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 2 września 2013  
W dniu 2 września o godz. 8.00 Pani 
Dyrektor mgr inż. Jadwiga Pszon -
Chwedyna dokonała inauguracji roku 
szkolnego w Zespole Gimnazjalno - 
Szkolnym. 

8 września 2013  
Wzięliśmy udział w dożynkach-święcie 
plonów. To jeden z najpiękniejszych ob-
rzędów rolniczych i okazja do wyrażenia 
uznania za ciężką pracę w rolnictwie. 

30 września 2013  
W dniu 30 września 2013 roku kolejny 
raz uczniowie Zespołu Gimnazjalno- 
Szkolnego przystąpili do ogólnopolskiej 
kampanii "Sprzątanie Świata - Polska 
2013".   

16 października 2013 
Jak co roku świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Składaliśmy 
muzyczne życzenia nie tylko na-
uczycielom, ale także pracownikom 
administracyjnym szkoły. 
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Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, 
gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. Za-
borcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy 
(późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku po-
dzielili między siebie polską ziemię i wymazali z 
mapy Europy nasze państwo. Chcieli Polakom 
narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. 
Nie było polskiego rządu ani wojska, nie było 
stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani 
godła. Za mówienie w szkole po polsku dzieci 
były karane, a dorośli trafiali do więzienia.  
Nasz naród jednak nie poddawał się. Polska – 
wykreślona z mapy Europy – istniała. Każde po-
kolenie stawało w obronie tych najcenniejszych 
wartości. Walczyło w wielkich powstaniach naro-
dowych, które jednak kończyły się klęską. Aż 
nadszedł długo oczekiwany dzień. 

Bo wciąż na jawie widzę 
I co noc mi się śni, 
ŻE TA, CO NIE ZGINĘŁA, 
Wyrośnie z naszej krwi. 

 
Edward Słoński „Ta, co 

nie zginęła” 
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12 listopada Piłsudski wydał pierwszy rozkaz 
wojsku:  
"Żołnierze! Obejmuję nad wami komendę w chwili, 
gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, 
gdy dzieci naszej ziemi ujrzały słońce swobody w 
całym blasku.  
Z wami razem ślubuję życie i krew swoją poświę-
cić na rzecz dobra Ojczyzny  
i szczęścia jej obywateli". 

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, 
czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu II wojny świa-
towej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po wojnie Narodowe 
Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt 
państwowych. Główne obchody, z udziałem najwyższych władz państwowych, od-
bywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nie-
znanego Żołnierza. Jest to symboliczny grób wszystkich bohaterów, którzy oddali 
swoje życie za wolną Polskę.  

Józef Piłsudski 
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Wyjaśnienia etymologiczne nazw pór roku zacznijmy od obecnej jesieni. Wy-
raz jesień wywodzi się z prasłowiańskiego *osenь. Interesujące nas słowo wyka-
zuje też związki z gockim asans – ‘czas żniwa’ – oraz starogermańskim aran.  
 
Z kolei zima to prasłowo pozostające w widocznym (i wyczuwalnym) związku z wy-
razami typu zimny, zimno. 
 
Nazwa kolejnej pory roku – wiosna – również jest wyrazem rodzimym. Jej począt-
kowa prasłowiańska postać wyglądała najprawdopodobniej w taki oto sposób: 
*vesna // *vesъna. Pochodzenie wyrazu wiosna można tłumaczyć jego związkami 
z was-, czyli ‘świecić’ albo z wes- – cząstką charakterystyczną dla przymiotni-
ka wesoły. 
 
Nazwa najbardziej wyczekiwanej pory roku – lato – wywodzi się z prasłowiańskie-
go *lěto o znaczeniu ‘najcieplejsza pora roku’.  

Źródło: http://www.fil.us.edu.pl/  

Dlaczego drzewa liściaste zrzucają liście przed zimą? 
 
Liście drzew są tą ich częścią, która zużywa najwięcej wody. Pozbywając się li-
ści drzewa oszczędzają wodę, która także zimą krąży w ich pniach i nagich gałę-
ziach. 
 
Skąd biorą się kolory jesiennych liści? 
 
Liście przed opadnięciem obumierają. Ustaje w nich proces fotosyntezy, a biorący 
w nim udział zielony barwnik – chlorofil – przestaje być wytwarzany. Rozpadają się 
więc ciałka zieleni, decydujące dotąd o kolorze liści. Teraz widać także inne barwniki 
zawarte w liściach, np. żółty ksantofil i pomarańczowy karoten. Pod wpływem je-
siennych chłodów w soku komórkowym tworzy się też coraz więcej głównie czerwo-
nych i fioletowych antocyjanów. 
 

Źródło: http://www.mowimyjak.pl 
 



Str. 4  

Brama ma wysokość 26m, szero-
kość 65,5m i głębokość 11m. Po-
wstała wraz z berlińskim murem 
celnym w 1734r. Ówcześnie słu-
żyła jako brama  miejska na dro-
dze do Branderburga. 

W związku z rozbudową muru i rozkazu 
króla stworzono od podstaw nową bra-
mę. W 1793r ustawiono na bramie figurę 
kwadrygi powożonej przez uskrzydloną 
boginię NIKE [ew.Wiktorię]. 

To jeden z najbardziej charak-
terystycznych punktów Berlina. 

To symbol pokoju i wolności. 
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Neon Trees - zespół rockowy. Wokalistą ze-
społu jest Tyler Glenn i jedyną dziewczyną w 
zespole jest perkusistka Elaine Bradley. Ze-
spół ten znany jest w Ameryce dzięki ich 
pierwszej piosence Animal, która zajęła 13 
miejsce na liście Billboard Hot 100.  

Olly Murs  - urodzony 14 maja 1984 roku w Anglii, 
naprawdę nazywa się Oliver Stanley Murs. 
Jest angielskim kompozytorem i wokalista 
muzyki pop. Zajął drugie miejsce w progra-
mie X Factor w 2009 roku. Piosenkarz za-
debiutował singlem ,,Please Don't Let Me 
Go", który odniósł wielki sukces. 

Coldplay - brytyjski zespół grający alternatyw-
nego rocka, który powstał w 1996 roku. 
Popularny jest na całym świecie. Woka-
lista o świetnym głosie nazywa się Chris 
Martin. Zespól zdobywa nagrody mię-
dzy innymi za najlepszy album i  najlep-
szą muzykę.  
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Książka opowiada o przygodach  Hani Hu-
morek, jej  młodszym bracie Smrodku oraz 
o jej przyjaciołach.  Hania miewa paskudne 
oraz świetne humorki, co chwilę ma inny.  
W tej części Hania pójdzie na rozpoczęcie 
roku szkolnego. Pozna nowych nauczycieli. 
Jeden z nich zada pracę domową pod tytu-
łem ,, To ja”. Hania będzie zachwycona          
i zapomni o swoich humorkach! 

Niedawno spotkaliśmy pana Marcina Pała-
sza  w Domu Kultury.  Jest to autor, jak się 
dowiedzieliśmy ,wielu książek. Marcin Pa-
łasz  jest  autorem  tej niesamowitej książki, 
która opowiada o jego życiu. Jego pies Elf 
występuje w niej jako główny bohater.  Du-
ży,  młody i Elf wyjeżdżają na wymarzony  
urlop. Niestety,  przytrafia im się straszna 
przygoda... 
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REBUS 

ŻARTY 

Na lekcji pani nauczycielka kazała wszystkim uczniom powiedzieć jakiego 
zwierzaka mają w domu. Doszło do Jasia, nauczycielka spytała: 
-Jasiu jakie masz zwierzątko w domu ? 
A Jaś na to: 
-Kurczaka w zamrażalniku. 

Jasio opowiada o swoich wrażeniach z pobytu w indiańskiej wiosce: 
- I poznałem wodza Wielkie Światło i jego dwóch synów. 
- A jak się nazywali? 
- Włącznik i Wyłącznik.   
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Kalendarz roku szkolnego  
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia - 1 stycznia 2014 r. 

Ferie zimowe:17 lutego  - 2 marca  2014 r. 
Wiosenna przerwa świąteczna17 - 22 kwietnia 2014 r. 

Sprawdzian klas VI -1 kwietnia 2014 

Egzamin gimnazjalny -23 -25 kwietnia 2014  

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych-27 czerwca 2014 r. 
Ferie letnie28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r. 

Dodatkowe dni wolne od pracy zgodnie z Rozporządzeniem MEN -2 stycznia 2014 
r., 3 stycznia 2014 r., 2 maja 2014 r., 6 czerwca 2014, 20 czerwca 2014 r. 


