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Kalendarz nietypowych świąt - listopad...
6.11.2017 rok - Znacie kogoś, kto wręcz kocha kotlety
schabowe? Możesz mu powiedzied, że jest dzisiaj Światowy
Dzieo Kotleta Schabowego. Na pewno się ucieszy.

7.11.2017 rok - Dzisiaj jest Światowy Dzieo Niskich Osób. Jest
to święto poświęcone tylko najniższemu Twojemu
znajomemu. Z tej okazji możesz go przytulid za to, że jest.

8.11.2017 rok - Dzieo Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Znasz
taką osobę, która się zdrowo odżywia?

9.11.2017 rok - Ten dzieo jest poświęcony wynalazcą, gdyż
jest to Światowy Dzieo Wynalazcy.

10.11.2017 rok - Światowy Dzieo Jeża. Mieszka u Ciebie na
podwórku taki jeż?

12.11.2017 rok - W ten dzieo musisz poznad jakiegoś drwala,
ponieważ to jest Światowy Dzieo Drwala.

M.K.

Święto Niepodległości
Święto państwowe obchodzone corocznie w Polsce dnia 11
listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w
1918 roku, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało
ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, zniesione
ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku, przywrócono je
ustawą w okresie transformacji systemowej w 1989 roku. Jest dniem
wolnym od pracy.

Afisz z okazji odzyskania niepodległości 1933 r.
(miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Poznaniu)

Muzyczne przeboje
Sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin, sztuk
pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki to właśnie
muzyka. Dzieli się ona na różne rodzaje. Każdy z nich ma swoich wykonawców.
W ostatnim miesiącu powstało dużo nowych piosenek. Najpopularniejsze z nich
to:
1. Selena Gomez - Wolves (feat. Marshmello)
Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Selena Gomez. Na YouTube piosenka
"Wolves" ma prawie milion polubieo i 30 mln wyświetleo.
2. Louis Tomlinson - Just Like You
Na drugim miejscu znajduje się Louis Tomlinson. Piosenka "Just Like You" na
YouTube ma 400 tys. polubieo i 9 mln. wyświetleo.
3. Linkin Park - Looking For Answer
Miejsce trzecie zajmuję zespół Linkin Park ze swoją piosenką "Looking For
Answer", która na YouTube ma 80 tys. polubieo oraz 1,5 mln wyświetleo.
4. Hollywood Undead - We Own The Night
Czwarte miejsce zajmuję Hollywood Undead. W serwisie YouTube piosenka
"We Own The Night" ma 50 tys. polubieo i 1,6 mln wyświetleo.
5. Taylor Swift - Gorgeous
Na miejscu piątym znalazła się Taylor Swift ze swoją piosenką "Gorgeous".
Piosenka na YouTube posiada 750 tys. polubieo i 38 mln wyświetleo.
6. Hollywood Undead - Bang Bang
Na miejscu szóstym znowu pojawia się zespół Hollywood Undead, tym razem ze
swoją piosenką "Bang Bang", która ma 78 tys. polubieo i 0,5 mln wyświetleo.
7. The Vamps - Personal (Feat. Maggie Lindemann)
Miejsce siódme zajmuje zespół The Vamps. Piosenka, którą nagrali z Maggie na
YouTube ma 125 tys. polubieo i 3 mln wyświetleo.
8. P!nk - For Now
Na miejsce ósme zakwalifikowała się P!nk ze swoją piosenką "For Now", która
ma 800 tys. polubieo, a także 129 mln wyświetleo.

9. Alan Walker - All Falls Down
Miejsce dziewiąte zajmuje Alan Walker. Jego piosenka pod tytułem "All falls
Down" ma 400 tys. polubieo i 13 mln wyświetleo.
10. Asking Alexandria - Where did it go?
Ostatnie miejsce w rankingu zajmuje Asking ze swoją piosenką "Where did it
go?", która na YouTube ma 32 tys. polubieo oraz 950 tys. wyświetleo.
Mimo, iż to Selena Gomez jest na pierwszym miejscu w rankingu, za
wykonawcę miesiąca uznaję się zespół Hollywood Undead, ponieważ ten zespół
wydał w ostatnim miesiącu najwięcej piosenek.

R.O.

Wiersze o listopadzie

Listopad”
Przyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.
Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.
Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

Pokochaj jesień
Tadeusz Karasiewicz

Spróbuj pokochad jesieo
z niesamowitymi urokami
Spójrz ile piękna niesie
obdarzając cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną
barwne liście ostatki zieleni
Dadzą chwilę radosną
twą szarośd życia mogą odmienid.
Wieczór szybciej nastaje
słooce też znika wcześniej niż latem
Lecz nowe czy nie daje
chwile spokoju skorzystaj zatem.

Listopad
Jan Brzechwa
Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew,
Zwiędłe liście w obcą stronę
Pozanosił wiatru wiew.
Nasza chata niebogata,
Wiatr przewiewa ją na wskroś,
I przelata i kołata,
Jakby do drzwi pukał ktoś.
W mokrych cieniach listopada
Może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies ujada.
Pomyśl także i o psie.
Strach na wróble wiatru słucha,
Sam się boi biedny strach,
Dmucha plucha-zawierucha,
Całe szyby stoją w łzach.
Jakiś wątły wóz na szosie
Ugrzązł w błocie aż po oś,
Skrzypią, jęczą w deszczu osie,
Jakby właśnie płakał ktoś.
Mgły na polach, ciemność w lesie,
Drga jesieni smutny ton,
Przyjdzie wieczór i przyniesie
Sny i mgły, i stada wron.
Wyjść się nie chce spod kożucha,
Blady promyk światła zgasł,
Dmucha plucha-zawierucha,
Zimno, ciemno, spać już czas.

Rozrywka…

