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Dziś w numerze:  

DDnnii  BBiibblliiootteekkii  SSzzkkoollnneejj 

Ślubowanie klas pierwszych     

CChhwwiillaa  zzaadduummyy  ––  WWsszzyyssttkkiicchh  ŚŚwwiięęttyycchh          KKaalleennddaarriiuumm 

Andrzejki 

       Andrzejkowe wró by… 

ŚŚmmiieecchh  ttoo  zzddrroowwiiee 
Nasza twórczość – kącik literacki 

 

Happy Halloween         Różności 

 

Ślubowanie klas pierwszych    Weronika Przybyłek

26 października o godzinie 11.0000 

odbyło się w naszej szkole ślubowanie klas 

pierwszych. Do grona uczniów naszej szkoły 

dołączyli: Weronika Bruszewska, Łukasz 

Dąbrowski, Ola Korenkiewicz, Karina Kumar,  

Klaudia Roszczewska, Paweł Śliwowski, Kry-

stian Zdanowicz. 

Najpierw swoich młodszych kolegów 

przywitali uczniowie klas starszych, następ-

nie wszyscy obejrzeliśmy część artystyczną, 

przygotowaną przez pierwszoklasistów.  
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Oprócz wierszy i piosenek, uczniowie 

wykonali specjalnie przygotowany na ten 

dzień taniec. Zaraz potem nastąpił najważ-

niejszy moment – Pani Dyrektor pasowała 

pierwszaków na uczniów naszej szkoły.  

 Niewątpliwie najzabawniejszą częścią 

ślubowania były otrzęsiny, które przepro-

wadziły starsze klasy. Każdy świeżo upie-

czony pierwszoklasista musiał odpowiedzieć 

na pytana dotyczące naszej szkoły. Zgodnie z 

tradycją nowi uczniowie musieli także wypić 

sok z cytryny (szeroko się przy tym uśmie-

chając), przejść przez ciemny tunel i dzielnie 

przetrwać spotkanie ze szkolną maczugą.  

Każdy doskonale poradził sobie z zadaniami. 

Następnie 

klasa 

pierwsza, 

razem z 

wycho-

wawczynią 

i rodzicami, 

udała się do 

swojej sali 

na poczęstunek. Do domu maluchy wróciły 

już uśmiechnięte i wesołe.   
            

  

DDnnii  BBiibblliiootteekkii  SSzzkkoollnneejj                  

  

W dniach 25-31.11.2012 r. obchodziliśmy w 

naszej szkole Dni Biblioteki Szkolnej. Każdy, 

kto w tym terminie odwiedził bibliotekę szkol-

ną i wypożyczył książkę, mógł liczyć na coś 

słodkiego.  Zorganizowane zostały też konkur-

sy na najładniejszą okładkę i zakładkę do 

książki, najciekawszą reklamę biblioteki szkol-

nej (forma i technika dowolna) oraz turniej „W 

bibliotece  wiem wszystko”. 

 Największym powodzeniem cieszył się 

turniej, w którym liczył się refleks oraz umie-

jętność korzystania ze słowników i encyklope-

dii. Wzięło w nim udział 14 uczniów. A oto 

wyniki: 

I miejce – Krzysztof Dąbrowski (12 p.) 

II miejsce – Michalina Storonowicz i Kamil 

Żemierowski (6p.) 

III miejsce – Justyna Dąbrowska (5p.) 

 

Nagrody pocieszenia: Weronika Przyby-

łek(4p.), Dominika Wojtecka (3p.), Agata Śli-

wowska (3p.), Anna Kotyńska (2p.) 

 

GRATULUJEMY! 

 

Zwycięzców konkursów plastycznych 

poznamy już wkrótce.

      

CChhwwiillaa  zzaadduummyy  ––  WWsszzyyssttkkiicchh  ŚŚwwiięęttyycchh        

W Polsce 1 i 2 listopada wszystkie 

cmentarze odwiedzają niezliczone rzesze ludzi, 

aby przynajmniej zatrzymać się przy grobach 

swoich bliskich. W tych dniach na grobach 

płoną znicze.  

Obyczaj polski nakazuje bowiem zapa-

lić światło także na mogiłach zapomnianych, 

opuszczonych, takich, 

których nie odwiedza już 

nikt bliski. Obchody za-

duszne są bardzo stare. 

W Polsce wywodzą się 
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one z uroczystości zadusznych odprawianych 

przez naszych przodków, zwanych Dziadami. 

Podczas dziadów przywoływano duchy, od-

prawiano mszę świętą i przygotowywano stra-

wę dla zbłąkanych dusz. W pobliżu cmentarzy, 

przy rozstajnych drogach rozpalano wielkie 

ogniska, by dusze mogły się przy nich ogrzać. 

Dziś wszystkie te praktyki odeszły w prze-

szłość. Dawne zwyczaje zastąpiły obrzędy ko-

ścielne.. Jednak zostało to, co najważniejsze 

pamięć o zmarłych i modlitwa w ich intencji.  

  

KKaalleennddaarriiuumm            AAggaattaa  ŚŚlliiwwoowwsskkaa  

1 listopada  - Wszystkich Świętych 

2 listopada - Za-

duszki 

3 listopada 

1867r. - urodziła 

się Maria Skłodo-

wska-Curie, chemicz-

ka i fizyczka, badacz-

ka promieniotwórczo-

ści, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla 

4-10 listopada - Światowy Tydzień Prze-

strzeni Kosmicznej 

9 listopada - Światowy Dzień Jakości 

11 listopada - Święto Niepodległości 

12 listopada – Dzień Drwala 

14 listopada 1972r. – urodziła się polska 

wokalistka i aktorka Edyta Górniak 

16 listopada - Międzynarodowy Dzień To-

lerancji 

17 listopada - Dzień Studenta  

21 listopada - Światowy Dzień Telewizji, 

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień   

22 listopada - zmarł Clive Staples Lewis, 

brytyjski pisarz, autor m.in. cyklu „Opowieści z 

Narnii”  

24 listopada - Katarzynki, tego dnia urodził 

się Carlo Lorenzini, znany jako Carlo Collodi, 

włoski pisarz, twórca „Pinokia”. 

25 listopada  - Światowy Dzień Pluszowe-

go Misia 

27 listopada 1967r. - wyprodukowano 

pierwszy seryjny egzemplarz samochodu Fiat 

125p (tzw. „duży fiat”) 

29 listopada - Dzień bez Kupowania 

30 listopada - Andrzejki; tego dnia urodził 

się Mark Twain, autor m.in. „Przygód Tomka 

Sawyera” 

    

 

Andrzejki      Łukasz Wojtecki  

 

Wigilia świętego Andrzeja - 29 listopada - 

zwana jest inaczej andrzejkami, andrzejówka-

mi, jędrzejówkami i od wieków jest dniem 

wróżb dziewczęcych dotyczących miłości i 

małżeństwa. Pierwsze wzmianki o tym zwycza-

ju pochodzą z 1557r.  

 Dzień św. Andrzeja przypada na prze-

łomie starego i nowego roku liturgicznego i 

obrzędowego. Pomysłowość wróżb była nie-

wyczerpana. Dziewczyny modliły się do św. 

Andrzeja i różnymi 

sposobami starały się 

poznać imię przyszłego 

męża, jego zwód, wy-

gląd, charakter oraz 

swoje szanse na odwza-

jemnioną miłość i mał-

żeństwo. Gdy szły mo-
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gły zobaczyć sen o ukochanym. Aby we śnie 

nie pojawił się zły duch należało natrzeć 

czosnkiem klamki, progi i parapety okienne. W 

czasach późniejszych w dzień świętego An-

drzeja rano, tuż po przebudzeniu, dziewczyny 

losowały karteczki z imionami męskimi, które 

wieczorem ukryły pod poduszką, aby dowie-

dzieć się, jakie imię będzie nosił przyszły mąż. 

Także zwierzęta pomagały dziewczętom w ich 

wróżbach. Szczekający pies np. wróżył, z któ-

rej strony nadejdzie narzeczony. Jedną z naj-

bardziej znanych wróżb było lanie roztopione-

go wosku lub ciekłego ołowiu na wodę. Bardzo 

popularną wróżbą było też losowanie przed-

miotów ukrytych pod odwróconymi do góry 

dnem miseczkami lub talerzami. Pierścionek 

lub wstążka wróżyły małżeństwo, różaniec lub 

modlitewnik – stan zakonny, listek – staropa-

nieństwo.  

 W przeszłości wróżby andrzejkowe 

traktowane były bardzo poważnie i uczestni-

czyły w nich tylko dziewczęta - panny na wy-

daniu. Dzisiaj natomiast chłopcy z dziewczę-

tami spotykają się razem, bawią się i wróżą 

sobie wspólnie.  

   

Na podstawie książki B. Ogrodowskiej „Polskie zwycza-

je i obrzędy”  

 

 

Andrzejkowe wró by…   Dominika Wojtecka  

 

Lanie wosku  - wosk z roztopionej świecy 

należy przelać przez ucho od kucza do wody. 

Powstałe w ten sposób figurki wróżą nam różne 

losy. I tak np.: 

oznacza to przypływ sił życiowych i 

poprawa zdrowia. 

 – wielka popularność, gotówka i 

szczęście. 

 – symbol ożywienia, odnowy relacji z 

kimś bliskim. 

 – kłótnie, spory. 

 – pozytywne odkrycie. 

 – oiągnięcie zamierzonych celów. 

Miseczki – podowrócona do góry dnem 

miseczką należy położyć modlitewnik, 

wstążeczkę, pierścionek (obrączkę) i listek w 

ten sposób, by osoba, której się wróży, nie 

widziała, co się znajduje pod miseczkami. 

Wylosowany predmiot oznacza: 

zamążpójście 

staropanieństwo 

miłość 

stan zakonny 

 

 

Lustro - tylko da odważnych! Weź jabłko i 

usiądź w nocy przed lustrem. Postaw pzed nim 

zapaloną świecę. Wbij jabłko na nóż i weź go 

w lewa rękę. Wpatruj się pilnie w taflę lustra. 

Prawą ręką czesz włosy. Ten, który pochyli się, 

by wziąć jabłko, będzie twoim mężem! 

 

Buciki – ściągnij but z lewej nogi. Rzuć go 

przez ramię. Jeśli 

but upadnie no-

skiem w stronę 

drzwi, znaczy to, 

że szybko wyj-

dziesz za mąż. 
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HHAALLLLOOWWEEEENN      JJuussttyynnaa  DDąąbbrroowwsskkaa    
 

Halloween to zwyczaj związany z ma-

skaradą i odnoszący się do święta zmarłych, 

obchodzony w wielu krajach nocą 31 paź-

dziernika, czyli przed dniem Wszystkich 

Świętych. 

Halloween wywodzi się z celtyckiego 

obrządku Samhain. Ponad 2 tysiące lat temu w 

ten dzień żegnano lato, witano zimę oraz ob-

chodzono święto zmarłych. Celtowie wierzyli, 

iż w dzień Samhain zacierała się granica mię-

dzy zaświatami a światem ludzi żyjących, zaś 

duchom, łatwiej było się przedostać do świata 

żywych. Duchy przodków czczono i zaprasza-

no do domów, złe duchy zaś odstraszano. Sądzi 

się, iż właśnie z potrzeby odstraszania złych 

duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się 

w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania 

masek. Ważnym elementem obchodów Samha-

in było również palenie ognisk. 

Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję 

do Ameryki Północnej w XIX wieku. W dru-

giej połowie XX wieku święto trafiło do za-

chodniej Europy. Halloween w Polsce pojawiło 

się pod koniec lat 90. W Irlandii dzień ten jest 

nawet świętem państwowym! 

  

  
Zabawy na Halloween 

Zabawa z miotłą 

Propozycja dla najmłodszych uczestników hal-

loweenowej imprezy. Dzieci ustawiają się w 

kole i w rytm muzyki przekazują sobie miotłę z 

rąk do rąk. Kiedy muzyka cichnie, osoba w 

której rękach znajduje się miotła, wchodzi do 

środka koła. 

Zgadnij, kim jesteś 

Każdy gość, który przybywa na halloweenowe 

przyjęcie, ma przypinaną do pleców kartkę z 

obrazkiem lub nazwą przedstawiającą konkret-

ną postać, 

np.: Ducha, 

Wampira, 

Drakulę, 

Frankenste-

ina itd. Gość 

w odpowied-

nim czasie 

musi odgadnąć, kim jest. Aby mu się to udało, 

może zadawać pytania pozostałym gościom 

(odnośnie owej postaci), a ci mogą odpowiadać 

tylko słowami "tak" lub "nie". Jeśli gość zgad-

nie, kim jest - otrzymuje słoik łakoci. 

Mumia 

Ta zabawa nie obędzie się bez użycia papieru 

toaletowego (najlepszy będzie zwykły, szary 

papier w rolkach). Uczestnicy dobierają się w 

pary i każda z nich otrzymuje jedną rolkę pa-

pieru. Jedna osoba z pary jest mumią; druga 

zawija mumię w papier. Para, która zrobi to 

najszybciej, wygrywa. 

 

Orzechy w ognisku 

Podczas Halloween można też wróżyć. Bardzo 

popularną wróżbą jest wrzucanie orzechów 

włoskich do ogniska. Jeśli pękną z hukiem, 

uczestnika zabawy czeka spełniona miłość. 
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ŚŚmmiieecchh  ttoo  zzddrroowwiiee            AAnnnnaa  KKoottyyńńsskkaa    

 

- 1- 

- Tatusiu, jak nazywa się najdłuższa rzeka na 

świecie? 

- Nie wiem, synku. 

- A jak nazywa się najwyższy szczyt na świe-

cie? 

- Nie wiem, synku. 

- A jak nazywa się największy wodospad na 

świecie? 

- Nie wiem, synku. 

- Tatusiu, czy ja cię zadręczam pytaniami? 

- Ależ skąd! Pytając wiele się nauczysz. 

 

 

 

- 2- 

Blondynki grają w karty. Nagle jedna rzuca asa 

na stół i woła: 

- Szach-mat! 

- Ależ Zuzka – mówi druga – przecież nie gra-

my w ping-ponga! 

-3- 

Lekcja polskiego. Nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz „chętnie” w zdaniu: 

„Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wa-

kacjach”? 

Zgłasza się Jaś: 

- Kłamstwem, proszę pani. 

-4- 

Idzie blondynka przez miasto i płacze. Nagle 

zaczepia ją nieznajomy facet i pyta: 

- Czemu płaczesz? 

- Bo mówią, że blondynki są najgłupsze na 

świecie. 

Facet, chcąc udowodnić blondynce, że wcale 

tak nie jest, zaczepia brunetkę i mówi: 

- Idź, zobacz czy cię w domu nie ma. 

Brunetka pobiegła. Blondynka stoi i się śmieje. 

- He, He - ja bym  zadzwoniła! 

 

Nasza twórczość – kącik literacki        
 W tym numerze zamieszczamy pierwszą część opowieści o Wrednym Lokatorze. Czy ktoś ma 

ochotę dopisać ciąg dalszy…?           

                                                                                                 

O Panu Kowalskim 

 i Jego Wrednym Lokatorze  

  
Na ulicy Składowej 16 mieszka pan 

Kowalski. Niestety nie mieszka sam - połowę 

jego mieszkania zajmuje Wredny Lokator. Tak 

naprawdę nazywa się on Zenon Nowak, ale 

mieszkańcy bloku nazwali go „Wrednym Loka-

torem”, ponieważ sam sobie na to zasłużył.  

 We wtorek Jan Kowalski jak zwykle 

pojechał do swojej dobrze płatnej pracy. Pan 

Zenon został w mieszkaniu  -  niestety. Wredny 

Lokator postanowił zrobić Kowalskiemu panie. 

Oczywiście najpierw, zamiast proszku do pra-

nia, umyślnie wlał do pralki płyn do zmywania 
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naczyń. Wkrótce, czego można się było spo-

dziewać, całe mieszkanie zostało zalane pianą. 

Kiedy pan Jan wrócił, miał pełne ręce roboty, 

bo musiał posprzątać całe mieszkanie. Na 

szczęście woda nie przedostała się do sąsiadów. 

Pralki niestety nie uratowano. Pan Kowalski, 

domyślał się, że jest to sprawka Nowaka. Nie 

miał na to jednak żadnych dowodów i musiał 

kupić nową pralkę.  

     ,,Dobrze, że już piątek''- pomyślał pan Jan. – 

„Nie muszę chodzić do pracy i mogę pilnować 

Nowaka”.  

- Och, dzień dobry panie Janeczku! – Kowalski 

usłyszał z balkonu głos sąsiadki, pani Kwiat-

kowskiej - Słyszałam, że mieliście małą po-

wódź w mieszkaniu. No, to pewnie znów ten 

Zenuś! Skąd on bierze te pomysły? Już najwyż-

sza pora go tego oduczyć! 

„Już ja go oduczę” – pomyślał pan Kowalski… 

 

   Michalina Storonowicz                                                                                                                                                                                          

 

Czekamy na Wasze pomysły, dotyczące dalszych losów pana Kowalskiego. Umieścimy je w nu-

merze grudniowym. 

  
 

Każda prawidłowa odpowiedź to jeden 

punkt. Gdy odpowiesz na wszystkie pytania, zsu-

muj zdobyte przez siebie punkty i sprawdź, jaki 

stopień inteligencji osiągnąłeś. Pamiętaj, że jest to 

test „z przymrużeniem oka”  Rozwiązania podane 

są na ostatniej stronie gazetki. Powodzenia! 

 

1. Kto zabił Kaina?  

2.  Jak się witają papieże?  

3. Kiedy w pokoju jesteś bez głowy?  

4. Które koło w samochodzie się nie 

kreci?  

5.  Leszcz o długości 50 cm, głowa 10 

cm a tułów połowa głowy. Ile waży kilo 

leszcza?  

6. W pokoju jest świeca i lampa nafto-

wa, co zapalisz najpierw?  

7.  Jesteś pilotem samolotu. W War-

szawie wsiadło 10 pasażerów, w Katowicach 

wsiadło 7 a wysiadło 2. Ile lat ma pilot? 

8. Mówi się rękami czy ręcami?  

9. Pasterz miał 20 owiec, wszystkie 

oprócz 9 odeszły. Ile owiec zostało?  

10. Mówi się dwuletnie ciele czy cieląt-

ko?  

11. Mam 10 palców w dwóch rękach, ile 

będę miał w 10 rękach?  

 

 

12.  Z samolotu wyleciało trzech spado-

chroniarzy, jeden miał 1 spadochron, drugi 2 

a trzeci 3. Kto był pierwszy na ziemi?  

13. Który z polskich królów wstawał w 

czwartek głową do góry?  

14. Jakie zwierzę zabrał Mojżesz na ar-

kę?  

15. Baran stoi na granicy Polski i Nie-

miec. Czyje będzie mleko?  

16. Na dachu było 10 gołębi. Jednego 

zabito, ile zostało?  

17. Co znaczy gdy o 8:00  twój zegarek 

wskazuje 20:00?  

18.  O którym z miast można powie-

dzieć, że się często chowa?  

19.  Który miesiąc ma 28 dni?  

20.  Gdzie się znajdują rzeki bez wody?  

21. Co robi kogut  gdy podniesie jedną 

nogę? 

Ilość dobrych odpowiedzi: 20-21 geniusz 18-19 

bardzo inteligentny 15-17 inteligentny 12-14 nie-

co mniej inteligentny8-11 głupek 5-7 głupek na 

100%  0-4  jednostka niezdolna do samodzielnego 

myślenia i życia
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DO YOU SPEAK ENGLISH?   

                   Michalina Storonowicz 

 

 

 

 

 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.     

 

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

 

6.   

 

 

7.   

 

 

 

8.   

 

 

 

9.  

 

1     

2     

3      

4       

5       

6     

  7     

8      

9       
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SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA  Krzysztof Dąbrowski 

 

 

 Oto piosenki, które zdobyły najwięcej głosów. Na najbliższej dyskotece to one będą puszczane najczę-

ściej.  

 

1. Psy - Gangnam Style (13 GŁOSÓW) 

2. Weekend – Ona tańczy dla 

mnie (5 GŁOSÓW) 

3. Lana Del Rey -  Summertime (3 GŁOSY) 
4. LMFAO – Sorry for party rockering  

5. Vizza & V-project  –BMA 

6. Shine –Ejże, ejże 

7. Michael Telo- Nossa 

 

Głosujcie na swoje ulubione piosenki! 
 

Coś z niczego
 

W tym miesiącu napiszemy Wam, jak zro-

bić ramkę na zdjęcia.   

Potrzebujesz: 

6 patyczków po lodach,  

klej do drewna,  

nożyczki,  

1 puszkę,  

10 nakrętek od butelek,  

1 bombkę,  

zdjęcie i karton. 

Sposób wykonania: 

Weź cztery patyczki i posmaruj je klejem. Potem 

połącz ich rogi. Dwa patyczki przetnij na pół - zro-

bisz z nich nóżki. Wytnij z puszki cztery trójkąty i 

załóż na wszystkie boki. Przyklej nakrętki i ozdób 

wg własnego pomysłu. 

 



 

 

 

 

 

Odpowiedzi do psychozabawy

1. Nikt, Kain zabił Abla. 2. Jest tylko jeden papież. 3. Gdy patrzysz przez okno . 4. Zapasowe. 5. Kilogram. 6. Zapałkę. 7. Tyle co 

ty. 8. Mówi się ustami.  9. Dziewięć owiec.  10. 2 letnie cielę to już krowa.  11. 50.  12. Adam i Ewa.  13. Każdy.  14. Mojżesz 

nie miał arki.  15. Baran nie daje mleka.  16. Jeden (zabity) bo reszta uciekła.   17. Jest popsuty.  18. Częstochowa.  19. Każdy.  

20. Na mapie.  21. Stoi na drugiej.  
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