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Zespół Placówek
Oświatowych im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w
Kadzidle
Kościuszki 13
07-420, KadzidłoNumer 12 11/20

   Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

W tym numerze:

Grób Nieznanego Żołnierza

1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Jest to święto obchodzone w kościele katolickim już od IX wieku.
Wyznaczone zostało na ten dzień przez papieża Grzegorza IV w 837 roku. W kościele wspomina się w tym
dniu nie tylko oficjalnie uznanych beatyfikowanych świętych,   ale też wszystkich wiernych zmarłych.
W Polsce, jeszcze na początku XX wieku, podczas uroczystości Wszystkich Świętych, czcią otaczano również
żebraków i tak zwanych proszalnych dziadów siedzących przed kościołami i cmentarzami. Wierzono też , że
piec jest ulubionym miejscem przebywania duchów, więc nie rozpalano go w to święto, a chleb wypiekano
wcześniej. Wręczano go potem żebrakom jako jałmużnę za modlitwę w intencji zmarłych. Tradycje te jednak
zanikły.
W obecnych czasach 1 listopada odwiedzamy  groby członków naszych rodzin, przyjaciół, znajomych, zarówno
tych, którzy zmarli dawno, jak i tych, którzy odeszli w minionym roku. Palimy na ich mogiłach znicze i modlimy
się za ich dusze. W tym roku nasza społeczność szkolna otacza we Wszystkich Świętych szczególną pamięcią 
zmarłych absolwentów: Michała Chlubickiego i Ewelinę Madrak oraz wieloletnią, emerytowaną nauczycielkę –
Barbarę Dawidczyk. 
                                                                                                                          Mikołaj Markowski
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      Order Virtuti Militari

             11 listopada
    Święto  Niepodległości

Co roku 11 listopada wywieszamy przed domami
biało-czerwone flagi, ponieważ chcemy upamiętnić
najważniejsze polskie święto Dzień Niepodległości.
Jest to dla Polaków ważna data, ponieważ Polska
tego dnia odzyskała niepodległość po 123 latach
niewoli. 5 sierpnia 1772 roku z inicjatywy Prus, Austria
Rosja oraz Prusy  rozpoczęły pierwszy etap
"okradania Polski". Ponieważ Polacy chcieli wyrwać
się spod panowania zaborców i przeprowadzali
reformy wewnętrzne (obradował Sejm
Czteroletni, uchwalono  Konstytucję 3 Maja) w 1793
Prusy i Rosja  dokonały II rozbioru, a  w 1795 nastąpił
III rozbiór naszej ojczyzny. Rosja, Austria i Prusy
"wymazały" Polskę z map świata. Niepodległość
odzyskaliśmy dopiero po zakończeniu I wojny
światowej w 1918. Podczas zaborów Polaków
zmuszano do mówienia w językach swoich zaborców,
a za bunt mieli bardzo surowe kary np. bicie batem,
znęcanie się, a nawet rozstrzelanie.                               
                                                 Jakub Podbielski

Kawaleria

Order Virtuti Militari jest najwyższym odznaczeniem
wojskowym w Polsce. Ustalił go
król Stanisław August Poniatowski 22 czerwca 1792
roku, aby uczcić zwycięską bitwę pod Zieleńcami.
Jego posiadaczami byli marszałek Józef
Piłsudski, przewodniczący, gen. broni Józef
Haller, gen. por. Wacław Iwaszkiewicz-
Rudoszański, gen. ppor. Jan Romer, gen. ppor.
Edward Rydz-Śmigły, gen. ppor. Franciszek
Latinik, płk Mieczysław Kuliński, płk Stanisław
Skrzyński, mjr Mieczysław Mackiewicz, kpt. Andrzej
Kopa, kpt. Adam Koc. 
                                                Jakub Podbielski

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, a jeszcze większą
sztuką jest dobrze żyć dla niej.      (kardynał S.Wyszyński)

Pixabay
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   Wstąpcie w szeregi ZHP
               

Dla harcerzy bardzo ważny jest ich mundur. W każdej
drużynie prezentuje się on trochę inaczej, ale musi
być jednolity. Nakrycie głowy harcerzy posiada 
lilijkę lub koniczynkę. Może to być: beret, kapelusz
skautowski, rogatywka, furażerka. Zazwyczaj jest w
czarnym lub innym ciemnym kolorze. Koszula
mundurowa może  być  oliwkowo-zielona, szara,
beżowa. Na niej widnieją różne elementy  harcerskie:
lilijka lub krzyż harcerski, wyszyte na rękawie
sprawności, plakietka drużyny. Na koszuli widać także
chustę (w kolorze danej drużyny, która spięta jest
specjalnym pierścieniem. W dolnej części ubioru
harcerza są spodnie, a u harcerki jest to spódnica w
takim samym kolorze jak koszula.  Harcerze
noszą ciemne buty, najczęściej trapery oraz getry,
wywijki ( kolor jest zależny od drużyny). W skład
munduru wchodzi też pas harcerski i nóż, który
nazywany jest finką.                Liliana Bogdańska

     Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy   
             

MUNDUR HARCERKI

Drużyna harcerek Vatra

Harcerstwo powstało około w listopadzie 1918 roku,
wtedy powstało ZHP, czyli  Związek Harcerstwa
Polskiego. ZHP jest najliczniejszym związkiem
harcerskim w naszym kraju, ponieważ w swoim
składzie posiada ponad 100 tysięcy harcerzy i
harcerek! Lecz ZHP to nie jedyny związek harcerski w
naszym kraju, to tylko jeden z kilku. Drugim
najliczniejszym związkiem harcerskim jest ZHR, czyli
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Powstał on w
1989 roku. Liczy w sobie około 18 tysięcy harcerzy i
harcerek. Obecnie harcerze i harcerki na swoich
zbiórkach   pomagają w akcjach i zbiórkach
charytatywnych, pełnią warty  podczas 
uroczystościach państwowych, zdobywają sprawności
harcerskie. W czasie wojny harcerze mieli ważne
role.  Roznosili tajną pocztę między żołnierzami i
rodzinami,  pomagali jako sanitariusze w wojennych
szpitalach.         
 Oto kilka wybranych punktów                           
PRAWA HARCERSKIEGO
1.  Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki
wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
2.  Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
3.  Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata
uważa każdego innego harcerza.                                   
                                            Lilianna Bogdańska Commons

Lilianna Bogdańska
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Kilka rad dla początkujących akwarystów
Rybki akwariowe to istoty, które wydają się być mało kłopotliwe. Moja
wabi się Malwinka i jest bojownikiem z gatunku słodkowodnych ryb
labiryntowych . Mimo, że nie wymaga ona ode mnie zbyt wiele
zaangażowania, bardzo lubię o nią dbać. Oto kilka rad dla
początkujących akwarystów.
1.  Zapewnij rybkom odpowiednią przestrzeń w akwarium, gdyż
trzymanie ich w szklanej kuli nie jest dobrym pomysłem. Nawet rybki
potrzebują odpowiednich warunków do życia.
2.  Temperatura wody w akwarium powinna wynosić ok. 26°C. Staraj się
jednak, aby nigdy nie spadła poniżej 20°C, ponieważ rybki będą miały
problem z pływaniem i poruszaniem się po akwarium. Jeśli nie chcesz
montować filtra, zadbaj o to, aby wymieniać wodę przynajmniej raz w
tygodniu.
3.  Rybki powinno się karmić raz lub maksymalnie dwa razy dziennie.
Warto też zwrócić uwagę na to, co powinny jeść. Jeśli podobnie jak ja
posiadasz bojownika, pamiętaj, żeby jego dieta była urozmaicona. Aby
dostarczyć mu zdrowych tłuszczy, oprócz suchego pokarmu powinien
dostawać również żywy lub mrożony w postaci larw wodzienia lub
ikry. Miłej przygody z akwarystyką.
                                                                    Michalina Jaworska

KONIK MORSKI

„Nie ma ryby bez ości i człowieka bez wad.”
                                                przysłowie norweskie

             Jak zadbać o pupila?
                                AKWARYSTYKA

Pixabay
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      Nastolatek radzi!

BUŹKI

Większość osób nie pamięta, kiedy zaczęła stosować
emotikony. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z
informatykiem Scottem Fahlmanem, który swój
pierwszy raz pamięta doskonale. Co więcej, pamięta
go cały świat. Była to bowiem pierwsza emotka w
historii ludzkości.

Oto emotikony, które każdy powinien znać:
1. <3 Serduszko.
2. lol- niedowierzanie, zaskoczenie, z uśmiechem
3. xD - coś śmiesznego
4. xd - coś śmiesznego
5. :->szelmowski uśmiech
6. :E wampir, diabelski uśmiech, pokazanie zębów
7. :P pokazanie języka
8. :-( lub :( smutek
9. ;-(  lub ;(płacz
10. :-| powaga, obojętność
11. :-* całus
12. :O zdziwienie
13. :/  zniesmaczenie
14. :@ krzyk
15. :-&tajemnica, nie może mówić, związany język
Są również inne emotikony, wbudowywane do
współczesnych telefonów i aplikacji tj: Messenger. Są
one kolorowe i jest ich więcej niż tradycyjnych.
                                                 Maks Łomiak

Zdalne nauczanie

E-lekcje. Jak poradzić sobie w trudnym czasie?

Hej, mam dla Was kilka porad: 
Jak być produktywniejszym lub z zorganizowanym
podczas zdalnego nauczania.
1. Nie siedź podczas lekcji  w piżamie lub, co gorsza,
w łóżku, to niekulturalne, a jak jesteśmy zaspani,
trudniej nam się skupić.
2. Utrzymuj porządek na biurku i w biurku. Postaraj
się, żeby zostały na nim tylko najpotrzebniejsze
rzeczy typu książka długopis a resztę przyborów
powkładaj do szuflady. 
3. Rób przerwy co około 30 minut, podczas których
nie  patrz na ekran np. telefonu, komputera lub
telewizora. Najlepiej  w tym czasie wywietrz
pomieszczenie, w którym się uczysz.
4. Odrabiaj wszystkie zadania od razu i nie zostawiaj
ich na później, gdyż będzie tego się zbierało więcej i
ciężko będzie to zrobić.
5. Wyłącz powiadomienia, wycisz telefon lub najlepiej
odłóż go gdzieś daleko z zasięgu wzroku, wtedy w
ogóle o nim zapomnisz
 6. Dobrze też jest ustawić sobie czas tylko tak,i w
którym zdążysz zrobić zadanie wtedy jesteś
produktywniejszy.  
7. Zapisuj wszystkie rzeczy do zrobienia w kalendarzu
lub notesie i skreślaj zrobione, dzięḱi temu będziesz
mieć motywację do zrobienia kolejnych czynności. 

To już wszystkie moje porady na dziś.
WYJDŹCIE NA  SPACER, ABY ODPOCZĄĆ OD
KOMPUTERA!  :)
                                                    Paulina Laskowska 

Pixabay

Pixabay
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            Rusz  głową!

Odp. do zagadki ' 10.2020

Nigdy nie myślałam, że do
banku wejdę zamaskowana
w maseczce i
rękawiczkach, a ochrona
powie mi: "Dzień dobry!"

                   :D
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