapoznane z
pojęciami: prawo autorskie, trollowanie, hejt. Nie obyło się też bez
autografów. Zajęcia te pokazały dzieciom, jakie są możliwości, jak
również zagrożenia w świecie YouTube. 

Weronika Steć, Amelia Nowak, Sonia Nieć 

Prawo autorskie – dyscyplina
prawa cywilnego, zespół norm
prawnych wchodzących w skład
prawa własności intelektualnej, a
także ogół praw przysługujących
autorowi utworu (lub innemu
uprawnionemu podmiotowi)
upoważniających go do
decydowania o eksploatacji utworu
i czerpaniu z niej korzyści
finansowych.
Trollowanie (trolling) –
antyspołeczne zachowanie
charakterystyczne dla forów
dyskusyjnych i innych miejsc w
Internecie, w których prowadzi się
dyskusje. Jego celem jest
wywołanie gniewu lub skupienie na
sobie uwagi użytkowników sieci.
Osoby uprawiające trolling
nazywane są trollami.
Hejter – określenie osoby, która
publikuje w Internecie (nierzadko
pod pseudonimem) agresywne,
obraźliwe lub skrajnie krytyczne
komentarze pozbawione rzeczowej
argumentacji i wygłaszane pod
adresem konkretnej osoby lub
grupy osób.
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KONKURS

Rozwiązanie konkursu z ostatniej gazetki: pod
samochodem znajduje się liczba 87. Dlaczego?
Odwróć gazetę o 180 stopni to przekonasz się na
własne oczy. Zadanie z tego numeru: spójrz na
rysunek po prawej stronie, pierwsza figura składa się
z 1 kwadratu, druga z 3, trzecia z 6. Z ilu kwadratów
będzie składać się dziesiąta figura?

KUPON KONKURSOWY

Imię, nazwisko:

Klasa:
Ilość kwadratów potrzebnych 
do zbudowania dziesiątej figury:

Matematyka 
to nauka dostarczająca narzędzi do otrzymywania
ścisłych wniosków z przyjętych założeń, zatem
dotycząca prawidłowości rozumowania. Ponieważ
ścisłe założenia mogą dotyczyć najróżniejszych
dziedzin myśli ludzkiej, a muszą być czynione w
naukach ścisłych, technice, a nawet w naukach
humanistycznych, zakres matematyki jest szeroki i
stale się powiększa.

Redakcja: Iga Kłeczek, Sonia Nieć, Amelia Nowak,
Weronika Steć, Maria Bula, Julia Dziewońska,
Dominika Góra, Zofia Niećko.
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