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Szkoła Podstawowa im.
Pierwszych Osadników
ul.Cmentarna 5
66-542, Górki Noteckie

Numer 58 09/21

   WITAJ SZKOŁO!

Cieszymy się, że w
końcu spotkaliśmy
się wszyscy razem
po wakacjach.
Mamy nadzieję że
zajęcia stacjonarne
będą trwały do
końca roku
szkolnego 

Rozpoczęcie roku
szkolnego zaczęło
się od mszy w
naszym kościele.
Po mszy świętej
wędrowaliśmy do
naszej szkoły. Gdy
dotarliśmy, 
wszyscy razem
poszliśmy

na uroczysty apel.
Tam dyrektor
powitał wszystkich
uczniów,
nauczycieli,
pracowników
szkoły oraz
rodziców. Po
przemowach Pan
dyrektor

przedstawił 
wychowawców
klas. Wszyscy
rozeszliśmy się do
klas ze swoimi
wychowawcami.
Wszyscy cieszymy
się z powrotu do
szkoły.

a

Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2021/2022 w naszej
szkole odbyło się 1 września 
o godzinie 9.00.

a
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Wspomnienia z wakacji

Klasa 6

Amelka - jeździła kamperem po okolicach naszego
województwa oraz uczestniczyła na trzech
koncertach. Również była na obozie gdzie świetnie
się bawiła.
Basia - spała w namiocie u koleżanki oraz była nad
morzem w Niechorzu i Międzyzdrojach.
Krzyś - grał w Minecraft, kąpał się w basenie oraz był
na wakacjach z kolegami.
Karolina - była w górach, nad morzem oraz w Toruniu.
Dużo zwiedziła i uważa, że jej wakacje były udane.
Kaja - była nad morzem w trzech miejscowościach:
Dziwnowie, Niechorzu i Rewalu.
Błażej -  chodził na boisko z kolegami i grał w Fortnite.
Ola - była na obozie sportowym Kalina i w górach
gdzie jechała na tyrolce i zwiedziła jaskinię
niedźwiedzia.

Klasa 4

Zuzia - była w Toruniu i zwiedziła
planetarium oraz zoo.
Wiktoria - była nad morzem w Świnoujściu i
zwiedziła latarnię morską oraz pojechała do
Międzyzdrojów.
Maja - była w Rewalu i kąpała się w morzu.
Martyna - była w Białobłocku u koleżanek.
Nikodem - był we Wrocławiu i aquaparku
oraz zwiedził zoo.
Natasza - była w Niechorzu, Międzyzdrojach
i podobały jej się fale oraz szum morza.
Również zwiedziła góry.
Wojtek - był w Dziwnowie i podobało mu się
morze.
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Wspomnienia z wakacji

Klasa 8:
Natalia:
Była na obozie artystycznym, nad morzem,
przeczytała dużo książek, była na koncercie
oraz spędziła dużo czasu z rodziną i
znajomymi.
Justyna:
Zarobiła parę złotych na sprzedaży warzyw
w Gorzowie i spędziła czas z rodziną i
znajomymi.
Oliwia:
Pomagała rodzinie, była w ZOO, zaczęła
uczyć się piec ciasta oraz zaczęła grać w
piłkę nożną.

ZKlasa 7:
Oktawia:
Była w Pogorzelicy i zwiedziła Szczecin.
Gabrysia:
Była w Bieszczadach w Polańczyku, nad
morzem w Dźwirzynie i często spotykała się
z przyjaciółkami.
Karolina:
Była w ZOO w Poznaniu.
Nikola:
Opiekowała się małymi kotami oraz
spotykała się z przyjaciółmi i z rodziną..

.

.

.
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                   Owocowe dzieciaki z kl.2 i 3

.

Sałatka owocowa:
dwa banany- 300g
dwie garście malin- 130g
dwie garście borówek- 130g
garść jasnego winogrona- 100g
dwie łyżki płynnego miodu
sok z połówki cytryny

Umyć wszystkie owoce. Banany pokroić na
mniejsze części. Wrzucić owoce do miski
dodać miodu i soku z cytryny. Wymieszać
wszystko razem. Ozdobić i sałatka gotowa.

.

Szaszłyki owocowe:
Dowolne owoce np.

garść winogrona czarnego
garść borówek
1 kiwi
1 jabłko
1 pomarańcza
garść malin
wykałaczki

Umyć owoce i obrać. Pokroić na mniejsze kawałki.
Nabić owoce na wykałaczki. 

Dnia 8 września
uczniowie  klasy 2 i 3
przygotowali sobie
zdrowe i smakowite
posiłki owocowo-
warzywne. Były one
naprawdę pyszne,
zdrowe i kolorowe.

.

.
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SPRZĄTANIE ŚWIATA

W piątek 17 września w naszej szkole odbyła się 28 akcja
"Sprzątanie świata". W tym roku hasło brzmiało: "Myślę, więc nie
śmiecę". Wszyscy uczniowie zebrali się na dolnym korytarzu, gdzie
krótką pogadankę wygłosiła  pani Marta z nadleśnictwa oraz pani
pedagog. Zostały rozdane nam worki i rękawiczki a następnie
wyruszyliśmy sprzątać.

Ciekawostki:
Badania dowodzą, że przeciętny Europejczyk
produkuje około 500 kg śmieci rocznie, a ilości ciągle
rosną.
Pierwszy na świecie system selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych powstał w 1895 r. w Nowym
Jorku. Jego pomysłodawcą był pułkownik George E.
Waring.
Pierwsze miejskie wysypiska odpadów komunalnych
powstały w starożytnej Grecji 400 lat przed naszą erą.

. .
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                          Dzień Chłopaka 

         Dzień Chłopaka tradycyjnie w Polsce   
 obchodzony  jest 30 września. Święto wywodzi
się   bezpośrednio od Dnia Mężczyzny, który w
naszym   kraju celebrowany jest 10 marca, dwa
dni po Dniu   Kobiet.
    Dzień Chłopaka obchodzony jest od 19
listopada   1999 roku. Zainicjowany został tego
dnia w   Trynidadzie i Tobago przy wsparciu
Organizacji   Narodów Zjednoczonych oraz grupy
aktywistów w   Stanach Zjednoczonych, Europie,
Afryce, Azji i na   Karaibach. 

      Tego dnia cała uwaga jest 
 skupiona na chłopakach, a 
 kobiety zwykle wręczają 
 partnerom, ojcom czy braciom 
 małe, symboliczne podarunki i 
 składają życzenia. To dobra 
 okazja, aby pokazać im, że są 
 dla   nas ważni. W praktyce 
 jednak to   święto obchodzą 
 głównie osoby   młode, 
 nastolatkowie.

 Dnia Chłopaka nie należy jednak mylić z Dniem Mężczyzny, który w Polsce obchodzony 10 marca, a w
ponad 80 państwach na świecie - 19 listopada. Tradycję obchodzenia Dnia Mężczyzny zapoczątkowano
w 1999 w Trynidadzie i Tobago. Ma on być poświęcony wartości, jaką mężczyźni wnoszą do świata i
promowaniu pozytywnych, zdrowych męskich wzorców.

.

. .

.

. .
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                        Rocznice wrześniowe

                        II wojna światowa
Największa wojna światowa w historii, trwająca od 1
września 1939 r. do 9 maja 1945 r. W wojnie
uczestniczyło 1,7 mld ludzi. Według różnych
szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów
ludzi. 3 września 1939 roku, po zignorowaniu przez III
Rzeszę ultimatum w sprawie bezzwłocznego
wycofania wojsk z Polski, Wielka Brytania i
Francja wypowiedziały wojnę III Rzeszy. II wojnę
światową zakończyły: podpisanie 7 maja 1945 roku w
Remis aktu bezwarunkowej Kapitulacji III Rzeszy, z
wejściem w życie 8 maja 1945 roku, które zakończyło
działania wojenne w Europie. Akt bezwarunkowej
kapitulacji Japonii podpisany 2 września 1945 roku na
pokładzie pancernika USS ,,Missouri'' w Zatoce
Tokijskiej, definitywnie zakończył działania wojenne II
wojny światowej.

Sowiecka agresja na Polskę
17 września 1939 r. walczącą z niemiecką agresją
Polskę zaatakowała od wschodu Armia
Czerwona. Polacy zamieszkujący wschodnie
województwa Rzeczpospolitej znaleźli się pod
okupacją sowiecką i bardzo szybko stali się ofiarami
terroru. Żołnierze polscy zostali uznani za więźniów i
zamknięci w obozach. Na ponad 21 tysiącach
oficerów dokonano zbrodni wojennej. Egzekucje te
noszą wspólną nazwę Zbrodni Katyńskiej. Polska
ludność cywilna z kolei w dużej liczbie została
zesłana na wschód ZSRR.  Wielkie deportacje
dotyczyły całych rodzin, głównie kobiet i dzieci,
poprzedzone były licznymi aresztowaniami
mężczyzn. Związek Sybiraków przyjmuje, że
wywieziono w sumie 1,35 mln Polaków.

Wciąż pamiętamy okrutne czasy II wojny światowej, choć mija już 82
lata. W czasie wojny na całym świecie zginęły miliony ofiar.
Osamotniona Polska nie mogła skutecznie przeciwstawić się agresji
Niemiec a później Związku Radzieckiego, w wyniku czego dokonano IV
rozbioru Polski. Nigdy więcej nie możemy dopuścić do podobnej
sytuacji.
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Patronami naszej szkoły
są pierwsi osadnicy.
Czyli kto?- zapytacie,
postaram się
odpowiedzieć na to
pytanie.

Poniemieckie ziemie przekazane Polsce
podczas konferencji w Poczdamie
stanowiły trzecią część terytorium
państwa polskiego w nowych
granicach. W latach 1945-1950
wysiedlono z Polski około 3 mln 200 tys.
Niemców. Pierwsi polscy osadnicy
pojawili się na tzw. Ziemiach
Odzyskanych bezpośrednio po przejściu
frontu, już w lutym i marcu 1945 roku. Tak
też było w Górkach. Wieś zasiedlili w
większości repatrianci z Polesia którzy
długo jeszcze zachowali swój folklor. W
latach 1945-1946 Górki były siedzibą
gminy obejmującej 7 gromad
(odpowiedników dzisiejszych sołectw),
następnie funkcjonowały jako wieś
gromadzka w gminie Zwierzyn. 

. .
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