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Wrzesień – dziewiąty miesiąc w roku, według kalendarza 

gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od kwitnących w tym 

miesiącu wrzosów. Dawniej używano również nazwy pajęcznik od nici 

babiego lata.   

 

 

*Ważne Wydarzenia:  

- 01 = Rozpoczęcie Roku Szkolnego,  

- 01 = Rocznica wybuchu I Wojny Światowej,  

- 08 = Międzynarodowy Dzień Walki Z Analfabetyzmem,  

- 09 = Międzynarodowy Dzień Urody, 

- 10 = Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,  

- 21 = Międzynarodowy Dzień Pokoju,  

- 27 = Światowy Dzień Serca, 

- 30 = Dzień Chłopaka. 

 

 

 

Autor: Milena Noga kl. VI e 

 



 

JESIENNE PRZYSŁOWIA 
Wrzesień rozpoczyna jesień. Jest to miesiąc, który najbardziej 

zmienia świat. Liście z drzew zmieniają swoje kolory. Z tym 

miesiącem wiąże się wiele przysłów. Niektóre z nich postaram 

się Wam pokazać. 

Chodzi wrzesień po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 

Gdy we wrześniu tłuste ptaki, w zimie mróz nie lada jaki. 

Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc 

trzyma. 

Gdy we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzna, ale 

lekka zima. 

Nina Grzegorz klasa Vd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Październik - ma 31 dni, jest dziesiątym z kolei miesiącem w roku. Jego nazwa 

pochodzi od słowa paździerze (odpadki uzyskane w procesie produkcji włókien, 

lnu lub konopi. W październiku wypada zmiana czasu z letniego na zimowy. 

  Święta październikowe  

1 października : Światowy Dzień Wegeterianizmu - celem tego dnia jest 

promocja wegetarianizmu oraz informowanie o korzyściach zdrowotnych 

wynikających z wegetarianizmu. 

14 październik : Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto szkolnictwa 

określone jako "Dzień Nauczyciela". Upamiętnia powstanie Komisji Edukacji 

Narodowej. 

31 październik : Halloween - zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do 

Święta Zmarłych.       

 

 



 

Jesienne ubrania  

W październiku jest już coraz chłodniej, w związku z tym  zaczynamy ubierać się 

cieplej. Jeśli jesteś ciekaw jakie kolory są modne w sezonie jesień/zima 2016 

zajrzyj do artykułu, który również znajduje się w naszej gazetce szkolnej. 

Justyna Tobiasz klasa 6E 

 

JESIENNE PRZYSŁOWIA 

Październik to miesiąc zwykły: drzewa bez liści, nie ma 

wrzosów, nie ma kwiatów, lecz z tym miesiącem wiąże 

się dużo pięknych przysłów np.: 

Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny. 

Gdy w październiku ciepło chadza, w lutym mrozy 

naprowadza. 

W październiku, gdy liść z drzewa niesporo opada, późną 

to wiosnę zapowiada. 

Październik w odwrocie, zima w przylocie. 

Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa 

zima. 

Gdy październik z wodami, grudzień z wiatrami. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Grzegorz klasa Vd 

 

 

 

 

 

 

 



 

KĄCIK URODY 

 

Modne kolory jesień-zima 2016/2017 

Na pokazach mody projektanci zaprezentowali tysiąc zestawów, z pośród 

których już teraz można wyróżnić 5 najmodniejszych kolorów.  Jest to róż, 

najbardziej interesującym jego odcieniem jest ten "przykurzony". Drugie 

miejsce zajął fiolet. Purpura(fiolet) od lat była na 2 planie - dopiero jesienią 

i zima 2016/17 wyprzedzi inne kolory. Czerń wciąż jest hitem. Ponadczasowy 

kolor nadal jest liderem i nie ma zamiaru zejść ze swojego miejsca. Kolejnym 

kolorem jest zieleń. Ten kolor najczęściej pojawia się w odcieniu drzewnym, ale 

również w intensywnym kolorze trawy. A na koniec intensywna czerwień.  

 

 

 

 

 

 



 

Biżuteria jesień-zima 2016/17 

 

Na pewno Was nie zdziwi, że w trendach za wiele od poprzedniego 

sezonu się nie zmieniło. Wciąż na czasie będą opaski, spinki i inne ozdoby do 

włosów. Oprócz tego jesienią i zimą hitem będą też masywne kolczyki 

i naszyjniki. 

 

 

 



 

 

DIY - Zrób to sam  

Balsam do ust o smaku nutelli 

Składniki : 

- nutella 

- wazelina 

- olej kokosowy 

Sposób przygotowania : 

Na łyżkę stołową dodaj jedną małą łyżeczkę nutelli i tyle samo wazeliny. 

Według uznania możesz dodać małą łyżeczkę oleju kokosowego. Następnie 

wszystkie składniki roztop nad świeczką. 

Na koniec przelej balsam do małego pojemniczka i włóż do zamrażalnika na 30 

minut.  

Gotowe ! 

 

Justyna Tobiasz, Julia  Orucoglu i Wiktoria Lemieszek z klasy 6E 



  

 

 

 
4.10.2016 roku  obchodziliśmy  Światowy Dzień Zwierząt, który 

ustalono w 1931 roku we Florencji. Ten miesiąc to miesiąc dobroci 

dla zwierząt. Warto więc było pomyśleć  o swoich pupilach, a przy 

okazji odwiedzić zwierzęta  w schronisku. Był to wyjątkowy dzień dla 

wszystkich zwierząt świata. W ten szczególny dzień  możemy sprawić 

naszym zwierzakom przyjemność np. ugotować im coś dobrego albo 

po prostu z nimi być. Zwierzęta nas kochają więc i my je kochajmy! 

 

 

 
 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI W SP 5 

Dzień nauczyciela jest bardzo ważny w naszej szkole, dlatego 

obchodzimy go hucznie i zabawnie. 

Apel rozpoczął się piosenką pod tytułem "Będę nauczycielką" wykonany 

przez zespół muzyczny "Magiczna Piątka". Samorząd uczniowski ogłosił 

zwycięzców konkursu Nauczyciel Roku w poszczególnych kategoriach: 

- cierpliwy nauczyciel- pan Andrzej Wyrwas  

- miły nauczyciel- pani Edyta Romańczuk-Ozdoba 

- elegancki nauczyciel- ksiądz Andrzej Skibiński  

- przyjacielski nauczyciel- pan Jarek Wróblewski 

Nauczycielem Roku została pani 

Edyta Romańczuk- Ozdoba 

Krótki wywiad o wygranej: 

- Pani Edyto! Czy cieszy się pani z nagrody? 

Bardzo się cieszę, czuję się ogromnie wyróżniona. 

 

 



- Czy coś się zmieni w Pani nauczaniu i traktowaniu dzieci? 

Dzięki tej nagrodzie zyskałam potwierdzenie tezy, że z  uśmiechem uczy się 

łatwiej. 

- Czy w następnym roku ma Pani zamiar dostać po raz kolejny tą nagrodę? 

Będę się starała z całych sił, bo to najlepsza nagroda dla nauczyciela. 

Po ogłoszeniu zwycięzców rozpoczęto konkurencję "Kocham cię 

szkoło!". Rywalizacja toczyła się między nauczycielami z klas I-III, o nazwie 

"Kredki", a nauczycielami z klas IV-VI- "Pisaki". Pytania było na temat naszej 

szkoły. Zapytano nauczycieli ile dzieci oraz pracowników jest w naszej szkole. 

Rozegrano karaoke, które polegało na zaśpiewaniu popularnych piosenek. 

Klasy, które zaśpiewały najgłośniej wygrały. Konkurencje wygrały "Pisaki". 

Pod koniec apelu zaśpiewała dziewczynka piosenkę "Thank you very 

much" Margaret. 

Uczniowie i nauczyciele zapamiętają ten dzień na długo. 

Wiktoria Wąsicka, Ola Tyszka- VIc 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

13 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Mały 

Samorząd Uczniowski przygotował teleturniej "Kocham Cię, Szkoło", w którym wzięły 

udział dwie drużyny: Kredki i Pisak, składające się z nauczycieli naszej szkoły. Były zagadki, 

śpiewy i kalambury. Tego dnia nie liczyła się wygrana, ale dobra zabawa. 

Na koniec zostały wręczone wyjątkowe nagrody przyznane przez najmłodszych uczniów 

naszej szkoły: 

Złotą kredkę otrzymała pani Małgorzata Semeniuk. 

Złoty telefon otrzymała sekretarz szkoły, pani Danusia. 

Złotą strzykawkę otrzymała szkolna pielęgniarka, pani Bożenka. 

Złoty kluczyk trafił w ręce pani woźnej Irenki. 

Złote krawaty otrzymali nasi wspaniali panowie konserwatorzy, pan Tadeusz oraz pan Marek. 

 

Tego dnia działała również poczta laurkowa, za pośrednictwem której uczniowie mogli 

przesłać nauczycielom laurki z życzeniami. 

 



Redakcja 

 

 

 

WYWIAD Z PANIĄ EDYTĄ OZDOBĄ  

Podczas szkolnych uroczystości związanych z obchodami Święta 

Edukacji został przyznany tytuł Nauczyciela Roku, który w tym roku 

przypadł nauczycielce przyrody- Pani Edycie Ozdobie. W związku z tym 

prezentujemy w naszej szkolnej gazetce wywiad z tą popularną wśród 

uczniów nauczycielką. 

1.Czy jest Pani zadowolona z tytułu ,,Nauczyciel Roku”? 

Jestem zaszczycona, że w tym roku otrzymałam to wyjątkowe wyróżnienie. 

2.Lubi Pani swoją pracę?  

Tak, bardzo lubię pracować z dziećmi, ponieważ są niezwykle twórcze i 

radosne. 

3.Wspomina Pani dobrze swoje lata szkolne? 

Bardzo dobrze wspominam lata, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej. 

Miałam świetnych, pełnych pasji nauczycieli i nawiązywałam przyjaźnie, które 

trwają do dzisiaj. 



4.Jaki moment wspomina Pani najmilej z lat szkolnych? 

Jest wiele momentów ,które zapadły mi w pamięć, ponieważ w szkole i po 

szkole bawiliśmy się razem i stanowiliśmy dobrą paczkę. 

5.Czy  jako dziecko chciała Pani zostać nauczycielką przyrody czy innego 

przedmiotu ? 

Tak, chciałam zostać nauczycielką przyrody. 

6.Co lubi Pani robić w wolnym czasie? 

W wolnym czasie lubię mieć kontakt z przyrodą ,spotykać się ze znajomymi 

moją pasją jest czytanie książek. 

7. Gdzie wyjechałaby Pani na swoje wymarzone wakacje? 

Na wymarzone wakacje wyjechałabym do Nowej Zelandii, ponieważ jest tam 

dużo parków narodowych. 

 

Wywiad z panią Anią Wolikowską 

 

Jak długo się Pani uczyła? 

-  Całe życie i uczę się nadal.  

 

Czy od razu wiedziała Pani, że zostanie nauczycielką? 

- Nie, nie miałam zielonego pojęcia. Dopiero na koniec liceum zdecydowałam, 

że może jednak pójdę na biologię i później zobaczymy … albo będę uczyła w 

szkole albo pracowała w laboratorium. 

 

Kim chciała być Pani na początku? 

- Chciałam być wyplataczem koszyków wiklinowych … (śmiech) 

 

Jaką uczennicą Pani była? 

- Dobrą, bardzo dobrą  

 



Jakie były Pani ulubione przedmioty szkolne, a jakie nielubiane? 

- Ulubione to : matematyka, fizyka, biologia, a nielubiane to : rosyjski, historia, 

bardziej humanistyczne. 

 

Czy cieszy Panią zdobyty tytuł - ,,Nauczyciela Roku” ? 

- Oczywiście, że cieszy. Jestem z niego dumna.  

 

Jak Pani myśli, dlaczego właśni Pani zdobyła ten tytuł?  

- Bardzo dużo pomogła mi moja poprzednia klasa i projekty, w których brałam z 

nimi udział i przede wszystkim osiągnięcia związane z nimi. 

 

Czy z fakt posiadania tego tytułu  zmieni coś w Pani pracy? 

- Nie  

 

Czy lubi Pani pracę z dziećmi, jeśli tak ,to dlaczego? 

- Tak, ponieważ dzieci to nie guziki i ciągle  w ich towarzystwie  dzieje się coś 

nowego   

Czy ma Pani czas na czytanie książek i po jakie książki najchętniej 

Pani sięga? 

- Mało mam czasu. Generalnie czytam w wakacje, wtedy nadrabiam zaległości. 

Lubię kryminały bardzo , lubię też książki fantasy i też biograficzne. 

 

Dziękujemy bardzo za wywiad. Serdecznie gratulujemy sukcesu w Pani pracy 

zawodowej. Cieszymy się, że to właśnie nauczyciel z naszej szkoły został 

nagrodzony tytułem Nauczyciel Roku. 

- Proszę bardzo 

Wywiad przeprowadzili : 

Maria Kwapisz oraz Jan Jerzewski z klasy 6B 



 

JESIENNE WIERSZE 
D. Gellner 

Jesienny pociąg 

Stoi pociąg  

na peronie- 

żółte liście ma w wagonie 

i kasztany, i żołędzie- 

dokąd z nimi jechać będzie 

 

Rusza pociąg  

sapiąc głośno. 

Już w przedziałach 

grzyby rosną, 

a na półce, 

wśród bagaży , 

leży sobie bukiet z jarzyn. 

 

Pędzi pociąg 

lasem, polem 

pod ogromnym parasolem. 

Zamiast kół kalosze ma, 

za oknami deszcz mu gra. 

O, zatrzymał się na chwilę!  

Ktoś w wagonie drzwi uchylił  

potoczyło się w naszą stronę 

jabłko  duże 

i czerwone. 



 

H. Ożogowska 

Jesienny wiatr 

Wiatr jesienią ma robotę 

w nocy i za dnia. 

Ciągle strąca liście złote 

i przed siebie gna. 

I nasiona drzew bez liku 

nosi tu i tam. 

Kiedy spoczniesz już, wietrzyku  

Powiedz, powiedz nam!  

Po zielonym wielkim lesie 

wiatr piosenki dzieci niesie.  

Aż się dziwią stare drzewa 

Kto was tak nauczył śpiewać 

 

J. Czechowicz 

Szumiał las… 

Szumiał las , śpiewał las, 
gubił złote liście. 
Świeciło się jasne słonko 
chłodno, a złociście… 
 
Rano mgła w pole szła, 
wiatr ją rwał i ziębił,  
opadały ciężkie grona 
kalin i jarzębin…  
 
Każdy zmierzch moczył deszcz, 
płakał, drżał na szybkach… 
I tak ładnie mówił tatuś:  
jesień gra na skrzypkach…  
Jak nie kochać jesieni...  
 

 

 

 



 

 

Tadeusz Wywrocki 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maria Jasnorzewska Pawlikowska 

Liście jesienne  

 
Liście jesienne leżą po brzegach dróg, mieniąc się jedną połową tęczy. 

Wyglądają jak rozsypane róże wszelkich barw. 

W stawie drżą złote plamy. Rząd drzew odbija się w nim różnie: wierzba - mgłą siwą, 

czerwona leszczyna - skrzydłem motyla, topole - ciemnymi kolumnami. 

Skośne marmurowe schody, prowadzące ku wodzie, odbijają się w głąb i w przeciwną stronę 

niż prowadzą, tworząc klin. 

Zadarte liście wierzby płyną jak dżonki, wiatrem popychane. 

Wysoko przelatujące samoloty suną przez głębinę jak czarne płotki, małą gromadą. 

Woda żyje, drzewa budzą się dzisiaj. 

Wieje bowiem wiatr, który różni się od innych jak chuchnięcie od dmuchnięcia. 

Z głębi piersi natury płynie to serdeczne chuchanie: wiatr halny. 

Kto jeszcze nie wypowiedział swojej miłości, zdradzi się z nią w taki dzień. 

Oto jest nie kalendarzowy powrót wiosny. 

Wiosna - kaprys, wiosna - łaska. 

Możemy się jej wszędzie i zawsze spodziewać, tej Wiosny Niezależnej, zarówno w zimie, jak 

i w setnym choćby roku życia. 

 

 

Nina Grzegorz i Natalia Jaworska klasa 5d 


