
 

 

                HUMOR SZKOLNY 

 - Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, a  teraz jest 
tylko jedno. Co się stało? 
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego 

drugiego.  
 

 - Mamo, spełniliśmy dziś we trzech dobry uczynek. 
Przeprowadziliśmy staruszkę przez jezdnię. 
- To bardzo dobrze, ale dlaczego we trzech? 
- Bo stawiała opór. 

 
 Tata Jasia poszedł do szkoły syna poważnie porozmawiać  

z jego nauczycielem.  
- Mój syn dostał jedynkę z angielskiego!  
- I co w tym dziwnego? – pyta nauczyciel. 
- Przecież mój syn nie zasługuje na takie oceny!  
- Tak, nie zasługuje, ale niższych ocen nie ma. 

 

 

 

 

 

Dzień dobry – Obowiązkowo mówić! Nigdy nie zaszkodzi,                
nic nie kosztuje. 
Fair play – Nie oszukuj, nie wygrywaj cudzym kosztem,                    
nie wykorzystuj swojej p 
Grzechy szkolne – Zrzuceni 

ZE SZKOLNEGO ZESZYTU 

 Żołnierze noszą zielone 
mundury, żeby udawać 
trawę. 

 Król nosi na głowie czapkę 
zwaną przez niektórych 
koroną. 

 Kolumb myślał, że odkrył 
Indie, a to były Stany 
Zjednoczone. 

 Kopernik ruszył ziemię  
i dlatego zobaczył, 
że jest okrągła. 

 Suma to nie wynik 
dodawania, tylko msza 
rano w niedzielę. 

 Koło to jest linia bez kątów, 
zamknięta, by nie było 
wiadomo, gdzie jest 
początek. 

 

ZMIANA CZASU Z LETNIEGO 
NA ZIMOWY 

 

 
Nadeszła jesień, więc czas przestawić 
zegarki z czasu letniego na zimowy.  
W nocy z 30 na 31 października 
wskazówki zegarów cofniemy z godziny 

3:00 na 2:00. Oznacza to, że przez 

kolejne 5 miesięcy dzień stanie się 

znacznie krótszy i wcześniej zacznie 

robić się ciemno, natomiast rano będzie 

wcześniej jasno. 
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 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Tabliczka mnożenia – tabelaryczny sposób zestawienia wyników mnożenia 
przez siebie liczb naturalnych. Najczęściej w formie kwadratowej. Polega ona 
na skróconym mnożeniu np. 

zamiast 3+3+3 mamy możliwość mnożenia 3×3. 

Wymyślenie tabliczki mnożenia przypisuje się Pitagorasowi- greckiemu 
matematykowi żyjącemu 2 tysiąclecia temu. 

Światowy dzień tabliczki mnożenia obchodzimy w pierwszy piątek 
października. 

Sprawdź się, czyli kilka zadań z tabliczki mnożenia 

Twoim zadaniem jest obliczyć, który wynik jest poprawny, a który błędny.  

Jeśli wynik jest błędny wpisz poprawny: 

45×5 =225 

23×9=256 

45×67=3015 

56×7=392 

77×4=307 

 

DLA SPOSTRZEGAWCZYCH – RUSZ GŁÓWKĄ 

 

KĄCIK KULINARNY:  

 

ROZGRZEWAJĄCE HERBATY NA JESIEŃ 

 

Herbata goździkowa 

szklanka czarnej herbaty 

2 goździki 

plaster pomarańczy 

miód 

 

Herbata z jabłkiem i cynamonem 

łyżeczka czarnej herbaty 

łyżeczka suszonego jabłka 

szczypta cynamonu 

2 goździki 
 

PYSZNY SOS GRZYBOWY 

500 g podgrzybków lub borowików, 1 mała cebula, 3 łyżki masła, 

125 ml śmietanki 30%, sól,  pieprz do smaku. 

Sposób przygotowania: 
 
Grzyby oczyść, umyj i osusz. Pokrój na mniejsze kawałki. Na patelni rozgrzej połowę 
masła  i dodaj pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Po 3 minutach dodaj resztę masła   
i oczyszczone grzyby. Smaż na większym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Podlej 
troszkę wodą. Całość dopraw solą i pieprzem. Wlej śmietankę i ponownie zagotuj. Po 
3 minutach zdejmij sos z ognia. Sos grzybowy to doskonały dodatek do mięs lub 
placków ziemniaczanych. 
 

OWOCOWE ŁÓDECZKI 

Składniki: 

kilka gruszek, jabłko, pomarańcza, banan, sok z cytryny, kilka łyżek miodu, listki mięty 

WYKONANIE:  

Umyj i przekrój gruszki, wydrąż z nich środek. Umyj inne owoce i posiekaj w drobną 
kostkę. Możesz do tego użyć owoców z listy lub swoich ulubionych. Przełóż pokrojone 
owoce do gruszek. Wyciśnięty sok z cytryny wymieszaj z miodem i polej tym owoce. 
Łódeczki będą dodatkowo pięknie wyglądały i pachniały, jeśli udekorujesz je listkami 
mięty. 

 



WIELKI POLAK KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

 

Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia 

12.09.2021r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja tego 

zasłużonego dla nas Polaka.  

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w  Zuzeli.  W wieku 9 lat stracił matkę. Po 

ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we 

Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach 

studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk 

Społecznych uzyskał stopień doktora. Po studiach udał się w podróż naukową po Europie 

Zachodniej. Po powrocie do kraju został profesorem nauk społecznych w Wyższym 

Seminarium Duchownym we Włocławku. Podczas wojny był poszukiwany przez 

Niemców. Ukrywał się między innymi we Wrociszewie i Laskach pod Warszawą. W 

okresie Powstania Warszawskiego ksiądz Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy 

"Kampinos" AK. Po zakończeniu działań wojennych wrócił do Włocławka i zaczął 

organizować Seminarium Duchowne zniszczone w czasie wojny. W 1945 r. został 

rektorem Seminarium. W 1946 r. Ojciec Święty Pius XII mianował księdza profesora 

Wyszyńskiego biskupem, ordynariuszem diecezji lubelskiej. 22 października 1948 ksiądz 

biskup Wyszyński został wybrany Arcybiskupem Gniezna i Warszawy oraz Prymasem 

Polski. 12 stycznia 1953 ks. Wyszyński został kardynałem. W latach sześćdziesiątych 

Prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Na Jego prośbę 

Ojciec Święty ogłosił Maryję Matką Kościoła.  

W połowie marca 1981 u Wyszyńskiego rozpoznano chorobę nowotworową. 16 maja 1981 

prymas przyjął sakrament namaszczenia chorych. 22 maja - ostatni raz wystąpił publicznie. 

Zmarł 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 3 maja 1994 - został 

pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a rok 2001 był Rokiem Kardynała 

Wyszyńskiego. 

,,Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno." 

,,Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem." 

Kard. Stefan Wyszyński 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

Zwany do 1982 r. Dniem Nauczyciela. W Polsce obchodzony 14 października. 

Miał swoje początki już w 1957 roku. Wtedy to podczas Światowej Konferencji 

Nauczycielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie 

„Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela'' i świętem nauczycieli w Polsce. 

Po pewnym czasie przesunięto to święto na 14 października, a także zmieniono 

nazwę na Dzień Edukacji Narodowej.  

W innych krajach Dzień Nauczyciela jest 

obchodzony w dniach: 

 w Hiszpanii - 30 września, 
 na Litwie- 5 października, 
 w Tajlandii- 16 stycznia, 
 w Chinach- 10 września, 
 w Turcji- 24 listopada, 
 w Brazylii- 15 października. 

 

 
Z okazji 

Dnia  
Edukacji Narodowej  

życzymy takich myśli i marzeń, 
 które dają się urzeczywistnić, 

 pięknych i szlachetnych pomysłów,  
które podszeptuje serce, 

 cierpliwości i wytrwałości,  
aby służba dzieciom,  

tym posłusznym i tym niepokornym, 
 zrodziła wiele cennych owoców. 

 

 

NASZA PATRONKA - Maria 
Konopnicka 

 



 

Maria Konopnicka urodziła się w 1841 roku, jej rodzicami byli 

Józef Wasiłkowski i Scholastyka z Turskich. Po śmierci matki córkami zajmował 

się samotnie ojciec, wieczorami czytał Marii Słowackiego, Mickiewicza i 

Krasickiego. Jako kilkuletnia dziewczynka przeczytała  swoją pierwszą lekturę 

,,Teorię jestestw organicznych" Jędrzeja Śniadeckiego i wtedy zakochała się w 

książkach. W 1862 roku wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego, miała 

ośmioro dzieci, lecz niestety dwoje z nich zmarło przedwcześnie. Konopnicka 

kształciła się samodzielnie. Pisała często, że nie chce być już na utrzymaniu 

swojego męża, a za to Jarosławowi nie podobało się zamiłowanie żony do 

literatury. W 1876 roku rozwiodła się z mężem i wyprowadziła wraz z dziećmi 

do Warszawy. Poetka w trosce o własne dzieci udzielała korepetycji.  
Maria Konopnicka debiutowała (pod pseudonimem Marko) w 1870 roku 

w dzienniku "Kaliszanin" wierszem "Zimowy poranek". Utwór ten został dobrze 

przyjęty. Miastu Kalisz poświęciła jeszcze trzy utwory poetyckie: dwa 

zatytułowane "Kaliszowi" (1888 i 1907) i "Memu miastu" (1897).  Konopnicka 

była chyba największą w naszej literaturze ofiarą zarówno biedy, która kazała jej 

zarabiać pisaniem patriotycznych ,,szlagierów", jak też polskiego losu. W jej 

tomie znajduje się wiersz ,,Ty gwiazdo", wstrząsający świadomością, że 

zmarnowała w służbie narodowej siebie, że złamała ją praca na chleb. Takich 

rzeczy nie mówiło się wtedy łatwo. Tym bardziej zadziwiające jest to wyznanie 

świetnej artystki, która – gdyby nie polski los – mogła być wielką pisarką.   
 Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 roku we 

Lwowie. Została pochowana 11 października 1910 roku na cmentarzu 

Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie Wielkich Lwowian (II rondo, 5 aleja). 

Pogrzeb, zorganizowany przez Marię Dulębiankę stał się wielką manifestacją 

patriotyczną, w której udział wzięło blisko 50 tysięcy osób. 
 

 

 
 
 

WRACAMY DO NORMALNOŚCI - WYCIECZKI KLASOWE 

Po bardzo długiej przerwie, uczniowie naszej szkoły mogli znowu integrować się 

podczas wycieczek edukacyjnych zorganizowanych przez ich wychowawców we 

wrześniu i październiku. 

 27 września klasy 2 a i b uczestniczyli w  wycieczce do Jura Parku w 

Krasiejowie. Celem wycieczki było poznanie prehistorycznego świata 

dinozaurów. W tym samym dniu klasy 4a i 4b odwiedziły największy 

całoroczny park rozrywki w Polsce- Miasto Przygód Mandoria w Rzgowie 

pod Łodzią. 

 

 17 września uczniowie klas 8 a,b,c odbyli wycieczkę dydaktyczną do 

Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.  

 

 10 września uczniowie klas 5 a, b, c wzięli udział w wycieczce do ZOO i 

Legendii – Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Celem wycieczki było 

ukazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, integracja 

uczniów oraz rozrywka na świeżym powietrzu.  

 

,,Cyberprzemocy mówimy NIE’’  



Cyberprzemoc to seria agresywnych zachowań, celowo i regularnie skierowanych przeciwko 

bezbronnej osobie.  

Cyberprzemoc ma najczęściej formę słowną – pojawia się np. w komentarzach, na memach czy 

nagraniach wideo. Istnieje wiele przykładów cyberprzemocy, o których prasa codzienna nie 

informuje. Widzimy je w Internecie każdego dnia, na ścianach naszych ulubionych portali 

społecznościowych, w komentarzach artykułów, blogów oraz w e-mailach. Należą do nich:  

• Wysyłanie dużych ilości wulgarnych e-maili lub SMS-ów. 

• Zniesławienie na Twitterze, blogach i forach dyskusyjnych. 

• Podszywanie się pod innych na portalach społecznościowych. 

• Włamywanie się do urządzeń mobilnych w celu szpiegowania, kradzieży lub modyfikacji danych. 

• Kradzież tożsamości w celu zrujnowania reputacji ofiary.  

Cyberprzemoc pojawiła się na przełomie XX i XXI wieku. Zamiarem internetowych chuliganów jest 

zdyskredytowanie konkretnej osoby lub grupy ludzi czy nawet całych społeczności. Takie działania 

wynikają z poczucia anonimowości lub bezkarności sprawców i ułatwiane są np. zamieszczeniem 

witryny internetowej na serwerze w kraju, w którym pisemne groźby nie są przestępstwem. Taka 

forma znęcania się nad swoimi ofiarami, zdaniem psychologów wynika z trzech powodów:  

• łatwiej poniżać, dyskredytować i szykanować, gdy istnieje szansa ukrycia się za internetowym 

pseudonimem i nie ma potrzeby konfrontacji z ofiarą oko w oko;  

• sprawca może spreparować poniżającą treść bez potrzeby reagowania na bieżąco, jak jest np. w 

przypadku rozmowy osobistej czy wideo;  

• sprawca może działać w dowolnym czasie, a ofiara nie ma możliwości ucieczki, jak jest w 

przypadku osobistych kontaktów – jej profil cały czas jest dostępny w sieci.  

Prześladowanie przez internet jest szczególnie groźne dlatego, że kompromitujące czy poniżające 

materiały są dostępne w krótkim czasie dla wielu osób i pozostają w sieci na zawsze jako kopie na 

wielu komputerach, nawet po ustaleniu i ukaraniu sprawcy.  

Jak bronić się przed cyberprzemocą? 

1. Nie wpadaj w panikę 2. Zablokuj użytkownika  3. Chroń swój komputer przed włamaniami i 

podsłuchem. 4. Zabezpiecz swoją sieć WiFi. 5. Zmień ustawienia prywatności. 6. Włącz weryfikację 

dwuetapową w portalach społecznościowych 7. Używaj silnych haseł i często je zmieniaj 8. Zgłaszaj 

treści obraźliwe administratorom. 9. Skorzystaj z blokowania połączeń i SMS-ów. 10. Jeśli obawiasz 

się o swoje bezpieczeństwo, powiadom organy ścigania!!! 

 

 W Polsce Dzień Chłopaka przypada 30 września. W tym roku okazją 
do świętowania był czwartek. 30 września w naszej szkole obchodziliśmy 
podczas dwóch godzin lekcyjnych.  
Dzień Chłopaka to święto z gatunku popularnych, które na stałe zagościło w 
polskim kalendarzu. Jednak nie wszędzie na świecie jest ono obchodzone 
tego samego dnia. 
 Geneza tej tradycji w Polsce nie jest do końca jasna, choć na stałe 
wpisała się do naszego kalendarza. Święto chłopaka (Dzień Chłopaka) 
obchodzone jest głównie przez młodzież i wiąże się zwykle z wręczaniem 
drobnych upominków. W Dniu Chłopaka możemy składać życzenia wszystkim 
młodym mężczyznom – to świetna okazja na przyniesienie np. cukierków na 
lekcje czy zajęcia na uczelni. 
 W Wielkiej Brytanii oraz Irlandii Dzień Chłopaka obchodzony jest 5 
kwietnia, w Brazylii- 15 lipca, natomiast w Indiach i Meksyku-19 listopada. 
 Genezy Dnia Chłopaka można doszukiwać się w Japonii, gdzie od VI 
wieku przez ponad 1400 lat oddawano chłopcom szczególną cześć. Ich 
symbolem były karpie, które oznaczały życiowy sukces, a swoim rozmiarem 
symbolizowały siłę charakteru dzieci płci męskiej. 
 

Dzień Chłopaka czy Dzień Mężczyzny?  
Czym różnią się te dwa święta? 

 
Dzień Chłopaka w Polsce przypada w ostatni dzień września. To relatywnie 
młode święto ustanowione w 1999 roku z inicjatywy ONZ i grupy aktywistów w 
Trynidadzie i Tobago. Z kolei Dzień Mężczyzny to zupełnie inne święto i w naszym 
kraju obchodzone jest tuż po Dniu Kobiet - 10 marca.  Co ciekawe, Dzień 
Mężczyzny jest mniej popularny niż Dzień Chłopaka, ale z roku na rok 
zdobywa coraz większą popularność. Termin obchodzenia obu świąt to nie jedyna 
różnica. Przyjęło się, że Dzień Chłopaka obchodzą młodsi panowie, uczniowie, 
nastolatkowie, studenci. Z kolei Dzień Mężczyzny zarezerwowany jest dla 
dojrzałych panów. 

Niestety z powodu wciąż trwającego reżimu sanitarnego SU nie miał możliwości 
zorganizowania dyskoteki z okazji tego święta, jednak w środę 29 września na 
godzinach wychowawczych każda klasa we własnym gronie świętowała z tej 
okazji, a Samorząd Uczniowski zadbał, by w tym dniu każdy chłopak został 
nagrodzony słodkim wafelkiem.  

 

 

JESIENNE GRZYBOBRANIE 

 
Kiedy na zewnątrz jest ciepło i pada, jest duża szansa, że jesień obdarzy nas 
bogactwem leśnych skarbów. Grzybobranie to zajęcie bardzo przyjemne i relaksujące, 
a obfite zbiory dają pole do popisu w kuchni. Najlepszy czas na zbieranie grzybów 



zaczyna się w połowie lata i przy sprzyjających warunkach trwa do późnej jesieni. Kiedy 
warto wyruszyć na grzybobranie i kiedy szukać poszczególnych gatunków grzybów? 
 

Kalendarz występowania najpopularniejszych grzybów: 
 borowiki- od lipca do października, 
 podgrzybki- od czerwca do listopada, 
 maślaki- od czerwca do października,  

 gąski- od lipca do listopada, 
 kurki- od czerwca do listopada, 

 koźlarze- od lipca do października, 

 rydze- od sierpnia do listopada.  
 

                                           
 Zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś absolutnie pewien, ze są jadalne. 
 Nie rozpoznawaj trujących grzybów po smaku. To, że wszystkie śmiertelnie 

trujące grzyby są gorzkie, jest mitem. 
 Zbieraj grzyby w pełni wykształcone, dojrzałe. Dopiero wtedy posiadają cechy 

potrzebne do identyfikacji. 
 Grzyby wykręcaj lub delikatnie wycinaj, by nie uszkodzić grzybni, z której 

wyrastają. 
 Nie niszcz grzybów, których nie zbierasz. Są pokarmem dla zwierząt, które żyją w 

lesie. 
 Grzyby zbieraj do koszyka. W foliowej torebce mogą nabrać szkodliwych 

właściwości. 
 Zachowaj w lesie ciszę. Hałas płoszy zwierzęta. 
 Swoje śmieci zabierz ze sobą, a las pozostaw czystym i takim, jakim sam chciałbyś 

go zastać. 
 Skorzystaj z atlasu do rozpoznawania grzybów. Warto odświeżać i uaktualniać 

swoją wiedzę. 

 
SPOSOBY NA DŁUGIE JESIENNE WIECZORY 

 
A może by tak DOMOWE KARAOKE  w towarzystwie przyjaciół?  

 

Wieczór z dobrą książką, zabierze Cię w nieznany świat pełen przygód :) 

 

Jesień to czas kiedy nasz organizm staje się ospały, więc może warto zadbać o 

naszą kondycję fizyczną, by czuć się zdrowo. Spacer? Basen? Zajęcia taneczne? 

Trening piłki nożnej? Którą aktywność wybieracie??? 

          

 

PAMIĘTAJ !!! JESIEŃ NIE MUSI BYĆ NUDNĄ PORĄ ROKU! 


