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Listopadowe zamyślenie
Dlaczego tak dobrze wiemy
że już pora
że ten czas był nam dany
tylko na chwilę
która mija
która odchodzi
w przeszłość
jak my – bo tylko tam
jeszcze jesteśmy

[Lesław Falecki, "Czas"]

Polubić listopad
Listopad - wielu osobom kojarzy się z deszczem, mgłą i
smutkiem. Ale... Jak na razie nie możemy narzekać na pogodę, a
w listopadzie wcale nie musi być nudno. Po refleksyjnym Święcie
Zmarłych przychodzi pora na świętowanie rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W naszej szkole całkiem pracowity miesiąc - zajrzyjcie do
gazetki, jeśli nie wierzycie! A jeśli nie przekonaliśmy Was, że
listopad może być ciekawy i wcale nie smutny, to warto
uświadomić sobie, ze już wkrótce... Mikołajki!

W numerze:

@ 11 listopada;
@Co nowego w naszej szkole?
@ Nietypowe święta w
listopadzie;
@ Z życia szkoły;
@ Andrzejki i Katarzynki;
@ Wyłowione z sieci.
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,,W listopadzie, w listopadzie NIEPODLEGŁOŚĆ wywalczyli!"
Zuzia i Amelka

11 listopada to w Polsce narodowe Święto
Niepodległości.
Co to jest ta niepodległość?
Niepodległość to niezależność kraju od formalnego i
nieformalnego wpływu innych jednostek politycznych.

11 listopada każdego roku upamiętniamy odzyskanie
przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Tego dnia
dorośli do pracy nie idą, a uczniowie mają dzień wolny
od szkoły. 11 listopada o godzinie 11:11 cała Polska
śpiewa Mazurka Dąbrowskiego. Nie zapomnijmy też o
wywieszeniu flagi. Możemy podziękować tego dnia
żołnierzom, odwiedzając cmentarze i pomniki
pamięci. Gdyby nie ich męstwo, Polska nie byłaby
krajem WOLNYM.

,,W listopadzie pada deszcz.
Wiatr po niebie goni chmury.
Opadają liście z drzew.
Dzień jesienny, czas ponury.
Chociaż trudno, chociaż źle.
I żołnierska, ciężka dola.
W taki dzień żołnierze szli
Na bitewne, straszne pola.
W listopadzie, w listopadzie
Młodzi chłopcy nie czekali.
W listopadzie, w listopadzie
Młode serca Polsce dali.
Na więzienie nie przystali.
Na niewolę nie zgodzili.
W listopadzie, w listopadzie

Niepodległość wywalczyli."
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Co nowego w naszej szkole?
Natalia Płusa, Martyna Zakrzewska

Uczniowie naszej szkoły doskonale
pamiętają o miejscach pamięci narodowej
znajdujących się na terenie wsi Gadka i
jej obrzeżach. 27 października uczniowie
klasy VIII wraz z wychowawcą odwiedzili
jedno z takich miejsc, posprzątali
otoczenie, zapalili znicz. W drodze
powrotnej udali się do pomnika w pobliżu
szkoły.
W dniu 28 października już po raz kolejny
uczniowie naszej szkoły wraz z
harcerzami ze 104 Artystycznej Drużyny
Harcerskiej brali udział w XXIII
Partyzanckiej Drodze Krzyżowej na
Wykusie. Nasi uczniowie i absolwenci
należący do drużyny aktywnie
uczestniczyli w drodze, czytali rozważania
i pełnili wartę przy mogiłach.

26 października w naszej szkole odbyła się
,,przerwa na czytanie''. Akcja ta ma na celu
zachęcenia uczniów, aby chętniej i częściej sięgali
po książki.
Przez cały dzień na przerwach wszyscy wyciągnęli
swoje ulubione książki i czytali je z zapałem.
Przenieśli się do świata wyobraźni, więc w szkole
panowała cisza, co było czymś niezwykłym.

Dnia 20 października nasza szkoła zyskała
sześcioro nowych uczniów. Tego dnia w szkole
odbyło się ślubowanie pierwszoklasistów oraz
pasowanie na uczniów. Klasa pierwsza pięknie się
zaprezentowała, złożyła ślubowanie na sztandar
szkoły. Naszym pierwszakom życzymy
wytrwałości, cierpliwości i wielu niezapomnianych
chwil w tym wyjątkowym dla nich czasie.

Polska Times | Numer 12 11/2022 | Strona 4

www.polskatimes.pl

INFO Gadka

www.juniormedia.pl

NIETYPOWE ŚWIĘTA
Nk.
Międzynarodowy Dzień Niewidomych przypada
w 2022 roku 13 listopada.
Ten dzień jest obchodzony od 1943 roku. Data
tego święta upamiętnia rocznicę urodzin Valentina
Hauya, założyciela pierwszej szkoły w Paryżu dla
osób niewidomych. Celem tego dnia jest zwrócenie
uwagi społeczeństwa na problemy osób niewidomych.
Na całym świecie żyje 250 milionów osób
niewidomych, w Polsce ponad milion. Polski związek
Niewidomych jest najbardziej reprezentatywnym
stowarzyszeniem środowiska osób niewidomych i
słabowidzących, należy on także do światowej i
europejskiej Unii Niewidomych.
Działanie na rzecz osób niewidomych
podejmowane były jeszcze przed 1964 rokiem w
takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania
czy Francja. Oznacza to, że problemy osób
niewidomych są znane od wieków i od zawsze wiążą
się z aktywnością władz i społeczeństwa skierowaną
do łagodzenia ich negatywnych skutków.

Dzień Seniora w roku 2022 obchodzimy 14
listopada. To święto ma na celu podkreślić ogromną
rolę seniorów w społeczeństwie i popularyzować ich
udział w życiu kulturalnym i ekonomicznym.
Uroczystości odbywają się najczęściej w Klubach
Seniora, ośrodkach kultury. Często biorą w nich udział
przedstawiciele lokalnych władz czy członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dzień Studenta w roku 2022 przypada 17
listopada.
Ten dzień jest dniem propagowania
wielokulturowości i aktywności studenckiej na całym
świecie. Data tego dnia upamiętnia tragiczną
demonstrację studentów podczas II wojny światowej
28 października 1939 roku, studenci wydziału
Medycyny praskiego uniwersytetu manifestowali w
celu uczczenia święta państwowego w
Czechosłowacji.
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Z życia szkoły
Karolina Rafalska

3 listopada w naszej szkole odbył się Dzień
Postaci z Bajek. Jest to wspaniałe święto zarówno
dla uczniów jak i nauczycieli. Nasza szkoła
organizuje konkurs "Na najbardziej zgraną klasę".
Był to jeden z elementów branych pod uwagę przy
zdobywaniu punktów w tym konkursie. Uczniowie
byli bardzo kreatywni. W szkole pojawili się
bajkowi, kolorowi ulubieni bohaterowie bajek i
baśni. To było znakomite święto.

Zdrowe śniadanie odbyło się 8 listopada o
godzinie 8.00 w naszej szkole. Uczniowie bardzo
postarali się, aby ich śniadanie było bardzo
zdrowe, czyli mające dużo warzyw i owoców. Byli
także kreatywni mieli bardzo fajne pomysły na
kanapki i sałatki. Po tym śniadaniu mamy
nadzieję, że uczniowie będą bardziej zwracali
uwagę na ten posiłek, aby był bardziej zdrowy.
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Andrzejki oraz Katarzynki
Jakub C.
Andrzejki to jedna z najbardziej tajemniczych nocy w
roku, kiedy to staramy się uchylić rąbka tajemnicy
dotyczącej naszej przyszłości. Obecnie nie
przykładamy już tak dużej wagi do andrzejkowych
wróżb, traktując wypadającą pod koniec listopada
imprezę jako okazję do zabawy.
Jest to wieczór wróżb, przypadający na noc z 29 na
30 listopada w wigilię świętego Andrzeja. Obrzędy
andrzejkowe w naszym kraju mają bardzo długą
tradycję, pierwsze wzmianki o nich pochodzą
z XVI w.! Geneza Andrzejek jest jeszcze starsza,
wiąże się z początkami kultury chrześcijańskiej i
kształtowaniem kalendarza liturgicznego.
Andrzejkowe tradycje związane są z przekonaniem
naszych przodków, że w tym okresie na ziemię
wracają duchy, które mogą odsłonić przyszłość.
Jednak według tradycji w ten wieczór wróżb swoje
przeznaczenie mogły poznać tylko dziewczęta.
Dlatego z zabaw wykluczano mężatki oraz
mężczyzn.

Katarzynki to polski zwyczaj świąteczny,
obchodzony przez kawalerów, odpowiednik
andrzejek. Katarzynki były obchodzone w nocy z
24/25 listopada, tj. w wigilię św. Katarzyny, w tym
czasie odbywały się wróżby matrymonialne młodych
mężczyzn dotyczące ożenku i poszukiwania partnerki,
wróżby te były głównie związane ze snami.
W kościołach chrześcijańskich obrzęd katarzynek
odbywa się w niedzielę poprzedzającą 29 listopada.
Święta Katarzyna to patronka cnotliwych kawalerów,
którzy pragną poznać pannę i w przyszłości wejść w
szczęśliwy związek małżeński. Największe nasilenie
kultu świętej przypadło na okres średniowiecza.
Pochodzenie zwyczaju katarzynek nie jest do końca
znane, jednak większość źródeł łączy je z wigilią św.
Katarzyny, która jest patronką m.in. cnotliwych
kawalerów, którzy pragną poznać pannę i w
przyszłości wejść w szczęśliwy związek małżeński.
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Wyłowione z sieci
Krzysiek

