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AktualnościAktualności  

 21 listopada na całym świecie obchodzony jest  Światowy Dzień
Życzliwości  i  Pozdrowień. W związku  z tym świętem  i w celu
tworzenia  klimatu  społecznego  sprzyjającego  dobremu
samopoczuciu  całej  społeczności  szkolnej  Samorząd  Szkolny
ogłosił Szkolny Miesiąc Uprzejmości. Życzliwość to uśmiech, miłe
słowo i ciepłe spojrzenie. 

Jak będziemy obchodzić Szkolny Miesiąc Uprzejmości? 

• wystarczy uśmiechnąć się do drugiej osoby;

• na zajęciach  porozmawiać na temat uprzejmości i życzliwości; 

• każdy uczeń może  wykonać dla siebie emblemat z uśmiechem, 

słoneczkiem itd., który będzie mu towarzyszył przez cały listopad; ;

• w gazetce szkolnej  umieszczony zostanie artykuł z sentencjami, 

cytatami na temat uśmiechu, dobroci, życzliwości itp.; 

 Zapraszamy do miłej i przyjemnej zabawy przez cały miesiąc☺

 PAMIĘTAJMY O UŚMIECHU I MIŁYCH SŁOWACH

NIE TYLKO W TYM MIESIĄCU

ALE ZAWSZE!!! 

                



 WYBORY UCZNIA Z KLASĄ

REGULAMIN WYBORU UCZNIA Z KLASĄ 

W związku z obchodami Dnia  Życzliwości ogłaszamy konkurs na najbardziej 

uprzejmego i kulturalnego ucznia lub uczennicę w każdej klasie.

 W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I-III..  Każda klasa do końca 

listopada wybiera  najbardziej uprzejmego kolegę lub koleżankę  swojej klasy 

według poniższych kryteriów. W  grudniu na apelu wyróżnionym uczniom 

wręczone zostaną ordery życzliwości.

 Wybrany uczeń powinien spełniać poniższe wymagania

 Jest kulturalny. 

  Pozytywnie nastawiony do świata i innych ludzi. 

  Często się uśmiecha.

 Szanuje innych, nie naruszaj ich godności, kieruj się ich dobrem.  

 Używa„magicznych słów”: proszę, dziękuje przepraszam itp. 

  Nie używa brzydkich i wulgarnych słów. 

 Spokojnie i rozważnie rozstrzyga konflikty. 

 Zawsze, bezinteresownie śpieszy innym z pomocą. 

  Dba o miłą atmosferę w klasie.

  Zwraca się z szacunkiem do osób starszych. 

  Pamięta o uprzejmości na co dzień. 

 Dzieli się życzliwością z innymi. 

 





https://slideplayer.pl/slide/



Konkurs na hasło promujące dobre słowo na co dzień został
rozstrzygnięty. A oto zwycięskie prace:

1.miejsce Paulina Gulcz z klasy 3d

2. miejsce Amelia Kreja z klasy 2c

3.miejsce Małgorzata Kocur z klasy 3d



Droga do niepodległości
 Gdy w 1914 roku rozpoczęła się pierwsza wojna światowa, dla Polaków pojawiła

się nadzieja na odzyskanie niepodległości. Po raz pierwszy od ponad 100 lat nasi

zaborcy walczyli przeciwko sobie. Z jednej strony Niemcy i Austria, a z drugiej Rosja.

Mimo że wojna bardzo zniszczyła polskie ziemie i przyniosła śmierć wielu Polakom,

to  jednak  okazała  się  wydarzeniem  przełomowym.  Po  123  latach  niewoli

Rzeczpospolita Polska znów była wolna. 11 listopada zakończyła się pierwsza wojna

światowa. 

(Źródło-Kocham Polskę J.J.Szarkowie)                 

Kto to jest patriota?

Patriota to ktoś, kto bardzo kocha swoją ojczyznę. Zawsze pamięta, że jest Polakiem.

Jest gotowy wiele poświecić, wiele oddać za swój kraj. Dba o polską mowę,  czyli    stara

się mówić    ładnie i poprawnie.

Trzy Symbole Narodowe
Każde państwo ma symbole

Flagę, godło, hymn
Po tym dziecko rozpoznaje
Narodowość w kraju swym

Hymnem Polski jest Mazurek
Pan Wybicki pisał go

Gdy na włoskiej obcej ziemi
Walczyć o nasz kraj tam szło

Flaga Polski z dawien dawna
Dwa kolory ma

Biel u góry, czerwień pod nią
Każdy to już zna



Godło Polski orzeł biały
Wokół tło czerwone
Na głowie korona

Skrzydła rozłożone

Każdy Polak od małego
Zna te trzy symbole

Wie, że polskiej ziemi
One przeznaczone

Biel oznacza czystość
Czerwień znakiem męstwa
Wiele Polska wycierpiała

Nim doszła do zwycięstwa

Agata Dziechciarczyk

Pokoloruj obrazek przedstawiający 



Odpowiadając  na  zaproszenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  oraz  Rady

Dzieci  i  Młodzieży  uczniowie  oraz  nauczyciele  naszej  szkoły   odśpiewali

4-zwrotkowy  hymn  narodowy  w  piątek,  8  listopada  o  symbolicznej  godzinie

11.11. Przedsięwzięcie to było kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy "Rekord dla

Niepodległej", w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z blisko 24 tysięcy

placówek w kraju i za granicą. Uroczysty nastroju w budynku dopełniły piękne

okolicznościowe gazetki umieszczone na korytarzach oraz w salach lekcyjnych. 

  W  ostatnich  dniach

października  2019  roku

w  naszej  szkole  odbył  się

Szkolny  Konkurs  Piosenki

Żołnierskiej.

I miejsce zajęła Agata Kowalewska z kl. Ig,

II miejsce Malwina Wenta z kl. Ig,

III miejsce zespół z kl. IIId i zespół z kl. IIe.

Laureaci będą reprezentować szkołę w Gminnym Festiwalu 
Piosenki Żołnierskiej, który odbędzie się w  20 listopada



Apel z okazji 101 rocznicy odzyskania
niepodległości

Z  okazji  Narodowego  Święta

Niepodległości  dnia  8  listopada

oddział III a zaprezentował występ

słowno  -  muzyczny.  Uczniowie

starali  się  przekazać  treści

patriotyczne  w  sposób  obrazowy

tak,  by  był  on  zrozumiały  dla

wszystkich. W rolę zaborców: Prus,

Austrii  i  Rosji  wcieliły  się  wiedźmy,  które  najpierw  rzuciły  na  Polskę  czary,

a  następnie  pojmały  ją,  by  zniknęła  z  mapy świata.  Dzielni  żołnierze  broniący

naszej wolności, uwolnili ją z rąk najeźdźców. Uczniowie zwrócili również uwagę

na rolę i tematykę gier komputerowych, w których często zabija się wroga. Należy

pamiętać, że wojna to bardzo poważna sprawa. Nie walczy się bez powodu, nie bez

powodu  ma  się  wrogów.  Całość  występu  została  wzbogacona  wierszami

i  piosenkami  tematycznie  nawiązującymi  do  wolności  naszego  kraju  i  radości

z bycia Polakiem. 

 Andrzejki i Katarzynki
Andrzejki to wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc

z  29  na  30  listopada.  Według  dawnych wierzeń  ta  noc  miała  magiczną  moc,

uchylającą wrota do nieznanej przyszłości.  

Dawniej  tego wieczoru wróżyły sobie tylko panny, kawalerowie zaś bawili się

w podobny sposób w przeddzień św. Katarzyny - czyli Katarzynki. 



LANIE WOSKU

Najpopularniejsze jest  oczywiście lanie wosku. Do całej
zabawy potrzebna jest miska z wodą, klucz z dużą dziurką i
wosk ze świeczki. Jednak pamiętajcie,  że tę wróżbę można
wykonywać  TYLKO  W  OBECNOŚCI  DOROSŁYCH!
Rozgrzany  wosk  jest  gorący,  a  od  świeczki  coś  może  się
zapalić! Wosk wlany przez dziurkę do miski ułoży się w jakiś
kształt.  Poczekajcie  aż  zaschnie  i  wyjmijcie  go  z  wody.

Zapalcie teraz lampkę i rzućcie światło na ścianę. Wasz wosk trzymajcie tak, aby
na ścianę padał cień. spróbujcie z niego odgadnąć co wam wyszło? Może jakaś
postać, zwierzę albo rzecz? To jest właśnie wasza wróżba! 

SERDUSZKO
Na papierze technicznym albo brystolu trzeba narysować
dwa duże serca i  wyciąć je.  Papier  musi  być sztywny,
żeby  potem  nam  się  nie  podarł.  Serca  malujemy  na
czerwono, najlepiej farbką. Na jednym piszemy imiona
dziewczyn,  jak  najwięcej  imion,  nowe,  starsze,
zagraniczne.  Na  drugim  piszemy  imiona  chłopców.
Podczas  wróżenia  dajemy po  kolei  wszystkim pinezkę.
Dziewczynkom  pokazujemy  serce  z  imionami

chłopaków, ale odwracamy je tak, aby nie było widać
imion.  Trzymamy  serce  w  powietrzu,  napisami  do
siebie. Każdy musi wbić pinezkę w jakąś część serca.
My  sprawdzamy  w  jakie  imię  trafiono  albo  koło
którego  było  najbliżej  i  informujemy  o  tym
wszystkich.  Trafione  imię  jest  imieniem  przyszłej
żony lub męża

KLEKS
Do tej wróżby potrzebna jest kartka papieru. Trzeba
ją złożyć na pół, a potem rozłożyć, żeby dobrze było

widać miejsce zgięcia. Musimy zdobyć też trochę atramentu albo gęstej farby. Na
środku kartki, tam gdzie idzie zgięcie robimy kleksa czyli plamę. Kartkę z plamą
składamy mocno i dociskamy. dzięki temu kształt się odbije na dwóch połowach.
Rozkładamy kartkę i obserwujemy kształt.  Co     z niego wyszło? Co to może
znaczyć na przyszłość? 



KARTECZKI
Sprawa jest  bardzo  prosta.  Na  małych  karteczkach

piszemy różne wróżby. Mogą być śmieszne, ale nie wolno
pisać  rzeczy  złośliwych  ani  brzydkich!  Karteczki
wrzucamy razem do woreczka albo miski. Kartek musi być
tyle,  ilu  uczestników  zabawy.  Każdy  losuje  po  jednej
karteczce - to jego wróżba. Propozycje napisów: Niebawem
poznasz pięknego blondyna. W czwartek spotka cię szczęście.

BUTY
Zabawa  z  butami  jest  bardzo  śmieszna.  Każdy
z  uczestników  zdejmuje  lewego  buta.  Buty  trzeba
ustawiać  od  samej  ściany  w stronę  drzwi  w  prostej
linii.  Buty  muszą się  dotykać  czubek  do  pięty.  Gdy
buty się skończą przekładamy te z końca na początek
w  taki  sposób,  że  sznur  posuwa  się  naprzód.
Właściciel tego buta, który jako pierwszy przekroczy
próg najszybciej ze wszystkich weźmie ślub! 

 (źródło www.czasdzieci.pl)



Pluszowy miś  to  jeden  z  nieodłącznych elementów dzieciństwa -  bo przecież

każdy  z  nas  miał  kiedyś  takiego  "pluszaka".  Pluszowy  miś  ma  już  ponad  sto  lat

(pierwsza tego typu maskotka powstała w 1902 r.), więc nie dziwi nas, że zabawka ta

doczekała  się  swojego  święta.  I  tak Dzień  Pluszowego  Misia obchodzony  jest  25

listopada. (źródło superkid i supercoloring.com)



Misiowe lekturki:  POLECAMY

Julia Boehme „Trzyminutowe opowiadania o misiach”

Michael Bond – seria o Misiu Paddingtonie

Joanna Chmielewska „Pafnucy: opowieści o dobrym niedźwiedziu”

Honorata Chróścielewska „Pożegnanie z misiem”

”Cyrkowe sztuczki Gumisiów”

Disney „Mój brat niedźwiedź”

Czesław Janczarski – seria o Misiu Uszatku

Janosch „Ach, jak cudowna jest Panama”

Rudyard Kipling „Księga dżungli”

Gosta Knutsson „Nalle, wesoły niedźwiadek”

Aleksander Alan Milne „Kubuś Puchatek”; „Chatka Puchatka”

Janina Porazińska „Pamiętnik Czarnego Noska”

Ewa Szelburg-Zarembina „Przygoda Misia”

Anna Szymanowska „Przygody misia Guziczka”

Bogusław Zeman „Opowieści misia Tulisia: bajki dla chorusków i nie tylko…”



.

Polecamy serię książek o przygodach detektywów
Lassego i Mai 

„Ktoś kradnie diamenty ze sklepu

jubilerskiego. Codziennie ginie jeden. 

Wszystko wskazuje na to, że złodziejem 

musi być ktoś z personelu. Policja jest 

bezradna. Sprawa zostaje powierzona 

młodym detektywom Lassemu i Mai.”

Czy uda się im rozwiązać ta zagadkę?

Kto okaże się złodziejem? 

Przeczytajcie o tym.

Inne książki z tej serii np:

W Tajemnicy hotelu z hotelu znika bardzo cenny pies należący do 
rodziny odwiedzającej Valleby.

W Tajemnicy cyrku ktoś okrada widzów podczas pokazów cyrkowych.

W Tajemnicy biblioteki z biblioteki giną cenne książki, pomimo tego że 
miały zabezpieczenia przeciw kradzieży.



W Tajemnicy miłości podczas festiwalu miłości nagle gasną światła, 
podium się załamuje, a zebrane pieniądze znikają.

  i inne.........sprawdź w naszej bibliotece.
Wypożycz i przeczytaj. 

    www. zakamarki.pl

 REDAKCJA
      Zespół redakcyjny: Uczniowie pod opieką 

p. Anny Sulik-Wysieckiej i Katarzyny Chmury
przy współpracy z  biblioteką szkolną


