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Listopad w naszej
szkole, najważniejsze wydarzenia.
Na przekór jesiennej pogodzie
w naszej szkole w listopadzie jest miło,
ciepło i kolorowo. Jako przyjaciele
przyrody obchodziliśmy Święto
Drzewa. Chcieliśmy podkreślić jak
ważną rolę w naszym życiu odgrywa
przyroda. Przygotowaliśmy pyszne,
kolorowe, a przede wszystkim
zdrowe śniadanie, dając przykład
tego, że nie tylko słodycze i chipsy
są w maszym codziennym menu.
Uroczyście, z powagą i szacunkiem
uczciliśmy pamięć o tych, dzięki,
którym żyjemy w wolnej i niepodległej
Polsce. Wzogaciliśmy wiedzę na ten
temat na żywej lekcji historii, która
była jednocześnie dobrą zabawą.

Świętujemy 98. rocznicę
Odzyskania Niepodległości
Święto państwowe obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia
odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918, po 123 latach zaborów
(1795–1918). Ówczesny premier Jędrzej
Moraczewski tak opisał nastrój wielkiej
radości jaki ogarnął kraj:
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność polską w
tym momencie ogarnął. Po 120 latach
prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność!
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne
państwo! Na zawsze! Chaos? To nic.
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo
jesteśmy wolni od pijawek, złodziei,
rabusiów, od czapki z bączkiem,
będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery

pokolenia nadaremno na tę chwilę
czekały, piąte doczekało.” (...)
Święto zostało ustanowione ustawą
z 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą
Krajowej Rady Narodowej 22 lipca
1945, przywrócono je ustawą w okresie
transformacji systemowej w 1989. Jest
dniem wolnym od pracy.
Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają
się w Warszawie na placu marsz. Józefa
Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg Niepodległości
organizowany od 1989 w Warszawie,
Koncert Niepodległości organizowany
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98. rocznica Odzyskania Niepodległości

c.d. Świętujemy 98. rocznicę
Odzyskania Niepodległości

Szkolne obchody,
fotorelacja

W Szkole Podstawowej nr 18 w
Sosnowcu uczciliśmy 98 rocznicę
Odzyskania Niepodległości w czwartek
10 listopada. Podczas uroczystej
akademii młodzież deklamowała
patyiotyczne wiersze i wspominała
wydarzenia i postacie, które przyczyniły
się do odzyskania przez Polskę
niepodległości. Całą uroczystość
uświetnił swoim występem szkolny
chór, który pięknie odśpiewał Rotę
i Legiony. Po uroczystości głos
zabrała Pani Dyrektor Marzena
Pasek, która zadała uczniom kilka
pytań dotyczących historii tego
święta. Młodzież poradziła sobie z
odpowiedziami śpiewająco.
Mieliśmy także okazję uczestniczyć
w żywej lekcji historii, na której było
interesująco i wesoło.
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od 2009 roku w Muzeum Powstania
Warszawskiego, wykłady i inscenizacje
historyczne, koncerty patriotyczne
czy parady ulicami miast, np. Marsz
Niepodległości w Warszawie,
Marsz Patriotów i Radosna Parada
Niepodległości we Wrocławiu, Parada
niepodległości w Gdańsku.
Mieszkańcy Sosnowca mogli również
wziąć udziału w obchodach 98.
Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Sosnowiczanie świętowali przez kilka
dni.
9 LISTOPADA
godz. 10:00 - Kościół Matki Boskiej
Szkaplerznej w Sosnowcu-Milowicach Msza święta w intencji Ojczyzny
godz. 11:10 – Kapliczka u zbiegu ulic
Brynicznej i Słonecznej - Składanie
kwiatów, uroczyste ślubowanie
klas mundurowych z VII LO im. K. K.
Baczyńskiego.
10 LISTOPADA
godz. 9:30 - pomnik Trójkąt Trzech
Cesarzy – składanie kwiatów, śpiewanie
pieśni patriotycznych przy ognisku,
pieczenie kiełbasek .
godz. 12:30 – CKZiU Technikum nr 3
Gastronomiczno-Hotelarskie ul. Wawel

– składanie kwiatów
11 LISTOPADA
godz. 9:00 – Maczki, kościół św. Piotra i
Pawła - Msza święta w intencji Ojczyzny
godz. 10:00 – Maczki ul. Krakowska,
Popiersie Tadeusza Kościuszki składanie kwiatów
godz. 10:30 – Maczki Krzyż Wolności
- składanie kwiatów, śpiewanie pieśni
patriotycznych
godz. 12:00 – Katedra Wniebowzięcia
NMP ul. Kościelna - Msza Święta w
intencji Ojczyzny.
Wydarzenia towarzyszące
11 listopada - Lapidarium Armii
Krajowej, Zagórze–Mec, ul. Popiełuszki
44 (godz. 16.00). W ramach uroczystości
Msza Święta za Ojczyznę.
W programie: śpiewanie pieśni
patriotycznych przy ognisku, pokaz
musztry klas mundurowych, atrakcje
przygotowane przez Stowarzyszenie
Paramilitarne Pancernik oraz
Stowarzyszenie Kościuszkowcy,
zwiedzanie lapidarium, poczęstunek.
10 listopada - Rajd Niepodległości
wokół Trójkąta Trzech Cesarzy

Savoir-vivre • Ciekawostki

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia
zamieszczonego w tytule. Savoir vivre pochodzi z języka francuskiego
i dosłownie znaczy „wiedzieć jak
żyć”, „umieć żyć”. Termin przyjął się w
języku polskim dla określenia zasad
dobrego wychowania, znajomości
form towarzyskich. Formy te są jakby
gotowym scenariuszem postępowania
w określonych sytuacjach.

•

Szkolny humor

Rysunek: Savoir-vivre, czyli
zasady dobrego wychowania

Jak się witać?
Spotkanym znajomym dorośli kłaniają
się przez pochylenie głowy, przy czym
mężczyzna uchyla czapki lub kapelusza.
Jeśli po ukłonie zatrzymujemy się na
chwilę, żeby porozmawiać - podajemy
sobie ręce.
Kiedy mężczyzna siedzi i chce się
przywitać, zawsze wstaje. Kiedy
kobieta siedzi - nie wstaje, ciskając rękę
mężczyzny. Nie wstaje również, kiedy
wita się z rówieśnicą. Ale podnosi się
na powitanie starszej pani, starszego
mężczyzny lub znanego starego
profesora.
Przyjętym powitaniem słownym jest
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odrabiasz lekcje?
- Po obiedzie.
- To dlaczego tej pracy nie zrobiłaś?
- Bo jestem na diecie.
Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok, zostaję w tej samej klasie.

Savoir - vivre dla wszystkich
„dzień dobry”. Pozostałe formy np.
„cześć”, „hej”, „siema” itp. są nieformalne
i ich użycie świadczy o pewnym stopniu
koleżeńskiej zażyłości. Takie powitania
popularne są wśród młodzieży lub
bliskich sobie osób dorosłych.
Może się zdarzyć, że nauczyciel np.

na wycieczce powita tak uczniów, aby
podkreślić swoje przyjazne nastawienie
do do nich, ale młodzież powinna
odpowiedzieć „dzień dobry”.
Młodzież zawsze pierwsza mówi
„dzień dobry” swoim nauczycielom,
znajomym, osobom starszym.

Ciekawostki
Czy wiecie, że ...
Ziemia jest jedyną planetą w
naszym układzie słonecznym, której
nazwa nie pochodzi od imienia
boga.
W naszej Galaktyce jest 100
miliardów gwiazd, a w całym
kosmosie nawet 300
sekstylionów.
Aż pięć planet jesteśmy w stanie
zobaczyć gołym okiem. Tymi
planetami są: Wenus, Merkury, Mars,
Jowisz, Saturn.
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Zdrowe śniadanie • Warto przeczytać....

Mamy Moc!Akcja
Mamyzdrowe
Moc! - Śniadanie
śniadanie Daje Moc!
Kolejny raz w naszej szkole odbyła się
akcja Śniadanie Daje Moc!. Było zdrowo
i kolorowo. Humory dopisywały bo była
to też dobra zabawa. Dzieci z radością i
entuzjazmem przygotowywały kanapki,
owocowe szaszłyki i koktajle jogurtowo
- owocowe. Bardzo Dziękujemy za
pomoc Wszystkim Rodzicom bez
wsparcia, których cała akcja nie
wypadłaby tak doskonale.

Warto przeczytać ....
Polecam książkę Pana Andrzeja
Maleszki pt. Magiczne drzewo.
Olbrzym. Bohaterem powieści jest
chłopiec nazywany Kuki, który zostaje
obdarzony nadludzką siłą. Musi
pokonać olbrzyma, który przybiera
siedem wcieleń (między innymi
stalowgo ptaka, pożeracza światła).
Chłopiec wraz z przyjaciółmi graczem
komputerowym Blubekiem, mądrą Gabi
i gadającym psem Budyniem muszą
dotrzeć do Azji i odnaleźć tajemniczy
dom pilnowany przez złotego tygrysa.
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Od wyników ich podróży zależy los
rodziny Kukiego i szkoły, do której
chodził wraz z przyjaciółmi. Dzieci mają
wiele ciekawych i niebezpiecznych
przygód. W powieści nie brakuje
humoru a dodatkowym atutem są
piękne ilustracje - zdjęcia. Jeśli spodoba
Wam się książka możecie przeczytać
całą serię (Magiczne drzewo: Czerwone
krzesło,Tajemnica mostu, Pojedynek,
Gra) . Każdą powieść można czytać
niezależnie, nie znając innych części.

Andrzejki

Andrzejki - czy znacie tradycyjne zwyczaje?
Niektóre andrzejkowe wróżby
i zabiegi magiczne
Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w
wigilię świętego Andrzeja, patrona
Szkocji, Grecji i Rosji. Dzień ten
przypada na końcu lub na początku
roku liturgicznego. Andrzejki są
specjalną okazją do zorganizowania
ostatnich hucznych zabaw przed
rozpoczynającym się adwentem.
W Szkocji obchodzony 30 listopada
dzień świętego Andrzeja jest świętem
narodowym.

Historia
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały
charakter wyłącznie matrymonialny
i przeznaczone były tylko dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki).
Początkowo andrzejki traktowano
bardzo poważnie, a wróżby odprawiano
tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w
czasach późniejszych przybrały formę
zbiorową, organizowaną w grupach
rówieśniczych panien na wydaniu,
zaś współcześnie przekształciły się w
niezobowiązującą zabawę gromadzącą
młodzież obojga płci.

Indywidualne
• Dziewczyny wysiewały w garnkach
lub na skrawku pola ziarna lnu i konopi,
które zagrabiano męskimi spodniami,
w nadziei, że sprowadzi to do domu
kandydata na męża (Kresy Wschodnie).

• Jeśli dziewczyna pościła przez
cały dzień i modliła się do Świętego
Andrzeja, to we śnie mógł ukazać się jej
przyszły ukochany (powszechne).
• Jeśli ucięta przez pannę w dniu
świętego Andrzeja gałązka wiśni lub
czereśni zakwitła w wigilię Bożego
Narodzenia, dziewczyna mogła liczyć
na rychłe pójście za mąż (powszechne).
Zbiorowe
• Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu np. listek oznaczał
staropanieństwo, obrączka lub wstążka
z czepka – bliski ślub, różaniec – stan
zakonny.
• Wylewanie wosku na zimną wodę
(często przez ucho od klucza) i wróżenie
z kształtu zastygłej masy lub rzucanego
przez nią cienia sylwetki przyszłego
wielbiciela, akcesoriów związanych z
jego zawodem
• Ustawianie od ściany do progu jeden
za drugim butów zgromadzonych

panien: ta której but pierwszy dotarł
do progu miała jako pierwsza wyjść za
mąż.
• Strona od której zaszczekał pies miała
być tą, z której nadejdzie przyszły
oblubieniec.
• Dziewczyny rzucały psu kulki z ciasta
oznaczające wybranych chłopców i
czekały, którą zje jako pierwszą.

• Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi
oczami; dziewczyna do której gąsior
najpierw podszedł (albo skubnął) – jako
pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba
znana na Kujawach i w Małopolsce).
• Dziewczyny kładły na ławie placki
posmarowane tłuszczem i sprowadzały
psa; ta dziewczyna, której placek
został najpierw zjedzony jako pierwsza
miała wyjść za mąż (wróżba znana na
Mazowszu).
• Uczestnicy zabawy pisali imiona na
dwóch kartkach: imiona dziewczyn na
jednej, a chłopców na drugiej. Potem
dziewczyna przekłuwała z czystej strony
kartkę z imionami chłopców tak, by ich
nie widzieć. Dziewczyna miała potem
wyjść za mąż za chłopca o imieniu,
które przekłuła. Chłopcy natomiast
przekłuwali kartkę z imionami
dziewczyn. (wróżba nowoczesna, znana
w całej Polsce) .
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