
Chcielibyście chodzić do takiej szkoły? 

Pragniemy, aby nie zabrakło Wam zapału do 

kształtowania naszych sumień, abyście uczyli 

nas pokonywania zła i kierowania się w życiu 

tylko dobrem. Potrzebne są nam wzorce i Wy, 

drodzy Nauczyciele, jesteście takimi wzorcami.  
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EDUKACJA W FINLANDII 
Finlandia - poza nieprzeciętnymi walorami krajobrazowymi - słynie 

również ze świetnej edukacji: 

- w klasach początkowych nauka odbywa się przez zabawę, 

- klasy są niewielkie (liczą około 16 osób, a w całej szkole jest nie wię-

cej niż 100), 

- w ciągu pierwszych czterech lat nauki uczniowie nie dostają ocen, 

- przez pierwsze sześć lat nie są poddawani egzaminom i testom, 

- nie ma też prac domowych (lub są to prace skrojone na miarę, nie 

zabierają dzieciom zbyt wiele ich wolnego czasu), 

- nie ma czegoś takiego jak powtarzanie roku, 

- nie istnieją również płatne korepetycje, a cały model mocno opiera 

się na równości - nie ma lepszych i gorszych uczniów. Są tylko ucznio-

wie, którzy rozwijają swoje kompetencje w różnych kierunkach.  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

Dzień Edukacji Narodowej w Hiszpanii 
Dzień Nauczyciela w Hiszpanii obchodzony jest 30 

września. W tym dniu organizowane są duże impre-

zy. Popularne jest przygotowywanie przez uczniów 

kartek dla konkretnego nauczyciela. 

Ważne tematy: 

Wywiad z…. 

Wzmacniamy odporność 

Halloween 

Andrzejki 

Czy wiesz, że… 
 

CIEKAWA WARSZAWA 2 

WZMACNIAMY ODPORNOŚĆ 3 

WYWIAD Z ... 4-6 

STREFA GRACZA 7 

WIEDZIAŁEŚ, ŻE…? 8 

WARTO PRZECZYTAĆ, OBEJRZEĆ 9 

ŁAMIGŁÓWKI 10 

W tym numerze: 

X/XI 

S Z K O Ł A  P O D S T A W O W A  N R  2 9 3  
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Dzień Edukacji Narodowej na Litwie 
Litewscy nauczyciele swoje święto obchodzą 5 października. W 

tym dniu nie odbywają się lekcje. Obchody organizowane są 

więc zwykle na dzień przed. Wtedy starsi uczniowie często mają 

szansę wcielić się w role nauczycieli i poprowadzić lekcje dla 

młodszych kolegów. Co ciekawe, w niektórych szkołach święto 

obchodzone jest podwójnie. Celebruje się także 14 października.  



 
A jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 

  

1 

W-f 

Plastyka 

  

  

2 

Informatyka 

 

Przyroda 

3 

Matematyka 

Technika 

SONDA... Ulubiony przedmiot 

Ciekawa Warszawa_Cytadela Warszawska 
  

Budowę cytadeli rozpoczęto 31 maja 

1832 roku. Uroczystego otwarcia doko-

nano 4 maja 1834 roku. Obecnie cyta-

dela jest zabytkiem warszawy. Poleca-

my odwiedzanie jej jesienią, kiedy ład-

nie wygląda na tle pomarańczowych 

liści. 

Cytadela była bu-

dynkiem wzniesio-

nym na rozkaz cara 

rosyjskiego po upad-

ku Powstania Listo-

padowego. Budow-

la miała przypomi-

nać Polakom, że są 

zależni od Rosji. Na 

terenie cytadeli znaj-

dowało się więzienie 

oraz miejsce, w któ-

rym wykonywano 

egzekucje (brrrrr!). 
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CIEKAWOSTKA 
 
Największa liczba 

języków 
opanowana przez 
jednego człowieka: 
64 i 11 dialektów. 
W tylu językach 
potrafi czytać i 

pisać Amerykanin 
Gregg M. Cox. 

Czterema z nich 
posługuje się 

biegle. 

to święto obchodzone w wielu krajach w wieczór 31 października. 

Zazwyczaj w tę noc ludzie upodabniają się do różnych rodzajów 

zmor, np. duchów, wampirów, czarownic, diabłów, potworów itp.  

Tradycje halloweenowe to między innymi: 

1)Przebieranki –  ludzie, którzy obchodzą Halloween, przebierają się 

za najróżniejsze rodzaje demonów i diabłów i w takich przebraniach 

chodzą przez cały wieczór. 

2)Ustawianie dekoracji z wyciętych dyń - tradycja ta polega na wy-

drążeniu dyni od środka i wycięciu jej minki, buźki lub złowrogiego 

uśmiechu. Często odcina jej się też czubek, by zrobić z niego 

„nakrywkę''. Do środka dyni wkłada się zapaloną świeczkę, by od 

środka podświetlała warzywo.  

3) „Cukierek albo psikus!”- dzieci chodzą przebrane za różnego ro-

dzaju stwory i potwory prosząc o cukierki pod groźbą psikusa. 

„Odwiedziny'' te sprawiają radość nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. 

HALLOWEEN 



Niższe temperatury i zmien-

na aura to warunki, w któ-

rych łatwiej złapać przezię-

bienie czy infekcję. Nasz 

organizm staje się bardziej 

wymagający. Jak wzmoc-

nić odporność i nie dać się 

chorobie? Oto kilka pro-

duktów spożywczych które 

warto jeść, by nie dać się 

złapać wirusom: 

 

 

Jabłka  - są bogate w wita-

miny C, B1 oraz B2. Zalecane 

są dla osób chorych na cu-

krzycę. Oczyszczają również 

organizm z toksyn. 

Marchew – zawiera między 

innymi witaminy A, B1 i B6 

oraz C. Wyostrza wzrok, zale-

cane są dla osób pracują-

cych przez długie okresy 

przed komputerem. 

Buraki - spożywamy w nich 

witaminy B1, PP oraz E, zapo-

biegają anemii i pomagają w 

leczeniu białaczki. 
 

Cytryny – dostarczają wita-

min C, B oraz B9. Zapobie-

gają pękaniu naczyń krwio-

nośnych, krwawieniu dzią-

seł oraz pomagają przy 

przeziębieniu. 

 

  

WZMACNIAMY ODPORNOŚĆ 

Andrzejki 

Wróżby andrzejkowe 
1. Pod trzema filiżankami 

chowa się monetę, ob-

rączkę i listek, czwarta fili-

żanka zostaje pusta. Po 

przemieszaniu ich każdy 

wybiera jedną filiżankę. 

Jeśli trafi na obrączkę, 

czeka go miłość, na listek 

– ślub, na monetę – pie-

niądze, na pustą – nowy 

rok nie przyniesie zmian. 

 

2. Kiedyś lano wosk lub 

ołów koniecznie przez 

dziurkę od klucza, wie-

rząc, że w ten sposób 

klucz otworzy tajemnicę. 

Rozpuszczony wosk leje 

się przez dziurkę od klucza 

wprost do miski z wodą. 

Klucz jest symbolem ta-

jemnicy. Powstałe wosko-

we rzeźby ogląda się, rzu-

cając ich cień na ścianę. 

3. Uczestnicy zabawy usta-

wiają jeden za drugim buty z 

lewej nogi, poczynając od 

ściany leżącej naprzeciwko 

drzwi. Osoba, której but 

pierwszy przekroczy próg, 

najszybciej wyjdzie za mąż. 

 

4. Jabłko obiera się, a po-

wstałą obierkę rzuca się na 

stół. Z kształtu, w jaki się uło-

ży, odczytuje się inicjał uko-

chanej osoby. Ten, kto zdjął 

najdłuższą obierkę, będzie 

miał najdłuższe i najszczęśliw-

sze małżeństwo. 

 

 

 

 Andrzejki, inaczej Jędrzejki 

lub Jędrzejówki, to wieczór 

wróżb odprawianych 29 listo-

p a d a ,  g d y  z a p a d n i e 

zmierzch. W obecnych cza-

sach to magiczne święto cie-

szy się dużą popularnością.  

Tego dnia organizuje się hucz-

ne imprezy w gronie przyja-

ciół. Jest to ostatnia okazja do 

zabaw przed Adwentem, cza-

sem refleksji, postu piątkowe-

go, czasem oczekiwania na 

przyjście Zbawiciela. 

 Dawniej wierzono, że tego 

magicznego dnia wrota przy-

szłości się otwierają i uchylają 

rąbka tajemnic dotyczących 

miłości. W wigilię św. Andrzeja 

wróżyły dziewczęta w Katarzy-

ny, kilka dni wcześniej chłop-

cy. W czasie wieczoru wróżb 

andrzejkowych mamy okazję 

sprawdzić, jaka czeka nas 

przyszłość. 
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Rozmawiam z Panią Pedagog Jo-

lantą Orybkiewicz o pracy w na-

szej placówce. 

Redakcja: Witam Panią serdecz-

nie. Jak minęły wakacje, wypo-

częła Pani? 

Pani Jolanta Orybkiewicz: Dzień 

dobry. W tym roku mieliśmy szcze-

gólnie słoneczne, ciepłe waka-

cje. Sprzyjały aktywnemu wypo-

czynkowi, podróżom, spotkaniom 

z rodziną i przyjaciółmi czy pracy 

w ogródku – którą bardzo lubię. 

Wypoczęłam i jestem gotowa na 

wyzwania nowego roku szkolne-

go. Mam nadzieję, że nasi ucznio-

wie też mieli w te wakacje dobry 

czas i odpoczęli. 

Redakcja: Na wstępie bardzo 

proszę o wyjaśnienie między pra-

cą pedagoga a psychologa w 

szkole. 

Pani Jolanta Orybkiewicz: Psy-

cholog i pedagog dość ściśle ze 

sobą współpracują. Nasze obo-

wiązki często się ze sobą zazębia-

ją. Pomagamy sobie wzajemnie. 

W dużym uproszczeniu, 

pedagog zajmuje się 

bardziej sprawami wy-

chowawczymi, takimi 

jak np.: wyjaśnianie nie-

porozumień i konfliktów 

rówieśniczych, pomoc 

w rozwiązywaniu pro-

blemów i sytuacji trud-

nych, związanych z za-

chowaniem ucznia. Pe-

dagog szkolny zajmuje 

się także organizacją 

zajęć profilaktycznych 

różnego rodzaju, po-

mocą materialną dla 

uczniów wymagają-

cych takiego wsparcia 

(np.: refundacja obia-

dów, stypendia socjal-

ne, organizacja paczki 

świątecznej). Koordynu-

ję także pomoc psy-

chologiczno-

pedagogiczną dla 

uczniów naszej szkoły 

(np.: kontrola doku-

mentacji dotycząca ta-

kiej pomocy, udział 

uczniów w zajęciach 

terapii pedagogicznej 

czy zajęciach rewalida-

cyjnych). 

Psycholog z kolei zasta-

nawia się nad pewnymi 

mechanizmami kierują-

cymi emocjami i zacho-

waniem ucznia. Poma-

ga środowisku szkolne-

mu między innymi zrozu-

mieć, co może powo-

dować, że uczeń prze-

żywa dane emocje lub 

zachowuje się w kon-

kretny sposób. Wspiera 

także samego ucznia w 

lepszym rozumieniu sie-

bie, rozpoznawaniu i 

poradzeniu sobie z trud-

nymi emocjami, w zi-

dentyfikowaniu i pora-

dzeniu sobie z przyczy-

nami tych trudnych 

emocji. 

W naszej szkole pracują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno

-pedagogicznej. Panie pedagog i psycholog rozpoznają problemy uczniów  

i pomagają je rozwiązać,  współpracując z rodzicami i nauczycielami. 

Pani? 
Pani Jolanta Orybkie-

wicz: Ze wszystkimi. Jeśli 

ja nie będę umiała po-

móc, pokieruję Was tam, 

gdzie pomoc otrzyma-

cie. 

Redakcja: Może jest coś, 

co warto powiedzieć do 

uczniów przy okazji na-

szej rozmowy? 
Pani Jolanta Orybkie-

wicz: Aby szanowali sie-

bie nawzajem i szano-

wali swoich nauczycieli.  

Bądźmy dobrzy dla innych,  

a inni będą dobrzy dla nas. 

Ta reguła sprawdza się w ży-

ciu, nie tylko szkolnym. 

Redakcja: Dziękuję za rozmo-

wę, życzę dużo cierpliwości i 

zadowolenia z pracy. 

Pani Jolanta Orybkiewicz: Ja 

Tobie również bardzo dzięku-

ję. Wszystkim uczniom życzę 

także takiej cierpliwości do 

siebie i satysfakcji z własnych 

większych i mniejszych sukce-

sów. Bo każdy z nich się liczy i 

musicie to w sobie docenić. 

Redakcja: Czy lubi Pani swoją pra-

cę? Co daje najwięcej satysfak-

cji? 

Pani Jolanta Orybkiewicz: Lubię 

swoją pracę, ponieważ lubię pra-

cę z ludźmi. Lubię obserwować 

zmiany, które zachodzą w czło-

wieku, kiedy otrzymuje zaintereso-

wanie i pomoc, pokonuje trudno-

ści i dostrzega, że potrafi więcej, 

niż sam zakładał. Poza tym zaufa-

nie uczniów, ich rodziców, na-

uczycieli jest tym, co daje mi dużą 

satysfakcję. 

Redakcja: Z jakimi problemami 

uczniowie mogą zgłaszać się do 
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nie czują się zrozumiani. Pod 

powierzchnią trudnych za-

chowań często kryją się 

trudne emocje, niespełnio-

ne potrzeby, zawiedzione 

oczekiwania, wcześniejsze 

niełatwe doświadczenia 

oraz duże poczucie braku 

zrozumienia i braku wpływu 

na zmianę swojego życia. 

Bardzo zależało mi, aby po-

za „niegrzecznymi” zacho-

waniami dostrzec w nich 

fajnych, wartościowych lu-

dzi, że może nie trzeba się 

zniechęcać - dać im się 

zniechęcić i pozostawić np. 

z etykietą „niegrzeczny”.  

Uważam, że to ogromne 

wyzwanie, ale i przywilej, 

jeśli ta trudna sztuka się 

nam, dorosłym udaje. 

Co w naszej pracy uważam 

za trudne? Dodam może, że 

mity na temat tego, kim i od 

Pani Katarzyna Grzywacz:  

Pomysł pojawił się chyba już 

w szkole podstawowej. 

Choć wtedy nie miałam 

sprecyzowanych planów na 

bycie psychologiem szkol-

nym. Chciałam pomagać 

ludziom i miałam w sobie 

dużo niezgody na to, że czę-

sto młodzi ludzie zostają sa-

mi ze swoimi problemami. 

Również dlatego, że nie 

chcą lub nie potrafią o nich 

powiedzieć albo próbują, 

ale nie są właściwie zrozu-

miani. Kiedy sama byłam 

uczniem, spotykałam osoby, 

które przez swoje zachowa-

nie popadały w różnego ro-

dzaju kłopoty szkolne. Po-

znając ich historie, miałam 

wrażenie, że może jest im po 

prostu trudno, nie do końca 

mogą poradzić sobie z pro-

blemami, które ich dotykają, 

czego właściwie psycholog 

jest. Pojawiające się, na 

szczęście coraz rzadziej, 

przekonanie, że wizyta u 

psychologa to coś wstydli-

wego, dowodzącego tylko i 

wyłącznie poważnych pro-

blemów natury psycholo-

gicznej. A przecież każdy z 

nas myśli, odczuwa emocje, 

zachowuje się w określony 

sposób, zbiera różne do-

świadczenia, buduje relacje 

z innymi ludźmi i to właśnie 

jest przedmiotem zaintere-

sowania psychologa. 

Redakcja: Dzień dobry w 

nowym roku szkolnym. Jak 

minęły Pani wakacje? 
Pani Katarzyna Grzywacz: 

Dzień dobry. Mam poczu-

cie, że były udane. Odpo-

częłam, poleniuchowałam, 

miałam też znacznie więcej 

czasu na aktywności, które 

lubię, odwiedzanie miejsc, 

w których czuję się dobrze 

oraz spotkania z bliskimi dla 

mnie osobami. Wakacje to 

także więcej czasu dla mo-

ich trzech królików miniatu-

rek. 

Redakcja: Proszę opowie-

dzieć, skąd pomysł na wy-

konywanie zawodu szkolne-

go psychologa i czy jest to 

trudna praca. 

Pani Katarzyna Choda-

Grabowska: Pomysł na wy-

konywanie tego zawodu to 

przede wszystkim duża chęć 

pracy z dziećmi i ich rodzi-

cami, wspierania dzieci w 

ich właściwym rozwoju spo-

łecznym i emocjonalnym 

oraz rodziców w towarzysze-

niu i wychowywaniu dzieci. 

To także chęć pomocy na-

uczycielom w pracy wycho-

wawczej z uczniami, która 

stawia przed nami dużo wy-

zwań. Nasza praca jest cza-

sem trudna. Spotykamy się 

bowiem z bardzo różnymi 

sytuacjami szkolnymi, np. 

trudnymi zachowaniami 

uczniów lub silnymi emocjami 

przeżywanymi przez dziecko 

lub rodziców. Zawód psycho-

loga szkolnego to nie tylko 

trudne sytuacje, to także 

wspieranie uczniów w do-

strzeganiu ich zdolności i 

umiejętności, rozwijaniu pozy-

tywnych cech czy wzmac-

nianiu samooceny. 

A teraz odwiedzam Panie Psycholog: Katarzynę Choda-Grabowską i 

Katarzynę Grzywacz 
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Redakcja: Czy zechce coś 

jeszcze Pani dodać, przeka-

zać młodzieży? 

Pani Katarzyna Grzywacz: Jeśli 

coś Was niepokoi, macie wra-

żenie, że nie widzicie rozwią-

zania sytuacji problemowych, 

nie zostawajcie z tym sami. 

Rozmawiajcie z zaufanymi 

osobami. Zamartwianie się nie 

rozwiąże problemu, a sprawi, 

że będziecie mieli mniej ener-

gii na to, aby poradzić sobie z 

trudną dla Was sytuacją.  

Nie bądźcie dla siebie nawza-

jem tacy surowi, oceniający, 

doceniajcie siebie! Nie po-

strzegajcie siebie, innych ludzi 

i zdarzeń w kategoriach oce-

ny dobry – zły, lepszy – gorszy. 

Każdy z Was jest szczególny, 

wszyscy macie pozytywne 

cechy charakteru lub szcze-

gólne zdolności. Nie zawsze są 

one związane z nauką.  Miej-

my WSZYSCY dla siebie więcej 

akceptacji i zrozumienia. 

Redakcja: Z jakimi trudnościa-

mi, kłopotami najwięcej 

uczniów trafia do Pani gabine-

tu? 

Pani Katarzyna Choda-

Grabowska: Myślę, że trudno 

jest tak uogólnić, z jakimi trud-

nościami trafia najwięcej 

uczniów. Każdy uczeń, każda 

sprawa jest inna. I na każdą 

sytuację czy kłopot patrzymy 

bardzo indywidualnie. Proble-

mów, jakie zgłaszają ucznio-

wie, jest wiele, np. konflikt z 

kolegą lub koleżanką, brak 

przyjaciół, problemy w domu 

rodzinnym czy także spory z 

nauczycielami. Czasem jest to 

po prostu potrzeba zwykłej, 

miłej rozmowy z kimś dorosłym, 

który okaże zrozumienie i ak-

ceptację lub podzielenie się 

swoimi sukcesami albo dobry-

mi wydarzeniami z życia. 

Redakcja: Może udzieli Pani 

kilku wskazówek uczniom, jak 

unikać problemów, zwłaszcza 

tych szkolnych? 

Pani Katarzyna Grzywacz: Każ-

demu tak naprawdę może 

zdarzyć się niepowodzenie, 

każdy z nas popełnia czasem 

błędy.  Podobnie każde za-

chowanie trudne nie musi być 

czymś stałym w życiu ucznia – I 

NIE JEST. Ważne, aby nad taki-

mi zachowaniami swoimi tro-

chę się zastanowić. Poszukać 

sytuacji, w których zachowuje-

my się tak najczęściej, zasta-

nowić się, jak się wtedy czuje-

my, co sobie pomyśleliśmy - 

poszukajmy przyczyny. Popa-

trzmy na problem w katego-

riach wyboru i konsekwencji 

rozwiązania sytuacji problemo-

wej. Szukajmy innych wyborów 

niż te, które przyniosły konse-

kwencje negatywne dla nas 

bądź innych osób. 

Redakcja: Serdecznie dziękuję 

Paniom za rozmowę, życzę wy-

trwałości w trudnej pracy i sa-

tysfakcji. Uczniów z problemami 

szkolnymi, rodzinnymi, osobisty-

mi, a nawet tymi sercowymi 

zapraszamy do miłych Pań, 

które udzielą dyskretnej pomo-

cy. 

Pani  Katarzyna Choda-

Grabowska: Bardzo dziękuję za 

rozmowę. Serdecznie zaprasza-

my wszystkich uczniów naszej 

szkoły, aby zgłaszali się do nas 

w sytuacjach kiedy potrzebują 

spokojnie porozmawiać o swo-

im życiu, potrzebują wsparcia 

w jakiejś sytuacji, chcą omówić 

jakiś problem, który ich trapi, 

przeżywają trudne emocje lub 

doświadczają stresu, z którym 

trudno im sobie poradzić. Za-

praszamy także te osoby, które 

potrzebują się wyciszyć w szkol-

nym zgiełku i chcą porozma-
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Fortnite jest to 

gra z dwoma 

trybami. Różnią się one 

mechaniką, a poza tym 

interfejs jest w nich taki 

sam. W pierwszym trybie 

o nazwie „ratowanie 

świata” walczymy z po-

tworami nazywanymi pu-

stakami oraz wykonujemy 

różne misje, aby przejść 

dalej. Mamy tam również 

sklep z lamami, z których 

dostajemy schematy do  

broni oraz bohaterów, 

którymi walczymy. Na-

tomiast w drugiej czę-

ści gry, która została 

nazwana „battle roya-

le”, mamy rozgrywkę 

polegającą na me-

chanice pvp. Zeskaku-

jemy tam  na  wyspę 

razem ze stoma gra-

czami, na której może-

my znaleźć różnego 

rodzaju broń oraz 

przedmioty do lecze-

nia. W przypadku trybu 

„battle royale” może-

my również wybrać 

tryb rozgrywki, z któ-

rych mamy do wybra-

nia solo, duo, oddziały, 

tryb 50 na 50, plac za-

baw oraz dużo różnych 

trybów czasowych, 

między innymi tryb 

gdzie jedna osoba zo-

staje kolosem zwanym 

thanosem oraz tryb, w 

którym można znaleźć 

tylko karabiny snajper-

skie. 

Opaska USB 

 

 Pamięć USB SLAP to 

gadżet idealny dla 

ludzi, którzy cenne 

dane chcą mieć 

zawsze przy sobie. 

Wystarczy zatrzasnąć 

opaskę na ręce lub 

przypiąć np. do ple-

caka.   

Myszka LED 

 

 Designerska  myszka-

ze znakowaniem, 

światłem LED i w uni-

kalnym kształcie na 

pewno sprosta ocze-

kiwaniom i zapewni 

wygodę oraz precy-

zję podczas pracy.  

Zestaw VR 

 

Ten zestaw sprawi, że 

gry VR nigdy nie bę-

dą takie same! Gogle 

VR ze słuchawkami 

uczynią rozgrywkę 

jeszcze bardziej reali-

styczną, a dołączony 

bezprzewodowy kon-

troler pozwoli na 

większą kontrolę nad 

grą.  

Strefa dla gracza… 

Z elektroniką na bieżąco 

ci się spodoba, możesz 

ją także pogwiazdko-

wać (na wattpadzie 

gwiazdka oznacza, że 

coś ci się spodobało, 

czyli jest to jakby kciuk 

w górę), lub pisać wła-

sne internetowe książki. 

Aby zacząć pisać tam 

jakąś rzecz, wystarczy 

kilka prostych kroków. 

Po wejściu na stronę 

wattpad.pl musisz utwo-

rzyć własne konto. 

Wymyśl sobie nick, 

hasło i wpisz swój 

email dla potwierdze-

nia utworzenia konta. 

Teraz już możesz pisać 

własne internetowe 

książki w każdym do-

stępnym gatunku! 

Wattpad to 

społeczność 

internetowa,  w której 

każdy, kto do niej trafi, 

może napisać jakieś 

opowiadanie lub inter-

netową książkę na każdy 

temat. Jest ona dostęp-

na w formie aplikacji na 

telefon lub strony inter-

netowej. Można tam 

czytać cudze książki, ko-

mentować je, jeśli jakaś 
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Niemożliwe jest poliza-
nie własnego łokcia? 
 
Gdy mocno kichasz, 
możesz złamać sobie 
żebra? 
 
Budowa ciała świni 
uniemożliwia jej spoj-
rzenie w niebo? 
 
Słonie są jedynymi 
zwierzętami, które nie 
potrafią skakać… 
 

Oko strusia jest więk-
sze niż jego mózg. 
 
Zęby krokodyli i aliga-
torów mogą odro-
snąć ponad 40 razy. 
 
Sowa uszata może 
przekręcić swoją  
głowę o ponad 270 
stopni. 
 
W kolcach jeża roi się 
od pcheł. Na jed-
nym zwierzęciu może 

znajdować się ponad 500 
pcheł jednocześnie. 
 
Prędkość mówienia to ok. 
700 zn./min. A szybkość 
strzelania z Kałasznikowa 
to 600 strzałów/min. 
 
Ponad 75% osób, które  to 
czytają będzie próbowało 
polizać swój łokieć ☺ 

 

Mecz zakończył się wy-

nikiem 3:2 dla Portugalii. 

Gole dla naszej drużyny 

strzelili Krzysztof Piątek i 

Jakub Błaszczykowski. 

Następnym naszym 

przeciwnikiem w roz-

grywkach Ligi Narodów 

była utytułowana re-

prezentacja Włoch. 

Niestety i tym razem po 

bardzo słabej grze prze-

graliśmy ze znacznie 

lepszymi Włochami. 

Polscy kibice piłki noż-

nej z wielkimi nadzieja-

mi czekali na kolejny 

mecz reprezentacji. 

Tym razem 11.10.2018 

naprzeciw naszej kadry 

stanęła bardzo silna re-

prezentacja Portugalii.  

Portugalczycy zagrali 

wprawdzie bez swojej 

największej gwiazdy Cri-

stiano Ronaldo, ale nie 

przeszkodziło im to wy-

grać z naszymi orłami. 

Spotkanie zakończyło się skromnym 

wynik iem 1:0  dla Włochów, 

ale tak niski wymiar kary w tym me-

czu zawdzięczamy tylko polskiemu 

bramkarzowi Wojciechowi Szczęsne-

mu. Dwa ostatnie rezultaty polskiej 

kadry w piłce nożnej niestety przesą-

dziły o spadku polskiej drużyny z Dywi-

zji A rozgrywek Ligi Narodów. 

Wiernym kibicom polskiej reprezenta-

cji w piłce nożnej pozostaje z nadzie-

ją czekać na poprawę gry naszej dru-

żyny. 

Wiedziałeś, że … 

Dwa mecze reprezentacji Polski w piłce nożnej w Lidze 

Polska Mistrzem Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2018 !!! 

przeszła drugą i trze-

cią fazę grupową i 

awansowała do półfi-

nału, w którym zmie-

rzyła się ze Stanami 

Zjednoczonymi. 

Po dramatycznym 

meczu zakończonym 

zwycięstwem 3:2 Pol-

ska awansowała do 

finału. 

W meczu finałowym 

nasza reprezentacja rozbi-

ła Brazylię 3:0 i została dru-

gi raz z rzędu mistrzem 

świata w siatkówce !!! 

W dniach 9 - 30 wrze-

śnia 2018 we Wło-

szech i Bułgarii odbyły 

się Mistrzostwa Świata 

w siatkówce męż-

czyzn, w których 

wspaniale zagrała 

reprezentacja Polski. 

Zwyciężyła we wszyst-

kich meczach pierw-

szej fazy grupowej, 

później bez problemu 
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CIEKAWOSTKA 
 

Najkrótszy czas, w 

którym SMS obiegł 

świat, to 3 min i 

17,53 sekundy. 

Zdarzenie to miało 

miejsce 20 lutego 

2002 r. podczas 

światowego 

kongresu 3GSM w 

Cannes we 

Francji. 

Wiadomość 

została wysłana 

do sześciu krajów 

na sześciu 

kontynentach. Po 

tym czasie 

wiadomość 

wróciła do 

telefonu 

nadawcy. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warto przeczytać... 

 

Dzieciom z klas 0 – 3 polecam książkę 

Grzegorza Kasdepke pt. „Bon czy 

ton? Savoir vivre dla dzieci”. Książka 

w zabawny sposób opowiada o do-

brym wychowaniu i manierach. Jest 

ciekawa i śmieszna! 

Uczniom z klas 4 – 8 polecam serię Ricka 

Riordana pt. „Apollo i boskie próby”. Bo-

haterem jest grecki bóg Apollo, który 

niespodziewanie trafia do współczesne-

go świata. Spotyka tam zabójczą kole-

żankę, która ma władzę nad śmieciami, 

wkurzające mrówki, mechaniczne po-

twory… Ratunku! Kiedy zacznie się week-

end? 

   Uczniom z klas 0 – 3 polecamy 

film pt. „Dzieci z Bullerbyn”. Film 

ten został zrealizowany na pod-

stawie książki A. Lindgren  Film 

opowiada o dzieciach, które w 

zwykłej wiosce przeżywają nie-

zwykłe przygody. 

   Dla uczniów klas 4-6 polecamy 

serię filmów pt. „Harry Potter” . 

Pewnie większość z was zna ten 

film lub książkę autorstwa J.K. 

Rowling, ale z całego serca pole-

cam wam obejrzenie tego jesz-

cze raz lub po prostu zobaczenie 

tego. Jest to opowieść o chłopcu 

który przeżył starcie z najpotęż-

niejszym złym czarodziejem w 

dziejach magii.  

   I w końcu dla uczniów klas 6-8 

polecamy serial pt. „Riverdale”, 

który opowiada o czterech 

uczniach Riverdale High, którzy 

próbują rozwikłać zagadkę śmier-

ci tajemniczego Jasona Blosso-

ma. Opowiada także o starciach 

z problemami typowych nastolat-

ków. Naprawdę polecam obej-

rzenie tego serialu, bo ja sama się 

w nim zakochałam.  
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Co robi żartowniś przy studni? 

Nabiera wodę.  

 

Jak nazywa się chłopiec, który 

sam siebie wygania? 

Ja sio! 

 
Czemu Jaś tańczy wokół ciasta? 

Bo to jego ulubiony kawałek. 

Gazetkę przygotował Zespół: Hanna Dziedzic, Zuzanna Lomott, Jan Jagiełło, Adam Wyszyński, Amelia Jędrzej-

czyk, Bożena Sztrubel, Kasia Świetlicka, Gabrysia Rosa, Zuzia Baranowska , p. Małgorzata Badeńska-Onyśk, p. Luiza 

Miśkiewicz. 

DAWKA HUMORU 
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