
Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy takich myśli i marzeń 

które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 

które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wytrwałości  

dla całej braci uczniowskiej! 
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Październikowe kalendarium: 

14 października - Dzień Edukacji Na-

rodowej 

16 października - Dzień Papieża Jana 

Pawła II 

29 października - zmiana czasu z zi-

mowego na letni 

31 października - Halloween 



Kalendarz na nowy rok szkolny 

Wrzesień 

23.09 - początek jesieni 

30.09 - Dzień Chłopa-

Październik Listopad 

Grudzień 

01.11 - Wszystkich Świętych  
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych -
środa!) 

11.11 - Święto Niepodległości  
(znów sobota) 

29.11 - andrzejki 
06.12 - mikołajki 

21.12 - początek zimy 

22.12 - 01.01 - przerwa 
świąteczna 

31.12 - sylwester 

Styczeń 

01.01 - Nowy Rok 
(dzień wolny od zajęć lekcyjnych - 
poniedziałek!) 

06.01 - Święto Trzech Króli  
(sobota) 

21.01 - Dzień Babci 

22.01 - Dzień Dziadka 

 Miesiąc nauki już za nami. Pewnie z nadzieją spoglądacie w kalendarz, wypatrując 

pierwszych wolnych od nauki dni. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy więc krótką ściągę, 

w której wypisaliśmy wypadające w I semestrze święta i dni wolne. 

14.10 - Dzień Edukacji Narodowej 

(niestety w tym roku to sobota) 

W tym roku uczniowie województwa 

łódzkiego ferie zimowe zaczynają 29 

stycznia, a kończą 11 lutego.  

Do ferii zimowych  

pozostały więc  już  

tylko 4 miesiące!!! 

Szkoła to nie koniec świata,  

wszyscy ją przeżyli – przeżyjesz i ty :) 

 Pewnie zastanawiacie się, jak przeżyć do kolejnych wakacji?   

Za nami już pierwsze sprawdziany, odpytywania przy tablicy… Dawno zapomnieliśmy o błogim 

letnim lenistwie, wstawaniu w porze obiadowej… Przygniotła nas proza życia :( 

By choć trochę ulżyć w tej uczniowskiej niedoli, przygotowałam kilka niezbędnych wskazówek. 

 Niczego nie odwlekaj - odkładanie na później mija się z 

celem - i tak zaległą pracę trzeba kiedyś wykonać. Tak 

naprawdę i m szybciej się z nią uporamy, tym lepiej :) 

 W sytuacji kryzysowej proś o pomoc - zwracanie się do 

rodziców, starszego rodzeństwa, kolegów to nie sła-

bość, a objaw dojrzałości. Z pewnością ktoś będzie 

umiał pomóc, np.. Wytłumaczy zadanie z matematyki. 

 Myśl pozytywnie - nie od dziś przecież wiadomo, ze po-

zytywne nastawienie to połowa sukcesu :) 

 Szkoła to nie więzienie - na przerwach 

warto aktywnie spędzić czas, pograć w 

piłkę na boisku, pośmiać się z przyja-

ciółmi. 

 Wyznacz sobie jakiś cel - nie musi być 

to od razu średnia 5,0, ale pamiętaj, że 

sukces osiąga się małymi kroczkami :) 



Był taki wrzesień...  

...kiedy zamiast szkolnego dzwonka tysiące młodych ludzi, nauczy-

cieli usłyszało odgłosy bombardowań, huk dział.... 

Był taki wrzesień 1939 roku… 

...kiedy to Niemcy napadły na Polskę. Rozpoczęła się tym samym II wojna światowa- 

najstraszliwszy kataklizm w dziejach XX wieku....  

Ruiny szpitala po częściowym odgruzowaniu. 

 Pierwsze bomby niemieckiego ataku padły 

na szpital wypełniony chorymi. Pod jego gruzami 

poległo 26 chorych i sześć osób personelu. 

Pierwsze bomby spadły na Wieluń. 

 1 września 1939 roku o godzinie 4:40 mieszkańców 

Wielunia obudził ryk silników niemieckich samolotów 

i przeraźliwy huk spadających bomb. Oczywiście nikt się 

nie spodziewał ataku. Wieluń był spokojnym, bezbronnym, 

niewielkim miasteczkiem leżącym w odległości 21 km 

od  ówczesnej granicy niemieckiej. To jednak tu została 

dokonana pierwsza wojenna zbrodnia na bezbronnej ludno-

ści miasta. nie powinny być przedmiotem ataków lotni-

czych. 

 Po nalocie 75 procent budynków w mieście przestało 

istnieć, pod gruzami straciło życie ponad 1200 bezbron-

nych cywili. Niemieccy lotnicy, w czasie "lotów koszą-

cych", strzelali z broni pokładowej do uciekających w po-

płochu mężczyzn, kobiet i dzieci.  

Był taki wrzesień...  

1 września 1939 roku  walczyli też nasi przodkowie. 

 78 lat temu na polach w okolicach miejscowości 

Krajanka żołnierze kompanii Obrony Narodowej również 

stanęli w obronie swojej Ojczyzny. Jednak nie mieli 

szans na zwycięstwo w starciu z przeważają liczbą wojsk 

niemieckich .  

 W bitwie pod Krajanką poległo wówczas 6 żołnie-

rzy: por. Wiktor Sas, ppor. Tadeusz Zajdel, kpr. Stefan 

Dębski, szer. Leon Drezner, szer. Stefan Zimoch 

oraz żołnierz nieznany.  

 Nasza szkoła nosi 

imię Bohaterów Września 

1939 roku. Co roku pod-

czas uroczystego apelu 

wspominamy tych, którzy 

poświęcili swe życie 

w imię wolności Ojczyzny. 



W  halloween wiele schronisk nie po-

zwala na adopcje czarnego kota. 

Pełnia podczas halloween zdarzyła się 

tylko 4 razy w: 1925,1944,1955,1974 

Następna pełna w  będzie 2020 roku. 

Największa dynia wa-

żyła 1053,5 kilogramy. 
W Stanach Zjednoczonych halloween to dru-

gie najbardziej dochodowe - zaraz po Bożym 

Narodzeniu. 

Najszybsze wycinanie dyni 

trwało 24,03 sekundy. 

Irlandia to kraj, w któ-

rym narodziło się hal-

loween. 

Najpopularniejsze zabawy: 

- cukierek i psikus, 

- wyławianie jabłek, 

- przebieranki. 

 Ostatni dzień październi-
ka wielu z nas kojarzy z hallo-
ween - zwyczajem, który  przy-
wędrował do nas z Zachodu.  
 Zebraliśmy garść cieka-
wostek związanych z tym zwy-
czajem. 

 

Przeciętny obywatel USA 

na słodycze w halloween 

wydaje blisko 77,52 dola-

ry. 



                                      Październik 

Miesiącem Dobroci Dla Zwierząt  

Czy wiesz, że: 

 Miliony drzew rosną tylko dzięki temu, 

że wiewiórki zapominają gdzie schowa-

ły zapasy nasion.  

 Wydry morskie w czasie snu trzymają 

się za łapki, żeby się nie rozdzielić. 

 Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną 

mackę. 

 Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale skórze.  

 Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich 

palców – ich odciski mogą służyć do identyfikacji osob-

ników. 

 Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytwo-

rzyć nowe. 

 Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać do tyłu. 

 DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98.4 % 

 Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 

 Krew pasikoników jest koloru białego. 

 Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor i stają się 

biało-szare. 

 12. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów niż lu-

dzi.  

 Czarne psy są uważane przez muzuł-

manów za niegodne, a koty za święte. 

 Samce pingwinów dają swojej wybran-

ce kamyk, jeśli go przyjmie — zostają 

parą. 

 Dzięki budowie czaszki króliki widzą 

wszystko dookoła. 



Co ma wspólnego jesień z łyżką??? 

 

   Odp.: je-się-nią  

Jak się nazywa ser wyrzucony za burtę 

 

   Odp.: Ser topiony  

Co łączy węgiel i kota? 

 

   Odp. Miał  

Wpada mąż do domu i włącza telewizor. 

- Zaraz się zaczyna mecz - mówi do żony. 

- Ale wynik podawali w radiu - odpowiada żona. 

- To nic, nie mów mi. 

- Ale ja znam wynik 

- Proszę cię, nie mów mi. 

- No dobrze - mówi żona - jak ci tak zależy to nie po-

wiem, ale i tak nie zobaczysz ani jednej bramki... 

 

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 
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