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Tydzień dla Niepodległej

100-lecie Odzyskania
Niepodległości to niezwykłe
wydarzenie
dla wszystkich Polaków. Społeczność naszej szkoły przygotowała się do tego dnia
uczestnicząc w wydarzeniach w ramach
Tygodnia dla Niepodległej. W poniedziałek uczniowie z opiekunami wzięli udział
w Marszu dla Niepodległej, który wiódł
przez ulice Trzebienia. Niosąc z dumą
flagę
narodową
i śpiewając piosenki
patriotyczne rozdawali
mieszkańcom
własnoręczne chorągiewki. Wtorek to
dzień z literaturą patriotyczną. Wszystkie lekcje rozpoczynały się odczytaniem
przez
nauczyciela
fragmentu
książki.

Uczniowie poznali legendy polskie, opowiadanie „ Marcin Kozera” oraz wybrane
wersy z ksiąg „ Pana
Tadeusza ”. 7 listopada
podczas
2
przerw wspólnie śpiewali piosenki patriotyczne. Kolejny dzień
to zmagania konkursowe: w klasach I –
III
zorganizowano
Quiz o Polsce , a w
IV – VIII konkurs 1 –
10. Zwycięzcy turniejów to: Oliwier Gąszczak z kl. II oraz
Maja Górecka z kl.
IV. 9 listopada wszyscy zebrali się przed
budynkiem
szkoły.
Uczniowie przynieśli
białe i czerwone znicze, z których nauczyciele ułożyli kontur Polski. O godz.
11:11 odśpiewali 4
zwrotki hymnu narodowego. Rangę tygodnia dla Niepodległej
podkreślał
galowy

strój uczniów i nauczycieli oraz białoczerwone kotyliony.
We wszystkich klasach pojawiły się okolicznościowe gazetki
oraz symbole narodowe jako dekoracja
okien.
Po zakończeniu uroczystości w szkole
delegacja
uczniów,
pani dyrektor oraz
pani Poźniak zapaliły
znicze
na
grobie
Przyjaciela
Szkoły
mjra Stanisława Jeziornego.
Poczet sztandarowy
oraz reprezentacja
uczniów uczestniczyli
11 listopada w gminnych obchodach 100lecia
Odzyskania

Szkoła Podstawowa
Im. Jana Pawła II
W Trzebieniu
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Obchody 100-lecia Odzyskania
Niepodległości.
Egzamin ósmoklasisty.
Aktualności ze
szkoły.
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Tydzień dla Nie- 1
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Szkolne wieści.
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Szkolne Koło
Wolontariatu.

2

Quiz o Polsce.

2

Egzamin ósmoklasisty.

3

Ciekawostki o
Polsce.

4

Szkolne wieści
Listopad w szkole obfituje
w liczne wydarzenia.
9 listopada zakończył się Tydzień dla Niepodległej.
16 listopada w sali OSP
w Trzebieniu odbędzie się
III Sejmik Samorządów
Szkolnych Szkół Gminy Łęka
Opatowska. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele szkół, opiekunowie samorządów szkolnych, dyrektorzy szkół, władze gminy.
Gościem specjalnym będzie
pan Florian Piasecki, który

przedstawi historię walki
o niepodległość na terenie naszej Małej Ojczyzny. Ważnym punktem Sejmiku będzie
opracowanie przez młodzież
Dekalogu Współczesnego Patrioty. Goście będą mogli
obejrzeć wystawę upamiętniająca przyjaciela Szkoły
mjra Stanisława Jeziornego,
a także prezentację prac plastycznych uczniów naszej
Szkoły.
23 listopada zostanie zorganizowane spotkanie z prawni-

kiem mec. Arturem Dębnym.
Temat: Środki
odurzającekonsekwencje prawne. Prelekcje kierowane będą do
uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Tego dnia bowiem
o godzinie 17.00 odbędzie się
zebranie rodziców i wywiadówka.
Ostatnim zaplanowanym wydarzeniem w listopadzie będzie zabawa andrzejkowa.
Termin dyskoteki zostanie
przedstawiony na apelu
w szkole.

Szkolne Koło Wolontariatu.
Bogaty nie jest ten, kto
posiada, lecz ten kto daje.
Jan Paweł II
W listopadzie rozpoczęło
działalność Szkolne Koło
Wolontariatu. Do bezinteresownej pracy na rzecz innych
zobowiązało się 20 uczniów z
klas VI, VII i VIII. Wolontariusze działają pod patro-

natem samorządu szkolnego.
Liczba uczniów, którzy wyrazili chęć pracy jest dość liczna. Mamy nadzieję, że zapału
im też nie zabraknie.

przedstawienia dla seniorów
czy współpraca ze szkołą
podstawową na Ukrainie.
Nie musisz być bohaterem,
żeby pomagać.
M. Kwiatkowska

Jednym z zadań wolontariuszy będzie udział w akcji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Planowane
jest też przygotowanie

Znasz-li ten kraj? Quiz o Polsce.
Gdzie znajduje się Dama z gronostajem, jedyny obraz Leonardo da
Vinci będący
w polskim posiadaniu?
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W którym
mieście
w Polsce stoi
Kolumna
Zygmunta?

W jakim kraju Józef Wybicki napisał tekst pieśni, która
stała się hymnem Polski?
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Ósmoklasisto!
SIEDEM FAKTÓW O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY,
KTÓRE TRZEBA ZNAĆ
1. Egzamin JEST OBOWIĄZKOWY dla prawie
wszystkich uczniów.
2. Napisanie egzaminu jest
warunkiem ukończenia

tuszem,
- linijka (na egzamin z matematyki).
Dobrze, aby uczeń zabrał do
szkoły także porządne drugie
śniadanie. Musi je jednak
zostawić w klasie i zjeść dopiero po egzaminie.

egzaminu,
• komentowanie treści zadań
i poleceń,
• proszenie nauczycieli o wyjaśnienie polecenia.

CO WOLNO, A CZEGO NIE
WOLNO NA EGZAMINIE?

szkoły podstawowej.
3. W szkole artystycznej
kształcącej w zakresie
szkoły podstawowej wyniki
egzaminu nie wpływają na
promocję do następnej
klasy.
4. Egzaminu NIE MOŻNA
NIE ZDAĆ.
5. Egzamin obejmuje trzy
przedmioty (język polski,
matematykę i język obcy
nowożytny).
6. Egzamin odbędzie się w
kwietniu.
7. Wyniki egzaminu zostaną
ogłoszone w czerwcu.
CO UCZEŃ POWINIEN ZABRAĆ NA EGZAMIN?
Na sali egzaminacyjnej że
potrzebne będą:
- legitymacja,
- trzy długopisy z czarnym
2018/2019 numer 1

DOZWOLONE
• zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z
arkuszami egzaminacyjnymi,
• wyjście z sali, jeżeli będzie
taka konieczność, ale po uzyskaniu zgody osób nadzorujących egzamin,
• posiadanie ze sobą lekarstw
lub niezbędnych urządzeń,
jeżeli jest się chorym i jeżeli
zgłosiło się wcześniej taką
konieczność.
ZAKAZANE
• ściąganie,
• zakłócanie spokoju,
• wniesienie na salę telefonu
komórkowego, odtwarzacza
mp3, smartwatcha itd.,
• wniesienie na salę kalkulatora,
• wniesienie na salę maskotki,
słownika, kanapki,
• rozmawianie z kolegami i
koleżankami,
• kontaktowanie się z kimś
poza wyznaczonymi osobami
po wyjściu z sali w czasie

DEKALOG RODZICA
ÓSMOKLASISTY
1. Kochać dziecko nad życie.
2. Interesować się sprawami
dziecka.
3. Służyć zawsze pomocą.
4. Wiedzieć wszystko o egzaminie ósmoklasisty.
5. Dyskretnie obserwować
postępy w nauce.
6. W razie potrzeby – wkroczyć do akcji.
7. Mieć zawsze pod ręką czekoladę.
8. Pozwalać się dziecku wysypiać.
9. Nie pozwalać się dziecku
uczyć do późnych godzin nocnych.
10. Nie stresować dziecka
natrętnymi pytaniami, porównywaniem z innymi itp.
POWODZENIA!
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10 ciekawostek o Polsce, które cię zaskoczą
Warsaw - czyli miasto, które widziało
wojnę
Warszawa po angielsku to Warsaw, czyli w
dosłownym tłumaczeniu "widziała wojnę". To
określenie jest o tyle trafne, że po upadku
powstania warszawskiego i dalszych działaniach wojennych 85 proc. budynków stolicy
leżało w gruzach.
Radom jest większy niż Paryż
Radom leży w województwie mazowieckim.
Okazuje się, że to niewielkie polskie miasto
ma powierzchnię większą niż stolica Francji, mimo że na jego terenie mieszka 10 razy mniej ludzi. Powierzchnia Radomia to 111,8 km², natomiast Paryża 105,4 km².
Tarnów to polski biegun ciepła
To małopolskie miasto jest miejscem, gdzie
najdłużej gości lato. Jeśli zatem nie lubicie
zimy, powinniście zamieszkać w Tarnowie i
przez około 118 dni w roku cieszyć się termicznym latem.
Grosz jest grosza wart?
Okazuje się, że wyprodukowanie jednego
grosza wcale nie jest warte grosz. Szacuje
się, że na wybicie jednej monety potrzeba
od pięciu do ośmiu groszy.
Znikający półwysep
Według niektórych naukowców półwysep
Helski może zniknąć. W ciągu od kilkudziesięciu do kilkuset lat połączy się z resztą
kraju.
Dzień Polaka narodowym świętem... Argentyny!
Argentyna to jedyny kraj na świecie, gdzie
co roku, 8 czerwca obchodzi się Dzień Polaka. "Día del Colono Polaco", czyli Dzień Polskiego Osadnika został ustanowiony w 1995
roku. To święto narodowe, które upamiętnia
przybycie pierwszych Polaków do Argentyny. Wydarzenie to datuje się na początek
czerwca 1897 roku.

Nie ma świąt bez Kevina!
To juz tradycja. Co roku, miliony Polaków
zasiadają w święta Bożego Narodzenia
przed telewizorami, by oglądać film "Kevin
sam w domu". Bez niego nie wyobrażają
sobie świąt.
Najmłodsi małżonkowie?
Okazuje się, że typowy wiek w jakim Polacy wstępują w związki małżeńskie to 24
lata dla kobiet i 26 lat dla mężczyzn. To o
7 lat wcześniej niż na przykład w Szwecji.
Jako jedni z najmłodszych decydujemy się
na legalizację związków.
Najbrudniejszy europejski kraj?
Według rankingu, jaki opracowała Europejska Agencja Ochrony Środowiska, 6 na 10
najbardziej zanieczyszczonych miast
znajduje się w Polsce. W "brudnej" dziesiątce znalazły się: Kraków, Nowy Sącz,
Gliwice, Zabrze, Sosnowiec, Katowice.
Środek Polski to nie Łódź
We wsi Piątek, 33 km na północ od Łodzi,
znajduje się geometryczny środek Polski.
W centrum wsi znajduje się pomnik, który
ma to symbolizować.
https://wiadomosci.onet.pl/

Kupon konkursowy Forum 1/2018
Odpowiedzi quizu - ……………………………………..

……………………………...…………………………………………
Imię i nazwisko ucznia ……………………………….

……………………………………………………………………….
Kupon składamy u Kamili Nawrot z kl. VI

