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WW  ttyymm  nnuummeerrzzee:: 

KKaalleennddaarriiuumm::  
1 Listopada  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

2 Listopada 

 Zaduszki 

11 Listopada  

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

16 Listopada  

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ONZ) 

22-26 Listopada  

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce 

24 Listopada 

 Katarzynki, Dzień bez Futra 

25 Listopada 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia 

30 Listopada  

Andrzejki 

1 Grudnia 

Dzień walki z AIDS (ONZ) 

4 Grudnia 

Dzień Górnika i Naftowca - Barbórka 

6 Grudnia 

Mikołajki 

10 Grudnia 

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka (ONZ) 

13 Grudnia 

Dzień Księgarza 

Światowy Dzień Telewizji dla Dzieci 

Rocznica Wprowadzenia Stanu Wojennego 

24 Grudnia 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA 

25 Grudnia 

Pierwszy Dzień ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA  

26 Grudnia 

Drugi Dzień ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 

31 Grudnia 

Noc sylwestrowa  

 Wszystkich Świętych 

 Święto Niepodległości 

 Mikołajki 

 BOŻE NARODZENIE 

 SYLWESTER 

 Projekt edukacyjny „NAUKI ŚCISŁE” 

 Humor  
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Julia Karmowska 

Andżelika Kunicka 

Agata Rosicka  

 

Adres szkoły: 
Zespół Szkół w Sławsku 

Publiczne Gimnazjum w Sławsku 
ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów 

 tel. 063 249 31 38 
www.gimslawsk.vgh.pl 

e-mail:  gimslawsk@op.pl 

 

TTEELLEEFFOONNYY  AALLAARRMMOOWWEE  

Z telefonu stacjonarnego: 
999:Pogotowie 

998:StrażPożarna 
997:Policja 

 Młodzieżowy Telefon Zaufania 

Konin tel. (63) 242-33-84  

http://halloween.friko.net/dzien_wszystkich_swietych.html
http://halloween.friko.net/zaduszki.html
http://halloween.friko.net/11_listopada.html
http://halloween.friko.net/katarzynki.html
http://andrzejki.friko.net/
http://halloween.friko.net/barborka.html
http://halloween.friko.net/mikolajki.html
http://halloween.friko.net/stan-wojenny.html
http://halloween.friko.net/wigilia.html
http://halloween.friko.net/boze_narodzenie.html
http://halloween.friko.net/boze_narodzenie.html
http://sylwester.friko.net/
http://www.gimslawsk.vgh.pl/
mailto:gimslawsk@op.pl
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RRzzyymmsskkookkaattoolliicckkaa  uurroocczzyyssttoośśćć  ((cczzęęśśćć  iinnnnyycchh  kkoośścciioołłóóww  rróówwnniieeżż  jjąą  

uuzznnaajjee,,  ww  ttyymm  aanngglliikkaańńsskkii  ii  wwiieellee  zz  lluutteerraańńsskkiicchh))  oobbcchhooddzzoonnaa  11  lliissttooppaaddaa  

kkuu  cczzccii  wwsszzyyssttkkiicchh  zznnaannyycchh  ii  nniieezznnaannyycchh  zz  iimmiieenniiaa  śśwwiięęttyycchh..  

WW  śśwwiięęttoo  WWsszzyyssttkkiicchh  ŚŚwwiięęttyycchh,,  aa  ttaakkżżee  ww  nnaassttęęppnneeggoo  ddnniiaa  

((DDzziieeńń  ZZaadduusszznnyy,,  22  lliissttooppaaddaa))  PPoollaaccyy  ooddwwiieeddzzaajjąą  ccmmeennttaarrzzee,,  aabbyy  

oozzddoobbiićć  ggrroobbyy  sswwooiicchh  bblliisskkiicchh  kkwwiiaattaammii  ii  zzaappaalliićć  zznniicczzee..  ((DDzziieeńń  

ZZaadduusszznnyy,,  zzwwaannyy  tteeżż  ZZaadduusszzkkaammii,,  ddllaa  kkaattoolliikkóóww  łłaacciińńsskkiicchh  ii  wwiieelluu  iinnnnyycchh  

cchhrrzzeeśścciijjaann,,  ttoo  ddzziieeńń  mmooddlliittww  zzaa  wwsszzyyssttkkiicchh  wwiieerrnnyycchh  zzmmaarrłłyycchh..))  

                         

                                                                                                                                                                  

A.K.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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PPoollsskkiiee  śśwwiięęttoo  ppaańńssttwwoowwee  oobbcchhooddzzoonnee  1111  lliissttooppaaddaa  ddllaa  

uuppaammiięęttnniieenniiaa  ooddzzyysskkaanniiaa  pprrzzeezz  PPoollsskkęę  nniieeppooddlleeggłłoośśccii  ww  11991188,,  

ppoo  112233  llaattaacchh  zzaabboorróóww  ((11779955––11991188));;  śśwwiięęttoo  zzoossttaałłoo  uussttaannoowwiioonnee  uussttaawwąą  

zz  2233  kkwwiieettnniiaa  11993377,,  zznniieessiioonnee  uussttaawwąą  KKrraajjoowweejj  RRaaddyy  NNaarrooddoowweejj  2222  lliippccaa  

11994455,,  pprrzzyywwrróóccoonnoo  jjee  uussttaawwąą  ww  ookkrreessiiee  ttrraannssffoorrmmaaccjjii  ssyysstteemmoowweejj  ww  11998899rr..  

WIEDZA W PIGUŁCE 

Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 

 
Narodowe Święto Niepodległości (2012) 
Warszawa, pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 

Dzień 11 listopada  

Kraje  Polska 

Typ święta święto państwowe  

Upamiętnia odzyskanie przez Polskę niepodległości (1918) 

Symbole flaga państwowa, godło, hymn 

 
  A.K. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plac_marsz._J%C3%B3zefa_Pi%C5%82sudskiego_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/God%C5%82o_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hymn_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Narodowe_%C5%9Awi%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_2012_01.JPG
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Mikołajki 
 

6 grudnia obchodzimy 

Mikołajki, czyli dzień Świętego 

Mikołaja. Święto ustalono na 

cześć biskupa Mikołaja z Miry, 

która znajduje się dziś na 

terenie Turcji i to właśnie on 

rozpoczął rozdawanie 

podarunków biednym ludziom.  

 Tradycje Mikołajkowe 

różnią się między państwami: 

 W Holandii zamiast świętego Mikołaja do dzieci 

przychodzi Sinterklass, który przypływa 5 grudnia z Hiszpanii na 

statku. 

 We Włoszech dzieci muszą być bardzo cierpliwe, tam 

bowiem prezenty otrzymują dopiero w święto Trzech Króli, czyli 

6 stycznia i nie przynosi ich miły starszy pan, lecz wiedźma Befana. 

 Z kolei dzieci rosyjskie otrzymują podarki w Nowy Rok. 

Obdarowuje je Dziadek Mróz, często mylony ze Świętym Mikołajem. 

Jego żoną jest Starucha Zima.  

jk 
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W tradycji chrześcijańskiej święto upamiętniające narodziny 

Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca 

na 25 grudnia. Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 

trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech niedziel), zwanego 

adwentem. 

 Polskie atrybuty Bożego Narodzenia:                                                                                                                                                                                                            

 Opłatek 

 Kolędy 

 Choinka, A Często I Szopka Bożonarodzeniowa 

 Prezenty 

 (Pierwsza) Gwiazdka 

 Karp 

 Makówki 

 Barszcz Z Uszkami 

 Pierogi Z Grzybami 

 Piernik 

 Kutia 

 Moczka 

 Kompot Z Suszonych 

Owoców (Śliwki, Jabłka, Gruszki) 

 Makiełki. 

 
 

A.K. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kol%C4%99da
https://pl.wikipedia.org/wiki/Choinka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szopka_bo%C5%BConarodzeniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dar_%28obiekt%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3wki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_%28potrawa%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uszka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pierogi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piernik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kutia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Moczka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kompot
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aliwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jab%C5%82ko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grusza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mak%C3%B3wki
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SSyyllwweesstteerr  

   

Samo święto pożegnania starego i powitania Nowego 

Roku narodziło się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. 

Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych warstwach 

społeczeństwa, stopniowo zwyczaj przedostawał się do życia 

uboższych ludzi. Na początku XX wieku pojawiły się lokalne 

zwyczaje przeżywania nocy sylwestrowych. Na przykład 

w Danii zeskakiwano z krzesła o północy, a w Hiszpanii od 

1909 wraz z każdym uderzeniem zegara zjada się 

jedno winogrono.  

Stary Rok mija lecz marzenia zostają, 

Niech one się Tobie wszystkie spełniają 

I z Nowym Rokiem niech los Ci się odmieni, 

A ogród życia wnet się zazieleni. 

 

 

 

JK 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Rok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Winogrono
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PROJEKT EDUKACYJNY NNAAUUKKII  ŚŚCCIISSŁŁEE  ––  WWSSZZEECCHHSSTTRROONNNNOOŚŚĆĆ  WWYYKKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  WW  ŻŻYYCCIIUU  CCOODDZZIIEENNNNYYMM   

„„PPOOWWIIEETTRRZZEE    WWOOKKÓÓŁŁ  NNAASS””  
Nr 

zada
nia 

Zadanie do realizacji TERMI
N Odpowiedzialni 

 
1. 

GEOGRAFIA 
 Wykonanie prezentacji multimedialnej na temat: ""WWiiaattrr  zzaassoobbyy  cczzyysstteejj  eenneerrggiiii””.. 
 Wykonanie przestrzennego modelu elektrowni wiatrowej z wyjaśnieniem, jak działa. G

ru
d

zi
e

ń
/ 

S
ty

cz
e

ń
 

T. 
Kowalikowski 

 
2. 

BIOLOGIA 
 Wykonanie przestrzennego modelu ptaka w rzeczywistych wymiarach. 
 Model powinien stabilnie stać, obok modelu należy zamieścić kilkuzdaniową notatkę 

o ciekawostkach z życia wybranego gatunku ptaka. 
 Do wykonania modelu użyj dowolnych materiałów, np. papier, słoma, itp. 
 Nakręcenie filmu na temat: ""JJaakkiiee  ppttaakkii  żżyyjjąą  wwookkóółł  nnaass??”” 

 
G

ru
d

zi
e

ń
/ 

S
ty

cz
e

ń
 

 

 
 

E. Witczak 

 
 

3. 

MATEMATYKA 
 Dokonanie wyboru 10 ptaków krajowych. 
 Zebranie informacji na temat następujących parametrów:  

- długość ciała,  
- rozpiętość skrzydeł,  
- długość ogona,  
- długość dzioba,  
- masa ciała, 
- maksymalna szybkość lotu. 

 Wyniki dotyczące danego ptaka należy przedstawić w tabeli. 
  Porównanie danych parametrów u różnych ptaków na diagramie słupkowym, 

 Prezentację wyników należy przygotować na plakacie (format co najmniej A2). 

 Przy ocenie plakatu będzie brana pod uwagę treść merytoryczna oraz estetyka pracy. 

S
ty

cz
e

ń
 

 
 
 
 
 
 

K. Marchwicka 
K. Zielińska 

 
 

 
4. 

                FFIIZZYYKKAA  
 Wykonanie krótkiej prezentacji  multimedialnej wyjaśniającej pojęcie ciśnienia w 

szczególności ciśnienia atmosferycznego. 
 Każda prezentacja powinna zawierać doświadczenie nt. ciśnienia atmosferycznego, 

które będzie mogło być zaprezentowane. 
 Wykonanie krótkiej prezentacji  multimedialnej na temat: ""DDllaacczzeeggoo  ppttaakkii//ssaammoolloottyy  

llaattaajjąą??””  (prawo Bernoulliego). 
 Każda prezentacja powinna zawierać doświadczenie pokazujące zastosowanie prawa 

Bernoulliego 

Lu
ty

 

K. Marchwicka 
 

5. 

              CCHHEEMMIIAA  
 Przygotowanie plakatu nt. „„JJaakk  pprrzzeecciiwwddzziiaałłaaćć  zzaanniieecczzyysszzcczzeenniioomm  ppoowwiieettrrzzaa””.. 
 Format plakatu co najmniej A2. Technika dowolna. 
 Przy ocenie plakatu będzie brana pod uwagę treść merytoryczna oraz estetyka pracy. 
 Przygotowanie doświadczenia tematycznie związanego z powietrzem. 

Lu
ty

 

E. Witczak 

6. 

    PODSUMOWANIE PROJEKTU 
Przygotowanie prezentacji wyników swojej pracy przez zespoły uczniowskie. 
Dzień Wiosny z naukami matematyczno – przyrodniczymi. 
Podsumowanie pracy i opracowanie sprawozdania ze zrealizowanych zadań. 

M
ar

ze
c 

T. 
Kowalikowski 
K. Marchwicka 

E. Witczak 
K. Zielińska 

 

UWAGI: 
Każda klasa dzieli się na grupy zadaniowe. 
W każdej klasie wszystkie zadania muszą być wykonane. 
Kryteria oceny określają nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów. 
Termin wykonania zadań w danym miesiącu określa nauczyciel uczący danego przedmiotu. 
 Najciekawsze pracy zostaną zaprezentowane będą podczas uroczystości Dzień Wiosny z naukami matematyczno – 
przyrodniczymi.  
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