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POLSKA NASZA

NIEPODLEGŁA OJCZYZNA

W listopadzie obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości na pamiątkę
odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Naród po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję osiągnął wolność i suwerenność.
To święto państwowe ustanowiono w ostatnich latach istnienia II RP
i przywrócono w 1989 r. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym
dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
11 listopada jest datą symboliczną, ponieważ tworzenie niepodległego
państwa było procesem trwającym przez lat. Wydarzenia, które zadecydowały
o tym, że to właśnie ta data została uznana za moment odzyskania niepodległości
to podpisanie rozejmu w Compiègne, co ostatecznie zakończyło wojnę klęską
Niemiec. W Polsce tego dnia inaugurowano wybór Józefa Piłsudskiego na naczelnego dowódcę Wojska Polskiego.
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Samorząd Szkolny
W tym numerze zaprezentujemy wam sylwetkę naszej przewodniczącej Samorządu
Uczniowskiego.
Przekonajcie się sami jaka to aktywna i ciekawa świata osobowość.
ANNA KLEPACKA

Witam wszystkich nazywam się Anna Klepacka. Jestem uczennicą klasy III f . Jest to klasa fryzjersko-hotelarska, ja
jestem w klasie fryzjerskiej, ponieważ wybrałam taki zawód
gdyż mnie to interesuje. Od dziecka robiłam różne fryzury na
lalkach i tak już pozostał do dzisiaj moje zainteresowanie tym
zawodem. Teraz opisze kilka słów o moim hobby: uwielbiam
czytać książki głównie treści kryminalnej, lubię również
rysować i uprawiać sport. Interesuje mnie również zwiedzanie
interesujących miejsc historycznych, gdzie często jak to tylko
możliwe jeździmy rowerami całą rodziną.
Ostatnio byliśmy na Fortach Bema w dzielnicy Bemowo w Warszawie.
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Nazwa pochodzi od znajdującego się na jego terenie dawnego fortu Twierdzy Warszawa. W 1921
Fort Parysów otrzymał nazwę Fort Bema. W latach
1924-1939 mieściły się tam Warsztaty Zakładów
Amunicyjnych Nr 1 zajmujące się elaboracją

amunicji karabinowej i rekonstrukcją łusek artyleryjskich. W czasie II wojny światowej
znajdowały się tam niemieckie magazyny wojskowe. Także po wojnie Wojsko Polskie zajęło
fort. W latach 80 XX wieku fort przekazano Wojskowemu Klubowi Sportowemu Legia Warszawa.
Interesują mnie również zwierzęta, najbardziej wszystkie rasy psów jak i one same, gdyż
posiadam psa o imieniu Fado. Lubię się z nim bawić u wychodzić razem z moim bratem na

spacery.
W następnym numerze zaprezentujemy kolejne sylwetki naszych przedstawicieli z Samorządu Uczniowskiego. Zapraszamy do lektury.
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Kącik plastyczny
Przedstawiamy zajęcia manualne z wykorzystaniem materiałów ekologicznych.
Jest to propozycja wykonania bukietu róż z jesiennych liści klonu lub jesionu. Na łodygi można wykorzystać gałęzie lub patyczki z drzew pochodzących z przycinania gałęzi drzew. Jeśli
mamy problem jaką dekorację przygotować na różne uroczystości szkolne i dekoracje
w świetlicy, ośrodku lub w domu, wówczas bardzo oryginalnym pomysłem może okazać się
właśnie taki bukiet, przygotowany i ułożony w ozdobnym wazonie.
Potrzebne materiały i narzędzia:
Jesienne liście klonu (spadające liście są dobrym materiałem) , suche gałęzie, gałązki Nić,
wstążka. Bezbarwny lakier w sprayu (opcjonalnie). Nożyczki.
Przebieg pracy:

1.
2.
3.
4.

Zebranie jesiennych liści klonu.
Należy płukać liście w wodzie by usunąć szkodliwe bakterie, a potem osuszyć papierowym ręcznikiem kuchennym.
Liście klonu składamy na połowę i zwijamy dookoła formułując różę.
Po zwinięciu od strony ogonka nakładamy nić mocując w ten sposób trwale naszą
różę.
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5.
6.
7.
8.

9.

Tak przygotowane róże wiążemy do gałązek, można przywiązać nitką.
Po wykonaniu tych czynności obcinamy wystające końce liści.
W wazonie układamy bukiet i dopełniamy gałązkami z liśćmi np. bzu czy jaśminu
(które będą imitowały liście róży).
Ostatnią czynnością może być polakierowanie bukietu poprzez rozpylenie cienkiej warstwy bezbarwnego lakieru na róże. Zapobiegnie on zbrązowieniu liści,
uwydatni kolory i nada różom blasku.
Po pewnym czasie bukiet się wysuszy, ale w niczym nie zmieni to jego uroku.
Wraz z upływem czasu będzie nadal wyglądał bardzo efektownie i dekoracyjnie.
Klasa 2g życzy udanej zabawy- spróbujecie wykonać takie piękne, ekologiczne róże.

. Moje

hobby

„Moje hobby” to miejsce w naszej szkolnej gazetce, gdzie każdy może zaprezentować
swoje hobby, zainteresowania. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do redakcji gazetki
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Ze szkolnych zeszytów
CZY WIESZ, ŻE….
Czy wiesz, czym różnią się Plezjozaury od
Pterozaurów? Albo jak wygląda Tyranozaur?
Jeśli nie, nie martw się. Do niezwykłego
rysunkowego świata dinozaurów zabiera nas utalentowany
autor poniższych prac. Sami
zobaczcie

Mateusz Pasiewicz, kl. 2o

Uśmiechnij się
Za oknem jesień…Coraz mniej pięknych kolorowych liści, coraz częściej potrzebne są
parasol i kalosze…kiedy dopadnie Cię, Drogi Czytelniku, jesienny smuteczek, na poprawę
nastroju poczytaj żarty wybrane specjalnie na tę okazję przez Bartka
Przychodzi facet do lekarza z zabandażowaną ręką i nogą.
Lekarz pyta:
-

Co się panu stało w rękę?

-

Prąd mnie kopnął.

-

A w nogę?

- Ja mu tylko oddałem

Po co idzie Olek do apteki?
PO LEK :))))))

Bartek Saks, kl. 3e
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Warto przeczytać
„Osobliwy

dom pani Peregrine” to pierwsza powieść Ransoma Riggsa. Książka
opowiada o losach szesnastoletniego chłopca Jacoba Portmana i o przygodach osobliwych
dzieci.
Jacob nie jest typowym nastolatkiem, nie ma wielu przyjaciół i znajomych, jest
raczej samotny. Od małego marzył o zostaniu podróżnikiem oraz odkrywcą, ale w końcu
dotarło do niego, że wszystko zostało już odkryte. Zostały mu tylko opowieści dziadka o
niezwykłym sierocińcu na walijskiej wyspie, w którym dziadek Jacoba przebywał w czasie
wojny oraz o innych dzieciach, jego osobliwych przyjaciołach, z których każdy posiadał
magiczne zdolności. Jedne dzieci unosiły się w powietrzu, inne były niewidzialne lub
supersilne. A nad nimi wszystkimi opiekę sprawowało Ptaszysko.
Ogólnie życie Jacka zmieni się, gdy jego dziadek został odnaleziony w lesie martwy.
Przed śmiercią dziadek poprosił Jacka, aby obiecał mu, że znajdzie sierociniec i ostrzeże dzieci przed niebezpieczeństwem. Od tej chwili życie Jacka nigdy już nie miało
wyglądać jak kiedyś.
Książkę polecam szczególnie osobom, które lubią książki fantasy, przygodowe, ale też
powieści z nutką grozy. Chociaż bardziej niż treść, to zdjęcia zamieszczone w książce
mogą wprowadzić w lekki niepokój.
Ostrzegam, od lektury ciężko się oderwać, akcja pędzi naprzód
Sylwia Romanowska, kl. 2g
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