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DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt
państwowych. Po 123 latach zaborów dzięki wysiłkowi wielu pokoleń Polek i
Polaków – nasz kraj odzyskał niepodległość.
Fakty historyczne dotyczące uzyskania niepodległości:
-Polska utraciła niepodległość w wyniku działań zaborców w latach 1772, 1793 i
1795.
-Pod zaborami nasz kraj był aż 123 lata.
-Droga do niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej była długa i trudna, a toczyła się
w wojnach napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu
listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych I wojny światowej.
-Odzyskanie niepodległości przypada na rok 1918.
-Po odzyskaniu niepodległości naczelnym wodzem Polski został Józef Piłsudski.
- Data obchodzenia dnia niepodległości jest
umowna. Dzień 11 listopada ustanowiony
został uroczystym Świętem Niepodległości
na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 r.
o Święcie Niepodległości. Święto to zostało
zniesione po II wojnie światowej –
w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą
z dnia 15 lutego 1989 r.

2

Jak hodować chomiki
Zastanawialiście się co mogą jeść chomiki, jak się nimi dobrze zająć ? To
wszystko zobaczycie w tym artykule ale najpierw kilka podstawowych informacji:
Chomiki - podrodzina gryzoni z rodziny chomikowatych (Cricetinae).
Do rodziny chomikowatych zalicza się blisko 300 gatunków. Mysz domowa,
myszarka leśna, suwak mongolski i inne myszowate są dalekimi krewnymi
chomików. Jako zwierzęta domowe hodowane bywają: chomiczek syryjski,
chomicznik malutki, chomik chiński, chomicznik dżungarski i chomicznik
zabajkalski.
Teraz trochę o ich żywieniu:
Na co dzień, raz dziennie zaleca się karmienie specjalnymi paszami które można
kupić w sklepach zoologicznych jak i w niektórych supermarketach. Jako dodatek
żywieniowy dodaje się:
•
Nasiona – pszenica, owies, kukurydza, jęczmień, len, sorgo, proso oraz pestki
słonecznika i dyni (dwa ostatnie w małych ilościach, ze względu na dużą ilość
tłuszczu).
•
Warzywa – marchew, buraki, rzepa, brokuł, endywia, szpinak, ogórek, słodka
papryka, pomidor, liście kalafiora, pietruszka.
•
Owoce – jabłko, gruszka, winogrona, arbuz, maliny, truskawki, banany.
•
Zioła – krwawnik pospolity, gwiazdnica pospolita, starzec zwyczajny,
koniczyna, mniszek pospolity, tasznik pospolity, koper, liście maliny.
•
Inne – rodzynki, gotowane jajko (białko), ser biały, ryby (gotowane bez soli),
krewetki.
•
Owady – chomiki też bardzo chętnie jedzą larwy mącznika. Należy im
podawać 3-4 owady tygodniowo, żeby uzupełnić potrzebne białka.
Tak jak można coś dawać to też są rzeczy których nie można:
•
Cebula
•
Krucha sałata
•
Fasola
•
Owoce pestkowe np. Truskawka, malina
•
Solone orzeszki
•
Słodycze
•
Owoce cytrusowe
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Do ścierania zębów poza twardym pokarmem mogą służyć gałązki z drzew
owocowych ( jabłoni czy gruszy) oraz gałązki orzecha włoskiego.
Główne cechy budowy anatomicznej Chomików
Chomiki posiadają 16 zębów: 2 siekacze i 6 trzonowców rozstawione na dole i
na górze. Zęby gryzoni są zębami długokoronowymi (szkliwo pokrywa także korzeń
zęba znajdując się między zębiną a cementem), rosną przez całe życie zwierzęcia i
aby nie doszło do ich przerostu, skutkującego zranieniami
i chorobami,
zwierzę musi je ścierać, jedząc twardy pokarm. Tuż przy obu stronach warg znajdują
się pojemne worki policzkowe. Są tak duże, że po napełnieniu przekraczają
podwojony obwód głowy. Służą do transportu pożywienia. Zwierzę opróżnia je
pocierając je przednimi kończynami. Żołądek chomika składa się z dwóch komór. W
pierwszej komorze następuje wstępne trawienie, natomiast w głównej komorze
pokarm przechodzi ostateczne trawienie.
Higiena chomików
Chomików nie trzeba myć ani się nimi specjalnie zajmować ponieważ same
sobie dadzą radę w tych sprawach.
Klatki chomików najlepiej aby były duże aby miały miejsce do biegania.
Klatki należy myć co tydzień bo chomiki mogą dostać alergii albo zapalenia. Więcej
informacji będzie podane u weterynarza lub przy kupnie.
Chomiki nadają się jako pierwsze zwierzęta ponieważ żyją od 2 do 3 lat. Mam
nadzieję że artykuł się spodobał.
W.K.
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Zazdrość dziewczyny o chłopaka
Zazdrość – uczucie pojawiające się w sytuacji frustracji, gdy znany jest obiekt
zaspokajający potrzebę i osoba posiadająca ten obiekt. Uważana zazwyczaj za
uczucie negatywne, w łagodnej formie może być np. bodźcem do pozytywnej
konkurencji i realizacji własnych aspiracji.
Zazdrość dziewczyny najczęściej spowodowana jest strachem, że chłopak
znajdzie lepszą,ładniejszą dziewczynę. Ale nie zawsze tak jest.
Chłopacy też są
zazdrośni o swoje dziewczyny np. gdy dziewczyna więcej czasu spędza z kolegą niż
z własnym chłopakiem lub na odwrót chłopak może spędzać więcej czasu z
koleżanką. Trochę zazdrości jednak jest wskazane.
Jak sobie radzić z zazdrością?
1. Uwierz w siebie.
Zaakceptuj siebie taką, jaką jesteś. Nie wierzysz w siłę swojej kobiecości?
Częściej przeglądaj się w lustrze. Ale nie bądź krytyczna, nie wytykaj sobie
mankamentów figury. Pomyśl raczej, co jemu w tobie tak się podoba. Podkreśl to
odpowiednim strojem. Gdy nabierzesz pewności siebie, przestaniesz patrzeć na każdą
ładną kobietę jak na potencjalną rywalkę.
2. Żyj swoim życiem
Znajdź sobie jakieś absorbujące zajęcie, w przeciwnym razie będziesz stale
koncentrować się na sprawach chłopaka. Nie ograniczaj też jego wolności. To tylko
umocni wasze uczucie!
3. Bądź (samo)krytyczna
Spójrz obiektywnie – na siebie i na niego. Może jakimś zachowaniem sama
prowokujesz jego wybuchy zazdrości? A może to on przechodzi kryzys?
Dowartościuj partnera chłopaka ważny. Miłość jest jak kwiat – niepodlewana usycha.
4. Doceń to, co masz
Przestań się łudzić, że inni mają lepiej! Jesteś zazdrosna, bo koleżanka ma
lepiej? Pamiętaj – to ty tak widzisz! Ale czy tak jest naprawdę? Każdy ma swoje
problemy. Uwierz – to, co dla ciebie jest zaletą, dla innych bywa wadą.
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5. Opanuj złe emocje
Spisz wszystkie warianty, dla których dana sytuacja w ogóle miała miejsce. Ale
nie koncentruj się wyłącznie na negatywnych emocjach. Twój problem szybko się
zmniejszy, a przynajmniej nie przerodzi się w obsesję. Bo chyba jest ci miło, że on
podoba się również innym?
W.M
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Konkurs na maseczkę jesienną
We wrześniu w naszej szkole odbył się konkurs
polegający na ozdobieniu maseczki ochronnej motywem
jesiennym. Zwycięzcą okazała się klasa 8a. Oto kilka
zdjęć z tego wydarzenia.
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Konkurs poetycki
Kategoria klas I – IV:

I miejsce - Magda Muras, klasa IVb
Wierszyk o nauczycielu
Jestem Madzia z 4 b i chodzę do szkoły SP.
Fajnych mam nauczycieli, choć niejeden onieśmieli.
Pani Mariola zawsze wesoła, chętnie pomoże
Gdy ktoś nie może, pani Łapeta ciekawe lekcje
przyrody prowadzi i wszystkie dzieci wokół gromadzi.
Pani Kasprzec, czasem jedynkę postawi, ale później nas
rozbawi, ważne zadania rozwiązuje potem mocno dopinguje.
Pani Leonarska lektury czyta, wszyscy słuchają i nikt nie fika.
Pani Rożek czasem zapyta do you speak English? i nie mam
pytań. Pani Paduszek pięknie zaśpiewa, każdy dołączy i nikt się nie gniewa.
Pani Gronik wszystkich dogoni a Pani Pukowiec pięknie maluje, kredką i farbą
przepiękne ule. Pani Agnieszka tutaj nie mieszka, ma mejla koczek, bo na nazwisko
ma Bujoczek, a pani Sabina jest zawsze uśmiechnięta i to nie tylko od święta. W
końcu To moja wychowawczyni i tylko dobro czyni. Dobrym słowem nas pocieszy i
później nikt już nie grzeszy.
II miejsce Jakub Nogalski, klasa IIIa
Pani Agnieszka
w Rybniku mieszka.

Ubiera się modnie,
elegancko i wygodnie.

Uczy nas pilności przez całe ranki
z naszej szkolnej trzeciej czytanki.
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Czasami krzyczy: "Kuba łobuzie!"
A Kuba swoją nadyma buzię.

Zabiera nas Pani w podróże,
ciekawe, fajne, małe i duże.

Piecze pyszne babki
dla klasowej gromadki.

Pani Agnieszka od samego rana
jest zawsze roześmiana.

Pani często powiada: "Moi kochani!"
I jak tu nie lubić naszej Pani!

III miejsce – Nina Gawliczek, klasa IVa
Mój nauczycielu drogi!
Stawiasz mnie na nogi
Jesteś pomocny w każdej chwili
Przy Tobie nikt się nie myli!
Niczym papryczka chili...
Bywasz ostry, wołasz ku przestrodze!
Kiedy trzeba stajesz na jednej nodze
Dzięki temu razem i w skupieniu toczymy koło ku lepszemu.

Kategoria klas IV – VIII:

I miejsce – Laura Strużek, klasa VIIIa
Nauczycielu Drogi!
Srogi czy ubogi,
Wysoki czy niski,
Sławą złą czy dobrą owiany,
Nie rób kartkówek nie zapowiedzianych!
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Przedmiot nudny czy ciekawy,
Czy rano mąż zdenerwowany,
Czy sprawdzian w 8a poprzekładany,
Rano się napij kawy!

Wszystkich uczniów kochając wiernie,
Pomijając Kubę, Milenę, Kamila,
Nie pytaj codziennie, lecz tylko w dni wybrane!

Uśmiech ważną miną jest,
Zły czy dobry (demokracja wybrać pozwala)
Ale ząbki dumnie uczniom pokazuj,
Udając, że miłujesz ich od razu!
II miejsce – Kacper Nogalski, klasa VIc
Pani Marta czasem zabiegana,
a czasem roześmiana.

Polski, niemiecki to dwa języki,
w których czyhają na nas haczyki.

Pani pomoże, wysłucha wszystkich nas
i problemy znikną, albo pójdą w las.

Pani w nas wpaja dobre nawyki,
abyśmy osiągali jak najlepsze wyniki.

Uczy ortografii i części mowy,
by do egzaminów był każdy gotowy.
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Na górze róże na dole las
Pani Hawel polskiego uczy nas.

Za aktywność jesteśmy nagradzani
i do nauki motywowani.

Zawsze gotowa i zwarta
taka jest właśnie Pani Marta.

Nasza wychowawczyni
lepszych ludzi z nas czyni.

III miejsce – Bartosz Stec, klasa VIb
"Dla Nauczyciela"
Dla nauczyciela, który jest troskliwy,
Dla nauczyciela, który dobrze tłumaczy,
Dla nauczyciela, który jest uprzejmy i miły,
Dla nauczyciela, który pomaga w potrzebie,
Dla nauczyciela, z którym czuję się jak w niebie.
Dziękuję.

Wyróżnienia otrzymali:
Daniel Hanke, klasa Via
W dniu nauczyciela nawet Daniel się wydziera nie jestem prymusem, ale się do tego zmuszę piątki,
szóstki chcę mieć, by nauczyciele mówili on jest the best, wszystkim moim paniom i panom życzę
uśmiechu bez liku przy małym szkolnym stoliku, do dzienniczka Waszego wpiszę wszystkiego
najlepszego. Aby me słowa nie były puste, już dziś zgłoszę się do odpowiedzi ustnej, by uśmiech
sprawić na waszych twarzach nie będę klasy powtarzał .
Najlepsze życzenia z okazji Waszego święta, ja zawsze będę o was pamiętał.
oraz Bartosz Gołąbek, który sam wyrecytował napisany przez siebie wiersz.
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!!
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Media społecznościowe
W dzisiejszych czasach media społecznościowe służą nie tylko do rozrywki
lecz również do różnych codziennych czynności. Używamy ich do komunikacji
z przyjaciółmi i rodziną
• Na pewno zastanawiacie się jakie są ich wady
Portale takie jak na przykład Instagram, tiktok czy Facebook uzależniają. Social
media mają bardzo duży wpływ na swoich użytkowników. W szczególności
młode pokolenia nawiązują znajomości w sieci. Przez to mogą napotkać złych
ludzi. W uzależnienie mogą popaść osoby z zaniżoną samooceną, a także
zamknięte w sobie.
• Jak uniknąć uzależnienia?
Aby uniknąć uzależnienia wyznacz sobie czas w którym korzystasz z mediów np.
30-40 minut w ciągu dnia. Zamiast tego możesz w ładną pogodę wyjść na
podwórko, pomóc rodzicom lub przeczytać książkę. Będąc w uzależnieniu nie
zdajesz sobie sprawy jaką krzywdę wyrządzasz bliskim ale przede wszystkim
sobie. Kiedy ktoś zwraca ci uwagę , mówi że za długo korzystasz z telefonu
wysłuchaj go . Wiedz że możesz mieć problem i powinieneś udać się po pomoc do
specjalisty.
• Zalety korzystania z mediów
Oczywiście te portale mają również zalety. Dzięki nim możesz poznać ludzi
z innych krajów i ich kultury nie wychodząc z domu. Prowadząc profil na
Instagramie czy tiktoku możesz stać się sławnym. Dodatkowo korzystając
z mediów możesz szybko wymienić się informacjami z innymi użytkownikami.
Po przez te aplikacje uczysz się nowych rzeczy ale również służą ci do rozrywki.
Pamiętaj mediów społecznościowych możesz używać ale musisz zwracać uwagę
na to ile czasu na nich spędzasz.

Der Żawik
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Mój ulubiony sportowiec
Aneta Wira- Ostaszyk
W świecie tańca, jest wiele wielkich i małych osobowości, które mają duży
wpływ na młodych tancerzy. Jedną z nich jest Aneta Wira- Ostaszyk.
Aneta Wira- Ostaszyk to absolwentka warszawskeij szkoły baletowej oraz
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na kierunku pedagogika baletowa,
tancerka Polskiego Baletu Narodowego w Warszawie.
Prowadzi bloga, na którym pisze o tańcu, analizuje na nim przedstawienia,
zdradza czytelnikom tajemnice zza kulis. Pokazuje to, co dzieje się na co dzień w
środowisku baletowym.
Wybitna tancerka odeszła od stereotypu. Jej celem jest pokazanie otwartości
artystów i ich gotowości do zaproszenia każdego, kto chciałby ich lepiej poznać w
taneczny świat. Jej pierwszym spektaklem była ,, Śpiąca Królewna”. Tańczyła wtedy
w zespole, gdy pierwszy raz poczuła, że jest to dokładnie to, co chce robić w życiu.
Baletnica jest perfekcjonistką i profesjonalistką- nigdy się nie spóźnia,
codziennie na treningu wylewa siódme poty. Aktywnie udziela się również na
mediach społecznościowych- szczególnie na Instagramie gdzie śledzi ją 16,7 tys.
osób. Pokazuje tam swoje życie prywatne i zawodowe. Występuje jako
@simpledancerslife. Ponadto dodaje tam filmiki, na których udziela wielu porad i
wskazówek dla tancerzy i nie tylko.
Aneta jest nie tylko niesamowicie utalentowaną baletnicą, ale też kochającą
mamą. Tancerka w wieku 31lat urodziła syna. Jest szczęśliwą
i pozytywnie
nastawioną do życia osobą. Jej praca, która jest jednocześnie jej pasja ją uszczęśliwia.
Jedyne co chciała by zmienić w życiu to fakt, iż ma bardzo mało czasu na
podróżowanie i zwiedzanie świata. Niesamowita tancerka jest w stanie inspirować
młodsze baletnice oraz przykuwać uwagę publiczności swoimi płynnymi ruchami w
pointach.
A.M.
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Leo Messi
Według mnie najlepszym piłkarzem na świecie jest Leo Messi, który pochodzi z
Argentyny. Urodził się 24 czerwca 1987.
Gra w klubie FC Barcelona w Lidze hiszpańskiej. Występuje na pozycji
pomocnika lub napastnika. W klubie gra z numerem 10 na koszulce.
Leo Messi to najskuteczniejszy zawodnik w historii FC Barcelony oraz
reprezentacji Argentyny.
Osiagnięcia:
- 6 razy zdobył Złota Piłkę, która jest nagrodą dla najlepszego piłkarza.
- był srebrnym medalistą mistrzostw świata w 2014r, trzykrotny wicemistrzem Copa
America z 2007, 2015, 2016.
- 10 razy wygrał mistrzostwo Hiszpani
- 4 razy wygrał Ligę Mistrzów.
Od początku swojej kariery grał w jednym klubie czyli FC Barcelonie.

16

Grafika
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