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          11 LISTOPADA ŚWIĘTO ODZYSKANIA
             PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

internet

     Z powodu pandemii koronawirusa i zdalnego
nauczania nie odbędą się tradycyjne obchody święta,
ale będziemy świętować w domu. Zachęcamy:

        WYWIEŚ FLAGĘ!

                                  ZAŚPIEWAJ HYMN!

                     11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości .
    W tym roku celebrujemy  102. rocznicę odzyskania przez Polskę             
                                           niepodległości.

             Oto ciekawostki związane z tym świętem:

     Tak naprawdę niepodległość Polski Rada Regencyjna ogłosiła nie 11 listopada,
      a 7 października 1918 roku.

Świętowanie 11 listopada wybrano w II Rzeczypospolitej. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna
przekazała władzę zwierzchnią brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu.
11 listopada 1918 zakończyła się I wojna światowa. Państwa Ententy i Cesarstwa Niemieckiego
podpisały rozejm w wagonie stojącym w lesie pod Compiègne we Francji.
W Wielkopolsce natomiast 11 listopada 1918 r. wciąż panowała Rzesza Niemiecka. Dopiero w
grudniu rozpoczęło się powstanie wielkopolskie, które okazało się być zwycięskie i region wrócił do
Rzeczpospolitej. Powstanie wybuchło w czasie wizyty w Poznaniu Ignacego Paderewskiego, który
płomiennie przemawiał do poznaniaków 26 grudnia 1918 r. Następnego dnia wybuchło powstanie.
Walki trwały kilka miesięcy i zakończyły się zwycięstwem 16 lutego 1919 r. To jest właśnie data
odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę.
Dopiero w dwa lata po historycznych wydarzeniach w pełni uhonorowano odzyskanie przez Polskę
niepodległości. 14 listopada 1920 roku Józefowi Piłsudskiemu wręczono buławę marszałkowską. W
tym roku minie sto lat od tamtego wydarzenia.
Przez lata Święto Niepodległości było jedynie wojskowe. Dopiero w 1937 ustanowiono 11 listopada
świętem narodowym, upamiętnieniem odzyskania suwerenności, zakończenia I wojny światowej    i
uhonorowaniem postaci Józefa Piłsudskiego (który zmarł w 1935 roku).
Żołnierze polskiego podziemia, ale też zwyczajni polscy obywatele mimo represji starali się
świętować 11 listopada podczas II wojny światowej m.in. przystrajali pomniki i pisali na murach (np.
„Jeszcze Polska nie zginęła”).
Nie świętowało się 11 listopada w PRL, a wyjątkiem były czasy Solidarności (1980-81). Wtedy
świadomość patriotyczna odrodziła się w całej Polsce.
Oficjalnie przywrócono pamięć o tym dniu ustawą z 1989 roku. Odtąd 11 listopada obchodzimy
dzień pod nazwą Narodowe Święto Niepodległości.

                                                                                          
                                                                                           źródło: Internet
                                                                                          ciekawostki zebrała Gabrysia z kl. VII a

plakat
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 Dzień Dobry, mam dziś okazję porozmawiać z
moją siostrą Olgą Krzeszewską na temat jej
sportowego życia. Na początku krótkie
przedstawienie. Olga ma 15 lat, właśnie
rozpoczęła naukę w liceum, jej pasją jest sport, a
dokładniej lekkoatletyka. Obecnie trenuje w KS
AZS AWF Kraków . To utytułowana zawodniczka,
bo jest srebrną medalistką Mistrzostw Polski w
sztafecie 4x100m i razem z koleżankami zajęła 4.
miejsce w tych samych zawodach w sztafecie
szwedzkiej. Do innych sukcesów należy zaliczyć:
brązowy medal w międzywojewódzkich zawodach
w Przemyślu na dystansie 80m przez płotki, czy
też brązowy medal w międzynarodowych
zawodach w Krakowie . Z Otwartych Mistrzostw
Krakowa przywiozła srebrny medal z biegu na
100m, jest też medalistką mistrzostw
województwa na 60m i 60m przez płotki. Jej
docelowym dystansem jest 100 i 60m. 

Olga

- Olga, powiedz, jak doszło do tego, że zaczęłaś interesować się sportem?
- Cześć , przede wszystkim dziękuję za takie przedstawienie. Moja przygoda ze sportem zaczęła się już
w najmłodszych latach. W 4 klasie podstawówki zaczęłam jeździć na nartach i tak minęły 3 lata, w
czasie których też próbowałam zająć się piłką nożną , lecz nie za bardzo mi to szło. Żeby nie stracić
wyrobionej formy w sezonie zimowym-  na okres letni tata zapisał mnie na zajęcia z lekkoatletyki , miała
być to tylko przejściowa przygoda , którą kontynuuję do dziś. Z nart zrezygnowałam, lecz nadal
utrzymuję kontakt ze starymi znajomymi.
- Czyli , można powiedzieć, że to tata przyczynił się do tego , że teraz nie wyobrażasz sobie życia bez sportu?
- Tak , jak najbardziej , tata całe życie był sportowcem i nadal działa w tym kierunku. Myślę , że gdyby
nie miał chęci zawozić mnie na każdy trening , sama bym nie była taka zawzięta.
- To naprawdę wspaniałe! Porozmawiajmy teraz na temat twoich treningów, ile razy w tygodniu trenujesz i z
jaką częstotliwością?
- Treningi mam 5 razy w tygodniu, z czego dwa to siłownia. Niektóre treningi są naprawdę męczące ,
szczególnie jak wraca się do trenowania po dłuższej kontuzji. Niestety w kwietniu doznałam kontuzji ,
której skutki trwają do dziś. Jestem na etapie leczenia jej , więc za niedługo powinno być wszystko
dobrze.
- Bądźmy takiej myśli, skoro trenujesz, na pewno wiążesz z tym swoją przyszłość , jakie masz plany na dalsze
lata , planujesz pozostać przy bieganiu?
- Jeśli wszystko będzie szło zgodnie z moimi planami, nie zamierzam rezygnować. Oczekiwania są
bardzo duże, pozostaje tylko ciężko pracować i być dobrej myśli. Nie chcę na razie zdradzać moich
planów, żeby nie zapeszyć. Jeśli się one zrealizują, na pewno się nimi z wami podzielę.
- W takim razie nie możemy się doczekać dalszych wieści. Dziękuję Ci za tę rozmowę. Powodzenia w
spełnianiu celów.
- Również dziękuję.                                                                                     Igor Krzeszewski kl. 7 b

 
      SPORTSMENKI SĄ WŚRÓD NAS! - WYWIAD Z OLGĄ KRZESZEWSKĄ – 

 - LEKKOATLETKĄ - SREBRNĄ MEDALISTKĄ MISTRZOSTW POLSKI

trofea
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    RECENZJA  KSIĄŻKI "BRACIA LWIE SERCE"

 ,, Bracia Lwie Serce’’ autorstwa
szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren. Jest
to powieść przygodowa wydana w 1973
roku.
Akcja rozgrywa się na styku świata
rzeczywistego i fantastycznego. Jej
głównymi bohaterami są bracia Karol i
Jonatan Lwie Serce. Ich przygody
wciągają czytelnika i utrzymują w
nieustannym napięciu. Opowieść porusza
tematy samotności, strachu przed
śmiercią, ale także braterstwa i
bezinteresownej chęci pomocy. Tematyka
opiera się na aspekcie walki dobra ze
złem i zjednoczeniu sił dwóch
baśniowych krain dla wyższego celu.
Książka od momentu wydania budzi
kontrowersje jako opowieść dla dzieci,
ponieważ porusza bardzo poważny temat
jakim jest śmierć, ale mimo upływu lat jej
treść pozostaje uniwersalna. Niewiele
utworów literackich próbuje nam
odpowiedzieć na tak bardzo poważny i
filozoficzny temat jakim jest
ostateczność. Książka obrazuje niezwykłe
oddanie dla drugiej osoby i siłę
braterstwa.   
Uważam, iż wartości moralne zawarte w
tej książce powinny stać się
obowiązkowym kanonem naszego
postępowania. Pomimo, iż utwór jest
kierowany do młodszych odbiorców,
jestem przekonana, że treści w nim
zawarte poruszyłyby czytelnika w każdym
wieku.

Polecam wszystkim odbycie tej
niezwykłej podróży wraz z braćmi Lwie
Serce. Zapewniam, iż każdy może z tej
wyprawy przywieźć ogromny bagaż
doświadczeń ukazujących prawdziwe
wartości niezbędne w życiu człowieka.
Być może ta książka odpowie na wiele
nurtujących was pytań, ale o tym musicie
przekonać się sami.

                                         OLIWIA WRONA KL. VII A

książki okładka
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zdjęcie

         
    Słowo “iron” wszyscy znają, ale czy  grający w  Minecraft’a           
                                   dobrze je wymawiają?

Gra Minecraft jest jedną z najbardziej znanych gier w Polsce. Wiele osób gra w nią, ale też wielu graczy
źle wymawia występujące w niej słowa. Chciałam dziś więc nauczyć was poprawnej brytyskiej wymowy
kilku, często używanych słów w grze:

- żelazo – w j. angielskim- iron – wymowa: /'aiən /
- miecz, po angielsku sword, wymawiamy / sɔːd /
- łopata, po angielsku shovel, wymawiamy / 'ʃʌvəl /
-kilof, po angielsku pickaxe, wymawiamy /'pikæks /
- ziemia, gleba, po angielsku dirt, wymawiamy / dɜːt /
- hełm, po angielsku helmet, wymawiamy /'helmət /
- wiadro, po angielsku bucket, wymawiamy /'bʌkit /
- tarcza, po angielsku shield, wymawiamy / ʃi:ld /
- węgiel, po angielsku coal, wymawiamy / kəʊl /
- miód, po angielsku honey, wymawiamy /'hʌni /
- sztuczne ognie, po angielsku fireworks, wymawiamy /'faɪəwɜːks /

Najłatwiej możecie sprawdzić poprawną wymowę angielskich słówek w internetowym słowniku:
www.didki.pl – tam możecie usłyszeć poprawną wymowę słów, są też rysunki i przykłady użycia
wyrazów w zdaniach.
                                                                                                                    Nina Czeluśniak kl. VII A

                                            

Minecraft
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4.Modna krata

5. Bufiaste rękawy

2. Kolory
W tym sezonie w modzie królują
fiolety, czerwienie, beże oraz
szarości

                   MODA NA JESIEŃ 2020

                                                                                                Informacje zebrała Julia Król

1. Spodnie skórzane

modna

6. Dodatki

modne

krata

fiolety
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