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Dnia 15 października 2014r. w hali sportowej odbyła się ważna 

uroczystość, a mianowicie - pasowanie 

pierwszaków na uczniów naszej szkoły. 

Imprezę poprowadzili pani Karolina 

Machutta – Gałązka i pan Andrzej 

Chojnacki.  

Król i Królowa, w których 

wcielili się nasi nauczyciele, 

przeprowadzili dla dzieci liczne 

konkurencje oraz zadania. 

Pierwszoklasiści  recytowali 

wierszyki, śpiewali, biegali  

i rozwiązywali zagadki, by dowieść,  

że zasługują na miano prawdziwych 

uczniów. Wszyscy spisali się na medal!  

Później pani dyrektor Krystyna 

Lewandowska dokonała aktu 

pasowania sześciolatków  

i siedmiolatków na prawdziwych 

uczniów naszej szkoły. Następnie 

każdy uczeń otrzymał dyplom  

i pozostawił odcisk swojego palca  

w kronice szkolnej.  

Na  koniec dzieci udały się  

na słodki, klasowy poczęstunek. Na ich 

twarzach gościły promienne uśmiechy.  
 

Opracowała Aleksandra Cisek z kl. 6b 
 
 



 

 

Czy wiecie, skąd się wzięły nazwy jesiennych miesięcy? Otóż słowo 

październik pochodzi od wyrazu paździerz, oznaczającego 

odpadki – zdrewniałe części łodyg. Niegdyś  

w październiku pracowano przy obróbce lnu i konopi. 

Podczas ich zgniatania odpadały paździerze właśnie.  

W odległej przeszłości dziesiąty w roku miesiąc 

nazywano też czasem winnikiem, gdyż w tym okresie 

zaczynało się winobranie. Z kolei nazwa jedenastego 

miesiąca – listopada nawiązuje do liści opadających  

z drzew. Dawniej słowo list nazywał to, co dziś znamy pod mianem liść. 

 

Zielony barwnik liści powstaje w wyniku działania promieni 

słonecznych. Kiedy zbliża się zima, słońce świeci krócej i słabiej. 

Wówczas uaktywniają się inne barwniki, barwiące liście na żółto, 

czerwono, pomarańczowo. 

 

Czy zastanawialiście się, dlaczego drzewa zrzucają liście?  Drzewa 

zrzucają liście, aby zimą nie stracić przez nie wody. Sygnałem  

do przeprowadzenia tej „operacji” jest dla nich krótszy dzień. 

Wówczas między liściem a gałązką drzewa tworzy się przegroda, 

która sprawia, że do liścia przestaje dopływać woda. Liść usycha  

i przy podmuchu wiatru odpada od gałęzi. 

 
Główną przyczyną odlotu ptaków do ciepłych krajów jest coraz 

krótszy dzień oraz brak możliwości zdobycia pokarmu. Owady czy 

pająki, którymi żywi się wiele ptaków, na czas zimy skutecznie się 

ukrywają. Brakuje także nasion i owoców.  
 

Zebrały i opracowały Ada Chojnacka i Kasia Ostapiuk z kl.6b 
 



 
 

 

Tylko jedno może unicestwić marzenie - strach  
przed porażką 

 

Każdy z nas ma marzenia. Niestety, 

niektóre z nich się nie spełniają, a wtedy 

zamiast serca mamy w piersi wielką dziurę 

utkaną z bólu, smutku i rozczarowania. 

Zranieni przez los, próbujemy zrozumieć, 

dlaczego nasze marzenia się nie spełniają. 

Czy tak ma być?  Dlaczego? 

Często, jeśli przeżyjemy taki zawód, 

rezygnujemy z pragnienia, o które tak 

dzielnie wcześniej walczyliśmy. To jest bardzo 

poważny błąd. Może, gdybyśmy spróbowali je 

spełnić po raz drugi (a jeśli trzeba - to trzeci  

i czwarty)  lub poszukali innej drogi, osiągnęlibyśmy nasz upragniony 

cel.  

W naszym życiu zdarzają się sytuacje, kiedy najbardziej 

zawodzimy się na sobie, zwłaszcza jeśli nie zdobędziemy tego, na co 

bardzo długo pracowaliśmy. W moim życiu nieraz zdarzyło się tak,  

że marzenie spełniło się w najmniej oczekiwanym momencie lub może 

nawet w nie do końca właściwym.  

 Życie płata nam różnego rodzaju figle, przez które możemy 

stracić chęci do realizacji swoich pragnień. To błędne myślenie. Kiedy 

czujemy, że nasze wysiłki nie mają sensu, że nie mamy już siły,  

by walczyć o nasze marzenia, oznacza to, moim zdaniem, tylko tyle,  

że zawładnęło nami lenistwo. Powinniśmy wtedy zrobić wszystko,  

by - wbrew losowi, zniechęceniu, apatii, nam samym-  znaleźć w sobie 

siłę, ale i odwagę, by pokonać trudności i nie zbaczać z drogi do celu.  



 

Musimy też zrozumieć i zaakceptować fakt, że ta droga nie musi być 

łatwa. Często będzie kręta, wyboista, prowadząca to w dół, to  

pod górę, ale może dzięki temu, jeśli już spełnimy swe marzenie, 

bardziej docenimy jego wartość. Nie zawsze warto wybierać ścieżki 

dobrze znane i często uczęszczane.  

Życie nie jest i nigdy nie będzie proste. Nikt nie zdoła 

przewidzieć tego,  co się stanie i jak dopełni się dany nam czas. Moja 

rada - nigdy nie oczekujmy za wiele, bo życie i tak uderzy w nas 

bólem i poczuciem zawodu. Trzeba się z tym liczyć i nie dać się 

zaskoczyć. Jednocześnie nie zapominajmy, że życie potrafi też 

zaskakiwać pozytywnie. Po burzy wychodzi słońce, a po ranach 

zadanych nam przez życie, to samo życie (czy los) oferuje nam kojący 

okład ze sprawiających nam przyjemność niespodzianek i chwil 

szczęścia - może w postaci 

prezentu materialnego, a może  

w postaci ukochanej osoby, która 

całkiem znienacka pojawia się  

w naszym życiu? Wierzcie mi, 

życiu nie brakuje pomysłów  

na wynagradzanie nam porażek, 

których, z jakichś powodów, 

musieliśmy doświadczyć.  

Nie zapominajcie też, że życie 

wymaga od nas zaangażowania, 

determinacji i nadziei.  Musimy 

pamiętać, że zawsze, nawet  

po wędrówce najciemniejszymi 

dolinami, czeka na nas szczyt, który jesteśmy w stanie zdobyć. 

Dlaczego marzenia nie zawsze się spełniają? Może dlatego,  

że od spełnionego marzenia ważniejsza jest droga, którą pokonaliśmy, 

by spróbować je osiągnąć. 
Maja Hulecka z kl.6b 

 



 
11 listopada to dla nas, Polaków, jedna  

z najważniejszych dat w kalendarzu. Wtedy 

właśnie obchodzimy Narodowe Święto 

Niepodległości. To właśnie 11-ego listopada 

1918r., po 123 latach zaboru, nasz kraj znów 

pojawił się na mapie Europy. Wspomnianego dnia  

słynny polski przywódca i działacz 

niepodległościowy Józef Piłsudski został 

Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a 

przebywające na naszych ziemiach oddziały obcych 

żołnierzy zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć 

cieszyć się swojego własnego domu – Polski, która przez 123 lata 

zawłaszczona była przez Rosję, Austrię i Prusy. 

     Polska mogłaby już nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie 

niezłomność wielu naszych przodków, którzy przelali krew  

za utraconą Ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych nieprzyjaciół, 

którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym narodem – naszą 

tożsamością, kulturą językiem, nie zdołano zabić ducha polskości. Ani 

Niemcom, ani Rosjanom nie udało się narzucić naszym rodakom swojej 

kultury i języka w ramach tzw. procesów germanizacji i rusyfikacji. 

Polacy odzyskując niepodległość po ponad 100 latach ,, niebytu”  - co 

jest fenomenem na skalę globalną – po raz kolejny udowodnili, że są 

jednym z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów 

świata. 

         Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo naszych przodków, 

którzy walczyli o naszą niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie 

mówilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy też demonstrować 

dumy z naszych narodowych symboli – flagi, hymnu oraz godła 

państwowego; a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy  

na przestrzeni wieków, zostałyby zapomniane. Polska mogłaby 

przestać istnieć. 
Zebrała i opracowała Maria  Kocioł z kl. 6b. 



 
 

 

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole 

odbył się uroczysty apel, przygotowany przez uczniów klasy 6b oraz 

nauczycielki historii. W tym dniu mogliśmy także za symboliczną 

złotówkę nabyć biało-czerwone kotyliony, przygotowane przez Mały 

Samorząd. 
 

 

 

 

 



 
 21 listopada obchodzony jest Światowy 

Dzień Życzliwości. Został on uchwalony  

w Stanach Zjednoczonych w 1973r.  

Święto to stanowi doskonałą okazję, aby 

szerzyć na świecie ideę pokoju i okazać 

sobie zwykłe, proste gesty życzliwości, 

o czym często zapominamy w natłoku 

codziennych zdarzeń. Dzień 

Życzliwości obchodzi się w 180 

krajach.  

  W tym roku nasza szkoła,  

z inicjatywy Małego Samorządu, 

przyłączyła się do obchodów tego święta. 

W radosnej atmosferze nasi uczniowie mogli 

napisać na karteczkach w kształcie liści 

pozdrowienia dla koleżanek, kolegów czy nauczycieli, a następnie 

umieścić je na drzewie, narysowanym na wielkim arkuszu papieru. 

Efekt był niesamowity! W kilka chwil drzewo zapełniło się 

„serdecznymi liśćmi” – karteczkami z życzeniami i wyrazami sympatii.  

W tym dniu – 21 listopada Mały Samorząd sprzedawał również Aniołki 
Życzliwości, wykonane przez rodziców i uczniów klas młodszych. 

Pieniążki z ich sprzedaży będą przeznaczone na nagrody  

w konkursach organizowanych przez MSU (Mały Samorząd 

Uczniowski).  Ponadto na drzwiach gabinetów lekcyjnych pojawiły się 

kartki z wierszykami oraz aforyzmami na temat życzliwości.  

 To był bardzo miły, pełen pozytywnych wrażeń dzień, 

przepełniony zabawą i śmiechem. Okazuje się, że niewiele trzeba, aby 

zobaczyć szczęście w oczach drugiego człowieka i wywołać uśmiech na 

jego twarzy. Starajmy się na co dzień być życzliwi i wrażliwi. 

Pomagajmy innym w potrzebie i rozweselajmy ich, gdy są smutni, 

przygnębieni. Pamiętajmy, że: 



 Jeśli usuwa się z życia miłość i życzliwość, usuwa się wszelką 
przyjemność. 

 Jeśli życzliwość jest szczera i nieobłudna, to jest 
niezwyciężona. 

 Małe radości i drobne gesty życzliwości są najpiękniejszymi 
iskierkami naszej codzienności. 

 Jest taka piękna kraina, gdzie dzień się uśmiechem zaczyna. 
Kiedy tak staniemy naprzeciwko siebie, Ty się uśmiechnij  
do mnie, a ja do Ciebie. 

 

Niech te słowa posłużą nam za drogowskazy w codziennym życiu. 
 

Zredagowały Dominika Mróz, Ola Cisek, Agata Hałas. 

 
 

26.11.2014r. w świetlicy szkolnej odbył się szkolny etap 

konkursu  recytatorskiego poezji religijnej Rozradowani słowem.  

W jury zasiedli: pan Jarosław Wróblewski, pani Elżbieta Pajewska 

oraz pani Katarzyna Lisowiec-Poręba.  

Najpierw zaprezentowały się klasy czwarte.  Wśród 

czwartoklasistów największe wrażenie na jury zrobiła recytacja 

Martyny Kamińskiej. II miejsce zajął Kamil Oleksiński, zaś  

na III miejscu uplasowała się Aleksandra Chudko. W klasach piątych  

I miejsce zajął Szymon Kuczkowski, a na II miejscu znalazły się dwie 

dziewczynki – Aleksandra Dąbrowska oraz Malwina Orłowska. Miejsca 

III –go nie przyznano. W klasach szóstych jury zwróciło uwagę  

na recytację  Dominiki Knap, która stanęła na najwyższym podium.  

II m. zajęła Monika Spaczyńska. Ponadto jury wyróżniło dwie 

recytacje – Aleksandry Szeląg i Martyny Kwiatkowskiej. 

Prezentacje uczestników konkursu były różnorodne. Niektóre 

zabawne, inne wzruszające. Laureaci – zdobywcy I miejsc będą 

reprezentowali szkołę w kolejnym  - rejonowym etapie konkursu. 

  
Relację zdały Ada Chojnacka i Dominika Knap z kl. 6b 

 



 
 

 Na dzień 25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień 

Pluszowego Misia. Na tę okoliczność Mały Samorząd zorganizował Bal 
Misia, adresowany do uczniów klas 1-3. Podczas długiej przerwy  

w holu głównym naszej szkoły młodsze dzieciaki, aczkolwiek starszych 

też nie brakowało,  tańczyły ze swymi ukochanymi pluszakami. 

 W tym dniu postanowiłyśmy porozmawiać z pracownikami naszej 

szkoły, rzecz jasna – o misiach. Zadałyśmy dwa pytania: Czy  

w dzieciństwie miał/miała Pani/Pan ukochanego misia? Jak wyglądał? 

Oto co na ten temat odpowiedzieli nauczyciele oraz pracownicy 

administracji: 

 Tak, miałam misia, każdy chyba miał misia w dzieciństwie. 

Mój miś był dużym, brązowym misiem o czarnych oczach. 

p. Małgosia Nastalska 

 Tak, miałam misia - dziewczynkę. Miała ona na imię Felusia. 

Felusia była beżowym misiem z czarnymi oczkami. Tego misia 

dostałam w wieku 5 lat.  

p. Kasia Lisowiec-Poręba 

 Mój misiek miał na imię Michał. Był dużym, brązowym 

misiem w ubranku kowboja, z pięknym kapeluszem.  

p. Danusia Kućmierz 

 Miałem misia o imieniu Histeryk. Był on malutkim misiem o 

szarym ubarwieniu. Histeryka mam do dziś u siebie w domu.  

p. Andrzej Chojnacki 

 Tak, oczywiście, że miałam. Mój miś miał na imię Kuba. Był 

brązowym misiem z białym brzuszkiem i czerwonym 

języczkiem. Wykonano go z gąbki. Kubusia zabrał mi brat 

. 

p. Beata Kubiszewska 

 Tak, miałam misia. Wypchany był pluszem. Miał brązowe 

oczy. Gdy go dostałam, miałam niecały roczek. 

p. Małgosia Siudek 
Przygotowały Dominika Kamińska i Julia Michałowska 



 
   Międzynarodowy Dzień Misia obchodzony jest 

dnia 25 listopada. Być może zastanawiacie się, 

skąd wzięło się to „święto”. Specjalnie dla Was 

postanowiłyśmy poszperać w różnych źródłach  

i ustalić to, co o misiach warto wiedzieć.  

Kariera misia – zabawki przypada na XIX w. 

Margarete Steiff - niemiecka inwalidka, 

sparaliżowana wskutek choroby Heinego-Medina, 

szyła różne pluszowe zabawki-zwierzątka. Jej 

siostrzeniec Richard Steiff w 1880 r. wpadł na pomysł, aby ulepszyć 

ich konstrukcję i założyć firmę produkującą takie zabawki, w tym 

pluszowe misie. Pluszowe zwierzątka wystawiono na targach w Lipsku 

w 1903r. Zainteresowały one Amerykanów i 3000 egzemplarzy 

wyeksportowano do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobyły dużą 

popularność i wkrótce podobne misie zaczęły wytwarzać inne firmy 

zabawkarskie. Firma Steiff’a nadal istnieje i wciąż zajmuje się 

produkcją pluszowych zabawek. 

W 1902 prezydent Stanów Zjednoczonych  Teodor Roosvelt 

wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów 

jeden z jego towarzyszy postrzelił małego niedźwiadka, a następnie  

zaniósł go do pana Roosvelta. Prezydent, ujrzawszy przerażone 

zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków 

zdarzenia Clifford Berryman uwiecznił historię niedźwiadka na 

rysunku opublikowanym w waszyngtońskiej gazecie, którą czytywał 

pochodzący z Rosji sklepikarz Morris Mitchom. Historia niedźwiadka 

stała się inspiracją dla rosyjskiego imigranta. Za pozwoleniem 

prezydenta zaczął on produkować pluszowe niedźwiadki o nazwie 

Teddy Bear. Nazwa ta w języku angielskim  stanowi po dziś dzień 

określenie wszystkich pluszowych misiów.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba_Heinego-Medina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plusz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Targi_Lipskie


A teraz coś o prawdziwych  niedźwiedziach. Samiec – miś waży 

nawet do 800 kilogramów, a samica 300 - 400 

kg. Pomimo swojej masy niedźwiedź jest 

bardzo zwinny. Może poruszać się nawet  

z prędkością 40km/h, jest też świetnym 

pływakiem.   

 Polacy też mają swoje misiowe 
tradycje, a  w polskich dobranockach nie 

brakowało niegdyś uroczych 

niedźwiadków. Jedną z nich jest znany 

naszym rodzicom Miś Uszatek. Postać tę 

stworzyli Czesław Janczarski - pisarz oraz ilustrator Zbigniew 

Rychlicki. Początkowo Miś Uszatek gościł głównie w pisemku dla dzieci 

Miś, którego był symbolem. Później stał się bohaterem licznych 

książek, tłumaczonych również na obce języki. W 1962 powstał 

pierwszy film z udziałem Uszatka, według scenariusza Czesława 

Janczarskiego. Prawdziwa eksplozja popularności misia nastąpiła  

w 1975 roku, kiedy to Studio Małych Form Filmowych Se-ma-for  

z Łodzi, na zlecenie Telewizji Polskiej, rozpoczęło produkcję 

lalkowego serialu z Uszatkiem, któremu głosu użyczył Mieczysław 

Czechowicz. Później autorem scenariuszy dobranocek o Misiu Uszatku 

był  Janusz Galewicz, znany też pod pseudonimem Łukasz Czerwiec. 

Pomysły czerpał z opowiadań wspomnianego powyżej Czesława 

Janczarskiego.  

A oto tekst piosenki, którą Miś Uszatek śpiewał do snu naszym 

rodzicom: 

 Na dobranoc - dobry wieczór  
miś pluszowy śpiewa Wam.  

Mówią o mnie Miś Uszatek,  
bo klapnięte uszko mam.  

 
Jestem sobie mały miś, gruby miś,  

znam się z dziećmi nie od dziś.  
Jestem sobie mały miś, śmieszny miś,  

znam się z dziećmi nie od dziś! 
Zebrały i opracowały Kinga Kamińska, Ola Dąbrowska, Laura Pawelczyk z kl. 5b 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%9B_%28czasopismo%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Film
http://pl.wikipedia.org/wiki/Se-ma-for
http://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja_Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Czechowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Czechowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mieczys%C5%82aw_Czechowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Galewicz


 
 

Dnia 24 listopada 2014 roku w naszej 

szkole odbyła się dyskoteka andrzejkowa.  

W imprezie uczestniczyli uczniowie klas 

4-6.  

Od samego początku uczniowie 

chętnie uczestniczyli w zabawie  

i tańczyli bez przerwy! Odbyło się 

także, co prawda niewiele, ale za to 

bardzo fajnych i ciekawych 

konkursów. Jeden z nich polegał  

na jak najszybszym skonsumowaniu 

jabłka. Jedna osoba z pary trzymała 

owoc na sznurku, a druga próbowała go zjeść   

w całości, bez używania rąk. Było to bardzo 

zabawne i wielu uczestników zabawy  

po prostu pękało ze śmiechu. Zwycięzcy 

otrzymali nagrody w postaci małych 

upominków. W tym roku były to: 

Dominika Kamińska i Maria Nawacka  

z klasy 5b.  

Tegoroczna dyskoteka andrzejkowa 

była, naszym zdaniem, wyjątkowo udana. Była 

fantastyczna muzyka, a wszyscy bawili się znakomicie! 
 

Zrelacjonowali  Oskar Jabłko, Dawid Siemieński i Krzysztof Korzeniewski 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 We wtorek, czwartego listopada uczniowie  klas 5b i 6b wybrali 

się na wycieczkę do pasieki  w Lubaniu.  Tam spotkaliśmy się  

z pszczelarzem, który opowiadał nam o swojej pracy. Powiedział, że  

w jego pasiece jest ponad 70 uli. Zachwalał też produkty, które 

uzyskujemy dzięki pszczołom. Zdobyliśmy wiele informacji na temat 

pszczół oraz ich roli w życiu człowieka. 



Dzięki tym małym owadom  możemy korzystać  

z wielu ich wyrobów. Czy wiecie, że dzięki pszczołom 

uzyskujemy miód, wosk pszczeli, pyłek, kit pszczeli? 

Poza tym zapylają one  większość roślin, kwiaty  

na łąkach i drzewach, co pozwala rodzić owoce. 

Pszczelarz  uczył nas, jakie wyróżniamy gatunki 

pszczół. Jako ciekawostkę opowiedział, że dla ludzi 

chorych budowane są specjalne domy, pod którymi  

hoduje się pszczoły, aby zapewnić  lepsze 

powietrze. Dowiedzieliśmy się również, że niedźwiedź 

jest wrogiem pszczół. 

 Następnie z naszym gospodarzem i jego żoną udaliśmy się  

do miejsca, gdzie przygotowuje się miód. Mogliśmy go  skosztować. 

Próbowaliśmy również pyłku. Z  gorącego wosku odlaliśmy własne 

ozdoby na choinkę. Poznaliśmy także kilka ciekawostek dotyczących  

pszczelich matek. Dowiedzieliśmy się też, czym się żywią młode 

larwy, jak i gdzie się je hoduje. Ponadto pokazano nam, jak się 

wydobywa miód z plastrów oraz zobaczyliśmy maszynę-miodarkę, 

która do tego służy. Poza tym poznaliśmy gatunki  miodów, 

produkowanych w tamtejszej pasiece. 

 Podsumowując, pszczoły są szalenie pożyteczne!  Musimy o nie 

dbać, bo jeśli ich zabraknie, dojdzie do przyrodniczej katastrofy, 

której konsekwencje boleśnie odczujemy. 
 

Opracowała Martyna Kwiatkowska z kl.6b 


