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__________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
Rozpoczęła się jesień, a wraz z nią nowy rok 

szkolny. Wrzesień i październik już za nami. 

Pierwsze oceny są już wstawione do dziennika   

i nawet pierwszaki bez trudu odnajdują się 

w nowej dla nich rzeczywistości szkolnej.  
A co nowego czeka nas w listopadzie? Przed 
nami światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień  
oraz światowy Dzień Pluszowego Misia. 
Chcecie dowiedzieć się o nich czegoś więcej? 
Przeczytajcie naszą gazetkę! 

 

O jesieni poetycko... 

 
Jak nie kochać jesieni...  
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 
Liści niesionych wiatrem, w rytm 
deszczu tańczących.  
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, 
szczerozłotych.  
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,  
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.  
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

 
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.  
I w swoim majestacie uczy nas pokory. 
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. 

 

Tadeusz Wywrocki 

 
 
 
 
Nadeszła jesień.…  
Zmiany pór roku są następstwem ruchu 

obiegowego Ziemi wokół słońca.  
23 września -początek kalendarzowej jesieni. 

Tego dnia promienie słoneczne padają na równik  

i im dalej na północ i południe od równika, tym 

mniej energii słonecznej dociera do Ziemi.  
Dla mieszkańców Polski tego dnia rozpoczyna się 

kalendarzowa jesień, ale np. dla Australijczyków  
23 września jest pierwszym dniem wiosny! U 
nas od tego momentu temperatura ciągle spada. 

Wrzesień i początek października jest często 

czasem słonecznym, mówimy wtedy o złotej 
polskiej jesieni. Później robi się coraz chłodniej; 

pojawiają się częste deszcze i porywiste wiatry. 
Zwierzęta szykują się do zimy - robią zapasy 

pożywienia, a niektóre z nich (np. niedźwiedzie, 
świstak i susły) zapadają w sen zimowy.  
Źródło: „Victor Junior” 12/03 
 
Dlaczego jesienią liście zmieniają kolor? 
 
Gdy dzień staje się coraz krótszy, a dostęp do 

słońca staje się coraz bardziej ograniczony, 

chlorofil, czyli barwnik zielony rozkłada się na 

związki proste. Te z kolei wędrują w głąb rośliny, 

by drzewo mogło zatrzymać jak najwięcej cennych 

wartości i substancji odżywczych.  
W miejsce chlorofilu ujawniają się inne 
barwniki np. karoten, ksantafil (barwy żółte  
i pomarańczowe) czy antosyjany (głównie 
barwy czerwone). 
 
Jakie zastosowanie mogą mieć kasztany? 

 
Mówi się, że kasztany to owoce jesieni,                  

a jednocześnie jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych symboli tej pory roku. Czy 

jednak mogą mieć jakieś inne zastosowanie prócz 

surowca do robienia ludzików? Owszem. Mają 

bogate zastosowanie w medycynie alternatywnej 

jak i kosmetyce. Ale to jeszcze nie wszystko: mówi 

się, że owoce kasztanowca odpędzają złe
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moce i jest w tym ziarenko prawdy. Rzeczywiście 
kasztany mają zdolność pochłaniania szkodliwego 
promieniowania np. z telewizorów czy telefonów 
komórkowych. 
 

Dlaczego niektóre ptaki odlatują na zimę 

do „ciepłych krajów”? 
 

Dwa główne powody to: 
 

• brak pożywienia w okresie zimowym  
(owadów i innych robaczków,            
a także nasion i owoców);  

• zbyt niska temperatura dla niektórych 
ptaków w okresie zimowym. 

 

Niektóre ptaki odlatują do „ciepłych 
krajów”, czyli właściwie gdzie? 
 

W zależności od gatunku ptaki migrują głównie  
na tereny południowo- zachodniej Europy              
i Afryki (i to raczej cieplejsze tereny 
kontynentów). 
 

 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień      
21 listopada obchodzimy światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień. W ten dzień pamiętaj, 
żeby traktować innych tak, jak sam chciałbyś być 
traktowany. Światowy Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień uchwalono w 1973 roku               
w Stanach Zjednoczonych w odpowiedzi na 
wojnę Izraela z Egiptem. Od 2006 roku 
obchodzimy to święto także w Polsce. 
Pierwszym miastem,  
które zaangażowało się w obchody tego dnia, 
był Wrocław. W zeszłym roku miasto 
zorganizowało z tej okazji wiele koncertów         
i imprez towarzyszących.  
Drodzy Czytelnicy! Pamiętajcie, że 21 listopada 
powinniście być szczególnie uprzejmi, 
tolerancyjni, mili i uśmiechnięci. Dobrze by 
było, gdyby w ten sposób wszyscy zachowywali 
się każdego dnia. 

 

Światowy Dzień Pluszowego Misia  
Czy wiecie, że 25 listopada obchodzimy światowy 
Dzień Pluszowego Misia? Dzień ten ustanowiono 
w setną rocznicę powstania maskotki, czyli  
w 2002 roku.  
W 1902 r. prezydent Stanów Zjednoczonych 

Teodor Roosvelt wybrał się na polowanie. Jego 

kolega postrzelił małego niedźwiadka. Prezydent 

kazał uwolnić zwierzątko. Jeden ze świadków 

narysował całą historię w gazecie. Obrazek 

zobaczył pewien producent zabawek, który 

postanowił zrobić zabawkowego misia. Nazwał 

maskotkę Teddy Bear od imienia prezydenta 

(Teodor =Teddy). Dzisiaj każde dziecko ma 

pluszowego misia.                                                                              
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Z życia szkoły: 

 

- 22 września – Sprzątanie Świata, 
 

  
- 24 września- Narodowe Czytanie,  

- 26 września - Dzień Języków  
Obcych,  
- 27 września - wybory do Samorządu Szkolnego, 
- 30 września – Dzień Chłopaka,  
- 13 października – Szkolny Dzień 
Edukacji Narodowej, 
-  29 października – „Listopadowa 
pamięć” 
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„Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał” 

 

Wywiad z Panią dyrektor 

 

Pani Anna Prokopiak-Lewandowska udzieliła 

wywiadu na temat pracy dyrektora w szkole. 
 

Uczennice: Jak to się stało, że zdecydowała się 

Pani kandydować na dyrektora szkoły? 

 

Dyrektor: Zwracało się do mnie wiele osób 

związanych ze szkołą, które mnie znały                 

i uważały, że dobrze sprawdzę się w tej roli. 

Bardzo lubię pracę z dziećmi i zależy mi na ich 

dobru. Jeśli więc mogę w tym względzie wspierać 

nasze środowisko, to bardzo się z tego cieszę. 
 

U: Jakie są wady, a jakie zalety pracy dyrektora? 

 

D: Zalety są takie, że ma się kontakt ze 

wszystkimi dziećmi. Wiem o wszystkich 

sukcesach, ale też o problemach i mogę pomagać 

tym dzieciom, które tego potrzebują. Wady są 

takie, że trudno zaplanować sobie dzień pracy, bo 

codziennie wydarza się w szkole coś innego           

i niespodziewanego, co wymaga natychmiastowej 

interwencji. 

 

U: Czy obowiązki, które na Panią spadły 

związane z objęciem nowej funkcji, dały się już 

Pani we znaki? 

 

D: Na razie nie. Spotkały mnie miłe 

sprawy związane z tą funkcją. 
 

U: Czego Pani najbardziej nie lubi w 

zachowaniu uczniów? Co Pani ceni w uczniach? 

 

D: Nie lubię u uczniów, kiedy dokuczają swoim 

kolegom, wyśmiewają się z innych. Bardzo lubię, 

gdy dzieci szanują się nawzajem, szanują swoich 

kolegów i koleżanki, ale też kiedy odnoszą się 
 
z szacunkiem do wszystkich osób 

pracujących w szkole. 
 

U: Czy lubiła się Pani się uczyć? Jakie 

przedmioty szkolne Pani preferowała? 

 

D: Lubiłam się uczyć i nadal lubię, bo człowiek 

uczy się przez całe życie. Kiedy byłam w szkole 

podstawowej, najbardziej lubiłam matematykę. 

Nawet odnosiłam sukcesy w różnych 

konkursach. Co roku brałam udział w kangurze 

matematycznym. Później w szkole średniej moja 

nauczycielka od historii zaraziła mnie pasją do 

historii i dziś uczę tego przedmiotu. 
 

U: Jakie jest Pani życiowe motto? 

 

D: „Żyj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał”. 

Bardzo wierzę w to, że to, jak traktujemy innych 

ludzi, kiedyś do nas wróci. Dlatego też staram 

się w swoim życiu zachowywać się tak, 
 
aby wywoływać uśmiech na twarzach 

innych ludzi i tego uczę swoich uczniów. 
 

U: Jak Pani spędza wolny czas od pracy? Jakie są  
Pani inne zainteresowania, hobby? 

 

D: Mam, jak każda mama, wiele obowiązków 

domowych, np. pomagam moim dzieciom przy 

odrabianiu lekcji, a w wolnych chwilach bardzo
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lubię czytać książki, oglądać ciekawe filmy,  
a także relaksuję się, pracując w swoim ogródku. 
 

U: Gdyby miała Pani okazje spotkać złotą 

rybkę, jakie byłyby Pani trzy życzenia? 

 

D: Miałabym jedno życzenie, żeby tak zmienić 

świat, aby ludzie dorośli nie krzywdzili dzieci. 

Wszystkie dzieci są z natury dobre, a ich problemy 

z zachowaniem wynikają najczęściej z tego, czego 

doświadczają od ludzi dorosłych. Nadal jest wiele 

dzieci, które doświadczają przemocy, są bite i 

najczęściej dzieje się to w ich rodzinnych domach. 

Marzyłabym o tym, żeby wszystkie dzieci miały 

szczęśliwe dzieciństwo. 

 

U: Dziękujemy za poświęcony nam czas. 

Życzymy Pani spełnienia wszystkich marzeń 

i realizacji planów. 
 

Weronika Wilińska, Amelia Grzywacz kl. VIIa 
 
 

 

Przepis na pogodny nastrój podczas 
jesiennej słoty. 
Składniki:  
-5 sztuk dobrego humoru 
-10 łyżek optymizmu  
-6 kropli pogodnego ducha-garść słońca  
-20g ochoty -2 szczypty dobrego 
nastawienia -9 opakowań radosnych myśli  
-5 szklanek pomyślnego uśmiechu 

-3 kostki miłego wspomnienia 

-4 miarki chęci działania  
Posiekaj 20g ochoty i 5 sztuk dobrego humoru. 
Rozpuść 3 kostki miłego wspomnienia w 0,5l 

wody. Zaparz 4 miarki chęci działania, a 
następnie połącz 2 szczypty dobrego nastawienia, 

9 opakowań radosnych myśli i 5 szklanek 
promiennego uśmiechu. Zagotuj 10 łyżek 

optymizmu, potem wrzuć wszystkie składniki do 
miski i dodaj garść słońca oraz 6 kropli 

pogodnego ducha. Wszystko wymieszaj, zagnieć i 

włóż do piekarnika nagrzanego do 200oC i piecz 
przez 20 minut.  
Na koniec podaj danie na srebrnej tacy 
pokrojone w kwadraciki. Smacznego! 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch! 
Dlaczego warto pić wodę? 

  
• Picie wody na czczo pomaga oczyścić 

jelita i przygotowuje je do lepszego 

przyswajania składników odżywczych.  
• Picie wody wspomaga 

odbudowywanie komórek.  
• Pij wodę! Dwa razy po przebudzeniu – 

pomaga uaktywnić organizm Jeden raz 
30 minut przed posiłkiem – wspomaga 
trawienie.  

• Jeden raz przed kąpielą – pomaga 
obniżyć ciśnienie krwi.  

• Jeden raz przed zaśnięciem – chroni przed  
udarem i zawałem serca. 70 

procent ciała składa się z wody. 
Woda jest nam potrzebna! 
 
 
 

 

Przywykliśmy do tego, że pamięć zmarłych 
czcimy jesienią. Jest to dla nas święto pełne 
zadumy i refleksji. Od początku czasów, przez 
wszystkie dni historii pochylamy głowy przed 
tajemnicą śmierci, nie rozumiemy jej, nie 
chcemy przyjąć, boimy się.  
Kult zmarłych traktowany jest w naszym 
kręgu kulturowym z dużą powagą.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd 
pamięcią im się płaci.” 

Wisława Szymborska 
 

 

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny - dziś 

zajmują ważne miejsce w kalendarzu świąt 

chrześcijańskich, jednak mają one rodowód 

pogański. Świętem chrześcijańskim stały się 

pod koniec X wieku.  
Do XX wieku przetrwało niewiele zwyczajów 

wywodzących się ze świata pogańskiego.  
Jeden z nich - zwany "Dziadami" opisał            
w swym utworze Adam Mickiewicz.  
Ludność wiejska obchodziła go dwa razy do roku, 

w Zaduszki i około Wielkanocy, na cmentarzu lub 

w chacie. Zaczynano świętowanie za dnia, 
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a kończono około północy przy blasku świec  
i czerwonawej łunie lampek nagrobnych. Obrzęd 

składał się z zaklęć i wezwań duchów przodków, 
których częstowano jadłem i wspomagano 

modlitwą. Na cmentarzu przewodniczył tym 
czynnościom wędrowny żebrak, w domu zaś – 

gospodarz lub najstarszy mężczyzna.  
Wieśniacy wierzyli, że w trakcie obrzędu 
posłuszni zaklęciom zmarli przodkowie zjawiają 
się i są obecni w uroczystości. 

 

Pamiętamy o naszych nauczycielach i kolegach 
– Panu Mariuszu Klimaszewskim, który zginął 
tragicznie w listopadzie 2016 r. oraz zmarłym  
w ubiegłym roku szkolnym uczniu klasy IVa - 
Jakubie Łuczyńskim.  
„Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą 
zostaną po nich buty i telefon głuchy (…)  
 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność 

niepewna zabiera nam wrażliwość tak jak każde 

szczęście przychodzi jednocześnie jak patos i 

humor jak dwie namiętności wciąż słabsze od 

jednej tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną 

w lipcu jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy 

ukłon żeby widzieć naprawdę zamykają oczy 

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 

kochamy wciąż za mało i stale za późno” 

Jan Twardowski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeżeli pięć kotów zjada pięć myszek w pięć 

minut, to ile trzeba kotów do zjedzenia stu myszy 

w sto minut? Ile razy można odjąć 1 od 100? 
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Narodowe Święto Niepodległości. 
 

 

Święto Niepodległości to święto państwowe, 

ustawowo wolne od pracy. Upamiętnia bardzo 

ważne dla Polski wydarzenia sprzed 1918 roku. 

Prawie 100 lat temu, 11 listopada Polska stała się 

wolnym i niezależnym krajem. Zawdzięcza się to 

marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. To on 

stanął na czele Armii Polskiej i przejął naczelne 

dowództwo nad wojskiem. Po 123 latach niewoli 

Polska wróciła na mapy Europy. Z tego względu 

11 listopada jest tak uroczyście obchodzony w 

naszym kraju. Tego dnia w Warszawie odbywają 

się główne uroczystości, w których udział biorą 

najważniejsze osoby w państwie, tj. prezydent, 

premier, kapłani, służby mundurowe. 
 

Fakty związane z 11 listopada, które powinien 

znać każdy Polak.  
Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, po 

123 latach zaborów. Rada Regencyjna przekazała 

władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. 
 
Polska zniknęła z mapy Europy i świata w 1795 

roku. Dzień 11 listopada ustanowiono świętem 

państwowym w 1937 roku. 
 
 
 
 
 
 

 

„Jedenasty listopada” 
 

Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada. 

Tym co zmarli za ojczyznę hołd wdzięczności 

Polska składa. 
 

Im to bowiem zawdzięczamy 
 

wolność – polską mowę w szkole 
 

to, że tylko z ksiąg historii 
 

poznajemy dziś niewolę. 

Uroczyście biją dzwony 

Uroczyście biją dzwony 
 

w mieście flagi rozwinięto 
 

i me serce się raduje 
 

że obchodzę Polski święto. 
 

Ludwik Wiszniewski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Polsko, nie jesteś już niewolnicą” 

 

Polska, nie jesteś ty już niewolnicą! 
 
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem, 

na którym z lochu, co był twą stolicą lat sto, 

swym własny dźwignąłeś się duchem. 
 

Dzisiaj wychodzisz po wieku z podziemia, z 

ludów jedyny ty lud czystych dłoni. Co swych 

zaborców zdumieniem oniemia, Iż, tym 

zwycięża jeno, że się broni. 
 

Leopold Staff
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Humor szkolny 

 

Kochane dzieci, czy wiecie,  
kto wszystko widzi i wszystko wie? 

-Moja sąsiadka! -krzyczy zadowolony Jaś. 

 

Jasio chwali się Adamowi:  
-Zgadnij, co dostałem na gwiazdkę? 
-Nie wiem. Co takiego?  
-Trąbkę! Mówię ci, jest wspaniała!  
-Mówiłeś, że dostaniesz coś lepszego niż 
trąbkę! -Ale ona jest super! Dzięki niej 
zarabiam 10 zł dziennie. 

-W jaki sposób?  
-Tata płaci mi, żebym przestał trąbić.. 

 

Jasiu, dlaczego wczoraj na wywiadówce 
była twoja babcia?-pyta pani.  
-Szczerze? -upewnia się Jasio. 
-Szczerze.  
-Bo ma problemy ze słuchem! 

 

Na lekcji języka polskiego pani pyta Jasia: 
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-Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich 
liter?  
Na to Jasio: 
-Kiedy mamy słaby wzrok!!! 

 

Nauczycielka do Jasia:  
– Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi! 
– Skąd pani to wie?  
– Bo obok ostatniego pytania ona napisała: „Nie 
wiem”, a ty napisałeś: „Ja też”. 

 

Przychodzi Jaś do domu i mówi do mamy:  
– Mamo, mamo, mam dwie wiadomości: 
jedną dobrą i jedną złą.  
– To poproszę dobrą – mówi mama. 
– Dostałem piątkę z matmy!  
– No a ta zła? 
– Tylko żartowałem! 

 

Ojciec pyta syna:  
– Co robiliście dziś na matematyce? 
– Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
– Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 

też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też 
nikt go do tej pory nie znalazł….
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