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Co w numerze? 

 DEN - fotorelacja, s. 2 

 Wycieczka klas II, s. 3 

 Wyniki konkursu, s. 4 

 Nadeszła jesień, s. 4 

 Andrzejki s. 5 

 Humor, s. 6 

Listopadowe kalendarium: 

1 listopada - Dzień Wszystkich Świę-

tych 

2 listopada - Dzień Zaduszny 

11 listopada - Narodowe Święto Nie-

podległości 

29 listopada - andrzejki 

Ziemi ojczysta, ziemio jasna, 

Nie będę powalonym drzewem. 

Codziennie mocniej w ciebie wrastam 

Radością, smutkiem, dumą, gniewem. 

Nie będę jak zerwana nić. 

Odrzucam pusto brzmiące słowa. 

Można nie kochać cię i żyć, 

Ale nie można owocować.  

     W. Szymborska 



Dzień Edukacji Narodowej 

 14  października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W naszej szkole uroczysty apel 

przygotowali uczniowie klas IIb gimnazjum oraz IVa szkoły podstawowej.  

Gimnazjaliści zaprezentowali scenkę z życia szkoły oraz pokaz nauczycielskiej mody. 

Zapraszamy do obejrzenia naszej fotorelacji :) 

Wojtek jako przebojowy nauczyciel z pasją.  

W rolę biednego ucznia wcielił się Dawid. 

Jakub i Jakub - przedstawiciele firmy 

„ABSURD & COMPANY”.   

Nasi rewelacyjni modele: 

Dominika - królowa nauk,  

czyli pani od matematyki, 

Wojtek - ekologiczny pan 

od przyrody, 

Natalia - zaczytana pani biblio-

tekarka, 

Jakub - roztargniony historyk, 

Oliwia - polonistka - idealistka. 

:)) :)) :)) 



Wycieczka klas II  

 Choć Dzień Chłopaka już za nami, uczniowie klas II dopie-
ro niedawno uczcili to święto. Piątkowy dzień, 20 październi-
ka, spędzili w łódzkiej Manufakturze.  
Podczas wycieczki oglądaliśmy film i graliśmy w kręgle. 

Kręgielnia 

 Film, który obejrzeliśmy, jest ekranizacją powieści "To" (tytuł oryginalny: "It") Stephe-
na Kinga z 1986 roku. Reżyserem filmu jest Andres Muschietti.  

 ‘’TO”  jest horrorem. Jego akcja toczy się w fikcyjnym miasteczku Derry w stanie Ma-
ine, gdzie grupa dzieci prześladowana jest przez morderczego klauna. W przypadku tego 
filmu decydujące jest już pierwsze pięć minut - scena, w której mały Georgie próbuje wycią-
gnąć ze studzienki papierowy okręcik. Tam, w ciemnościach kanałów, zza krat wyłania się 

klaun. Mówi, że ma na imię Pennywise 
i utknął tutaj, bo podczas burzy zwiało cały 
cyrk. Klaun, choć jest przerażający, próbuje 
być zabawny, co daje makabryczny efekt. 
Istota kusi dziecko, by wyciągnęło rękę po 
swój okręcik. Gdy Georgie, niejako zahip-
notyzowany, zbliża się niepewnie do wylo-
tu studzienki, klaun pokazuje swoje praw-
dziwe, demoniczne oblicze. Chłopiec naj-
pierw traci rękę, a chwilę potem życie…  

 W rolę klauna Pennywise wcielił się  
Billa Skarsgarda, który już po premierze 
zdobył ogromną przychylność krytyków. 

 Tradycją szkolnych wyjazdów stał się, obok zakupów w galerii i obowiązkowego posiłku w McDo-
nald’s ;), pobyt w kręgielni. Ta, którą odwiedziliśmy jest największym profesjonalnym centrum rozryw-
ki w Łodzi. Mimo, ze niektórzy z nas po raz pierwszy mieli w swych rękach kulę do gry, to jednak wszy-
scy doskonale się bawili.   

http://film.dziennik.pl/


  W tym roku w konkursie recytatorskim 

„Poezja Września” wzięli udział uczniowie klas VI 

i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. 

Szkoła podstawowa: 

I miejsce - Karolina Pluskota, kl. VI 

II miejsce - Aleksandra Kucia, kl. VI 

III miejsce - Magdalena Górecka, kl. VI 

          Jagoda Ochocka, kl. VI 

Konkurs recytatorski  

„Poezja Września” - rozstrzygnięty 

Gimnazjum: 

I miejsce -  
   Marlena Misiek, kl. IIIa 

II miejsce -  
   Aleksandra Hącel, kl. IIIb 

III miejsce -  
   Weronika Zych, kl. IIIb 

wyróżnienia:  
   Łukasz Kryś, kl. IIa 
   Natalia Filipiak, kl. IIb 

Zwycięzcom  

gratulujemy!!! 

Jesień da się lubić :) 

 Nadeszła jesień… A z nią krótsze dni, deszcz za oknem, zimne wieczory…  

Siedzimy więc w domach, marudzimy, narzekamy i jęczymy. Choć jesień wielu 

z nas kojarzy się tylko z jesienną depresją, uważam, ze najwyższy czas to zmienić. 

A więc koniec z ponurym nastrojem! Naprawdę można fajnie przeżyć jesień!  

Nadejście tej pory roku oznacza także wiele plusów:) 

Oto moje propozycje: 

1. Kup modny, ciepły sweter albo kolorowe rękawiczki. 

2. Sfotografuj jesień, najlepiej tę kolorową, słoneczną. 

3. Ubierz dom w jesienne pastelowe kolory.  

4. Zaplanuj wieczór z planszówkami. 

5. Wybierz się na spacer do lasu, najlepiej z przyjaciółmi,  zorganizujcie bitwę na 

liście. 

6. Zrób domowe chipsy jabłkowe. 

7. Zapal podgrzewacze w kominku z olejkami zapachowymi - pomogą na każdą 

chandrę! 

Je- -sień 



 Aby ożywić im-
prezę andrzejkową, 
często organizuje się 
zabawę z kotylionami. 

 Wróżby andrzejkowe 
przeznaczone były głównie 
dla dziewcząt. Natomiast odpo-
wiednikiem dla chłopców były 
katarzynki. 

 Aby rozjaśnić nieco sytuację swojej przyszłości, 
dziewczyna powinna obrać jabłko nożem, tak aby obie-
rana skórka była jak najdłuższa, bez jej przerywania. 
Następnie, taką obierkę rzuca się przez ramię, do tyłu. 
Kształt w jaki się ułoży stanowi podpowiedź co do 
pierwszej litery przyszłego narzeczonego.  

 Najpopularniejszą wróżbą andrzejkową 
w Polsce jest lanie wosku przez dziurkę w klu-
czu do zimnej wody. Uzyskany w ten sposób 
kształt, rzucając cień z płomienia świecy 
na ścianę,  odkryje naszą przyszłość. 

 Inna nazwa an-
drzejek to jędrzejki 
bądź jędrzejówki . 

 Nawiązując do tradycji wróżenia, 
można samodzielnie przygotować cia-
steczka z wróżbą. Nie są skomplikowane, 
a mają tę dużą przewagę nad gotowymi, 
że do środka można włożyć karteczkę, któ-
rej treść będzie spersonalizowana. Wyob-
raźcie sobie zdziwienie osoby, która czyta 
przepowiednię idealnie pasującą do jej 
życiowej sytuacji.  

Przepis na ciasteczka z wróżbą: 

 20 dag mąki pszennej 

 2 jajka 

 3 łyżki cukru 

    olej 

Składniki na ciasto mieszamy i porząd-
nie zagniatamy. Gotowe ciasto  rozwał-
kowujemy na grubość 3 mm i przy po-
mocy szklanki wycinamy z nich kółka. 
Wcześniej przygotowane małe karteczki 
z wróżbami układamy na środku placka, 
zlepiamy jego brzegi jak pierogi i zagina-
my rogi. Pieczemy 10 minut w 180 stop-
niach.  



Pani od Biologii pyta 
Kazia: 
- Wymień mi pięć 
zwierząt mieszkają-
cych w Afryce! 
Na to Kazio: 
- Dwie małpy i trzy sło-
nie.  

Na lekcji biologii pani 
pyta Kazia: 
- Co to jest? 
- Szkielet. 
- Czego? 
- Zwierzęcia. 
- Ale jakiego? 
- Nieżywego!  

Moja siostra jest chora na szkarlatynę - oznaj-
mia Jasiu w szkole.  
- To wracaj do domu, bo mi zarazisz całą klasę - 
mówi wychowawczyni.  
Po dwóch tygodniach Jasiu pojawia się na lek-
cjach.  
- I co, siostra wyzdrowiała? - pyta nauczycielka.  
- Nie wiem, jeszcze nie pisała.  
- To gdzie ona jest?  
- W Niemczech.  

Dlaczego blondynka grabiąc 
liście złamała nogę? 
Bo spadła z drzewa...  

Jasiu dzwoni do dyrektora i 
mówi:  
- Jasiu nie przyjdzie dzisiaj do 
szkoły, bo zachorował. 
- A kto mówi? 
- Mój tata.  

Stopka redakcyjna: 
Opiekun - p. B. Matusiak 
Redaktorzy: N. Kowalik, K. Sudomirska, M. Dudek, S. Dudek, J. Dworak, A. Gieda, M. Mieszała, M. Mieszała, U. Łu-
kowska. 
IIIwladza@wp.pl 


