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1.  Dzień bez  samochodu. 

2.  „Czytać każdy może” – felieton . 

3.  Sprawozdanie z apelu z okazji  

  Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 

4.  Nasze hobby – w tym miesiącu to 

taniec. Co o nim wiesz? 

5. Nasze hobby – w tym miesiącu  

  to psy.  

6.  Nasze pasje – samoloty. 

7.  Nasze pasje – Japonia i jej kultura. 

8. Dziady – słowiańska tradycja. 

9.  Halloween – zagraniczna  

  tradycja. 

10.  Wszystkich Świętych – katolicka 

tradycja. 

11. Narodowe Święto Niepodległości . 
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22 września – 

Światowy Dzień 

bez Samochodu    

 

 

Ekologia to dbanie o porządek na ziemi i niezanieczyszczanie 

powietrza.  

22 września to Światowy Dzień bez Samochodu. Ten dzień ma 

wspomóc ekologię i zmniejszyć ilość spalin wytwarzanych przez miliony 

aut poruszających się po miastach. Zachęca się wówczas kierowców do 

rezygnacji z użytkowania samochodów przez dobę.  

W zamian oferowane jest bezpłatne korzystanie z komunikacji 

miejskiej  lub rowerów.                                           

W wielu miastach na terenie Polski, kierowcy zwolnieni są z opłat 

za bilety. 

Istnieją różne formy podróżowania, które zastępują mało ekologiczne 

samochody…  

Metro  jest elektryczne i ekologiczne, więc nie zanieczyszcza 

powietrza. Jeżeli wybieramy autobus, to tylko hybrydowy, ponieważ nie 

powoduje emisji spalin.  

Pociągiem można podróżować nie tylko po mieście. Jeśli chcesz 

wybrać się na ekologiczną wycieczkę za miasto wybierz właśnie ten środek 

komunikacji. 

 

Paulina Kunicka           

klasa 4a 
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Czy  czytanie w szkole musi ograniczać się tylko do lektur szkolnych? Czy uczniowie czytają coś 
poza nimi? Oczywiście, że tak! Przedstawimy za chwilę ciekawą opowieść o małej reporterce, która 
przenosi nas w dalekie krainy, dzięki czemu uczy i bawi. 
 
 
Mowa tutaj o serii jedenastu książek, których autorką jest dwunastoletnia Nela. W zdobyciu 
materiałów do każdego bestselleru pomagają jej rodzice. Dziewczynka relacjonuje swoje podróże i 
wrażenia z nich. Odwiedziła m.in. Amerykę Południową, Wietnam, Tajlandię i Koło Podbiegunowe. 
Nela dokumentuje swoje wycieczki nie tylko opisując te miejsca, ale załącza bogatą dokumentację 
fotograficzną. Każda książka wyposażona została w kod QR, dzięki któremu aplikacja przeniesie nas 
do bazy filmów, które możemy obejrzeć. Jak widać, czytając relacje Neli, możemy się świetnie bawić, 
ale i uczyć. O popularności autorki świadczy fakt, że trzeba stać w kolejce kilka godzin, aby spotkać 
się z nią podczas spotkania autorskiego. 
Książki mogą być alternatywą dla wielogodzinnego siedzenia przed telewizorem lub komputerem, z 
czego my często korzystamy. Czytanie jest super! 

Koło Dziennikarskie 
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15 PAŹDZIERNIKA W NASZEJ SZKOLE ODBYŁ SIĘ UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 

ŚWIĘTA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ.  

WSZYSTKIE KLASY UDAŁY SIĘ DO SALI GIMNASTYCZNEJ, GDZIE UCZNIOWIE  

6C PRZYGOTOWALI SPECJALNY WYSTĘP ARTYSTYCZNY DLA PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY. 

MŁODZI ARTYŚCI ZAŚPIEWALI KILKA PIOSENEK, NP. „IŚĆ W STRONĘ SŁOŃCA”, 

„SAMBA”, „NIE LICZĘ GODZIN I LAT”, WYRECYTOWALI ŻARTOBLIWE ŻYCZENIA, A 

DWIE UCZENNICE ZAPREZENTOWAŁY UKŁAD TANECZNO- AKROBATYCZNY. 

CAŁOŚĆ UROCZYSTOŚCI ZWIEŃCZYŁO WRĘCZENIE CZERWONYCH RÓŻ 

OBECNYM NA SALI NAUCZYCIELOM. PANI WICEDYREKTOR PODZIĘKOWAŁA KLASIE 

6C ZA PRZYGOTOWANIE UROCZYSTOŚCI. 

W NASZEJ OPINII CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA BYŁA BARDZO UDANA, A MOMENTY, W 

KTÓRYCH MOŻEMY PODZIĘKOWAĆ NAUCZYCIELOM, POWINNY ZDARZAĆ SIĘ NIE 

TYLKO OD ŚWIĘTA. 

Koło Dziennikarskie 
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1               
     

     

2             
   

   

3             
     

 

4               
      

  

5                         

6                       
   

 

1. Na nogach baletnicy 

2. Inaczej spódnica baletnicy 

3. …………… na rękach 

4. Rodzaj treningu gimnastycznego  

5. Układ ruchów tanecznych  

6. Skarpetki bez palców  

Hasło: 

………………………  to układ rytmiczny ruchów ciała. 

Przygotowało                                            

Koło Dziennikarskie 
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1. Inaczej  zabawa  taneczna. 

2. Tancerz +…=para. 

3. Trzyma się na niej równowagę. 

4. Przygotowanie do ćwiczeń. 

5. Inaczej obrót 

 

 

Hasło: …………………………… 

 

 

 

 

Przygotowało                                            

Koło Dziennikarskie 
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wczarek Staroangielski to pies pasterski z duż ą 
iloś cią sierś ci. Rasa głównie wykorzystywana 
jest do zaganiania stad i obrony przed 

drapież nikami.  
 
Owczarek pochodzi z Wielkiej Brytanii, ż yje około 10- 

12 lat i waż y od 30 kg do 40 kg. Rasa charakteryzuje się spokojną i łagodną 
osobowoś cią, gęstą i doś ć  długą sierś cią. Pies nie ma problemów z 
zaakceptowaniem innych zwierząt dzieci. Owczarek ten nie ma większych 
problemów ze zdrowiem, lecz mogą u niego wystąpić  choroby oczu, zapalenie 
uszu, a w starszym wieku zwyrodnienie stawów i choroby układu krąż enia.   
 

Rasy psów podobnych do owczarka 
staroangielskiego to: 

 polski owczarek nizinny  

 bergamasco  

 bearded coll ie   

 nederlandse schapendoes  

 terier tybetań ski  

 owczarek kataloń ski  
W artykule wykorzystano materiały z: 

 https://polskastrefa.pl/422133-bobtail-owczarek-staroangielski-
szczeniaki-millanion-fci-wroclaw 

 https://www.psy.pl/rasa/owczarek-staroangielski-bobtail/ 

 https://www.goracy-pies.pl/owczarek-staroangielski-hodowla-cena/ 

  

 

 

 

Przygotowała: 

Zosia Kielan, klasa 6c 

https://www.psy.pl/rasa/owczarek-staroangielski-bobtail/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjojMiwpbjdAhUJ_SoKHTl1AKQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.psy.pl/rasa/owczarek-staroangielski-bobtail/&psig=AOvVaw2-qnLsdu8a2EDIWMvmXlqn&ust=1536938804344063
https://www.goracy-pies.pl/owczarek-staroangielski-hodowla-cena/
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWrquPq7jdAhXlkYsKHRFbDd8QjRx6BAgBEAU&url=https://polskastrefa.pl/422133-bobtail-owczarek-staroangielski-szczeniaki-millanion-fci-wroclaw&psig=AOvVaw1iMdMgVQ2tpWyiecOiuoH9&ust=1536940322907243
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Cocker spaniel został wyhodowany jako pies myśliwski do wypłaszania 

ptactwa łownego. Początkowo słowo ,,spaniel” było terminem ogólnym i oznaczało 

psa myśliwskiego określonego typu. Rasa ta znana jest od XIX wieku , chociaż jej 

początki sięgają kilkuset lat wcześniej. 

Cocker spaniele bardzo lubią buszować w liściach, rozgrzebywać je i 

rozrzucać; tam są miliony zapachów! Sprawia im to sporo przyjemności, pozwala 

zmęczyć się i rozładować nadmiar energii . W stertach liści możesz ukryć psie 

smakołyki i pobawić się z psem w ,,Szukaj’’. Jeśli psu jest chłodno, często szybko 

ma ochotę zdezerterować ze spaceru.  

  Cocker Spaniel to pies wesoły i energiczny. dobry towarzysz dla ludzi 

lubiących ruch. Jest psem ciekawym i śmiałym, z dużą skłonnością do zabaw .                 

Ze względu na ustawiczne merdanie ogonem zwany jest wesołym Cockerem. 

Potrafi być czasem dość uparty. Spontanicznie reaguje nie tylko ogonem lecz i całą 

tylną częścią ciała. Alarmuje właściciela o wtargnięciu kogoś obcego na jego teren. 

Jeśli masz ochotę pofiglować z cocker  spanielem zapraszam do wspólnej zabawy. 

 Tekst i zdjęcia przygotowała Wiktoria Kowalska, klasa  
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A D O B E R M A N O Y O R K A D W 

B J C P K L A B R A D O R O T A A 

R A E U P H U S K Y D O W P R L E 

U M W D O W C Z A R E K I I L M A 

S N I E I M O P S K O T M T I A G 

K I N L R A L W A M Y A A B L T N 

D K B O E R K O M D A L L U I Y I 

L E O K N A A W L U S E T L  A Ń W 

R A K S P U D E L N T A A L W C P 

Z M S P I D A T S K I K N P I Z A 

E S E O B E A G L E S D C A N Y O 

S T R T K R O S O W Y I Z A T K A 

A A B E R N A R D Y N K Y E U O I 

T F W I L C Z U R K Z R K M P U K 

W F C O C K E R S P A N I E L M P 

  

Przygotowała: 
Jagoda Derwińska 

Klasa 4f 
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Nasze pasje   

 W tym 

miesiącu                

to samoloty. 

MESSERSCHMITT ME 323 GIGANT 

Konstruktorami pierwszego samolotu na świecie byli 

bracia Wright. W 1903 r. zbudowali oni samolot z 

silnikiem spalinowym. Po I wojnie światowej nastąpił 

bardzo dynamiczny rozwój lotnictwa. Prawie wszystkie 

liczące się kraje Europy oraz Stany Zjednoczone miały 

swoje wytwórnie, w których projektowały samoloty.  

 Dzisiaj chciałbym 

przybliżyć sylwetkę 

samolotu niemieckiego, 

który brał udział w II 

wojnie światowej.  

Jest on mniej znany, ale 

równie ciekawy. 

 Był on największym samolotem, jakiego 

używano w II wojnie światowej, a jego 

konstrukcja stanowiła rozwinięcie 

konstrukcji szybowca Messerschmitta 

321.  

Rozpiętość skrzydeł Giganta wynosiła 

ponad 55 m, a długość prawie 29 m (dla 

porównania Boeing 787 - Dreamliner - 

ma rozpiętość skrzydeł 60 m).  

Jego konstrukcję oparto na szybowcu, 

dlatego stawał się łatwym celem. Na 

szczęście dla Niemców samoloty, 

którym udało się wrócić do bazy, były 

szybko naprawiane, ponieważ naprawa 

Giganta była bardzo prosta.  

Jako ciekawostkę dodam, że główne 

drzwi tego Messerschmitta otwierały 

się z przodu, pod kabiną pilotów.  

 

 

FLYER I BRACI WRIGHT 

Niemiecka armia używała  Messerschmitta ME 323 do transportu materiałów 

wojennych, żywności oraz ewakuacji żołnierzy. 

Produkcję seryjną Messerschmitta ME 323 rozpoczęto w maju 1942 r.  

a zakończono w marcu 1944 r.  

Jedną z największych bitew powietrznych, w których brał on udział, była 

bitwa nad wyspą Pantellerią w dniu 22 kwietnia 1943 r., w której piloci 

Polskiego Zespołu Lotniczego  rozbili niemiecką eskortę, a brytyjscy 

piloci zniszczyli eskadrę Messerschmittów. 
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Charakterystyczne w kuchni japońskiej 

jest użycie ryb, również na surowo. 

Najpopularniejszą potrawą z użyciem 

ryb oraz innych owoców morza, jest 

sushi.  

Składa się ona z gotowanego ryżu 

zaprawionego octem ryżowym i 

najróżniejszych dodatków, takich jak 

surowa bądź pieczona ryba, owoce morza 

na przykład: paluszki krabowe, warzywa 

czy grzyby oraz wodorosty nori. 

 

Kuchnia 
 

Nasze pasje   

 
W tym 

miesiącu                

to również  

Japonia. 
Kultura japońska 
 

Japonia, czy inaczej 

mówiąc „Kraj kwitnącej 

wiśni”, jest uważana za 

jeden z najdziwniejszych 

krajów, pod względem 

kultury i obyczajów. 

Japończycy słyną z bardzo 

wysokiego rozwoju 

technologicznego          

i nieszablonowych 

rozwiązań 

na codzienne problemy. 

 

W Japonii można też skosztować innych 

pyszności np.:  

  Ramenu, czyli japońskiego rosołu z różnymi  dodatkami, 
  Dango, deseru w postaci kulek z mochiko (mąki ryżowej), 
  Takoyaki, kawałków ośmiornicy w cieście podawanego jako 
kulki oraz 

  Mochi, tradycyjnych klusek japońskich z mąki ryżowej z 
dodatkiem pasty z czerwonej fasoli anko lub truskawki w 

środku. 
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Tradycyjny strój i gejsze. 

 

 

Podstawą wielu dań jest 

również: 

 

  sos sojowy, wasabi 
  soba, czyli makaron  

gryczany 

  ryba Takifugu, którą 

przyrządzać mogą tylko 

wykwalifikowani kucharze 

z powodu jej trujących 

właściwości.  

. 

 

 
W Japonii popularnymi napojami 

są: 

 

  Matcha,czyli japońska, 
sproszkowana herbata  

  Ramune, czyli oranżada. 
 

 

Tradycyjnym strojem japońskim jest kimono. 

Kimonoto strój o dość prostym kroju, w 

kształcie litery T, przypominający trochę 

szlafrok.  

Rękawy są długie I na całej długości bardzo 

szerokie. Według tradycji, kobieta, która nie 

wyszła jeszcze za mąż, powinna nosić kimono o 

wyjątkowo długich rękawach, prawie do podłogi. 

Również przy ślubie japońscy nowożeńcy, 

ubierają się w tradycyjne stroje. 

 

 

 

Gejsza to kobieta w Japonii o umiejętnościach 

artystycznych, bawiąca gości rozmową, śpiewem,tańcem i grą na 

instrumentach np.: na shamisenie. 

Prowadzi często ceremonię parzenia i picia herbaty.Ubrana jest w 

tradycyjny strój. Zanim kobieta zostanie gejszą, musi najpierw przejść 

sześcioletni okres bycia 

maiko. 
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Anime i Manga 
Mianem Mangi określa się japoński komiks w czerni i bieli, 

ale także obraz, rysunek, szkic bądź karykaturę.  

Na podstawie mang tworzone są często anime, czyli japońskie filmy 

i seriale animowane. Jest to również skrót słowny od angielskiego 

słowa „animation”, które po japońsku brzmi „animēshon”.             

W Japonii mianem anime określa się wszystkie animowane filmy i 

seriale, bez względu na kraj ich pochodzenia. Natomiast poza 

Japonią, anime nazywa się tylko japońskie filmy animowane i styl 

japońskiej animacji.  

Do najbardziej znanych tytułów mang i anime zalicza się „Naruto”, 

„Dragon Ball” oraz „Sailor Moon”. 
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Czy wiecie, że Dziady to przedchrześcijański obrzęd zaduszny, który 

polegał na  „obcowaniu żywych z umarłymi” , czyli nawiązywaniu relacji z 

duszami zmarłych przodków, czyli dziadów.  W tradycji słowiańskiej, jesienią 

„dziady” obchodzono w nocy z 1 na 2 listopada, zwaną też Nocą Zaduszną lub 

Zaduszkami. 

Wyglądało to tak:  

rodzina zmarłego przygotowywała ucztę dla jego duszy: miód, kaszę, wódkę  

i chleb. Wszystkie te pokarmy były rozłożone na grobie bliskiego.  

Celem tych obrzędów było pozyskanie przychylności zmarłych i pomoc  

w osiągnięciu spokoju ich dusz w zaświatach.  

Dziady były odprawiane jeszcze długo po przyjęciu wiary chrześcijańskiej, a jak 

pisał Mickiewicz: „światłe duchowieństwo i właściciele usiłowali wykorzenić 

zwyczaj”, uważany za pogański.  

Obecnie na cmentarzach nie obchodzimy tego obrzędu, jedynie zapalamy znicze 

na grobach bliskich. 

 

 

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, 

Co to będzie, co to będzie?” 

 

„Dziady” cz. II A. Mickiewicz 

 
 

Przygotowało Koło Dziennikarskie 
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Halloween 

to święto 

duchów, 

podczas 

którego 

zmarli 

wychodzą  

z grobów. 

Święto wywodzi się z 

Wielkiej Brytanii. 

Historyczne znaczenie 

tego święta to 

odstraszenie złych bóstw 

i duchów.  To święto 

obchodzi się 31 

października dzień przed 

Świętem Zmarłych. 

Jak każdy pewnie wie, 

uczestnicy przebierają 

się za różne 

straszydła. Zbierają 

cukierki mówiąc słynne 

„cukierek albo psikus”. 

Najlepiej bawi się w 

podmiejskich wioskach 

lub małych mieścinach, ważne żeby były to 

domki jednorodzinne. 

Przygotowało 

Koło 

Dziennikarskie 
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„Śpieszmy się kochać ludzi…” 
Pierwszego listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość 

Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, 

grobem bliskich osób, cmentarzem, wiązanką kwiatów, jeszcze dla 

innych z modlitwą i pamięcią o tych, 

którzy wyprzedzili nas w drodze do 

wieczności. Nie mniej jednak w 

tym dniu udajemy się z całymi 

rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich stawiając 

kwiaty, zapalając "płomyk nadziei" wierząc, że już cieszą się oni 

chwałą w domu Boga. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym 

wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym 

pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma 

zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o 

naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką. 
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11 Listopada to najważniejsze święto narodowe w Polsce. W tym dniu obchodzimy 

rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli pod zaborami. 

Po rozbiorze Polski, którego dokonała Rosja, Prusy i Austria w 1795 r. naszego kraju nie 

było na mapie. Naród polski istniał ale teren kraju, administracja i rządy były zarządzane przez 

zaborców.   

Polacy wiele razy próbowali odzyskać niepodległość ale niestety ich próby zakończyły się 

niepowodzeniem.  Największa realna szansa na jej odzyskanie pojawiła się, gdy wybuchła I 

wojna światowa w 1914 r. Wojna dała Polakom bardzo dużą nadzieję na powrót na mapę 

Europy, ponieważ była powodem rozłamu pomiędzy zaborcami. Bardzo wielu ludzi zginęło, wielu 

ludzi zostało rannych. Zaborcy niszczyli dobytki wielu pokoleń, niszczyli miasta, domostwa oraz 

zabytki kulturowe.  

I wojna światowa zakończyła się właśnie 11 listopada 1918 r. kiedy to Niemcy 

skapitulowały na froncie zachodnim. W tym właśnie dniu Polska powróciła na mapę Europy.  

Gdyby nie siła ducha i wiara w lepsze jutro naszych przodków, Polska mogłaby nigdy 

nie odzyskać niezależności. Zaborcy próbowali wynarodowić Polaków, zakazywali używania 

języka polskiego oraz czytania, śpiewania po polsku. Chcieli zabić ducha polskości. Na szczęście 

naród polski do tego nie dopuścił i dzisiaj możemy żyć gdzie chcemy i jak chcemy.  

 
Opracowała Lena Lipińska, klasa 4a 

 
 

Święto Niepodległości 
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100 lecie odzyskania 

niepodległości 

 
                  W 1795 r. podjęto ostateczną 

decyzję o rozbiorze Polski. Nasz kraj 

wówczas stracił niepodległość i stał 

się zależny od trzech państw:  

Rosji, Austrii i Prus. 

11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski 

podpisał dekret ustanawiający 

przywrócenie niepodległości 

dla Polski. Po 123 latach zaborów,           

nasz kraj stał się wolny od innych państw.                        

          

Józef PIłsudski - 

urodził się 5.12.1867 r., zmarł 12.05.1935 r.  

 Działacz społeczny, przywódca Polski.                                                           

 

  Marta Gartkiewicz kl. 6 b        
 


