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LISTOPAD 2014

Listopad obfituje w wiele ciekawych wydarzeń.
Przeczytajcie, by nic nie przeoczyć!!!

Krótka lekcja historii:
11 listopada 1918 r. - przekazanie przez Radę Regencyjną Józefowi Piłsudskiemu władzy
wojskowej.
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości Polski.
Pierwsza wojna światowa zakończyła się 11 listopada 1918 r. z chwilą podpisania przez
Niemcy rozejmu w lasku Compiégne pod Paryżem. Był to przełomowy moment nie tylko w
dziejach całej Europy, ale i Polski.
Dzień wcześniej powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, komendant
I Brygady Legionów, internowany od lipca 1917 r. przez Niemców w Magdeburgu. Przed
domem, w którym mieszkał, zebrały się tłumy, a do mieszkania zaczęli przychodzić
przedstawiciele różnych stronnictw i partii.
"Byli znajomi i podkomendni zaczęli się tłoczyć w mieszkaniu na Moniuszki, które mu
doraźnie znaleziono, chcąc go przywitać i oddać się do jego dyspozycji. Nareszcie po
południu udało mu się wyrwać z Warszawy i przyjechać do nas, na Pragę. Wiadomość, że
przyjedzie do mnie rozeszła się lotem ptaka. Wobec tego, że była to niedziela, robotnicy
wylegli z domów i pełni radości czekali na ulicach, którymi musiał przejeżdżać. Przed domem,
w którym mieszkałam, zebrał się tłum. Kiedy nadjechał, entuzjazm był niesamowity. Ja na
spotkanie z pokoju swego nie wyszłam, tylko czekałam w mieszkaniu. Nie lubiłam nigdy
okazywać swoich uczuć wobec innych." (Aleksandra Piłsudska, "Wspomnienia", Warszawa
1989).
Na wieść o powrocie Piłsudskiego, Ignacy Daszyński wraz z całym rządem 11 listopada
przyjechał do Warszawy. Tego samego dnia Józef Piłsudski otrzymał z rąk Rady Regencyjnej
władzę wojskową i rozpoczął konsultacje z przedstawicielami stronnictw politycznych w
sprawie utworzenia koalicyjnego rządu. 14 listopada, nowym dekretem Rada Regencyjna

postanowiła się rozwiązać i całą władze w państwie przekazała Piłsudkiemu, ustanawiając
urząd naczelnika państwa.
11 listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu rodzącej się
niepodległości.
"Warszawa żyła w tych dniach na ulicach. (...) Gdy 11 listopada, w historycznym daniu
zawieszenia broni, wyszedłem rano na miasto, ulica miała wygląd jakiś zupełnie inny niż
zwykle: ludzie poruszali się szybko, każdy patrzył z ciekawością naokoło, każdy czegoś
wyczekiwał, zawiązywały się rozmowy między ludźmi nieznajomymi. Niemców spotykało się
niewielu i nie mieli już tak butnych min jak poprzaednio, większość z nich miała już na
mundurach czerwone rewolucyjne kokardki, dyscyplina rozluźniła się, widziało się i czuło się
już zupełną dezorganizację tej karnej armii. Ludność samorzutnie zaczęła rozbrajać żołnierzy,
którzy podawali się temu przeważnie bez protestu." (M. Jankowski, "11 listopada 1918 r."
[w:] Warszawa w pamiętnikach pierwszej wojny światowej, Warszawa 1971).

O G Ł A S Z A M Y
VI edycję
KONKURSU TALENTÓW
KLAS 0 – III

Konkurs odbędzie
się 13 listopada 2014r
w auli szkolnej
Chętne dzieci zapraszamy do udziału.
Czas prezentacji do 3 minut.
1. Założenia ogólne konkursu:
możliwość prezentacji swoich talentów oraz uzdolnień przez najmłodszą grupę
wiekową szkoły podstawowej,

wymiana przez uczniów swoich spostrzeżeń i doświadczeń
2. Cele konkursu:
rozwijanie pozytywnych emocji i twórczego myślenia,
prezentacja różnorodnych talentów,
zainteresowanie uczniów różnorodnymi talentami,
zachęcanie do występów na scenie,
wspieranie „małych” talentów,
prezentacja umiejętności dzieci,
uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.
3. Zasady uczestnictwa:
konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 0 – III szkoły podstawowej
poprzez eliminacje klasowe zostaje wytypowanych 2 reprezentantów
konkurs będzie miał formę prezentacji swojego talentu do 3 minut
organizatorzy dopuszczają możliwość występów indywidualnych, jak i
grupowych
uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie akcesoriów potrzebnych do
swojego występu
wytypowane dzieci (imię nazwisko i co dziecko będzie prezentowało) prosimy
zgłaszać organizatorom do 5 listopada 2014r (sala4)
4. Przebieg konkursu
konkurs w auli szkolnej 13 listopada od 13.00 do………aż skończymy 
5. Kryteria oceny
Komisja składająca się z trzech osób zostanie wyłoniona przez organizatorów.
Będzie ona brała pod uwagę następujące kryteria:
pomysłowość, różnorodność prezentowanych form, sposób prezentacji,
umiejętności, ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element
ruchu, strój).
ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA EFEKTÓW SPECJALNYCH
6. Nagrody dla laureatów
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania
Organizatorzy: Justyna Pasternak,
Żaneta Piernikowska,
Klaudia Barczak

Czy wiecie, że 25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia?
Nasza ulubiona maskotka ma dziś swoje wielkie święto. Może warto
choć na chwilę wrócić myślami do dzieciństwa i przytulić do siebie
starą, ukochaną zabawkę...
Pluszowy miś to niezwykła zabawka - można się do niej przytulić albo
wyszeptać do ucha najskrytszą tajemnicę - nikomu nie powtórzy!;)
Miękka maskotka o złotym sercu jest świetnym pomysłem na prezent
- nie tylko dla dziecka, ale także dla ukochanego.
Światowy Dzień Pluszowego Misia został ustanowiony w 2002 roku,
czyli sto lat po wymyśleniu kultowej już maskotki. Pierwszy pluszowy
miś nosił imię Teddy - na cześć prezydenta Stanów Zjednoczonych
Theodore'a Roosevelta. Stara anegdota mówi, że gdy prezydent
uczestniczył w polowaniu, jeden z uczestników łowów postrzelił małego
niedźwiadka i miał zamiar go zniewolić. Jednak gdy Roosevelt
zobaczył małego misia, zmiękło mu serce i poprosił o uwolnienie
zwierzaka. Historyjka, w formie rysunkowej, ukazała się w prasie. Gdy

zobaczył ją sklepikarz Morris Michtom, postanowił uwiecznić incydent
i wymyślił maskotkę.
Jak widać, z pluszowymi misiami wiąże się piękna historia. Ile misiaczków masz w
domu? Policz i przytul je wszystkie mocno z okazji ich święta.

Dzięki nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem
„Pokolenie” możemy pomóc Ukrainie przetrwać zimę . W
listopadzie organizujemy zbiórkę ciepłej odzieży (np. kurtki,
bluzy, polary, czapki, szale, rękawiczki…) i ocieplanego
obuwia oraz koców, śpiworów.
Dary proszę przynosić do sali nr 17 lub nr 3.
Osoby odpowiedzialne za zbiórkę
- Żaneta Piernikowska i Joanna Pawlak. Jeżeli kogoś interesuje działalność
STOWARZYSZENIA POKOLENIE, zapraszamy na FB
https://www.facebook.com/stowarzyszeniepokolenie?ref=ts&fref=ts

Ginie wielu ludzi!

Dzieci z terenów zagrożonych a ta ka mi

trafiają do specjalnych sc hronów!

We wrześniu do Ukrainy trafił
Konwój z lekami, odzieżą,
Obuwiem i środka mi czystości.
Wszystko dzi ęki Stowarzyszeniu
„Pokolenie” i innymi dobrym ludziom.

Mamy dla Was kolejny wywiad z kolejnym nauczycielem.
Chcecie posłuchać? Tym razem młodzi dziennikarze wzięli na „spytki”
panią Justynę Pasternak- wychowawcę klasy IIIa oraz prowadzacą
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

WYWIAD Z PANIĄ JUSTYNĄ PASTERNAK
Czy poznajecie Panią Justynę na zdjęciu?
Trochę nieaktualne ale przepiękne!
Uczniowie: Dzień dobry.
Pani Justyna: Witam Was serdecznie.
U: O jakim zawodzie Pani marzyła będąc w naszy m
wieku?
P.J.: Bardzo chciałam zostać piosenkarką, potem
górnikiem, baletnicą ale też często myślałam o pracy nauczyciela.
U. : A co Pani robi w wolnym czasie?
P. J..: W wolnym czasie bawię się z moją córką, Tosią. Czasem chodzę do kina,
chętnie czytam książki ( lubię horrory).
U: Czy ma Pani jakieś hobby? Jakie?

P. J.: Moje hobby to pielęgnowanie kwiatów w doniczkach, podróże i dobra
książka.
U. Jak długo już Pani pracuje w naszej szkole?
P. J.: Pracuję od 1999 roku, czyli piętnaście lat.
U. Dziękujemy za wywiad i życzymy jeszcze wielu udanych lat w pracy, w naszej
szkole.

Tym razem zajrzyjmy do opowiadań pisanych przez uczniów klas
drugich i trzecich. Zapraszamy do lektury…

Marika B. i Bruno M. z kl. IIa

Uczniowie z kl. IIIa

Ci, którzy bywają w szkolnej świetlicy, wiedzą, że tam ciągle
się coś dzieje. My podglądamy prace plastyczne wykonane
przez dzieci przebywające w świetlicy. Prawdziwe arcydzieła!

Pewnego dnia podczas spotkania Koła dziennikarskiego postanowiliśmy napisać coś
o szkole. Pisaliśmy wierszem…

Nasza szkoła nie jest nudna
W niej nauka nie jest trudna,
Na podwurku dużo drzew,
Wiosną latem dają cień,
Do zabawy zapraszają!!!!!!!!!!
Zuzia Zawadzka kl. II B
Zajęć i konkursów mamy wiele,
Po których odpoczywamy w niedzielę.
W ś wietlicy na lekcje czekamy,
Czasem interesujące filmy oglądamy.
W nasze j szkole nie jest nudno,
Bo nam raze m nie jest trudno.
Ania Bubacz
Klasa III a

W SZCZEPANKOWIE DZIEJ E SIĘ.
KAŻDY O TYM DOBRZE WIE.
I TERES KA SIĘ Ś MIEJ E.
BO TU FAJNIE S IĘ DZIEJ E.
NA RELIGII S IĘ MODLIMY,
A PRZY STOLE GRZECZNIE SIEDZIMY.
MICHAŁ IIB

Na placyku
Na placyku się bawimy.
Biegamy, skaczemy i robimy
śmieszne miny.
Każdy dobry humor ma.
Bo zabawa jest fajna.
Jacek Hrycaj 2A

Chociaż trzeba wstać od rana
to zabawa jest udana.
Chodź sprawdziany ciągle mamy
to rade sobie świetnie damy.
Ja i moi koledzy
nie boimy się wiedzy.
Chociaż dużo wiemy
uczyć się wciąż chcemy.

Małgorzata Majewska
klasa 3A
Szkoło szkoło moja miła,
bardzo kocham Cię !
Jesteś dla mnie taka miła,
że chyba Cię zjem !
Uczysz mnie codziennie rano
jak z uśmiechem wstać.
Uczysz mnie każdego dzionka,
jak wiedzę poznać.
Szkoło szkoło moja miła,
mamą jesteś mi,
Chronisz mnie od niepowodzeń
i ocierasz łzy.
Jesteś dla mnie jak mój tata,
siłę dajesz mi,
do walczenia z trudnościami,
no i kłopotami.
Marta Kozłowska IIa

W naszej szkole w Szczepankowie.
Są konkursy każdy to powie
. Emilka Nagłowska klasa III a

ŁAMIGŁÓWKI
DLA PODSTAWÓWKI

Poprowadź swój palec do kwiatka i pokonaj labirynt !

Rozwiąż zwierzęce rebusy:

Zakończyliśmy zbiórkę książek
ZACZYTANI

22 października książki trafiły do Szpitala Dziecięcego na ul.
Szpitalną w Poznaniu. W sumie uzbieraliśmy 220 książek!
Wszystkim, którzy włączyli się do akcji, ogromnie
dziękujemy.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy już teraz do kolejnego
wydania naszej gazetki GIT w grudniu !!!
BY UPIĘKSZYĆ GAZETKĘ „GIT” WYSYŁAJCIE SWOJE
ZDJĘCIA ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM ( z ubiegłych lat )
PODPISANE IMIENIEM, NAZWISKIEM I KLASĄ
NA ADRES
domimati777@tlen.pl
ZOBACZYCIE JE W GRUDNIOWYM WYDANIU NASZEJ
GAZETKI !
Wysyłając zdjęcie zgadzasz się na jego publikowanie.

Opiekun Koła Dziennikarskiego- Żaneta Piernikowska oraz
młodzi dziennikarze z kl. IIa, IIb i IIIa.

Wszelkie sugestie, pomysły mile widziane !!!

