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Narodowe Święto Niepodległości—11 listopada
W całej Polsce wystawiamy
za okno flagi, bierzemy
udział w różnych uroczystościach, Ale czy rzeczywiście w całej Polsce? 11
listopada? Poznajcie ciekawostki związane z naszym wielkim świętem. Tak
naprawdę niepodległość
Polski Rada Regencyjna
ogłosiła nie 11 listopada,
a 7 października 1918 roku.

W Wielkopolsce natomiast dopiero w
grudniu rozpoczęło się powstanie
wielkopolskie, a zakończyło się
zwycięstwem 16 lutego 1919 r. To
jest właśnie data odzyskania niepodległości przez Wielkopolskę.
Przez lata Święto Niepodległości było jedynie wojskowe. Dopiero w 1937
ustanowiono 11 listopada świętem
narodowym.

Świętowanie 11 listopada wybrano w II Rzeczypospolitej. Kiedy władzę
zwierzchnią przekazano
Józefowi Piłsudskiemu.

Przez pewien czas nie obchodziliśmy
święta niepodległości. Od 1945 roku
było Narodowe Święto Odrodzenia
Polski w rocznicę Manifestu PKWN
(22 lipca), a obchody 11 listopada
zniesiono.

11 listopada 1918 zakończyła się I wojna światowa. Państwa Ententy i Cesarstwa Niemieckiego podpisały rozejm w wagonie
stojącym w lesie pod Compiègne we Francji.
Tego samego dnia rozpadła
się Monarchia AustroWęgierska.

Polscy obywatele mimo represji starali
się świętować 11 listopada podczas II wojny światowej.

Nie świętowało się 11 listopada w PRL,
a wyjątkiem były czasy Solidarności (1980-81). Wtedy świadomość patriotyczna odrodziła się w całej Polsce.
Oficjalnie przywrócono pamięć o tym
dniu ustawą z 1989 roku. Odtąd 11
listopada obchodzimy dzień pod
nazwą Narodowe Święto Niepodległości.
Przygotował :Łukasz Pietrzak

Rys. Patrycja Łacna
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Ciekawostki o Wszystkich Świętych
Święto zostało ustanowione już w 835 roku,
przez papieża Jana XI, który ustanowił dzień
1. Listopada świętem ku czci zmarłych świętych. Dotyczyło zarówno świętych znanych,
wyniesionych na ołtarze, jak i świętych nieznanych.
Wszystkich Świętych to jednocześnie swojego rodzaju Święto Pamięci Narodowej. Znicze i kwiaty są również składane na mogiłach bohaterów narodowych, czy też zapomnianych na co dzień grobach żołnierzy.
Na wschodzie Polski zwyczajem było rozpalanie wielkich ognisk, najczęściej na rozstajach dróg, lub w miejscach zlokalizowanych
niedaleko cmentarzy.

pieczywo na 1 listopada trzeba było przynajmniej dzień wcześniej. Tego dnia palenisko w piecu miało być wygaszone,
Wszystkich Świętych nie jest świętem
smutnym. Prędzej można tak określić
Dzień Zaduszny, przypadający 2 listopada. Teoretycznie podczas Święta Zmarłych wierni powinni cieszyć się, że dusze
zmarłych z ich rodzin znalazły się już w
niebie i wspominać przyjemne chwile,
spędzone w ich towarzystwie. Całości
jednak powinna towarzyszyć podniosła
atmosfera i szacunek oraz odpowiednie
zachowanie na cmentarzach.

Zapalanie ognia w miejscach pochówku ma
wielowiekową tradycję. Wywodzi się ono aż
z czasów przed chrześcijańskich, kiedy to
odprawiano obrzęd dziadów, mający na celu
przywołanie dusz zmarłych. Tak było
w dawnych czasach. Wraz z nadejściem
chrześcijaństwa nie zaniechano palenia
ognia na grobach zmarłych, ale symbolika
tego
obrzędu
stała
się
inna.
W chrześcijaństwie ogień, który był potężną
siłą, stał się symbolem Boga. Światło jest
więc symbolem obecności Boga wśród nas,
oznacza życie wieczne. Ogień symbolizuje
także radość i prawdę. Ponieważ rozjaśnia
mroki niewiedzy, niszczy kłamstwo i grzech.
Podczas nabożeństw występują modlitwy w
intencjach zmarłych, w czasie których podawane są imiona i nazwiska osób wspominanych.
Zakaz pracy w dzień Wszystkich Świętych
nie zawsze miał tradycje związane ze świętem nakazanym w kościele, kiedy to panują
zasady takie, jak w niedzielę. W poprzednich
stuleciach, kiedy w wielu domach znajdowały
się piece do wypiekania chleba, przygotować
Przygotował: Łukasz Pietrzak

Rys. Lilianna Polak
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CIEPŁE WSPOMNIENIA
W tym roku pojechałam z całą rodziną nad
Morze Bałtyckie do Pobierowa . Kąpaliśmy się tylko
czasami ze względu na pogodę, ale za to często spacerowaliśmy po plaży. Podziwialiśmy zachody słońca.
Było wspaniale . W Pobierowie można również bardzo aktywnie spędzać czas . Można jeździć na rowerze , spacerować pośród pięknych sosnowych lasów.
Polecam każdemu tą miejscowość na wypoczynek
na przyszłe wakacje.

Te wakacje były zupełnie inne
niż wszystkie. Ze względu na
pandemię nie wyjechaliśmy na
planowany wypoczynek. Przez
wakacje brałam udział w lekcjach
pływania z moją siostrą. Jeden
dzień spędziłam nad jeziorem
gdzie się świetnie bawiłam.
Resztę wakacji spędziłam na
wycieczkach rowerowych i pieszych. Dzięki tym wakacjom doceniłam piękno mojej okolicy.
Przestrzeń łąk, urokliwe stawy w
Lubogoszczy, bliskość
dzikich
zwierząt oraz cała gama zapachów lasu towarzyszyły mi w każdym dniu tych niezwykłych wakacji.
Lilianka Polak

Rys. i tekst Wiktoria Mazgaj

Jesieo to jedna z czterech pór roku w przyrodzie . Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza. W świecie roślin i
zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów
na zimę. Jesienią liście zmieniają kolor na
drzewach by w koocu opaśd na ziemię. Rośliny wieloletnie gromadzą zapasy w korzeniach a jednoroczne wysychają. Natomiast
zwierzęta na przełomie lata i jesieni przenoszą się do ciepłych krajów. Obserwowad
można przeloty ptaków takich jak : bociany ,
żurawie , kaczki. Jesienią przypadają również
wykopki ziemniaków. W październiku i listopadzie wiele liści z drzew liściastych spada
na ziemię tworząc barwne dywany w parkach i lasach. Jesieo jest porą przygotowania się do zimy. Ludzie przygotowują przetwory oraz gromadzą zapasy drewna opałowego i węgla.

Rys. i tekst :Weronika Kowalczyk
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21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Początek tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie Dzieo Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwośd, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i
często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie
tylko od święta. W każdym z nas drzemią pokłady dobra tak na próbę – okażmy komuś życzliwośd .Bycie miłym, okazywanie dobra, ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale
przede wszystkim tego, który ją okazuje. Bądźcie , życzliwi i świedcie jak
słooce swymi promieniami !
Rys. Dominik Ślaga

5 listopada obchodzone jest jedno z najmilszych świąt – Międzynarodowy Dzień
Postaci z Bajek! U dorosłych wywołuje miłe wspomnienia, a u dzieci uśmiech i dobrą zabawę.

BARWNE I NIEZAPOMNINE POSTACIE Z BAJEK

Tekst i Rys. Weronika Kowalczyk

Mustang - Duch Wolności, Czarny Kot, Alwin i Wiewiórki, , Pidżamersi, Smerfy, Miś
Uszatek, Kubuś Puchatek, Shrek, Reksio ,
Mój Brat Niedźwiedź, Bolek i Lolek, Piotruś
Pan, Pszczółka Maja, Elza i Anna, Kopciuszek, Śpiąca Królewna, Wilk i Zając, Pinokio,
Krecik, Dora, Czerwony Kapturek, Królowa
Śniegu , Bocian Kajtek, Tarzan , Tom i Jery ,
Mickey Mouse, Aladyn, Syrenka, Teletubisie,
Baranek Shan, Charlie i Lola, Roszpunka,
Plastuś, Słoń Beniamin, Scoby—Doo , Listonosz Pat, Strażak Sam, Muminki, Barbie,
Masza i Niedźwiedź, Mulan, Pocahontas,
Bambi , Kaczor Donald, Król Maciuś Pierwszy , Dziewczynka z zapałkami, Kot w butach, Ołowiany żołnierzyk, Piękna i Bestia,
Brzydkie Kaczątko.
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W listopadzie obchodziliśmy bardzo kolorowe i milusińskie święta - DZIEŃ POSTACI
Z BAJEK I DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA dlatego poprosiliśmy mamę - Panią Joannę
Polak o to by opowiedziała dzieciom jaki dawniej był świat bajek i zabawek.

Byle do Dzwonka: Opowiedz mi
mamo czy w dzieciństwie lubiłaś
bajki i jakie one były?
Mama: Oczywiście bardzo lubiłam
bajki i te oglądane w TV i czytane, ale
najbardziej opowiadane przez mojego
dziadka Stanisława.
BDD.: Co było tak niezwykłego w
tych bajkach?
Mama: Dziadek gdy tylko miał wolny
wieczór uwielbiał zwoływać swoje
wnuczki i opowiadać przepiękne baśnie, które sam tworzył w swojej wyobraźni. Były one niezwykłe i niepowtarzalne . Dziadek potrafił wplatać w
swoje opowiadania dawne postacie
ludowe jak i fantastyczne mary, wodniki, mamuny, chochliki, nimfy. Te baśnie poruszały wszystkie zmysły budziły ogromną ciekawość, nieraz i
strach.
BDD: Jaka
bioną ?

baśń była Twoją ulu-

Mama: Najbardziej lubiłam gdy dziadek opowiadał bajkę „O szklanej górze”. Myślę, że była to bajka również
wymyślona przez dziadka.
BDD: A czy czytałaś bajki w dzieciństwie i jakie one były ?

Mama: Gdy byłam małym dzieckiem
czytał mi mój dziadek. Najczęściej były
to bajki takich klasyków jak Andersen,
Bracia Grimm, Puszkin . Te bajki rzadko
zawierały ilustracje. Gdy byłam starsza
czytałam różne bajki szczególnie te które dostałam w prezencie. Szczególnie
lubiłam bajkę „Dziad i baba” Kraszewskiego , którą mam do dziś.
BDD: Powiedz mamo czy jak byłaś
dzieckiem lubiłaś oglądać bajki i jakie
one były?
Mama : Tak lubiłam oglądać bajki , przeważnie były one animowane, czyli rysunkowe. Musisz wiedzieć, że w czasie
mojego dzieciństwa nie było kanałów
telewizyjnych przeznaczonych dla dzieci , a bajkę tzw. wieczorynkę można było
obejrzeć tylko o godzinie 19.00 i trwała
ona ok. 30 minut.
BDD: Czy pamiętasz
bajki?

co to były za
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BDD: Czy wśród zabawek było dużo
pluszaków , czy od zawsze
były pluszowe misie?
Mama : Zdecydowanie było ich mniej
nie były tak różnorodne . W sklepach też nie było dużego wyboru,
dlatego swoje pluszaki jak i inne
zabawki szanowało się i miało na
lata.
BDD: W jakie zabawy bawiono się
dawniej.?

Mama : Przeważnie były to bajki produkcji polskiej i czechosłowackiej.
BDD: Przypominasz sobie ich tytuły i która była ich ulubioną?
Mama : Moją ulubioną bajką była
Pszczółka Maja. Mile wspominam również Rumcajsa, Baśnie z mchu i paproci, Reksio, Bolek i Lolek, Makową Panienkę, Wędrówki Pyzy, Zaczarowany
ołówek, Pomysłowy Dobromir.
BDD: Czy według ciebie dawne bajki różniły się od współczesnych?
Mama : Zdecydowanie tak. Powstawały w innych technikach, zawierały
morał i nigdy nie pojawiała się w nich
agresja.
BDD: Czym
dzieci?

dawniej

bawiły

się

Mama: Były różne zabawki, pluszaki ,
lalki, klocki. Na pewno dzieci miały
mniej zabawek. Często jedna zabawką wybawiło się wiele dzieci. Zabawki
były proste w budowie nie zawierały
elektroniki i były bardziej trwałe.

Mama: Jeżeli chodzi o zabawy na
świeżym powietrzu to ; skakanka,
gry z piłką, zabawa w chowanego,
w klasy. W domu często budowano
zagrody dla zwierząt z drewnianych
klocków, grano w karty, gry planszowe, okręty, państwa—miasta, oraz w
bardzo popularną zabawę również
na przerwach w szkole tzw. sztolki—
polecam.
BDD: Dziękuję Ci mamo za wywiad !
Polak Lilianna
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14 października obchodzimy ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ z tej okazji poprosiliśmy o wywiad Panią Teresę Skowronek , naszą wychowawczynię , pracująca w
zawodzie nauczyciela bardzo długo.
Byle do Dzwonka: Jak długo
pani pracuje w zawodzie nauczyciela ?
Pani Teresa Skowronek: W zawodzie nauczyciela pracuję 38
lat. Z radością mogę powiedzied,
że przez te wszystkie lata pracuję w naszej szkole.
BDD: Czy więcej nauki jest teraz
czy było dawniej ?
T.S.: Nauczanie na przełomie
tylu lat zmieniło się bardzo.
Szkolnictwo przez ten czas przeszło wiele refom edukacyjnych.
Nastąpił duży rozwój technologii. Uczniowie mogą w obecnych
czasach zdobywad wiedzę korzystając z różnych narzędzi pracy
np. komputerów, tabletów, czy
tablic multimedialnych. Dawniej
nie było takich możliwości. Nauczyciel sam wykonywał pomoce,
które uatrakcyjniały lekcje. Mimo to uważam, że nie było źle, a
dzieci wcale nie umiały mniej niż
teraz.
BDD: Czy pani lubi swój zawód ?
T.S.: Tak. Nauczyciel to piękny
zawód i podobał mi się od dawna. Już w dzieciostwie marzyłam, żeby pracowad w szkole.
Często z koleżankami bawiłam

się w szkołę i oczywiście ja
byłam nauczycielką.
BDD: Czy jest to praca trudna i wymagająca?
T.S.: Owszem, jest to praca
trudna i wymagająca, ale
dająca wiele satysfakcji.
Jednak niezależnie, czy pracuje się ponad 30 lat, czy
stawia się dopiero pierwsze
kroki w tym zawodzie, nauczyciel musi systematycznie
pogłębiad swoją wiedzę,
aby dostrzegad potrzeby i
zainteresowania
dzieci,
wspierad ich w każdej trudnej sytuacji i pomagad w
rozwiązywaniu problemów.
Wtedy każdy sukces dziecka, nawet ten najmniejszy
jest radością dla nauczyciela.
BDD: Czy początki pani pracy były ciężkie ?
T.S.: Nie da się ukryd, że
początki pracy były ciężkie.
Brak doświadczenia zawodowego oraz nowe sytuacje
powodowały, że rozpoczynając pracę miałam obawy,
czy sprostam zadaniom jakie będą przede mną sta-

wiane. Ale jeżeli praca,
którą się wykonuje jest
spełnieniem marzeo to
każdą trudnośd można
pokonad. Ja swoją pracę
wykonuję z radością oraz
z poczuciem sensu i
chciałabym, aby dobrze
służyła wszystkim dzieciom. Zawsze cieszy
mnie uśmiech dziecka
oraz jego postępy w nauce i w rozwoju.
BDD: Jaką szkole trzeba
skooczyd aby zostad nauczycielem ?
T.S.: Obecnie, aby zostad
nauczycielem,
trzeba
posiadad wykształcenie
wyższe. Konieczne jest
ukooczenie
studiów.
Mogą to byd studia jednolite
magisterskie
(trwają 5 lat) albo 2stopniowe, najpierw licencjackie (3-letnie) i
potem
uzupełniające
studia magisterskie (z
reguły 2-letnie).
BDD: Dziękujemy za
wywiad .

Dominika Popławska
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Zapraszamy do kącika „Moje Hobby” . Dzisiaj podzielimy się z Wami naszymi zamiłowaniami i zainteresowaniami. Co lubimy robić poza zajęciami szkolnymi. Do następnego numeru zapraszamy chętnych uczniów z
poza gazetki z kl. 3a i 3 b , którzy chcą się podzielić z innymi swoimi zainteresowaniami.
Bardzo lubię ćwiczyć gimnastykę artystyczną. Chodzę na
lekcje gimnastyki aby rozwijać swoje zainteresowanie.
Lubię też śpiewać, tańczyć i
czytać książki. - WIKTORIA
Bardzo lubię spędzać czas z
rodziną, dużo na świeżym
powietrzu. Chętnie
czytam
książki. Uczyłam się też trochę grać na akordeonie.—
PAULINA
Jestem JULIA , bardzo lubię
grać na skrzypcach. Przez
dwa lata uczyłam się grać
u Pana dyrygenta
naszej
orkiestry dętej. Bardzo lubię
czytać książki. W wolnym
czasie ćwiczę akrobatykę.
Bardzo lubię zwierzęta. W
domu mam psa i kota, który-

mi

się
opiekuję.—
WERONIKA

Interesuję się samochodami . Znam dużo marek
samochodów. Lubię oglądać filmy o samochodach
i grać w gry samochodowe. - JANEK
Mam na imię - LILA . Lubię oglądać wyścigi motorowe ale bardziej jeździć
z kimś na motorze . Lubię
chodzić na spacery po
lesie. Uczę się grać na
skrzypcach u Pana dyrygenta orkiestry dętej.
Chętnie czytam książki.
Bardzo lubię śpiewać
oraz
słuchać piosenek
szczególnie Cleo i Salsy.
Na gitarze uczy mnie
grać moja starsza kole-

żanka. Kocham moje
zwierzątka : Groszka,
Różę, Blu i Bingo.—
PATRYCJA
Mam małego pieska ,
którym się opiekuję.
Lubię jeździć samochodami razem z rodziną. Gram chętnie w
grę
komputerową.—
DOMINIK
Mam na imię ANIA .
Bardzo lubię grać na
skrzypcach i na klarnecie. Na
skrzypcach
uczyłam się grać przez
rok a na klarnecie
uczę się grać w orkiestrze. Lubię zajmować
się
zwierzętami
a
szczególnie kotem Boryskiem.
Lubię też
czytać książki.
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MODNE CIUSZKI

Paulina Mazgaj

Julia Waluś

WŁASNE STYLIZACJE.

Wiktoria Mazgaj
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WYBUCHAJĄCY
WULKAN
Wspólnie z rodzicami
można go wykonać gdy
brak pomysłów do zabawy.

Julia Waluś
MIŚ NA WIELE SPOSOBÓW



Narysuj i pomaluj



Zrób wycinankę



Wyklej z plasteliny



Wykonaj z tektury
Paulina Mazgaj

1. Na środku talerza
ustaw szklankę i przymocuj ją do niego taśmą
klejącą. 2. Oderwij z
rolki tyle folii aluminiowej by wystarczyło na
całkowite pokrycie talerza wraz ze szklanką. 3.
Owiń tą folią talerz ze
szklanką. 4. Wytnij na
środku dziurę w folii i
przymocuj brzegi folii do
brzegów szklanki. 5.
Ustaw wulkan na tacy
aby folia
nie rozlała
się . 6. Wlej do wulkanu
2 łyżki sody oczyszczonej
i mieszaj aż się rozpuści.
7. Nalej 2 łyżki octu do
osobnego kubka. 8. Wlej
jednym ruchem ocet z
kubka do wulkanu zobacz jaki piękny wybuch
lawy.
Wiktoria Mazgaj
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NASZE ZWIERZĘTA

Julia Waluś

„PYSZNY KĄCIK”
Przepis na „Mufinki „
SKŁADNIKI:
2 jaja, 10 dag. mąki, 10 dag margaryny, 10 dag cukru
pudru, łyżeczkę proszku do pieczenia.
SPOSÓB WYKONANIA:
Wszystko wymieszać , napełnić ciastem papilotki i
wstawić do nagrzanego piekarnika. Pieczemy około 25
minut.
Smacznego!

Paulina Mazgaj
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RUSZ GŁOWĄ
Wykreśl z diagramu nazwy ośmiu grzybów jadalnych. Pozostałe litery ,
czytane rzędami utworzą rozwiązanie.

UZUPEŁNIJ KRZYŻÓWKĘ I ODCZYTAJ ROZWIĄZANIE.
1. Wisi u sufitu
2. Plan, rysunek z nazwami ulic.
3.Urządzenie z wesołego miasteczka do kręcenia się.
4.Zabawka do skakania.
5. Pluszak, przytulanka.
6. Ciągnie wagony pociągu
7. Do niej spakujesz bagaż podróżny.

GWIAZDY MUZYKI
Cleo (Joanna Klepko )
Urodzona 25 czerwca 1983 roku w Szczecinie. Jest
ona polską piosenkarką , autorką tekstów i projektantką mody. Reprezentantka Polski w 59 Konkursie
Piosenki Eurowizji. Była członkinią chóru gospel Soul
Connection oraz duetu Dwie Asie. Związana także ze
środowiskiem hip-hopowym.
W 2013 rozpoczęła
współpracę z Donatanem. W listopadzie wydali wspólnie singiel „My Słowianie” , który stał się ogólnokrajowym przebojem. Ma brata bliźniaka, Piotra. Dzieciństwo spędziła na warszawskim Ursynowie.
Patrycja Łacna

Ania Plewnia

ZESPÓŁ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA NR 1 W KASINIE WIELKIEJ

KAŻDEMU Ż KSIĄŻKĄ DO TWARŻY
Zamieszczamy zdjęcia z konkursu fotograficznego ogłoszonego z okazji Święta Bibliotek Szkolnych „ Każdemu z książką do twarzy „ Chętni będą mogli głosować na
najlepsze zdjęcie. Szczegóły podamy przez e-dziennik.

STOPKA REDAKCYJNA
Dwumiesięcznik : Byle do dzwonka redagują uczniowie ZSiP Nr 1 Kasina Wielka -członkowie Koła
Biblioteczno—Redakcyjnego

Opiekun: mgr Teresa Kicmal,

Redaktor Naczelny: Lilianna Polak

Adres: Szkoła Podstawowa Nr
1 34-741 Kasina Wielka
tel. /18/3314094/

Zastępca redaktora: Dominika Popławska

Email: ekspresszkolny2@wp.pl

Korektor: Ania Plewnia

Nakład: 20 egzemplarzy

Dziennikarze: i ilustratorzy: Lilianna Polak, Dominika Popławska , Patrycja Łacna, Ania Plewnia, Weronika Kowalczyk, Wiktoria Mazgaj, Paulina Mazgaj,
Julia Waluś, Dominik Ślaga, Jan Pietrzak , Łukasz
Pietrzak

Źródło—Internet

