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W numerze: 
Co za nami? 
Kulinarne smakowitości 
Twórczość literacka Magicznego Pióra  
Święta nietypowe 
Ciekawostki 
Co nas czeka w listopadzie? 
Twardy orzech do zgryzienia (konkurs) 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– dziesiąty miesiąc w roku, według kalendarza 

gregoriańskiego, ma 31 dni.  

Październik jest na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na 

południowej wiosennym. Jest najdłuższym miesiącem w roku 

kalendarzowym, ponieważ wypada wtedy zmiana z czasu letniego na 

zimowy (jest dłuższy o jedną godzinę od pozostałych 31-dniowych 

miesięcy). 

Nazwa miesiąca (dawniej również paździerzec) pochodzi według Brücknera 

od słowa paździerze, oznaczającego „odpadki od lnu lub konopi”. Obok tego 

funkcjonowały również nazwy: paździerzec, paździerzeń, pościernik, a 

także winnik (por. starogermańska nazwa miesiąca Weinmond). 
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Wycieczki – to co lubimy najbardziej. „Podróże kształcą”- dlatego młodsi 
uczniowie naszej szkoły chętnie wybrali się do ZOO, kina, na zajęcia 
edukacyjne do Państwowej Straży Pożarnej, oraz do Szymbarku na dodatkową 
lekcję historii. 
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-  11 października – obchodziliśmy Dzień Drzewa, uczniowie klasy 2 
postanowili posadzić w naszym szkolnym ogródku świerk o imieniu Leonid. 
Zakopali też kapsułę czasu z przesłaniem do mieszkańców naszej Ziemi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
- 13 października – przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w odsłonięciu 
tablicy pamiątkowej kpt. Zygmunta Kiepasa, który był jednym z budowniczych 
naszej szkoły, członkiem ruchu oporu w czasie II WŚ, dowódcą jednego z 
oddziałów partyzanckich, nosił pseudonim "Krzyk", w trakcie walk stracił 
prawe oko. Po wojnie jako żołnierz wyklęty ukrywał się do końca lat 50 pod 
fałszywym nazwiskiem Józef Wróbel, później uczył w szkole matematyki. 
 

 
  
- 14 października  - W dniu 14 października odbył się w naszej szkole apel z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie z różnych klas przygotowali 
wiersze, piosenki oraz przedstawienie.  
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- w dniach 21-23 października odbył się w naszej szkole konkurs 
matematyczny Leon. Trzymamy kciuki za naszych uczniów. Wyniki już 
wkrótce.  
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
18 - 22 października –  Projekt Ogólnopolski tydzień Uczniowskiej 
SuperMocy!!!  – ważna jest wiedza o naszych mocnych stronach, gdyż  dzięki 
temu  możemy precyzyjnie określić swoje możliwości i podołać wyzwaniu. 
„Wiedza o mocnych stronach dodaje skrzydeł, unosi, podnosi na duchu – 
powoduje, że mocno wierzymy w siebie i dużo łatwiej pokonujemy własny 
strach i stres. Wykorzystywanie swoich mocnych stron, gdy się coś robi całym 
sercem, gdy się robi to, co się kocha, w co się wierzy, do czego jest się 
stworzonym, sprawia ogromną radość, daje satysfakcję oraz mega wielkie 
poczucie spełnienia (nawet, gdy coś się nie powiedzie, to i tak ma się poczucie, 
że było warto spróbować).” Dlatego poruszyliśmy ten temat w naszej szkole i 
zbudowaliśmy - z naszych SuperMocy, czyli talentów, z tego co w sobie lubimy, 
oraz w czym jesteśmy najlepsi – drogę na sam szczyt.  
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Przepisy naszych uczniów na listopadowe pyszności: 
 
 
 

Najłatwiejsze ciasto świata Tosi (ze śliwkami) 
Produkty: 1 szklanka mąki, 1 szklanka cukru, 2 łyżki proszku do pieczenia, 2 

jajka, pół kostki stopionej margaryny i mieszamy. 

Wykonanie:  Śliwki na pół przekrajamy, pestki wyciągamy, śliwki  układamy 

na natłuszczonej małej tortownicy i przekładamy na nie ciasto, następnie do 

pieca na około pół godziny (180 stopni) Ciasto musi być chrupkie i rumiane.  

Smacznego ! 

 
 

 
Przepis na zupę dyniową Zosi 

Produkty: 1 szt,. Dyni Hokkaido, korzeń imbiru, 3-4 ziemniaki, sól, pieprz, 

bulion warzywny. 

Wykonanie: Najpierw należy obrać dynię i pokroić w kostkę. Do garnka wlać 

1  wodę i wrzucić kostkę bulionu. Do gotującego się bulionu dodać pokrojoną 

dynię i obrane, pokrojone ziemniaki. Wszystko gotować do miękkości. Doprawić 

solą i pieprzem do smaku. Następnie zmiksować na krem. Można podawać z 

groszkiem ptysiowym, prażonymi ziarenkami dyni lub grzankami.  

Smacznego! 
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Poniżej kolejny rozdział, przygód Małej Ani… książki napisanej przez naszą 
uczennicę. 
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Do naszej redakcji wpłynął także piękny jesienny wiersz, który mamy zaszczyt 
zaprezentować w naszej gazetce. Autorką jest Ania, uczennica klasy 2, 
wspaniały talent. Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Czekamy właśnie na 
Was. 
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Święta nietypowe w listopadzie 
 

 

5 listopada 
Dzień Postaci z Bajek 

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek przypada 5 listopada, w rocznicę 
urodzin Walta Disney’a. Święto to dobra okazja, by wspólnie z dziećmi sięgnąć 
po ulubione bajki. 

 

8 listopada 
Dzień Sierot 

Dzieci porzucone, albo te, które straciły rodziców w różnych okolicznościach 
potrzebują miłości jak każdy człowiek. Światowy Dzień Sierot zwraca uwagę 
na potrzeby maluchów. Niektórzy ludzie w tym dniu podejmują decyzję o 
przygarnięciu młodego człowieka z domu dziecka, a w innych ta myśl zaczyna 
dopiero kiełkować. 

 

9 listopada 
Światowy Dzień Wynalazcy 

Gdyby nie wynalazcy, można tylko zastanawiać się jak dziś wyglądałoby nasze 
życie bez radia, samochodu czy komputera. Data 9 listopada została wybrana 
dla uczczenia urodzin Hedy Lamarr, która wynalazła system transmisji fal 
radiowych. 

 

10 listopada 
Dzień Młodzieży 

W Dniu Młodzieży głośno mówi się o aktualnych problemach i wyzwaniach, z 
którymi muszą się mierzyć młodzi ludzie. Są to między innymi kłopoty na 
rynku pracy, wpływ młodzieży na możliwość globalnego rozwoju czy jakość 
życia nastolatków w dzisiejszych czasach. 

 
16 listopada 

Dzień Tolerancji 
Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu promowanie 
szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. 
Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji, takiej jak rasizm 
czy antysemityzm. 
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20 listopada 
Dzień Praw Dziecka 

Święto upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku, a także 
Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest 
zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym. 
 

21 listopada 
Światowy Dzień Życzliwości 

Hallo World Day to święto wywodzące się ze Stanów Zjednoczonych. Powstało 
z inicjatywy braci Briana i Michaela McCormacków, którzy w 1973 roku 
zaprotestowali przeciwko konfliktowi zbrojnemu pomiędzy Egiptem a Izraelem. 
Jego idea do dziś jest niezmienna – bądźmy dla siebie życzliwi, rozwiązujmy 
problemy w sposób pokojowy, a nie siłowy. 

 
 

25 listopada 
Dzień Pluszowego Misia 

 
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy 
posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z 
najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy 
nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy, 
pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, 
któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.  

 
 

5 rzeczy których pewnie nie wiecie o grzybach 

                                                 

 
 

 
 
 
 

1.Grzyby nie są ani roślinami, ani 
zwierzętami, chociaż mają cechy 
i jednych i drugich. Stanowią niezależne, 
bardzo bogate królestwo. Występują 
na całej kuli ziemskiej, we wszystkich 
strefach klimatycznych. Potrafią 
dostosować się do każdych warunków! 
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5. Grzyby wykazują działanie przeciwzapalne, 
antybakteryjne i przeciwnowotworowe.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Oczyszczają powietrze oraz glebę z 
toksyn i pierwiastków promieniotwórczych, 
a także zabijają bakterie i pasożyty. 

 

 

3. Aktualnie opisano 120 tys. grzybów, 
ale eksperci sądzą, że na świecie może 
być ich niecałe 4 miliony. Większość 
stanowią grzyby mikroskopijne, które 
odgrywają ogromną rolę w medycynie 
i rolnictwie. To właśnie im zawdzięczamy 
antybiotyki. Niektóre gatunki pleśni 
wykorzystywane są do produkcji serów. 
Drożdże wykorzystuje się np. 
w piekarnictwie.  

 
4. Bardzo długo sądzono, że grzyby 
oprócz walorów smakowych 
nie posiadają wartości odżywczych. 
Jednak badania z ostatnich lat 
wykazały, że to nieprawda. 
W zależności od gatunku i podłoża, 
mogą być dobrym źródłem potasu, 
żelaza, cynku czy fosforu. Dostarczają 
także kwasu foliowego, witamin z grupy 
B czy witaminy D, tzw. witaminy słońca.  
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Co przed nami ?  
 

1 LISTOPADA  
DZIEŃ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

DZIEŃ ZADUSZNY 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) 
– w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy 
osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w dniu 
1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem 
liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest 
wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do świętości.   
Zaduszki, Dzień Zaduszny lub Święto Zmarłych, właściwie Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych (łac. Commemoratio Omnium Fidelium 
Defunctorum) – w Kościołach łacińskich obchód liturgiczny poświęcony 
zmarłym, przypadający corocznie na dzień 2 listopada, treściowo połączony z 
poprzedzającą go uroczystością Wszystkich Świętych. Zaduszki zbiegają się 
zazwyczaj z ludowymi uroczystościami ku czci zmarłych, wywodzącymi się z 
wierzeń pogańskich lub obrzędowości przedchrześcijańskiej.   
ŹRÓDŁO: WIKIPEDIA 
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Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone 
corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez 
Polskę w 1918, po 123 latach zaborów (1795–1918). Święto zostało 
ustanowione ustawą z dnia 23 kwietnia 1937, zniesione ustawą Krajowej Rady 
Narodowej 22 lipca 1945, przywrócono je ustawą w okresie transformacji 
systemowej w 1989. Jest dniem wolnym od pracy. 
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 
11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I 
wojny światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, 
pieczętującego ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do 
Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, 
naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój 
głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.  

 

  
Źródło: Wikipedia 

 
Dnia 10 listopada odbędzie się w naszej szkole uroczysty apel. 
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Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego Andrzeja, 
patrona Szkocji, Grecji i Rosji. Pierwsza polska wzmianka literacka o nim pojawiła się w 1557 za sprawą 
Marcina Bielskiego. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są 
specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. 
Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były tylko dla 
niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki 
traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach 
późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, 
zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci.   

Kilka andrzejkowych wróżb. 

  Losowanie przedmiotów o symbolicznym znaczeniu, np. listek oznaczał staropanieństwo, obrączka lub wstążka z 
czepka – bliski ślub, różaniec – stan zakonny.  
  Wylewanie wosku na zimną wodę (często przez ucho od klucza) i wróżenie z kształtu zastygłej masy lub rzucanego 
przez nią cienia sylwetki przyszłego wielbiciela, akcesoriów związanych z jego zawodem itp. (zob. też ceromancja).  
  Ustawianie od ściany do progu jeden za drugim butów zgromadzonych panien: ta, której but pierwszy dotarł do progu, 
miała jako pierwsza wyjść za mąż.  
  Strona, od której zaszczekał pies, miała być tą, z której nadejdzie przyszły oblubieniec.  
  Dziewczyny dawały psu pieczone pierożki lub kulki z ciasta oznaczające jedną z nich i obserwowały, którą pies zje jako 
pierwszą.  
  Panny ustawiały się w koło i wpuszczały do środka gąsiora z zawiązanymi oczami; dziewczyna, do której gąsior 
najpierw podszedł (albo skubnął) – jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Kujawach i w Małopolsce).  
  Dziewczyny kładły na ławie placki posmarowane tłuszczem i sprowadzały psa; ta dziewczyna, której placek został 
najpierw zjedzony, jako pierwsza miała wyjść za mąż (wróżba znana na Mazowszu).  
  Uczestnicy zabawy pisali imiona na dwóch kartkach: imiona dziewczyn na jednej, a chłopców na drugiej. Potem 
dziewczyna przekłuwała z czystej strony kartkę z imionami chłopców tak, by ich nie widzieć. Dziewczyna miała potem 
wyjść za mąż za chłopca o imieniu, które przekłuła. Chłopcy natomiast przekłuwali kartkę z imionami dziewczyn (wróżba 
nowoczesna, znana w całej Polsce) .  
  Wróżenie ze skórki jabłka – panna obiera jabłko tak, by skórka była jak najdłuższa; następnie rzuca ją za plecy przez 
lewe ramię. Litera, w jaką ułoży się skórka będzie pierwszą literą imienia jej narzeczonego. 
 
Źródło. Wikipedia 

30 LISTOPADA 
ANDRZEJKI 
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- apel z okazji Dnia Niepodległości, oraz  
 

- święto – dzień wolny. 
 

dzień wolny od zajęć dydaktycznych, zajęcia opiekuńcze w 
świetlicy dla najmłodszych. 
 

Samorząd Uczniowski wraz z p. Jagodą organizuje w naszej 

szkole to przede wszystkim dzień zwrócenia uwagi na zdrowie 
i empatię. Dlaczego piżama? - ponieważ to standardowe ubranie chorych dzieci 
-> przyjdź do szkoły w piżamie . Aby wesprzeć akcję bądź w tym dniu na 
maksa uśmiechnięty– NAJWAŻNIEJSZE! - wrzuć do przygotowanej puszki 
„symboliczną złotówkę” i pomagaj… pomagaj chorym dzieciom. 
Zbieramy na wsparcie dzieci na oddziałach onkologii, zakup pomp do 
chemioterapii i ośrodek rehabilitacji dla dzieci po leczeniu. 
 

– warsztaty z uczestnictwem egzotycznych zwierząt. 
 

- przedstawienie pt. „Historia Pewnej Kłótni - czyli szanujmy 
się wzajemnie” z okazji Dnia Życzliwości i Praw Dziecka, przygotowane przez 
uczniów klasy 2a.  
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Ogłaszamy konkurs dla uczniów! 
 Co miesiąc będziemy umieszczać w  naszym Magicznym Piórze zdjęcie jednego 
nauczyciela naszej szkoły. Jeśli znasz imię i nazwisko osoby z fotografii, zgłoś 
to swojemu wychowawcy jako pierwszy, a otrzymasz „małe co nieco”. Uczeń, 
który bez żadnej pomyłki odgadnie wszystkich nauczycieli w danym roku 
szkolnym otrzyma od nas nagrodę. Czekamy na zgłoszenia do 5 listopada. 
Zapraszamy do zabawy. 

 
Kto to jest? 
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