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Co w szkole piszczy… 
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akademię. 

 Szóstoklasiści pisali ko-

lejny próbny sprawdzian. 

 Bawiliśmy się na dyskote-
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Dnia 8.11.2013 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Odzyskania Nie-

podległości Polski. 

 Uczennice klasy V c przedstawiły krótki program artystyczny poświęcony te-

mu ważnemu w naszych dziejach wydarzeniu. 

 Po 123 latach niewoli Polska stała się krajem niepodległym. Przyczyniło się do tego 

wiele osób, często bezimiennych, którzy na frontach I wojny światowej walczyli pod 

obcymi sztandarami za Polskę. Pamiętać należy o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmow-

skim i Ignacym Paderewskim. 

 Apel uświetnił występ chóru szkolnego prowadzonego przez p. Dorotę Kornac-

ką, który wspaniale wykonał pieśni patriotyczne. 

  

Rocznica Odzyskania Niepodległości 
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Trochę historii — Święto Niepodległości 
Było to kluczowe wydarzenie, które pomogło zakoń-

czyć I Wojnę Światową na świecie. Tego samego dnia 

miała miejsce kapitulacja Niemiec na froncie zachod-

nim. Po wielu próbach odzyskania niepodległości 11 

listopada 1918 r Polacy odzyskali niepodległość. 

5 listopada 1916-wydanie aktu gwarantującego posta-

wienie Królestwa Polskiego, w bliżej nieokreślonych 

jeszcze granicach. 14 stycznia 1917- rozpoczęcie 

działalności przez  Tymczasową Radę Stanu. 

 

12 listopada 1917- przejęcie obowiązków 

głównych państwa przez Radę Regencyjną. 

7 październik 1918 - ogłoszenie niepodległo-

ści Polski przez Radę Regencyjną. 

25 października 1918 - powołanie rządu  

Józefa Świeżyńskiego. 

11 listopada 1918 — przekazanie przez Radę Regencyjną wła-

dzy nad podległym  jej wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. 
 

Ptaszek 01 

Wróżby Andrzejkowe 

Na pewno każdy zna jakieś wróżby andrzejkowe. 

Wszyscy słyszeliśmy o tradycyjnym laniu wosku 

na wodę, ale czy słyszeliście o rzucaniu za siebie 

lewym  butem. O nich właśnie będę pisać w tym 

artykule. 

Dzięki cudownemu wynalazkowi - internetowi  

mogę Wam podpowiedzieć wiele ciekawych 

wróżb - może którąś wykorzystacie: 

- wróżba za pomocą gałązki wiśni (wstawia się ją 

do wazonu z wodą , jeżeli zakwitnie do Bożego 

Narodzenia to znak, że znajdziesz swoja  drugą 

połowę) -pytanie skąd wziąć wiśnie w listopa-

dzie?:) 

 - wróżenie za pomocą  buta (należy rzucić 

za siebie lewy but, jeżeli wypadnie noskiem 

do drzwi to szybko wyjdziesz za mąż/

ożenisz się). 

- łupinki orzecha – należy wrzucić je do mi-

ski z wodą , jeżeli podpłyną do siebie połączy  

Was uczycie - cóż za romantyzm. :) 

- obierki z jabłka (trzeba obrać jabłko ze 

skórki jednym ruchem, następnie należy 

rzucić  ją  za siebie,  później odczytać literę 

w jaką się ułożyła - będzie to pierwsza litera 

imienia Twojego ukochanego. 

      Weronika Bondar - Cheeta :) 

Andrzejki 

  Andrzejki przypadają na noc z 29 

na 30 listopada,  w wigilię św. An-

drzeja. Według dawnych wierzeń 

ta noc miała magiczną moc, uchyla-

jącą wrota do nieznanej przyszło-

ści. Andrzejki są specjalną okazją 

do zorganizowania ostatnich hucz-

nych zabaw przed rozpoczynają-

cym się Adwentem. Niegdyś wróż-

by andrzejkowe miały charakter 

wyłącznie kobiecy i przeznaczone 

były dla niezamężnych dziewcząt 

(męskim odpowiednikami Andrze-

jek były Katarzynki).  

 

 

 

Żółwik 

                 Andrzejki — magia wróżb 

Nalejcie wosku na wodę 
ujrzycie swoją przygodę. 
Słuchałam od swej macierze, 
że która mówi pacierze, 
w   Jędrzeja Świętego 
ujrzy oblubieńca swego. 

Św. Andrzej 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Krzy%C5%BC_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_z_Mieczami.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/%C5%9Awi%C4%99to.jpg
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Nasze sportowe sukcesy 

 

W dniach 6 – 8 listopada w naszej sali 

sportowej rozgrywane były zawody w 

Mini Koszykówce dziewcząt z marec-

kich szkół podstawowych. 

Zwycięstwo w 3 spotkaniach oraz tytuł 

Mistrza Marek uzyskały dziewczęta z 

„czwórki”. Dnia 26.11. rozegrany zosta-

nie, również u nas – Finał Rejonu. Gra-

tulujemy i trzymamy kciuki za zwycię-

stwa w dalszych rozgrywkach.   

 

Król       

 W tym numerze gazetki zajmiemy się ko-

tami. Koty należą do ulubionych domowych zwierząt 

są jak małe puchate kłębki wełny. Kochają się ba-

wić, więc bawią się  wszystkim co złapią w łapki. 

Koty zostały udomowione około 9500 lat temu. 

Zwierzaki te mają małą głowę i duże oczy dzięki 

temu widzą w ciemności. Koty mają czterokrotnie 

lepszy węch od człowieka; mają też wąsy dzięki 

którym czują dotyk są one nad górną wargą , na 

policzkach i nad oczami. 

 W Japonii kot jest najpopularniejszą ma-

skotką, Maneki Neko czyli kot z podniesioną łapką . 

Biały na przykład  symbolizuje wielkie szczęście. 

Kotek 

Zwierzaki 

Nowi redaktorzy naszej gazetki: 

 
Ania Jakubowska - Kotek 

Wojtek Ptaszyński - Ptaszek 01 

Eryk Cichowicz - Hexxx 

Julia Piotrak - Żółwik 

Weronika Bondar - Cheeta :) 

Krzysztof Król - Król 

Julia Falkowska - Chupa chups 



 

 

Modne ubranie na dyskotekę to np.: czarna 

lub kolorowa bluzka spodnie dżinsowe, 

trampki , fajna chusta i dodatki. Paznokcie 

malujemy pod kolor stroju.                

   

Chupa chups 

                 Modnie na dyskotece!!! 

Na naszej dyskotece, która odbyła się 21.11.2013 r było faj-

nie. Moim zdaniem powinno być mniej disco – polo a więcej 

nowoczesnej muzyki np..: My Słowianie, Papaouti, 

Szukając szczęścia,  roar, applause, wrecking bal itp. a dla 

tych co słuchają rapu to przynajmniej jedna piosenka np.: 

paznokcie.               

  

Chupa chups 

Na naszej dyskotece ... 

Anna wyrusza na wielką wyprawę, by odnaleźć swoją siostrę Elsę, której magiczna 

moc uwięziła królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy. W poszukiwaniach towa-

rzyszy jej Kristoff, przed którym górskie szlaki nie kryją żadnych tajemnic i jego 

lojalny renifer Sven. Podczas misji ocalenia królestwa przyjaciele zmierzą się z suro-

wą pogodą, napotkają niebotyczne góry, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana o 

imieniu Olaf.                                                              

hexxx 

                  Co nowego w kinach? 

Kolejna odsłona serii popularnych zręcznościówek, które tworzone są z 

myślą o całej rodzinie. Tym razem gracze pokierują najbardziej znanymi 

superbohaterami z uniwersum Marvela, takimi jak Kapitan Ameryka, Thor, 

Hulk czy Spider-man, którzy starają się powstrzymać różnego rodzaju 

niebezpieczeństwa zagrażające naszej planecie.                          

hexxx 

 Kącik Gier 


