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WITAJCIE DRODZY CZYTELNICY !

Redakcja Gazety Szkolnej wita wszystkich Czytelni-
ków w nowym roku szkolnym 2021/2022 i zachęca 
do czytania naszego pisemka, życząc przyjemnej 
lektury.
                                Zespół redakcyjny gazety szkolnej
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• Biblioteka szkolna poleca
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POWITANIE SZKOŁY
Po dwóch miesiącach laby nadszedł czas nauki, 
zdobywania nowych wiadomości, odkrywania 
i rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień oraz 
nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni.
Nowy rok szkolny rozpoczynamy pełni nadziei 
i entuzjazmu, mimo nadal obowiązujących pande-
micznych obostrzeń.

„...Zatrzymaj się choć na chwilę, 
pomyśl o naszej Szkole mile. 
Niech uśmiech zagości na Twej twarzy, 
niejeden o takiej Szkole może tylko pomarzyć!...”

Wszystkim uczniom w roku szkolnym 2021/2022 
życzymy samych piątek i szóstek. Uczcie się jak 
mówicie, „w dechę” i niech z Was szkoła ma pocie-
chę.  Dyrekcji i Nauczycielom życzymy spokojnych, 
kulturalnych uczniów, wiele radości i uśmiechu.
Szczególnie ciepło witamy uczniów kl. I, którzy po 
raz pierwszy przekroczyli progi naszej szkoły. Nasi 
najmłodsi uczniowie pokazali, że w błyskawiczny 
sposób potrafią przygotować się do swojej pierw-
szej ważnej uroczystości „PASOWANIA NA UCZNIA”, 
które odbyło się 16 września 2021 r. Wszystkie dzie-
ci wzorowo zachowały się w czasie ślubowania oraz 
śpiewająco zaprezentowały się podczas występu 
artystycznego. Nie onieśmieliła ich nawet obecność 
znakomitych gości - wiceprezydenta Pana Piotra 
Zadrożnego i prezes KZB Pani Ireny Boguckiej. 

Pani Dyrektor Dorota Kuchta oraz zaproszeni Goście 
skierowali pod adresem uczniów i nauczycieli wiele 
ciepłych słów, życząc sił i energii do dalszej pracy.

JESIEŃ

22 września o godzinie 21:21 nastąpiła równonoc 
jesienna, czyli rozpoczęła się astronomiczna jesień.  
Nastąpienie równonocy oznacza, że promienie sło-
neczne padają prostopadle na równik oraz są stycz-
ne do powierzchni Ziemi przy biegunach. Od tego 
momentu przez dokładnie pół roku biegun południo-
wy będzie bardziej oświetlony niż biegun północny. 
Jednocześnie jest to zapowiedź astronomicznej je-
sieni dla półkuli północnej. Wyjątkowym zjawiskiem 
zachodzącym w ten dzień jest równość dnia i nocy. 
Obie pory trwają dokładnie tyle samo, tzn. 12 go-
dzin.
Zwiastunem nowej pory roku są krótsze dni, dłuższe 
noce, liście zmieniające barwy i niższe temperatu-
ry... lato powoli zaczyna się z nami żegnać, natura 
pokazuje, że czas na jesień. Data pierwszego dnia 
kalendarzowej jesieni od lat nie ulega zmianom - to 
23 września.

Przybywa jesień
  
Spadają liście, szeleszczą wkoło,
wiatr je unosi gwiżdżąc wesoło.
Lecą kasztany, cieszą się dzieci.
Słabiej niż latem słoneczko świeci.
Nagle żołędzie z drzewa spadają.
Chętnie je zaraz dzieci zbierają.
Piękne korale ma jarzębina,
to znak, że jesień już się zaczyna.
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Oznacza to, że tego dnia nie odbywają się lekcje, 
tylko apele i okolicznościowe uroczystości, podczas 
których dyrektorzy, kuratorzy i Minister Edukacji 
Narodowej wyróżniającym się pedagogom i pracow-
nikom oświaty przyznają medale i nagrody. 
Dzień Edukacji Narodowej to także okazja, by 
dostrzec i docenić trud włożony w edukowanie 
dzieci, a także, aby okazać sympatię i wdzięczność 
ulubionym nauczycielom i pracownikom szkoły czy 
przedszkola.

CYTATY O NAUCZYCIELACH

Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi 
wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekli-
wy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności 
zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawa-
nia, próbowania, działania!                                                     

(B. Conklin)

Nauczyciel ... to jedna z najbardziej wyjątkowych 
postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każ-
dego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cu-
dzym dzieciom?                                        

(D. Beisser)
                                                          
Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: 
uczenie się.
                                                             (Jan Kurczab)

W każdej istocie tkwią zarodki dobrego, trzeba tyl-
ko umieć je odnaleźć. Obowiązkiem nauczyciela jest 
odszukać je i rozwinąć.
                                           (Lucy Maud Montgomery)

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą 
– nauczać.
                                                            (Mark Twain )

DZIEŃ CHŁOPAKA

Wszyscy chłopcy w Polsce mają swoje święto – Dzień 
Chłopaka. Niestety o historii tego dnia   niewiele wia-
domo. Nie wiemy, kiedy i przede wszystkim z czyjej 
inicjatywy powstało to święto, które obchodzone jest 
30 września. 

Dzień Chłopaka na świecie
Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach: 
• 7 lutego – Malta
• 5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia
• 5 maja –   Japonia  
• 15 lipca – Brazylia 
• 7 października – Norwegia 
• 19 listopada – Indie, Meksyk
• 25 listopada – Kanada

DZIEŃ EDUKACJI  NARODOWEJ

Praca wychowawcy to praca niełatwa,
Bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.
Kocha ona figle i chętnie się czubi,
Stroni od książki i uczyć się nie lubi.

Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
Aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
Który gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
Jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.

Kochani Nauczyciele!
Dziękujemy, jak każdego roku
z każdym rokiem bardziej i goręcej,
bo to dzięki Wam, Nauczyciele,
wiemy i rozumiemy z każdą lekcją coraz więcej.

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom admini-
stracji i obsługi
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, składamy ser-
deczne życzenia.
Dużo szczęścia i radości w tej niełatwej pracy,
samych sukcesów, zdolnych i posłusznych uczniów 
i jak najlepszych wyników!

Historia Dnia Edukacji Narodowej

Mało kto o święcie, które obchodzimy 14 październi-
ka myśli, że to Dzień Edukacji Narodowej. Dla więk-
szości z nas to po prostu Dzień Nauczyciela. Świętu-
jemy je co roku, ale czy wiemy, skąd się wzięło i po 
co je ustanowiono?. 
Dzień Edukacji Narodowej jest obchodzony w wie-
lu krajach, we wszystkich instytucjach związanych z 
oświatą – zwłaszcza w szkołach, ale także w przed-
szkolach i żłobkach. Jego historia w Polsce sięga 
1957 roku, kiedy to ustalono, że 20 listopada będzie 
świętem nauczycieli i Międzynarodowym Dniem Kar-
ty Nauczyciela. W 1972 roku obchody Dnia Nauczy-
ciela przeniesiono na 14 października, by upamiętnić 
powołanie Komisji Edukacji Narodowej (KEN powsta-
ła 14 października 1773 roku na wniosek króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego). W 1982 roku wpro-
wadzono przepis, który mówi, że „Dzień ten uznaje 
się za święto wszystkich pracowników oświaty (…)”. 
To dlatego Dzień Nauczyciela stał się Dniem Edukacji 
Narodowej. Odtąd świętują je nie tylko nauczyciele, 
ale wszyscy pracownicy oświaty.
Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od 
zajęć lekcyjnych. 



BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA:

1. A. Paszkiewicz: Jak zostać mistrzem świata. 
Janek jest wielkim fanem piłki nożnej. Jego ulubio-
nym zawodnikiem jest Robert Lewandowski. Chło-
piec postanawia ustalić z pomocą taty, jak piłkarzom 
udaje się osiągnąć mistrzowską formę. Co sprawia, 
że stają się oni wielkimi sportowcami, i jak mogą 
brać z nich przykład dzieci, które marzą o karierze 
piłkarskiej. 

2. J. Kinney: Dziennik Cwaniaczka. Zupełne 
dno. Wakacje w starym wozie kempingowym wujka 
Gary’ego? Brzmi jak przygoda! Rodzina Grega za-
mierza spędzić to lato w prawdziwej, najprawdziw-
szej głuszy. Tylko że w głuszy na ogół grasują jej 
niezbyt gościnni mieszkańcy – namolne niedźwie-
dzie, żarłoczne kleszcze i najgorsze z nich wszyst-
kich – SKUNKSY.

3. O. Tuffin: Deresz z Parkowej stajni. 
Olivia mieszka na farmie w Dorset ze swoim mę-
żem-rolnikiem Clive’em, trzema kucykami, dwoma 
psami i owcą o imieniu Florence. Nigdy nie wyrosła 
z etapu szalonego kucyka, a jej ulubionym zajęciem 
jest wielogodzinna jazda na wieś. Zawsze uwielbia-
ła pisać i chciała napisać historię o kucykach, którą 
uwielbiała jako dziecko. Jej własne kucyki i ich za-
bawne wybryki każdego dnia inspirują jej historie.

4. K. Ryrych: Dziura w serze.
„Dziura w serze” to historia Marianny, której tata 
zginął w wypadku samochodowym, a mama pracu-
je w Belgii jako pomoc domowa u bogatej rodziny 
ze szlacheckimi korzeniami. Dziewczynka mieszka 
z babcią i prababcią w Polsce. Mimo tego, że jest 
bardzo zaradna, bystra i odważna, dokucza jej sa-
motność. Gdy podczas wakacji jedzie do mamy, po-
znaje syna jej pracodawców, z którym stopniowo się 
zaprzyjaźnia.  

5. A. Maleszka: Bohaterowie Magicznego Drze-
wa. Stwór. Stwór to nowa seria powieści Andrzeja 
Maleszki. Każdy tom opowiada o przygodach jednej 
z postaci poznanych wcześniej w cyklu książek Ma-
giczne Drzewo. Bohaterką tego tomu jest Julka, ale 
towarzyszą jej również Kajetan, Budyń i inni. 

6. K. Keller: Tomasz Niefart. Skazany na poraż-
kę. Te pełne humoru historie sprawią, że będziesz 
kibicować Tomkowi zarówno w szkole, w domu jak 
i podczas jego spotkań z przyjaciółmi. Wszystkie  te 
przygody łączy wspólny mianownik – są totalną po-
rażką naszego bohatera. 

Kim są nasi nowi uczniowie? Zapytaliśmy 
kilku uczniów klasy pierwszej o to, co lubią 
robić, czym się interesują.

Mam na imię Franek. Lubię grać w piłkę i malować. 

Nazywam się Hania. Lubię jeździć na koniach i tań-
czyć, lubię wychodzić na dwór i spotykać się z kole-
żankami. 

Jestem Marianna. Lubię grać z tatą w gry. Lubię 
szkołę, bo spotkałam tu Agnieszkę i Malwinkę. 

Mam na imię Oliwia. Lubię konie. Lubię chodzić do 
szkoły, bo są tu fajne koleżanki, pani i stołówka.

Nazywam się Ala. Lubię jeść lody. W szkole podoba 
mi się, bo mogę się tu uczyć, bawić i poznawać nowe 
koleżanki.

Jestem Kalina. Lubię śpiewać, w szkole mogę spo-
tykać się z koleżankami, mogę się uczyć i poznawać 
świat.

Mama na imię Agnieszka. Bardzo lubię tańczyć. 
W szkole mam dużo koleżanek i kolegów, lubię się 
uczyć.

Jestem Oliwia. Lubię się uczyć, bawić z koleżankami, 
śpiewać i tańczyć.

Nazywam się Nina. W szkole lubię spotykać się z 
koleżankami i kolegami. Uwielbiam pływać. W szkole 
jest super.

Jestem Kai. Lubię grać w piłkę nożną. Szkoła jest 
fajna, bo mogę się tu spotykać z moją cioteczną 
siostrą Niną.

Mam na imię Wiktor. Lubię chodzić do szkoły i bawić 
się z kolegami. Lubię język polski i szlaczki. 

Jestem Nikola. Lubię jeździć na koniach. Lubię cho-
dzić do szkoły, bo tu można się uczyć i rozwijać. 

Jestem Wowa. Lubię koty. W szkole lubię pyszne 
obiady.

Nazywam się Mikołaj. Lubię piłkę nożną. W szkole 
lubię spotykać się z kolegami i bawić się z nimi na 
świeżym powietrzu.

Mam na imię Karol. Lubię grać w Maincrafta. W szko-
le lubię chodzić na stołówkę i jeść pyszne obiady.

Jestem Róża i lubię bawić się z chomikiem. Bardzo 
lubię chodzić do szkoły. W tej szkole uczy się też mój 
starszy brat.

Mam na imię Oliwier.  Lubię grać w piłkę. W szkole 
lubię się bawić na długich przerwach z kolegami i 
koleżankami. 

SONDA




