
Aktualności
Ostatnio nasza szkoła wysłała do „You
Can Dance – Nowa Generacja” filmik
pt.: „Jak wygrać życie?”.
Konkurs polega na nagraniu wspólnego
występu grupy uczniów i przesłaniu go
pod wskazany adres. W tym konkursie
zwycięża sześć szkół, które zdobędą jak
najwięcej 👍 na Facebooku

Zachęcamy do głosowania!
Link:
https://www.facebook.com/youcandancetvp/vid
eos/zg%C5%82oszenie-konkursowe-
szko%C5%82a-podstawowa-nr-6-im-macieja-
rataja-ul-staroprzygodzk/1348339408934633/

Szczegółowe informacje na temat konkursu
można znaleźć na stronie
programu https://youcandance.tvp.pl/ oraz w
mediach społecznościowych.

2 – Tygodnik Szóstki 
Wydanie 10
15.11.2021
Zredagowali uczniowie 6b

Kalendarz ciekawych świąt

18.11 – Dzień Myszki Miki 🎈
21.11 – Światowy Dzień Telewizji 📺
22.10 – Dzień Kredki 🖍
25.10 – Dzień Pluszowego Misia 🧸 , 
Dzień Tramwajarza 🚊 oraz Dzień 
Kolejarza 🚆

Wydanie Drukowane 📄
Prosimy o pomysły, jak mamy się rozwijać. 

11 LISTOPADA - ODZYSKANIE PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W 1918 r. 11 listopada po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. W ten sam dzień Józef Piłsudski objął władzę w kraju. Jak do
tego doszło?
NADZIEJA
Odbudowanie naszego państwa mogło nastąpić tylko w chwili załamania potęgi wszystkich zaborców. Taka szansa pojawiła się 28
czerwca 1914 roku. Zamach na następcę austriackiego tronu w Sarajewie był iskrą konfliktu na skalę światową. Niezgoda pomiędzy
okupantami w czasie pierwszej wojny światowej dała Polsce okazję wybić się na niepodległość. Niestety w latach 1914-1915 przez
Polskę przetoczyły się armie obu stron, rujnując nasz kraj.
NIEPODLEGŁOŚĆ
Rok 1917 przyniósł ważne wydarzenia dla Polski. Rewolucja lutowa i październikowa w Rosji zakończyła rządy cara. W listopadzie
1918 r. doszło do upadku Niemiec i Austro-Węgier. W tym momencie Polacy wyczuli, że mają ogromną szansę na odzyskanie
niepodległości i przystąpili do rozbrajania wojsk niemieckich i austriackich. 11 listopada 1918 roku Józef Piłsudski objął dowództwo
nad polskim wojskiem. Podporządkowały mu się Rada Regencyjna oraz rząd Ignacego Daszyńskiego. Piłsudski otrzymał najwyższą
władzę jako Naczelnik Państwa. Dzięki staraniom polskiej dyplomacji na konferencji pokojowej w Paryżu (1919) zostało uznane
prawo Polski do niepodległości.

Obczaj język obcy 

Der Eisenbahner 
(język niemiecki)
Co oznacza to słowo?

https://www.facebook.com/youcandancetvp/videos/zg%C5%82oszenie-konkursowe-szko%C5%82a-podstawowa-nr-6-im-macieja-rataja-ul-staroprzygodzk/1348339408934633/

