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7 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się II Szkolny Konkurs 

Pieśni Patriotycznej „Polskie drogi”. W konkursie wzięli udział

 uczniowie naszej szkoły z klas 3-8. W trakcie konkursu mogliśmy 

również usłyszeć wiersze o tematyce patriotycznej oraz przede 

wszystkimi takie pieśni jak: „Mury”, „Piechota”, 

„My pierwsza brygada”, „Przybyli ułani”, „Co to jest niepodległość”,

 „Niepodległość - trudne słowo”, „Do bytomskich strzelców”,

 „Dziś idę walczyć mamo”, „Ojczyzno ma”. W jury zasiadły panie:

 Dyr. Anna Suchecka- Wójcik, P. Aleksandra Hyla i P. Joanna

 Stanowska, które postanowiły przyznać następujące nagrody

 
I miejsce – Nadia Stelmach z kl. 3a oraz Denis Karolewicz z kl. 8a
II miejsce - Paulina Boćko – z kl. 8a
III miejsce - Łukasz Wardzichowski – z kl. 8a 

Wyróżnienia otrzymały: Paulina Kuta z kl. 5b i i Oliwia Łozak z kl. 5b.
Ponadto uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przyznania „Nagrody Publiczności”, którą postanowili uhonorować Denisa 
Karolewicza z kl.8a. Wszystkim uczestnikom z całego serca serdecznie GRATULUJEMY!!!
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30 października odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy 1a. 
pierwszaki przekonały w tym dniu dobrą wróżkę, że są gotowi 
przyjąć na siebie obowiązki ucznia i godnie reprezentować swoją 
szkołę. Szkołę Podstawową nr 39 im. J. Lompy. Gratulujemy uczniom 
klasy 1a i życzymy sukcesów na swojej nowej drodze edukacyjnej.
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 SZKOLNE HALLOWEEN
  W naszej szkole 30 października uczniowie                 
  obchodzili święto Halloween, które przybyło do nas  

  z Ameryki. Dzieci przebrane za różne stwory, duchy,  
  wampiry i czarownice w ten dzień nie były                   
  odpytywane. Cała szkoła była udekorowana                   
  wspaniałymi halloweenowymi ozdobami.
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11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości 

11 Listopada obchodzimy w Polsce Narodowe

Święto Odzyskania Niepodległości.

Jest to jedno z najważniejszych świąt

państwowych w Polsce. 11 Listopada jest

świętem państwowym, wolnym od zajęć

lekcyjnych oraz pracy. Dlaczego je upamiętniamy? 

Polska zniknęła z mapy Europy i świata 

w 1795 roku, gdy Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski.

Udało się odzyskać niepodległość dopiero podczas pierwszej wojny światowej, 

dokładnie 11 Listopada 1918 roku.
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Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu

do świętości. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia:

małżeństwa, kapłaństwa, czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. 

Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. 

Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. 

Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie różni się od Dnia Zadusznego

(wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych) przypadającego na 2 listopada. 

Uroczystość przypadająca na 1 listopada wyraża powszechne powołanie do

świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i pogłębia nadzieję, że wszelkie

rozstanie nie jest ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu Ojca. 

Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny przypominają prawdę

o wspólnocie Kościoła, obejmującej świętych w niebie, pokutujących w czyśćcu

i żyjących jeszcze na ziemi.
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Śmierć znanych osóbŚmierć znanych osób
Listopad to miesiąc, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. To właśnie w tym miesiącu odwiedzamy groby
naszych zmarłych bliskich wspominamy też  sławne gwiazdy, które zmarły w 2019 roku. Te osoby na zawsze będą
w naszej pamięci i sercach.

Listopad to miesiąc, w którym wspominamy tych, którzy odeszli. To właśnie w tym miesiącu odwiedzamy groby
naszych zmarłych bliskich wspominamy też  sławne gwiazdy, które zmarły w 2019 roku. Te osoby na zawsze będą
w naszej pamięci i sercach.

Janusz Kozioł - polski lektor filmowy, radiowy i telewizyjny, aktor dubbingowy.
Urodził się 1.09.1950 roku, zmarł 18.01.2019. Miał 68 lat.
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 Paweł Adamowicz - prezydent miasta Gdańsk. Urodził się 2.11.1965 roku, 
 zmarł 14.01.2019. Miał 52 lata.
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Cameron Boyce - aktor, gwiazda filmów Disney’a, tancerz, model grał w 
filmach ,,Natępcy’’, ,,Jessie’’ i nie tylko. Urodził się 28.05.1999, zmarł
6.07.2019. Miał 20 lat. 
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Karl Lagerfeld – niemiecki projektant, były dyrektor domu mody Chanel. Urodził się
10.09.1933 roku, zmarł 19.02.2019. Miał 85 lat.
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Luke Perry - aktor, gwiazda ,,Beverly Hills 90210’’. Urodził się 11.10.1966 roku, zmarł
4.03.2019. Miał 52 lata.
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4.03.2019. Miał 52 lata.
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Jan Olszewski - polski polityk, adwokat i publicysta. W okresie II wojny 
światowej i okupacji żołnierz Szarych Szeregów. Urodził się 20.08.1930 
roku, zmarł 7.02.2019. Miał 89 lat.
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Zofia Czerwińska – polska aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Urodziła 
się 19.03.1933 roku, zmarła 13.03.2019. Miała 86 lat.
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Doris Day - amerykańska aktorka, piosenkarka i działaczka społeczna. 
Urodziła się 3.04.1922 roku, zmarła 13.05.2019. Miała 97 lat.
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Peter  Fonda – amerykański aktor, scenarzysta oraz reżyser filmowy i 
telewizyjny. Urodził się 23.02.1940 roku, zmarł 16.08.2019. Miał 79 lat.
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Karel Gott - Uznawany jest za najbardziej znanego czeskiego piosenkarza w 
historii. W karierze został 42 razy nagrodzony nagrodą Złotego/Czeskiego 
Słowika. Urodził się 14.07.1939 roku, zmarł 1.10.2019. Miał 80 lat.
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AndrzejkiAndrzejki
Andrzejki 
Jest to wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada,
W wigilię świętego Andrzeja patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Najpopularniejszą 
wróżbą andrzejkową jest lanie wosku przez klucz. Wróżba ta polega na 
przelewaniu gorącego wosku przez klucz i interpretowaniu powstałego kształtu, 
który może być podpowiedzią dotyczącą wyglądu lub zawodu przyszłego męża. 
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Andrzejkowe wróżby

Najbardziej znanym symbolem andrzejek są wróżby, które

w Polsce pierwszy raz pojawiły w roku 1557.

Najbardziej rozpoznawalnymi wróżbami andrzejkowymi są:

topienie wosku, czy wbijanie szpilek w serce, jednak my

mamy dla Was coś oryginalnego. 

Gałązka wiśni

• Przebieg

W andrzejkową noc należy uciąć gałązkę z drzewa wiśni, a następnie zasadzić ją w ziemi, bądź włożyć

do naczynia z wodą. Po umieszczeniu gałązki w odpowiednim, wybranym przez nas miejscu, pozostaje czekać 

do Świąt Bożego Narodzenia.

• Symbolika 

Kwiat wiśni symbolizuje szczęście i piękno. Jeżeli gałąź zakwitnie, oznacza to znalezienie w niedalekiej przyszłości 

miłości swego życia, ponadto wielkie wesele.

 Fusy

• Przebieg

Wróżba ta jest stosunkowo prostsza, gdyż po wypiciu kawy powinno się odwrócić filiżankę do góry dnem, a resztki

 napoju same spłyną. W dalszych krokach należy poczekać, aż fusy nie wyschną, jest to czas około pięciu minut. 

Istotnym elementem jest to, aby nie dodawać mleka, bądź innych dodatków do napoju. Po wyschnięciu fusów trzeba 

odwrócić filiżankę i poszukać znaków.

• Symbolika 

Znaki, które możemy zauważyć:

-Bratek - harmonia uczuć

-Las - to znak, że możesz niedługo na swej drodze spotkać nieodpowiednich ludzi.

-Księżyc - jest silnie związany z magią, co oznacza, że w niedalekiej przyszłości możesz doświadczyć zjawisk paranormalnych.

Andrzejkowe wróżby

Najbardziej znanym symbolem andrzejek są wróżby, które

w Polsce pierwszy raz pojawiły w roku 1557.

Najbardziej rozpoznawalnymi wróżbami andrzejkowymi są:

topienie wosku, czy wbijanie szpilek w serce, jednak my

mamy dla Was coś oryginalnego. 

Gałązka wiśni

• Przebieg

W andrzejkową noc należy uciąć gałązkę z drzewa wiśni, a następnie zasadzić ją w ziemi, bądź włożyć

do naczynia z wodą. Po umieszczeniu gałązki w odpowiednim, wybranym przez nas miejscu, pozostaje czekać 

do Świąt Bożego Narodzenia.

• Symbolika 

Kwiat wiśni symbolizuje szczęście i piękno. Jeżeli gałąź zakwitnie, oznacza to znalezienie w niedalekiej przyszłości 

miłości swego życia, ponadto wielkie wesele.

 Fusy

• Przebieg

Wróżba ta jest stosunkowo prostsza, gdyż po wypiciu kawy powinno się odwrócić filiżankę do góry dnem, a resztki

 napoju same spłyną. W dalszych krokach należy poczekać, aż fusy nie wyschną, jest to czas około pięciu minut. 

Istotnym elementem jest to, aby nie dodawać mleka, bądź innych dodatków do napoju. Po wyschnięciu fusów trzeba 

odwrócić filiżankę i poszukać znaków.

• Symbolika 

Znaki, które możemy zauważyć:

-Bratek - harmonia uczuć

-Las - to znak, że możesz niedługo na swej drodze spotkać nieodpowiednich ludzi.

-Księżyc - jest silnie związany z magią, co oznacza, że w niedalekiej przyszłości możesz doświadczyć zjawisk paranormalnych.

Wróżby Andrzejkowe i ich symbolikaWróżby Andrzejkowe i ich symbolika
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Jak obchodzone jest święto Wszystkich Świętych w innych krajach?Jak obchodzone jest święto Wszystkich Świętych w innych krajach?

Ciekawostki na temat obchodzenia Wszystkich Świętych w innych krajach.

1.W Niemczech sposób obchodzenia tego święta różni się od regionu. Najwięcej osób odwiedza groby zmarłych 
na południu kraju, a więc w landach, gdzie dominującą religią jest rzymski katolicyzm. W Berlinie jest 320 tys. 
katolików, czyli niespełna 9 procent wszystkich mieszkańców, więc 1 listopada na cmentarzach raczej nie ma 
tłumów.

2.We Francji święto to nazywa się „La Toussaint”. Przebiega w taki sam sposób, jak w Polsce, ale na groby nie
daje się tam nic innego niż kwiaty.

3.W Japonii zamiast „Wszystkich Świętych” jest „Bon”, w którym Japończycy wierzą, że zmarli wracają na 
ludzki świat, więc kładą przed swoimi drzwiami lampiony, tak zwane „mukaebi”, czyli „ognie powitalne”. Na wielu 
ulicach przed świątyniami odbywają się rytualne tańce Bon-Odori. Budowane są specjalne ołtarze, poświęcone 
pamięci zmarłych.

4.Na Filipinach 1 listopada jest dniem wolnym od pracy, w którym rodziny udają się na cmentarze. Często
ustawiają przy grobach namioty, a same groby dekorują kolorowymi ozdobami. Podobnie jak Meksykanie,
świętują przez całą noc. W kilku regionach całą noc po miastach wędrują tak zwani Pangangaluluwa, którzy grają
i śpiewają w imieniu tych, którzy odeszli.

5.W Słowacji ludzie tylko gotują i rozkładają jedzenie na stole w wierze, że dusze zmarłych osób, strudzone
drogą przyjdą, by się pożywić.

Ciekawostki na temat obchodzenia Wszystkich Świętych w innych krajach.

1.W Niemczech sposób obchodzenia tego święta różni się od regionu. Najwięcej osób odwiedza groby zmarłych 
na południu kraju, a więc w landach, gdzie dominującą religią jest rzymski katolicyzm. W Berlinie jest 320 tys. 
katolików, czyli niespełna 9 procent wszystkich mieszkańców, więc 1 listopada na cmentarzach raczej nie ma 
tłumów.

2.We Francji święto to nazywa się „La Toussaint”. Przebiega w taki sam sposób, jak w Polsce, ale na groby nie
daje się tam nic innego niż kwiaty.

3.W Japonii zamiast „Wszystkich Świętych” jest „Bon”, w którym Japończycy wierzą, że zmarli wracają na 
ludzki świat, więc kładą przed swoimi drzwiami lampiony, tak zwane „mukaebi”, czyli „ognie powitalne”. Na wielu 
ulicach przed świątyniami odbywają się rytualne tańce Bon-Odori. Budowane są specjalne ołtarze, poświęcone 
pamięci zmarłych.

4.Na Filipinach 1 listopada jest dniem wolnym od pracy, w którym rodziny udają się na cmentarze. Często
ustawiają przy grobach namioty, a same groby dekorują kolorowymi ozdobami. Podobnie jak Meksykanie,
świętują przez całą noc. W kilku regionach całą noc po miastach wędrują tak zwani Pangangaluluwa, którzy grają
i śpiewają w imieniu tych, którzy odeszli.

5.W Słowacji ludzie tylko gotują i rozkładają jedzenie na stole w wierze, że dusze zmarłych osób, strudzone
drogą przyjdą, by się pożywić.

Źródło: grafika google Źródło: grafika google 



        Autor artykułu: Alicja Eckert

                                      11 
Autor artykułu: Alicja Eckert

                                      11 

1. Imię konia Piłsudskiego?
2. Marszałek Polski, Józef... 
3. O jakiej porze roku wybuchło powstanie listopadowe?
4. Postawa godności i szacunku do jej obrony to?
5. Styczniowe lub Listopadowe?
6. Mazurek...
7. ...Polskie we Włoszech.
8. Ptak w godle Polski.
9. Jaki stopień wojskowy miał Józef Bem?
10. Najdłuższa rzeka w Polsce.
11. Kraj, w którym mieszkamy.
12. Obchodzone 11 Listopada.
13. Co czujemy do Ojczyzny?                         
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Podziękowania od redakcjiPodziękowania od redakcji
Dziękujemy za przeczytanie kolejnego numeru gazetki. 

Zapraszamy do zapoznania się z numerem 3, który wkrótce się 
ukaże. Życzymy Wam z całego serca dobrych ocen i miło 

spędzonego czasu z naszą gazetką „Medialni 39”.
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