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Do hymnu!
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Narodowe Święto Niepodległości

Hymn dla Niepodległej .

.

    Już po raz czwarty wzięliśmy udział w akcji
"Szkoła do hymnu". W przeddzień Narodowego
Święta Niepodległości, w środę 10 listopada,  
o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy
„Mazurka Dąbrowskiego”.  
W ten sposób mogliśmy włączyć się we wspólne
świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
    W 1926 r. premier J. Piłsudski wydał okólnik, w
którym mowa jest o tym, że naród polski będzie
obchodził „ósmą rocznicę zrzucenia jarzma
niewoli”, a 11 listopada będzie dniem wolnym od
pracy w administracji rządowej i szkolnictwie. Do
oficjalnego kalendarza świąt państwowych ten
dzień wprowadził Sejm RP 23.04.1937
roku. Tego dnia w całym kraju odprawiano
nabożeństwa w intencji ojczyzny, organizowano
akademie i wieczornice oraz parady wojskowe.

Red. Red.

Red.
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Andrzejkowe czary mary

.

      Andrzejkowe serce i szpilki, lanie wosku, czy
ciasteczka z wróżbą - to tylko kilka z zabaw,
które przygotował dla nas Samorząd Uczniowski.
Na głównym holu czekali przy kilku stanowiskach
wróżbici, czarownice, kabalarze i ... nieco
podejrzanie wyglądające istoty zatopione w
telefonach komórkowych. Jednak warto było
udać się do tych certyfikowanych jasnowidzów,
którzy sumiennie używali swych mocy, by
odczytać klientowi los (imię drugiej połówki, która
jest mu przeznaczona, dobrą wróżbę, czy
najbliższą przyszłość). Trzeba przypomnieć, że
zwyczaj wróżenia w andrzejkowy wieczór
dotyczył pierwotnie panien na wydaniu, które
chciały wiedzieć, czy upatrzony kawaler zostanie
jej mężem. Obecnie  ciekawi przepowiedni są
wszyscy, bez płci, wieku czy stanu rodzinnego.
I choć współcześnie jesteśmy bardzo racjonalni –
zarzekamy się, że w żadne bujdy i zabobony nie
wierzymy, to jednak... podczas wróżenia
jesteśmy zawsze podekscytowani i w skupieniu
próbujemy odczytać znaczenie przepowiedni.

. .

Red.

Red. Red.
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No i zima – trzeba zmieniać buty

.

..
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      Wraz z nadejściem listopada w szkole pojawił
się komunikat o obowiązku zostawiania w szatni
kurtek i butów. Tym samym jasne stało się, że
mile widziane będzie obuwie zmienne. 
Większość uczniów nie ma nic przeciwko
zasadzie zmiany butów w szkole. Co ciekawe,
pojawiła się moda na noszenie bamboszków,
kapci i paputków.
A teraz uwaga, taki zwyczaj ma swoje naukowe
uzasadnienie! Jedna z brytyjskich placówek
naukowych Uniwersytetu Bournemouth odkryła,
że noszenie kapci w czasie lekcji poprawia
stopnie, uspokaja, a nawet redukuje
agresję. "Uczniowie w kapciach" nie tylko lepiej
się uczą i są spokojniejsi, ale też rzadziej
spóźniają się do szkoły, chętniej zostają po
lekcjach, a także znacznie więcej
czytają. Eureka! Nie masz weny na sprawdzianie
lub czujesz, że podniósł ci się poziom adrenaliny,
włóż bamboszki!

Red.

Red.Red.

M.J.
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