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Gazetka Szkolna  
 

  

 

 

 Ważne daty  

 
• 1 listopada – Wszystkich Świętych – 

dzień ku czci wszystkich znanych i 

nieznanych z imienia świętych. Świętu 

temu w powojennej Polsce starano się 

nadać świecki charakter i nazywano je 

dniem Świętem Zmarłych. Nazwa ta 

utrwaliła się u wielu Polaków, jako 

nazwa święta oraz uroczystości 

liturgicznej.  

• 2 listopada – Dzień Zaduszny 

(Zaduszki) - dzień wspominania 

zmarłych.  

• 11 listopada – Święto Niepodległości 

Polski obchodzone w rocznicę 

odzyskania niepodległości po 123 

latach zaborów.  

• 24/25 listopada – Katarzynki - polski 

zwyczaj i odpowiednik andrzejek dla 

chłopców. W wigilię imienin Katarzyny 

młodzi kawalerowie urządzają zabawy i 

wróżby dotyczące ożenku i 

poszukiwania narzeczonej lub żony.  

• 26 listopada – Święto Dziękczynienia 

(Thanksgiving) w USA upamiętniające 

święto dziękczynne zorganizowane 

przez pierwszych pielgrzymów.  

• 29/30 listopada – Andrzejki – 

wieczór zabaw i wróżb organizowanych 

przez młode dziewczyny, a dotyczące 

zamążpójścia i poszukiwania 

narzeczonego lub męża. 

 

 
 

Godło polski – praca plastyczna jednego z 

naszych uczniów Klasy 2 z poprzedniego roku.  

 

Wcześniej urodziny obchodzili: 

Wrześniowi Jubilaci 

Adam Primke 

Sebastian Pietrzak  

Konrad Boisen  

Liliana Kania  

Adam Wolak 

Alicja Lichnowska-Kindl 

Leon Kozłowski 

Październikowi Jubilaci 

Aurelia Furmańczyk  

Ania Toni  Clawson 

Feliks Kozłowski  
 

28 września odbyły się pierwsze zajęcia w naszej szkole. Bardzo miło było powitać uśmiechnięte buzie dzieci, 

gotowych i pełnych energii do nauki języka polskiego. Ale w Polskiej szkole oprócz doskonalenia się w mowie 

polskiej, nasze dzieci będą się uczyły także geografii polski, historii naszego kraju, będą rozwijały także 

umiejętniści manualne. Oprócz nauki czeka nas przede wszystkim dużo zabawy.    

Ciekawostki ze świata i Polski 

* Polski język jest jednym z 

najtrudniejszych języków świata. 

Gramatyka języka polskiego jest bardzo 

skomplikowana. Odmiennych części mowy 

jest 5: czasownik, rzeczownik, przymiotnik, 

liczebnik i zaimek. Do tego dochodzą litery 

diakrytyczne: ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż. To 

wszystko sprawia, że obcokrajowcom 

próbującym opanować nasz rodzimy język 

czasem kręci się w głowie z wrażenia. 

* Patyczki do uszu, lampa naftowa czy 

kamizelka kuloodporna to wynalazki 

Polaków. 

Możemy się poszczycić wieloma 

utalentowanymi rodakami. Oto lista 

niektórych polskich wynalazków: 

- automatyczna sygnalizacja kolejowa, Jan 

Józef Baranowski w 1857 

- lampa naftowa, Ignacy Łukasiewicz w 1853 

- patyczki do uszu, Leo Gerstenzang w 1923 

- okręt podwodny o napędzie elektrycznym 

zasilanym akumulatorami, Stefan 

Drzewiecki w 1888 

- kamizelka kuloodporna, Jan Szczepanik w 

1901 

 

* Pierwsza parada z okazji Halloween 

w Stanach Zjednoczonych odbyła się 

31 października 1920 roku. 

Odbyło się to w Minnesocie, w 

miasteczku Anoka. W paradzie wzięli 

udział mieszkańcy miasta, którzy 

poprzebierali się w kolorowe stroje 

popularnych postaci. Pierwsze kostiumy 

szyte specjalnie na Halloween pojawiły 

się w 1930 roku. 

* Tradycje związane ze Świętem 

Dziękczynienia 

-Podczas Święta Dziękczynienia 

Amerykanie zjadają około 46 milionów 

indyków. 

-Dziki indyk potrafi latać na krótkich 

dystansach z prędkością do 88 km/h (55 

mph), zaś biegać do 32 km/h (20 mph)! 
- Po kolacji, kiedy zostanie zjedzony 

indyk, wyjmowany jest z niego mostek, 

zwany „kością życzeń” (wishbone). Dwóch 

chętnych członków rodziny wypowiada w 

myślach swoje życzenie, a następnie 

ciągną za kość w swoją stronę. Szansę na 

spełnienie marzenia ma ta osoba, której 

zostanie w dłoni większa część mostka.  
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Łamigłówki dla mądrej główki  
 

KLASY 0-2 

➢ Podłużne i brązowe – każdy ma berecik. Wielki przysmak dzików – zabawki dla dzieci.  

➢ Co to za ptak, co ma wielkie oczy, w ciągu dnia śpi, a poluje w nocy? 

➢ Rozwiąż rebusy:                             

                    
KLASY 3-5 

➢ Jesień pełnym koszem, w bramie sadu staje. I choć nic nie zrobiliśmy, klapsy nam 

rozdaje. Lecz nie drżyj ze strachu, jak w wierzbie listek! Bardzo lubisz takie klapsy 

– słodkie i soczyste.  

➢ Wiemy doskonale, co to za korale,! Lecą do nich wróble, szpaki na balik nie byle jaki! 

Cała od nich się ugina …  

➢ Połącz rozsypane wyrazy tak, by 

utworzyć słowa dwusylabowe  

………………… ………………… 

………………… ………………… 

………………… ………………… 

………………… ………………… 

  

Wszystkiego 

najlepszego  

 
W listopadzie urodziny obchodzą:  

 
6 LISTOPADA  
Veronika Cox 

11 LISTOPADA 
Nina Murawska 

14 LISTOPADA 
Bruno Świgoń 

20 LISTOPADA 
Natan Walczak 

25 LISTOPADA 
Zosia Haligowska 

 
Listopad kojarzy się raczej ze słotną 

pogodą, zimnem i ponurymi 

wieczorami pod kocem. Mało w nim 

radości. Okazuje się jednak, że 

ludzie, którzy są urodzeni w tym 

miesiącu, wcale nie odpowiadają 

swoim usposobieniem charakterowi 

listopada. Są naprawdę wyjątkowi: 

➢ Są świetnymi przyjaciółmi  

➢ Częściej bywają leworęczni 

➢ Są spokojnymi optymistami  

➢ Mają atrakcyjną naturę która 

przyciąga innych 

➢ Ich znakiem zodiaku jest 

skorpion lub strzelec 

➢ Są bardzo sprawni fizycznie 

 

 
 

  

KLASY 6-7 

➢ Pan Blue mieszka w niebieskim domu, Pani Pink mieszka w różowym domu, a Pan 

Brown w domu brązowym. Kto mieszka w Białym Domu? 

➢ Dwoje graczy grało w szachy. Każdy z nich grał trzy partie i wygrał trzy razy. Jak 

to możliwe? 

 
Odpowiedzi na zagadki prosimy przygotować na podpisanych kartkach (imię i klasa) i wrzucić do pudełka w sali Zerówki (E-

206) w dniu 16 listopada. Za poprawne odpowiedzi ze swojej grupy wiekowej przewidziane jest losowanie symbolicznych 

nagród! 

 

Z kieszeni przysłów  
* Kiedy wrzesień to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń      * Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka ostra zima  

* Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona                                   * Deszcz w początku listopada, mrozy w styczniu zapowiada  

* Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew trzyma,               * Grzmot listopada dużo zboża zapowiada  

    to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima                     * Myślał indyk o niedzieli a w sobotę mu łeb ucięli  

Dowcipy:  
Mama pyta się Jasia: 

- Jasiu, jaki przedmiot w szkole 

najbardziej lubisz? 

- Dzwonek, mamo. 

 

Nauczycielka pyta Jasia 

- Dlaczego ciągle spóźniasz się do szkoły?  

- Bo nie mogę się obudzić na czas... 

- Nie masz budzika? 

- Mam, ale on dzwoni wtedy gdy śpię. 

 
Mama pyta synka: 

- Jasiu, jak się czujesz w szkole? 

- Jak na komisariacie: ciągle mnie wypytują, 

a ja o niczym nie wiem. 
 
- Jasiu, masz dziś bardzo dobrze odrobione 

zadanie - mówi nauczycielka - Czy jesteś 

pewien, że twojemu tacie nikt nie pomagał? 
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