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W tym numerze:  

 Andrzejki 

 Szkolne talenty 

 Głos w ważnej sprawie 

 Kącik czytelniczy 

 Naukowy zawrót głowy 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia  

 Kartka z kalendarza /1 i 11 listopada/ 

 Łamigłówki dla mądrej główki 

 

 

Ciszą cmentarną ukołysani,  

z dala od życia i znoju, dobiwszy 

wreszcie cichej przystani, 

odpoczywają  

w pokoju.  

 

Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.] 

 

  



Opracował Jarek Kozioł kl.5c 

       

 

  

 

Świętowanie Andrzejek wyszło już trochę z mody. Teraz kojarzy się głównie z dyskotekami. 

Andrzejkowe wróżby są zwykle odprawiane 29 listopada w wigilię św. Andrzeja i tradycyjnie 

powinny w nich brać udział same dziewczyny.  

Dawniej dla chłopców przeznaczona była wigilia św. Katarzyny, czyli 24 listopada.  

 

Dla tych, którzy zechcą powierzyć swoją przyszłość wróżbom,  

kilka mniej popularnych i łatwych do wypróbowania w wigilię św. Andrzeja.  

 

Wróżenie z książki - W tej wróżbie możemy szukać odpowiedzi na pytania zaczynające się od 

"czy?". Kiedy już wymyślimy pytanie, na które chcemy poznać odpowiedzieć, bierzemy z półki 

pierwszą lepszą książkę i otwieramy ją na dowolnej stronie. Jeśli numer strony jest dwu lub trzy 

cyfrowy, cyfry dodajemy do siebie. Gdy wynik jest liczbą parzystą odpowiedź na nasze pytanie 

brzmi "tak", jeśli nieparzystą "nie". 

Wróżba dla odważnych - W nocy z jabłkiem w ręku musimy usiąść przed lustrem, przed którym 

stoi paląca się świeczka. W jabłko wbijamy nóż i przekładamy je do lewej ręki, a prawą czeszemy 

włosy. Wszystko to, wpatrując się w odbicie światła w lustrze. Mężczyzna, którego jako 

pierwszego ujrzymy schylającego się nad naszym ramieniem po jabłko, zostanie naszym 

chłopakiem. 

 

Wywróż marzenia - Czystą białą kartkę tniemy na trzynaście równych części.  

Na sześciu piszemy wodoodpornym flamastrem swoje największe marzenia,  

a siedem zostawiamy pustych. Karteczki mieszamy i układamy na dnie dużej miski i powoli 

zalewamy wodą. Jeśli pierwsza na powierzchnię wody wypłynie zapisana karteczka, to marzenie 

się spełni. Jeśli wypłynie czysta, nie mamy co liczyć na spełnienie naszych marzeń w najbliższym 

czasie.  

Polecam także tradycyjne wróżby takie jak lanie wosku czy wyścig butów.  

Proponuję wypróbować każdą z nich. Jest przy tym wiele dobrej zabawy. 

 



Opracowała na podstawie http://metromsn.pl 

Joanna Pacholczyk 6b 

 

Przyjaźń 

 

Nuda w szkole nie doskwiera,  Można biegać i wariować 
Kiedy ma się przyjaciela.           Bawić się, za drzewem schować. 

Można z nim potłuc kolano,        Można zjeść wszystkie cukierki 

lub śniadanie zjeść co rano    lub landrynki albo żelki. 

 

Można piszczeć z nim i grać, 

Lub żartować, lub się śmiać. 

Można z nim też dostać tróję, 

lub jedynkę, albo dwóję. 

 

Można z nim ze schodów spaść, 

Można też do rzeki wpaść. 

Można upiec ciastka dwa 

-To dla ciebie 

-To zjem ja. 

 

Można ściągnąć na sprawdzianie. 

Przecież nic tu się nie stanie… 

Można się też i pocieszyć 

gdy coś nie wychodzi 



Bo przyjaciel, to ratunek, który nigdy nie zawodzi. 

 
Weronika  Andrejkow 

 

 

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień 
Zapobiegania  Przemocy Wobec Dzieci  

  Idea zrodziła się w 2001 roku z inicjatywy szwajcarskiej fundacji 
„Światowy Szczyt Kobiet”. 

 W Polsce od 2012 roku koordynatorem działań związanych z tym dniem jest Fundacja 
dzieci Niczyje (FDN). 

  Akcja ma zwrócić uwagę na to, jak istotne jest reagowanie na przemoc wobec 
najmłodszych.  

 Dzień ten jest ściśle powiązany z obchodzonym 20 listopada Dniem Ochrony Praw 
Dziecka, który ma przypominać o przywilejach najmłodszych. 

 W naszej szkole odbył się z tej okazji apel, podczas którego uczniowie  
z klasy 6 a przypomnieli wierszem Marcina Brykczyńskiego prawa dziecka:  

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym 

Że dziecko to także człowiek 

Tyle że jest mały. 

Dlatego ludzie uczeni 

Którym za to należą się brawa 

Chcąc wielu dzieci los odmienić 

Stworzyli dla was mądre 

prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

próbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa 

zmuszać do niczego 

A szczególnie do zrobienia 

czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co 

mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z 

kim się będę bawić. 

 

 

Nikt nie może mnie poniżać, 

krzywdzić, bić, wyzywać 

I każdego mogę zawsze na 

ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie 

mieszka z nami 

Nikt nie może mi zabronić 

spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów 

czytać bez pytania 



Mam też prawo do tajemnic i 

własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał 

moje prawa 

A gdy różnię się od innych, to 

jest moja sprawa. 

 

Opracowała: Oliwia Suwald kl. 5c  

w oparciu o informacje z Wikipedii



Kącik Czytelniczy 

 
 Jeśli lubicie pirackie przygody, polecam książkę z 
serii:  
,,Piraci do abordażu” pt.,,Przeciwko wszystkim 
banderom”. 

 

Napisał ją Sebastiano Ruiz Mignone, a ilustracje 
wykonał Manuele Fior. Opowiada ona o dwóch statkach: 
,,Sokole” i ,,Koimbrze”, które pływają po morzach  
i oceanach, unikając statków angielskich. Walczą  
z innymi piratami i przeżywają niezwykłe przygody. 
Jedna z nich to spotkanie z mieszkańcami pewnej 
wyspy. 

 

 Jeśli zainteresuje Was ta książka, możecie sięgnąć po 
kolejne części z tej serii, czyli:  

 ,,Zatopić piratów” 

 ,,Siedem złotych posągów”  

 ,,Skarb Wielkiego Sułtana”.  
 

Mam nadzieję, że moja recenzja zachęci Was do 
przeczytania tej lektury. 

 

Adrian Balcerczyk V c 



                                                                    

 

Czy nawożone rośliny rzeczywiście rosną lepiej?  

Eksperyment długotrwały! 

Potrzebne będą: 

 Dwie rośliny doniczkowe z korzeniami  
(na przykład niecierpki). 

 Świeża ziemia do kwiatów. 

 Woda. 

 Dwie doniczki z podstawkami. 

 Łopatki. 

 Stare gazety. 

 Wata. 

Sposób postępowania: 
- Przykryj stół starymi gazetami. 

- Wsadź jedną roślinkę do doniczki ze świeżą ziemią. 

- Umyj korzenie drugiej rośliny pod wodą tak, aby nie było na nich 

ziemi i wsadź ją do doniczki z watą. 

- Postaw obie doniczki na przygotowanych podstawkach w 

nasłonecznionym miejscu. 

- Podlewaj swoje roślinki regularnie i obserwuj ich wzrost. 

Co się stanie: 

Obie rośliny rosną. Po kilku dniach (albo tygodniach) można jednak 

zauważyć, że roślina wsadzona do ziemi rozwija się lepiej niż roślina 

rosnąca w wacie. 

 

Eksperyment pobrano z książki „101 eksperymentów z roślinami”  

 

Opracowała Weronika Popa. 
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Światowy Dzień Pluszowego Misia 

 

Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w setną 

rocznicę powstania maskotki w 2002roku.Wszystko zaczęło się jednak 

dużo wcześniej.  

Historia misia ma swój początek w Stanach zjednoczonych i wiąże się 

 z postrzeleniem małego niedźwiadka, którego ówczesny prezydent USA 

uczestniczący w polowaniu wypuścił na wolność. 

 Tę niezwykłą historię opisaną w gazecie wykorzystał producent 

zabawek.  

Od tego momentu maskotka pod nazwą Teddy Bear, która dziś w języku 

angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów, stała się 

sławna w całym świecie.  

Na pewno, każdy z Was ma swojego ulubionego pluszowego misia. 

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez tej niezwykłej przytulanki. 

Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztroskiej zabawy oraz 

przyjacielem i powiernikiem wielu naszych sekretów i tajemnic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie strony www.miastodzieci.pl  

artykuł opracowały: Wiktoria Mizerska i Ania Michałowska z kl. V c  

 

http://www.miastodzieci.p/


 

 

                             „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 

         (ks. Jan Twardowski) 

1 listopada - to uroczystość obchodzona ku czci wszystkich zmarłych, 

ale też dla wszystkich świętych. Jest to święto chrześcijańskie. 
W tym dniu odwiedzamy groby swych bliskich. Składamy kwiaty oraz zapalamy 

znicze jako symbol pamięci o tych, którzy odeszli. 

2 listopada to Dzień Zaduszny - dzień wspominania zmarłych, w Polsce zwany 

Zaduszkami.  

W naszej szkole odbył się z tej okazji apel poświęcony pamięci sławnych 

Polaków. 

Wiersze i piosenki wprowadziły nas w atmosferę zadumy i refleksji nad 

przemijaniem życia, które jest ciągłą wędrówką pełną radości, szczęścia i 

niezwykłych uniesień. 

 
„Ufam, że czas znów uleczy mój smutek i żal. 

Niech każdy z was wspomni tych, co odeszli tam.” 
zespół  PIN „ 5 kwietnia 2005” 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Zuzia Senkowska kl. 6 b 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszki


 

 

 

      11 listopada 

 

Historia święta 

Święto państwowe w Polsce obchodzone jest 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania w 

1918 roku przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, po 123 latach rozbiorów 

Polski dokonanych przez Rosję, Austrię i Prusy.  

Przywrócone zostało jako święto państwowe i dzień wolny od pracy w roku 1989. 

 

Każdy Polak powinien znać symbole narodowe naszej Ojczyzny, a więc dla 

przypomnienia młodszym koleżankom i kolegom. 

 

Flaga Polski -  biało – czerwona. 

Hymn narodowy –  „Mazurek Dąbrowskiego”. 

Godło Polski –  biały orzeł w złotej koronie na czerwonym tle. 

W naszej szkole tradycyjnie odbyła się uroczystość poświęcona tej pamiętnej dacie. 

Uczniowie klas V c i VI b przypomnieli strofami poezji historię zaborów, powstańczych 

zrywów i radosny dzień odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Oprawę muzyczną uroczystości stanowiły pieśni legionowe wykonywane przez chór szkolny z 

akompaniamentem p. M. Błażejewskiej.  

Apel był krótką, ale ważną lekcją historii i patriotyzmu dla wszystkich uczniów SP 3. 

 

 

 

Opracowała:   Zuzia Senkowska 6b 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/1918
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski


1. Jeżeli przestawi się części każdej kompozycji pokazanych poniżej – to trzy 

kompozycje będą miały identyczny kształt, a jedna nie.  

Która to będzie kompozycja? 

 

2. Na jednym arkuszu papieru można wydrukować 16 stron książki.  

Ile potrzeba arkuszy, by wydrukować 464 – stronicową książkę? 

A. 31  B. 29  C.15  D.7424 

3. W przepisie na ciasto podane są następujące składniki: 0,5 kg mąki, 25 dag 

masła, 20 dag śmietany, 5 dag kakao.  

Masa którego ze składników stanowi 50% masy ciasta? 

A. masło   B. kakao 

C. śmietana  D. mąka 

        Jarosław Kozioł kl. 5C 

 

 

Skorzystano z: „Testy z kangurem” – Ł. Mentzen, M. Mentzen, A. Świątek oraz 

www.swiatmatematyki.pl 

/Jeśli masz problemy z rozwiązaniem łamigłówek,  

zapraszam do tablicy „Guzika” – II piętro/ 

http://www.swiatmatematyki.pl/

