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Do którego drzewka dojedzie traktor? 

Narodowe Święto Niepodległości − najważniejsze polskie święto narodowe, 
obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku. Jesteśmy Polakami i chociaż ojczyzną naszą 
jest piękna Litwa, obchodzimy ten dzień tak samo świątecznie, jak i Polacy 
mieszkający nie tylko w Rzeczpospolitej Polskiej, ale i na całym świecie. 
Dlaczego 11 listopada?
Dnia 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów Polska odzyskała wol-
ność. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę wojskową Józefowi Pił-
sudskiemu. Rozpoczęto przygotowania do powołania koalicyjnego rządu, w 
skład którego mieli wejść przedstawiciele polskich stronnictw politycznych.

Dzieje obchodów święta niepodległości Polski

Do czasu wybuchu II 
wojny światowej święto ob-
chodzono tylko dwa razy 
− w roku 1937 i 1938.

Podczas okupacji hitle-
rowskiej oficjalne lub jaw-

ne świętowanie, podobnie 
jak i każde inne przejawy 
polskości, było niemożliwe.

W roku 1945 władze ko-
munistyczne świętem pań-
stwowym uczyniły dzień 
22 lipca − datę podpisania 
Manifestu PKWN, jako 
Narodowe Święto Odro-
dzenia Polski.

Narodowe Święto Nie-
podległości obchodzone 
11 listopada przywrócono 
ustawą Sejmu w 1989 roku.

Obecnie Narodowe 
Święto Niepodległości ob-
chodzone 11 listopada, jest 
najważniejszym świętem 

narodowym Polski. Dzień 
ten jest dniem wolnym od 
pracy. 

Rocznicowe uroczysto-
ści mają miejsce w wielu 
polskich miastach, jed-
nak największe obchody 
z udziałem najwyższych 
władz państwowych odby-
wają się w Warszawie na 
placu Józefa Piłsudskiego, 
przed Grobem Nieznane-
go Żołnierza, a także w 
Wilnie na Rossach, gdzie 
jest pochowane serce Józe-
fa Piłsudskiego − wielkiego 
syna Polski, który urodził 
się na Wileńszczyźnie.

HOBBY − jak świetnie spędzić czas?
POMYSŁOWOŚĆ I SPONTANICZNOŚĆ 

− zainteresujcie się mediami!
Prasa, telewizja, filmy − to Wasza pasja? Nie 

bądźcie dłużej tylko słuchaczami czy widzami, zo-
stańcie człowiekiem mediów! Wiele szkół, kół zain-
teresowań czy domów kultury organizuje warsztaty 
fotograficzne, reżyserskie czy dziennikarskie. Część 
z tych umiejętności mogli-
ście już poćwiczyć bio-
rąc udział w naszych 
konkursach. Spró-
bujcie skontak-
tować się z re-
dakcją szkolnej 
gazetki czy dzie-
cięcej telewizji. 
Być może po-
trzebna tam będzie 
akurat Wasza pomoc?

A TO CIEKAWE...
293 kilogramy − ty-

le ważyła ryba złowiona 
przez tajskich rybaków. 
Wyobrażacie sobie, jaki to 
jest ciężar? Tyle kilogra-
mów co ta olbrzymia pan-
ga, tak ta ryba się nazywa, 
waży czterech dorosłych 
mężczyzn. To największa 
− dotychczas schwytana 
− słodkowodna ryba na 
świecie, która zamieszkuje 
wody rzek i jezior.



CZY DRZEWA ODPOCZYWAJĄ?
Z jesiennym opadaniem liści wiąże się wiele po-

etyckich westchnień, których natchnieniem jest zmia-
na ubarwienia liści, zanim ostatecznie z drzew opad-
ną. Zrzucanie liści przez rośliny jest poprzedzone ich 
starzeniem się. 

Na pozór wydaje się, że każde drzewo, jeśli tylko 
stworzyć mu odpowiednie warunki do życia, powinno 
rosnąć nieprzerwanie. Tak jednak nie jest. Nawet te 
drzewa, które są wiecznie zielone i żyją w wilgotnym 
klimacie tropikalnym, mają okresy wzrostu i odpo-
czynku, w którym wzrost rośliny ustaje. 

W naszej strefie klimatycznej te przemienne okre-
sy wzrostu i spoczynku są związane z porami roku. W 
zależności od zmian oświetlenia i zmian temperatury 
drzewa rosną szybciej lub wolniej. Zarówno obniżenie 
temperatury, jak i skracanie się dnia działa hamująco 
na wzrost drzew. Jak rośliny mierzą czas? Dokładnie 
tego nie wiemy. Biochemicy odkryli w roślinach sub-

stancję światłoczułą. Jest to sinonie-
bieski barwnik. 

Zmienia on swoją budo-
wę pod wpływem światła i 

pozwala roślinie „mierzyć” 
czas trwania dnia i nocy. 
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ALE DOWCIP
Na lekcji polskiego:
− Kto powie, kiedy używamy wielkich liter?
− Kiedy mamy słaby wzrok! − wykrzykuje jako 
pierwszy Mądrala. 

Nie lubicie chodzić do szkoły? 
Przeraża Was mnóstwo zadań, ćwi-
czeń, klasówek, paragrafów, litera-
tury do przeczytania? Kiepsko idzie 
Wam nauka? 

Niby się uczycie, ale jak przyj-
dzie co do czego, to przed tablicą 
jąkacie się i dukacie, i w końcu nic 
Wam nie wychodzi?

JAK SIĘ UCZYĆ, ŻEBY SIĘ NAUCZYĆ?

1. Nie bierzcie się za odrabianie lek-
cji zaraz po szkole. Najpierw trzeba 
trochę odpocząć i zjeść porządny 
obiad, bo wysiłek w szkole wyczer-
puje.

2. Na biurku lub stole, przy którym 
odrabiacie lekcje, musicie zawsze 
mieć porządek. Pamiętajcie, że bała-
gan i zbędne przedmioty rozpraszają 
Waszą uwagę tak samo, jak włączo-
ny telewizor.

3. Zaczynajcie naukę od przedmiotów, 
które są dla Was najtrudniejsze. Jeśli 
się zmęczycie przed zakończeniem od-
rabiania zadań domowych − zróbcie 
przerwę, zjedzcie jabłko, napijcie się 
soku lub odróbcie pracę z łatwiejszego 
przedmiotu, np. plastyki.

4. Podczas nauki warto robić sobie 
notatki zapisywać w punktach ważne 
informacje i podkreślać je kolorowy-
mi markerami, zwłaszcza, jeżeli je-
steście „wzrokowcami”. Jeśli musicie 
opanować jakiś materiał ustnie, po-
winniście to, czego się nauczyliście, 
powtórzyć półgłosem, spokojnie… 
To znakomita metoda dla „słuchow-
ców”.

5. Jeśli macie do opanowania duży 
materiał, bo nie było Was w szkole 
przez chorobę, czy klasówkę, to już 
przed snem powinniście przeczytać 
go kilka razy. Rano warto wstać 
godzinę wcześniej, żeby jeszcze raz 
materiał powtórzyć.

6. Najważniejsza w nauce jest jednak 
systematyczność! Jeżeli będziemy 
uczyć się ciągle, nie będziemy mieli 
z nauką większych problemów.
POWODZENIA! 

Rady Pocopotka na praktycznie i wesoło

CZY WIECIE, ŻE...
JĘZYK człowieka to silny, giętki 
mięsień. Znajduje się na nim około 10 

tysięcy kubków smakowych, dzięki któ-
rym wyczuwamy smak. Kubki smakowe 

na języku rozróżniają tylko 4 podstawowe 
smaki: słodki − czubek języka, słony i kwaśny 

− boki języka, a gorzki u nasady.

Rozwiąż rebus


