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Listopad

Co się wydarzyło w naszej klasie?

Wyjście do kina
We wrześniu w kinach odbyła się premiera filmu w reżyserii Tadeusza Syki
pt. „Wyszyński – Zemsta czy Przebaczenie”, opowiadającego
o wojennych losach księdza
porucznika Stefana
Wyszyńskiego – przyszłego
Prymasa Polski. Ze względu
na fakt, iż Prymas Stefan
Wyszyński jest patronem
naszej szkoły, został
zorganizowany wyjazd do kina
„Zorza”, aby każdy z uczniów
mógł dowiedzieć się czegoś więcej o tym wielkim człowieku.
Film bardzo mi się podobał i uważam, że naprawdę warto go obejrzeć.

„Dzień Chłopaka” w naszej klasie
W środę 29 września obchodziliśmy w naszej klasie „Dzień Chłopaka”. W tym roku
przygotowałyśmy dla kolegów słodkie laurki.
Mamy nadzieję, że prezent się podobał, a słodkości smakowały… 😊

Wycieczka klasowa
30 września 2021 roku cała nasza klasa 7d wraz z 7c i 7e pojechała
na wycieczkę do Ogrodzieńca i Krakowa. Pogoda nam dopisała, więc prawie
wszystko odbyło się zgodnie z planem.
Najpierw zwiedzaliśmy Zamek w Ogrodzieńcu, wzniesiony za czasów króla
Kazimierza Wielkiego, położony na najwyższym wzniesieniu Jury Krakowsko –
Częstochowskiej. Podczas zwiedzania ruin tego zamku pani przewodnik
opowiadała nam jego historię i pokazywała miejsca, gdzie spali jego mieszkańcy,
gdzie się myli, jedli, gdzie przebywali więźniowie, itp.
Później przyszedł czas na Kraków, gdzie zwiedziliśmy Stare Miasto i jego
centrum, czyli Rynek Główny i Wawel, pierwszą Akademię Krakowską oraz
Sukiennice. Niestety, nie udało nam się zobaczyć wnętrza Akademii Krakowskiej
ze względu na to, iż została zamknięta. Ale może następnym razem…
Oczywiście, był też czas na posiłek w McDonald’s 😊
Było naprawdę fajnie.

Listopad- ważne wydarzenia
1.11- Święto Wszystkich Świętych
2.11- Święto Zmarłych

11.11- Narodowe Święto Niepodległości

30.11- Andrzejki

Najśmieszniejsze rekordy Guinnessa
Charlotte Lee może się pochwalić największą kolekcją gumowych
kaczek. Zbiera je od 1996 roku i ma już 5631 sztuk. Wszystkie są
wyeksponowane w jej domu. Kąpiel w towarzystwie tylu gumowych kaczek
musi być naprawdę zabawna.


Jeff Langum w 2014 roku postanowił zaistnieć
w “Księdze Rekordów Guinnessa” i wpadł na oryginalny pomysł. W swoją
długą i gęstą brodę powtykał mnóstwo wykałaczek. W sumie miał ich
na sobie aż 3157. Trzeba przyznać, że wyglądał całkiem zabawnie!


Na wstępie trzeba podkreślić, że jest to nietypowy kolekcjoner. Do Księgi
Rekordów Guinnessa” dostał się, nie dzięki największej liczbie odkurzaczy,
a przez to, że jest najmłodszym kolekcjonerem tego urządzenia.
Kyle Krichbam ma w swojej kolekcji aż 165 sztuk tej domowej maszyny.
Czy gdzieś na świecie jest osoba mająca więcej odkurzaczy?


Lutz Eichholz miał dość nietypowy pomysł, żeby zaistnieć w “Księdze
Rekordów Guinessa”. 25-latek wsiadł na monocykl i przejechał
po butelkach ustawionych w rzędzie. Osiągnął odległość aż 8,93 metra!
Najzabawniejszy jest fakt, że Niemiec pobił rekord, który sam ustanowił
kilka miesięcy wcześniej.


Dla niektórych jeden Big Mac to mało… ale 14 tygodniowo? Tyle od lat
zjada Donald Gorske, czym zasłużył sobie na wpis do Księgi Rekordów
Guinnessa. Spałaszował w sumie 28 788 Big Maców!


Motto, czyli myśli przewodnie na listopad
„W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni –
- pierwszy, w którym się rodzimy
i drugi, w którym odkrywamy, po co.”
(William Barclay)

„Rób to, co uważasz w swoim sercu za właściwe.
I tak będziesz krytykowany.”
(Eleanor Roosevelt)

„Jeśli nie potrafisz latać, biegnij. Jeśli nie potrafisz biegać, chodź.
Jeśli nie potrafisz chodzić, czołgaj się.
Cokolwiek jednak robisz, poruszaj się do przodu.”
(Martin Luther King)

Coś na poprawę humoru,
czyli dawka żartów i dowcipów
Dzwoni telefon:
 Halo, słucham?
 Halo, czy u Państwa robi się pranie?
 To pomyłka, my nie robimy prania.
 Oh, to strasznie brudno tam musi być u Państwa.

Jasiu wraca ze szkoły, a tata do niego mówi:
- Znowu zgubiłeś klucze od domu?
- Nie martw się tato, tym razem przyczepiłem kartkę z naszym adresem.
Idzie mama ślimak ze swymi dziećmi. Jedno z nich chce przejść przez ulicę.
Mama mówi:
- Nie przechodźcie! Za sześć godzin przejeżdża tędy autobus!

Witamina D3o tym, jak ważna jest dla naszego organizmu
Do czego potrzebna jest witamina D?
Głównym zadaniem witaminy D jest mineralizacja kości. Pozostałe właściwości są bardzo
różnorodne – począwszy od zapobiegania
nowotworom, poprzez regulację gospodarki
wapniowo-fosforowej, aż po wspomaganie układu
krążenia i pracy mięśnia sercowego oraz regulację
stężenia cholesterolu. Dzięki temu obniża się ryzyko
udaru, miażdżycy, zawału serca czy choroby
wieńcowej. „Witamina Słońca” w normatywnym
stężeniu reguluje ponadto uwalnianie insuliny
przez trzustkę, zapobiegając cukrzycy.
Czym grozi niedobór witaminy D?
Naukowcy dowiedli, że główne przyczyny tego
stanu to przewlekły stres, zła dieta oraz brak ruchu
fizycznego. Innym z objawów braku tego składnika
w organizmie jest nadmierna podatność układu
odpornościowego na infekcje.
Suplementacja
W okresie jesienno-zimowym, a także w okresie
wiosenno-letnim, jeśli nie przebywamy wystarczająco
długo na słońcu, zalecane jest suplementowanie
witaminy D. Pamiętajmy, aby przyjmować tę witaminę
razem z olejem, ponieważ rozpuszcza się
tylko w tłuszczach.

Irena Sendlerowa
Irena Sendlerowa (1910-2008) znana jest
głównie ze względu na swoje zasługi w czasach
II wojny światowej – działała w konspiracji, także
w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”.
Prowadziła, wraz z grupą współpracowniczek,
akcję ratowania dzieci żydowskich z getta
warszawskiego. Jej działania z czasu niemieckiej
okupacji były wyrazem postawy życiowej, którą
wykazywała się także przed wojną i po niej.
Była wrażliwą społecznie, odważną i stanowczą
aktywistką.
Irena Sendlerowa, jako jedna z pierwszych
Polek, została uhonorowana izraelskim tytułem
Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, przyznawanym
przez Instytut Yad Vashem osobom, które udzielały
Żydom bezinteresownej pomocy w czasie Zagłady.
Medal odebrała w 1965 roku. Dziś eksponowany jest
on w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Mimo oficjalnych odznaczeń,
działalność Ireny Sendlerowej przez wiele lat pozostawała szerzej nieznana. Dopiero w 2000 r. jej
historia została odkryta i zaczęła być popularyzowana. Od tego czasu o życiu Sendlerowej
powstało wiele filmów, została ona wyróżniona licznymi odznaczeniami, a w 2007 i 2008 r.
zgłoszona do Pokojowej Nagrody Nobla.
W 2007 r. otrzymała Order Uśmiechu, który przyznawany jest przez dzieci. Był, jak mówiła,
najmilszym odznaczeniem, jakie dostała.

Ciekawe miejsca na Ziemi
Salar de Uyuni ‒ Andy, Boliwia
Nie pada tam często, jednak po deszczu ta solna powierzchnia zmienia się w ogromne
lustro, którego granic nie da się dostrzec. Solnisko znajduje się w Andach, 3 656 m n.p.m.

Lodowiec Perito Moreno – Park Narodowy Los Glaciares
Długi na 28 km i szeroki na 4,8 km Perito Moreno to jeden z niewielu lodowców na świecie,
które zwiększają swoją powierzchnię. W czasie lata nikogo nie dziwi tutaj widok ogromnych
bloków lodu spadających do jeziora Argentino, podczas gdy zimą ogromny lodowiec zakrywa
swoim cieniem zmrożony krajobraz wokół.

Tęczowe Góry- Chiny
Góry należą do Geologicznego Parku Zhangye Danxia Landform, który zajmuje teren ponad 40 km
kwadratowych. W 2010 roku obszar ten został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W parku wybudowano cztery platformy widokowe, odległość pomiędzy nimi to 8 kilometrów. To pozwala
na podziwianie tychże zachwycających form skalnych z różnych perspektyw.

Ciekawe hobby
Malowanie piaskiem to obrazki na podświetlanej tacy wykonywane za pomocą piasku.
Sand animation, czyli malowanie piaskiem, zwane też piaskowymi animacjami,
to wspaniałe widowisko, które porusza i pozostawia niesamowite wrażenia. Wykonywanie prac
plastycznych tego typu to okazja do rozwijania kreatywności i małej motoryki. Ponadto uczy
skupienia i precyzji. Jest to praca na długie godziny, lecz może być dobrym sposobem
na spędzanie czasu. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

Dziękujemy za uwagę!
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