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Narodowe Święto Niepodległości 
11 listopada 

 

Najważniejsze polskie święto narodowe 

związane z odzyskaniem w 1918 roku, 

po 123 latach zaborów, niepodległości. 

 

 
 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem 

państwowym po raz pierwszy dopiero      

w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas 

okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 

1945 do 1989 roku, w czasie rządów 

komunistycznych obchodzenie święta    

11 listopada było zakazane. Dopiero       

w roku 1989, ustawą Sejmu, 

przywrócono obchody tego święta, od 

tego roku Święto Niepodległości jest 

najważniejszym świętem państwowym,  

a dzień 11 listopada jest dniem wolnym 

od pracy. 

Święto obchodzone jest w całym kraju 

lecz najważniejsze obchody odbywają   

się w Warszawie na placu Józefa  

Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego 

Żołnierza. 

Wywiad z  przewodniczącym 

Samorządu Uczniowskiego 
 

       
 

Nazywam się Jakub Lisiowski. Jestem 

uczniem 5 klasy, mam 11 lat. Właśnie 

zostałem przewodniczącym szkoły. 
 

Jakie były emocje kiedy zostałeś 

przewodniczącym? 

Bardzo ucieszyłem się. 

  

W nowym roku szkolnym planujesz... 

Organizować dyskoteki, noc w szkole, dzień 

lizaka, bal przebierańców. 
 

Jakie cechy powinien posiadać 

przewodniczący? 

Przewodniczący Samorządu Szkolnego 

powinien być odpowiedzialny, miły dla 

wszystkich, sprawiedliwy. Swoją postawą 

dawać przykład, myśleć o innych z szacun-

kiem. 
 

Czym się interesujesz? 

W szkole lubię język polski. Poza tym 

interesuję się motoryzacją oraz podwodnym 

światem. 
 

Dokończ zdania:  

Chciałbym: aby wszyscy byli zadowoleni     

z moich pomysłów. 

Podziwiam u ludzi: poczucie humoru, 

radość z życia. 

Denerwuje minie: gdy ktoś jest 

przemądrzały. 
 

Jak spędzasz czas wolny? 

Bawię się autami i gram w gry 

komputerowe. Jazda na rolka sprawia mi 

również dużą przyjemność. 
 

Dziękuję za poświęcony czas, życzę 

powodzenia i spełnienia marzeń. 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 36. Rajd Młodzieżowy 

Ranczo – Błatnia Jesień 2011 

przeszedł już do historii.1. Paździer-

nika grupa śmiałków naszej szkoły 

wyruszyła na  górską wędrówkę. 

Podążaliśmy szlakami zachodniej 

części Beskidu Niskiego. Grupę 

prowadziła p. Anita. Chyba chciała 

nam pokazać las jesienią, bo 

wybrała najdłuższą z proponowa-

nych tras. Aura rzeczywiście nam 

sprzyjała. Rześki poranek, słoneczna 

pogoda, zapach lasu, różnorodne 

barwy jesieni wywoływały uśmiech     

i zachęcały do wysiłku. Wędrówkę 

rozpoczęliśmy   w Górkach Wielkich. 

Maszerując przez Zebrzydkę, Łazek   

i Czupel dotarliśmy do schroniska 

„Ranczo” na Błatniej. Zajęło nam     

to 2 i pół godziny. Wyszukaliśmy 

wolnego skrawka trawy i padliśmy 

wykończeni wędrówką. Przynajmniej 

tak   to odebrali nasi opiekunowie. 

Zmęczenie jednak trwało bardzo 

krótko. Dostaliśmy pyszną kiełbas-

kę, ale nie było sztućców. Wybuchła 

afera. Modnisie i The Beściaki nie 

wyobrażali sobie jedzenia kiełbasy 

własnymi paluchami. Niestety, 

musieli to zaakceptować. Po posiłku 

szybko odzyskaliśmy wigor i ruszyli- 

 

śmy poznawać roślinność w pob-

liskich chaszczach. Trudno nas było 

powstrzymać od biegania, figli, 

przeróżnych psikusów. Na szczęście 

opiekunowie mają swoje sposoby. 

Szybko okiełznali grupę i wyruszyl-

iśmy w dalszą drogę do Brennej. 

Schodząc na dół napotykaliśmy 

wiele różnych grup. Zeszliśmy         

w półtorej godziny. W miasteczku 

czekał na nas autokar. Radośni         

i wciąż pełni energii wróciliśmy do 

domu.  

 Dziękujemy naszym nauczy-

cielom za opiekę oraz wędrówkę. 
 

 

Poznajemy Rudy 

Raciborskie 
 

 Dnia 20. października br. klasy 
młodsze oraz starsze wybrały się do 

Rud Raciborskich. Wyprawa zapo-
wiedała się interesująco, ponieważ 

zapowiadano warsztaty historyczne 
pt. "Dymarki cysterskie". Więc 

przewidywano jakieś tajemnicze dla 

nas czynności. 
Na miejscu czekał na nas pan 

przewodnik. Najpierw poszliśmy do 

„Rajd, rajd, nasz szkolny rajd” 
 

 



barokowego kościoła - Sanktuarium 

Matki Boskiej Rudzkiej. wysłuchali 

ciekawej opowieści o   dniu codzien-
nym cystersów oraz obejrzeli mury 

dawnego opactwa. Następnie przes-
pacerowaliśmy się po przyklasztor-

nym parku, gdzie ujrzeliśmy stary 
dąb, liczący 450 lat. Podglądaliśmy 

również żeremie bobrów żyjących     
w rzece Rudzie. Wszystkie jednak 

przed nami się ukryły. Ciekawe 
dlaczego? Następnie powędrowa-

liśmy na warsztaty historyczne, 
gdzie czekał na nas dymiarz. Miał 

świetny kostium, niczym elf w zie-
lonej czapce. Niektórzy mieli szansę 

zdobyć certyfikat dymiarza. Na 

zakończenie warsztatów każdy mógł 
odbić sobie monetę i upiec kiełbaski.  

Panowie przewodnicy zgotowali nam 
na pożegnanie niespodziankę. 

Wystrzelili na naszą cześć ze 
strzelby. Huk przypominał wystrzał 

armatni. To było niesamowite.  
Wszyscy zadowoleni, z uśmiechem 

na buziach wróciliśmy szczęśliwie do 
domu.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Szatan z VII klasy” 

 
 W piątek, 7 października, 

pojechałem do MOK „Centrum”       
w Jastrzębiu Zdroju na spektakl pt. 

„Szatan z VII klasy”. Sztuka jest 

oparta na lekturze szkolnej Kornela 
Makuszyńskiego. Wystawili ją akto-

rzy Narodowego Teatru Edukacji      

z Wrocławia. 

 Spektakl rozpoczął się inaczej 

niż treść książki. Na scenie pojawiło 
się dwóch opryszków wynoszących 

drzwi. Do domu państwa Gąso-
wskich przybył Adam Cisowski - 

uczeń profesora historii Pawła 
Gąsowskiego. Poproszono go o roz-

wiązanie zagadki. W nocy, Adam 
wraz z Wandą, gdy profesor już 

spał, wymknęli się do lasu i przy-
padkowo odkryli nagrobek fran-

cuskiego oficera, który kiedyś 
stacjonował w Bejgole. Rozpoczęli 

poszukiwania. Na strych odnaleźli 
pamiętnik ks. Koszyczka. Z niego 

dowiedzieli się o liście , jaki Francuz 

wysłał do swojego brata. Dziwnym 
trafem natknęli się na niego. Biegły 

we francuszczyźnie Adam przet-
łumaczył treść i dowiedział się         

o ukrytym skarbie. Tego dnia do 
Bełgoły przybył malarz, który wydał 

się Adasiowi podejrzany. Opryszek 
wrócił nocą po ów list. Adam             

i Wanda wyruszyli za nim do lasu. 
Zostali pojmani przez złodzie-

jaszków. Wanda zdobyła sympatię    
u jednego z nich, więc nie związano 

jej rąk. Dzięki czemu szybko się 
uwolnili. Wrócili do domu i rozpoczęli 

poszukiwanie tobołka oficera. Skarb 

znaleziono w starym drzewie, na 
którym mieściło się bocianie 

gniazdo. 
 Moim zdaniem spektakl był 

ciekawy. Aktorzy świetnie odegrali 
swoje role. Wcielali się w różne 

postacie, co było prawie nieza-
uważalne. Widowisko zostało opra-

cowane dla uczniów szkoły pods-
tawowej. Wykorzystano w nim 

znane hity muzyczne, powiedzonka 
z filmów animowanych czy okrzyki. 

W trakcie piosenek aktorzy zachęcali 
widzów do wspólnej zabawy. Zostali 

za to nagrodzeni gromkimi brawami. 

Przedstawienie było naprawdę 
wciągające i wesołe. 

                                     ( Jakub) 

 



 Humor  

Szkolny 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel 

pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie”              

w zdaniu - "Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach"? 

Zgłasza się Jasiu:  

- Kłamstwem, Panie profesorze. 
 

         
 

Szkoła jest jak szpital - zawsze są 

jakieś ciężkie przypadki. 
 

         
 

Hokus-pokus, czary-mary. Lek na 

szkołę, to wagary.  
 

         
 

- Jak brzmiały ostatnie słowa Twojego 

Pana od biologii?  

- Znam ten gatunek węża. Spokojnie 

nie jest jadowity. 
 

         

   
- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz do 

szkoły, ale z pewnością powinieneś 

zagrać w Totolotka.  

- A to czemu panie profesorze?  

- Bo na 49 pytań, dobrze 

odpowiedziałeś dokładnie na sześć. 

  

 

  Kącik     matematyczno –    

           przyrodniczy 
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Nauczyciel 

zwraca się  

do ucznia:  

 

 

 

 


