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Gazetka szkolna Nr 2   listopad 2020r. 

 

Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku nie mogliśmy złożyć życzeń w 

szkole, dlatego prosimy Was, Drodzy Nauczyciele o przyjęcie tych krótkich 

życzeń: 

 

Wszyscy nasi kochani nauczyciele 

dla swoich uczniów cierpliwości mają wiele 

Za naukę, za trud jaki jest wkładany 

przeogromny bukiet życzeń dziś składamy. 

Życzenia szczere, prawdziwe 

z uczniowskich serc płynące. 

Jak świeże kwiaty pachnące, 

kwitnące na naszej polskiej łące. 

Z okazji Dnia Nauczyciela 

życzymy takich myśli i marzeń 

które dają się urzeczywistnić, 

pięknych i szlachetnych pomysłów, 

które podszeptuje serce, 

cierpliwości i wytrwałości, 

aby służba dzieciom 

tym starszym i tym młodszym 

zrodziła wiele szlachetnych owoców. 
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Ślubowanie pierwszaków w 

cieniu pandemii 
 

  Zgodnie z tradycją  szkoły 14 

października nasi najmłodsi 
koledzy przyjmowani są 

w poczet uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Ks. St. 
Konarskiego. W tym ważnym 

wydarzeniu uczestniczyli 
zaproszeni goście oraz cała 

społeczność szkolna. Niestety 
w tym roku w świętowaniu tego 
wydarzenia przeszkodził Covid 19. 

Poprosiliśmy wychowawczynię 
klasy pierwszej panią Halinę 
Matwieiszyn o wywiad, specjalnie 

dla czytelników naszej gazetki. 
 

Maja: Dzień dobry. Moim gościem jest 
dzisiaj pani Halina Matwieiszyn, 

wychowawczyni klasy pierwszej. W tym 

roku szkolnym ślubowanie klasy pierwszej 

było inne. Odbyło się w kameralnym 

gronie, można by rzec. Czy mogłaby  Pani 

opowiedzieć naszym czytelnikom, jak ono 
przebiegało? 

Pani Halina Matwieiszyn: Ślubowanie 

odbyło się tradycyjnie  tak jak co roku 14 

października w Dzień  Edukacji 

Narodowej, ale ze względu na panującą  
pandemię przebiegało  trochę inaczej niż 

zwykle. Uczestniczyli w niej tylko 

uczniowie klasy I, ich  rodzice , delegacja 

uczniów z klasy II z wychowawczynią, 

poczet sztandarowy  szkoły i oczywiście 

pani dyrektor  Grażyna Pogan. Wszyscy 
zaproszeni spotkali się na sali 

gimnastycznej zachowując reżim 

sanitarny, tzn. mieli maski i musieli 

zachować dystans odległościowy . 

Maja: Ślubowanie  to w tradycji naszej 
szkoły ważne święto, w którym zawsze 

brała udział cała społeczność szkolna, 

rodzice, zaproszeni goście. Czy Pani 

zdaniem w tym roku dało się odczuć tę 

różnicę? 

 
 

 

 

 

 
 

Pani Halina Matwieiszyn: Na pewno 

uroczystość nie była taka jak zawsze, 

ze względu na widownię. Ilość 

zaproszonych gości była ograniczona, nie 

było  nauczycieli uczących w  placówce,  
uczniów uczęszczających do naszej szkoły,  

ważnych  gości ze środowiska. A przecież 

to dla nich pierwszoklasiści 

przygotowywali się z występem , z nimi 

chcieli podzielić się swoją radością , że 
od tego momentu będą „prawdziwymi” 

uczniami. 

Maja: Pamiętam nasze przygotowania do 

tej uroczystości pod okiem wychowawcy. 

Zapewne to była ciężka praca, opanować 

taka wesołą gromadkę. A jak przebiegały  
w tym roku przygotowania  do tego 

ważnego wydarzenia ? Czy jest Pani 

zadowolona ze swoich wychowanków ? 

Pani Halina Matwieiszyn: Uważam, 

że uczniowie z klasy I z uroczystości  zdali 
egzamin na 5 z plusem. Młodzi artyści 

piosenką i słowem, a nawet tańcem 

uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku 

szkolnym. Szkoda tylko, że nie mogli tego 

zobaczyć wszyscy zainteresowani. 

Maja :Ślubowanie to dla wychowawcy oraz 
pierwszaków ważne wydarzenie. Jaki 

moment  najbardziej utkwił Pani 

w pamięci z tej uroczystości? 

Pani Halina Matwieiszyn: Myślę, 

że takim ważnym, podniosłym momentem 
w czasie uroczystości  zarówno dla mnie 

jak i uczniów było składanie  ślubowania  

na sztandar szkoły. Również zapewne 

wzruszającym momentem dla 

pierwszoklasisty było to, kiedy usłyszał 

„pasuję Cię na ucznia” i został dotknięty 
„magicznym ołówkiem”.  Ten dzień 

z pewnością na długo pozostanie 

pierwszakom w pamięci. Mam nadzieję, 

że słowa przyrzeczenia , które składali, 

będą dla nich drogowskazem na długie, 
długie lata szkolne.   

Maja Motylska: Dziękuję Pani za rozmowę 

w imieniu swoim i naszych czytelników. 

Zdjęcie: facebook.com 
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Historia Dnia  

Edukacji Narodowej 

14 października przypada święto 

Edukacji Narodowej, popularnie 
zwane dniem Nauczyciela.  
Obchodzone jest na pamiątkę 
utworzenia z inicjatywy króla 
Stanisława Augusta 

Poniatowskiego w 1792 r. 
Komisji Edukacji Narodowej, 
która miała zająć się reformą 
szkolnictwa w I Rzeczpospolitej. 
Jest to święto oświaty 
i szkolnictwa wyższego. 

W 1957 roku odbyła się 

Światowa Konferencja 
Nauczycielska w Warszawie, 
podczas której ustalono, 
że dzień 20 listopada będzie 
Międzynarodowym Dniem Karty 
Nauczyciela i świętem 

nauczycieli. W 1972 roku 
natomiast wprowadzono Dzień 
Nauczyciela, który przypadał 
w rocznicę powołania Komisji 
Edukacji Narodowej, 

czyli 14 października. 

  W szkołach odbywają się 
zazwyczaj uroczyste ślubowania 
klas pierwszych, przedstawienia 
i inne wydarzenia. Ponadto z tej 
okazji Minister Edukacji 
Narodowej wręcza nauczycielom 

złote, srebrne i brązowe Krzyże 
Zasługi, medale Komisji 
Edukacji Narodowej oraz 

nagrody Ministra Edukacji 

Narodowej za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze.  
   Warto także wspomnieć, 
że Dzień Edukacji Narodowej 
obchodzi większość państw 
na świecie. Przykładowo 

w Albanii święto to przypada 
7 marca, w Argentynie 
11 września, w Czechach 
i na Słowacji 28 marca, 
a w Meksyku 15 maja.  

    Światowy Dzień Nauczyciela 

(ang. World Teacher’s Day) pod 
patronatem UNESCO 
obchodzony jest 5 października. 

Maksymilian Pac 

Źródła: wikipedia.pl expressilustrowany.pl 

 

Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka 

 

20 listopada na całym świecie 
obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka. Święto bardzo ważne 
w kalendarzu, ponieważ prawa 

dziecka nie wszędzie 
są przestrzegane przez 
rządzących. Jak co roku 
włączyliśmy się w działania 
zaproponowane przez UNICEF. 
   Konwencja o Prawach 

Dziecka, zwana Światową 
Konstytucją Praw Dziecka, 

Zdjęcie: przedszkole-steszew.pl 

Zdjęcie: ug.szczytno.pl 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Język_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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została uchwalona przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych 20 listopada 
1989 r. Polska była jej głównym 
inicjatorem. Jest 
to najważniejszy dokument 
dotyczący praw dziecka. 

Od czasu powstania, Konwencja 
przyczyniła się do poprawy życia 
dzieci na całym świecie. Dzień 
rocznicy uchwalenia 
dokumentu, czyli 20 listopada 

jest co roku obchodzony jako 

Międzynarodowy Dzień Praw 
Dziecka. Każdemu dziecku, 
niezależnie od jego pochodzenia, 
miejsca zamieszkania, koloru 
skóry czy wyznania, przynależą 
takie same prawa – prawa 

człowieka. Dziecko jako istota 
dopiero ucząca się, rozwijająca 
i nabierająca doświadczenia, 
potrzebuje szczególnej ochrony, 
którą powinni zapewnić dorośli. 

Pamiętajmy, że dziecko nabywa 

swych praw wraz ze swoimi 
narodzinami. Praw tych nikt nie 
może nas pozbawić. Nasza 
szkoła co roku aktywnie 
włączała  się w obchody tego 
ważnego dla nas święta. 

Samorząd szkolny 
we współpracy z świetlicą 
szkolną organizował konkursy 
i specjalnie temu poświęcony 
apel. Tym razem nasze 

świętowanie odbyło się online. 

Panie prowadzące świetlicę 
przygotowały prezentację 
na temat praw dziecka oraz 
ogłosiły konkurs plastyczny. 
Informacje o tym zamieszczone 
zostały na stronie internetowej 

i Facebooku szkoły. Ponadto 
Samorząd uczniowski w ramach 

wyzwania miesiąca przygotował 

test z wiedzy o prawach dziecka 
#challenger. 
  My mali obywatele mamy 
swojego Rzecznika Praw 
Dziecka, który stoi na straży 
przestrzegania naszych praw 

przez dorosłych. Obecnie 
tę funkcję sprawuje pan Mikołaj 
Pawlak. 
 Poniżej podajemy przydatne 
strony i numery telefonów: 
 

 

 

 

 

 
 
 
Pisząc artykuł wykorzystałem informacje z 
poniższych źródeł: UNICEF.pl; edupolis.pl; 
policja.pl 
 

Maksymilian Pac 

 
Andrzejki, czyli czas 

zabawy i wróżb 
 

 

Tradycją naszej szkoły była 

coroczna zabawa andrzejkowa. 

Niestety w tym roku szkolnym 

Covid-19 uniemożliwił nam 

wspólną zabawę. Tradycję 

będziemy podtrzymywać 

w domowym zaciszu. 

Rzecznik Praw Dziecka – www.brpd.gov.pl 

Zdjęcie: Obcasy.pl 

http://www.brpd.gov.pl/
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Andrzejki to wieczór wróżb 

i dobrej zabawy do białego rana. 
Obchodzony jest w nocy z 29 
na 30 listopada, w wigilię 
św. Andrzeja. Co roku w naszej 
szkole dla uczniów klas I – III 
odbywała się impreza 

andrzejkowa, na którą wszyscy 
niecierpliwie czekali. Koleżanki 
ze starszych  klas wcielały się 
w czarodziejki i  wróżyły 
dzieciom daleką i bliską 

przyszłość. Andrzejki nie mogły 

się obejść bez tańców i zabaw 
przy skocznej muzyce granej 
przez pana Dariusza 
Konieczkowicza. W czasie 
zabawy odbywał się konkurs 
na najlepsze i najciekawsze 

stroje. Radości było co niemiara. 
Uczniowie klas IV – VIII także 
bawili się andrzejkowo, ale nieco 
później. Na sali gimnastycznej 
wieczorem odbywała się szkolna 

dyskoteka. Oczywiście były też  

wróżby, tańce pod czujnym 
okiem naszych kochanych 
nauczycieli. Niestety w tym roku 
Andrzejki spędzamy w domach. 

Dorota Karłowska 

 

Quiz Andrzejkowy 
 
Sprawdź swoją wiedzę 
o Andrzejkach! Odpowiedzi 
znajdziecie na końcu quizu. 

1. Kiedy w Polsce obchodzone 

są andrzejki? 

a) W nocy z 29 na 30 listopada. 
b) 30 listopada. 
c) W nocy z 30 listopada na 
1 grudnia. 
2. Kim był święty Andrzej? 

a) Prawosławnym duchownym 
b) Arcybiskupem ordynariuszem 
c) Pierwszym apostołem Jezusa 
3. W którym wieku była już 

na pewno znana w Polsce 

tradycja andrzejkowa? 

a) w XVI 
b) w XVII 
c) w XVIII 
4. Jaka jest inna nazwa 

andrzejek? 

a) Katarzynki 

b) Jędrzejówki 
c) Wieszczki 
5. Jak nazywał się 

odpowiednik andrzejek, 

obchodzony przez mężczyzn? 

a) Małgorzatki 

b) Andrzejki 
c) Katarzynki 
6. Jaka jest najpopularniejsza 

wróżba andrzejkowa? 

a) Lanie wosku na wodę przez 
dziurkę od klucza 

b) Przekłuwanie karteczek z 
imionami chłopców 
c) Przelewanie wody z dzbanków. 
7. Jak można poznać według 

pewnej wróżby pierwszą literę 

imienia ukochanego? 

a) Rzucając za siebie obierek 
z jabłka. 
b) Wypatrując znaków na niebie 
w dzień andrzejek. 
c) Wpatrując się w herbaciane 
fusy. 
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8. Na czym polega wróżba 

z karteczkami? 

a) Szukamy w domu 
zostawionych przez ukochanego 
karteczek z imieniem. 
b) Wysyłamy karteczki 
z imionami do naszych 

"ukochanych" i czekamy, 
który pierwszy się odezwie. 
c) Przed snem wkładamy pod 
poduszkę karteczki z imionami 
i po przebudzeniu się wyciągamy 

jedną z imieniem tego, który jest 

nam pisany. 
9. Jakie przedmioty wkładamy 

pod spodki? 

a) Kwiatek, obrączkę, pinezkę 
b) Obrączkę, krzyż, monetę 
c) Laleczkę, obrączkę, spinacz 

10. Czego dotyczy wróżba 

andrzejkowa z zapałek? 

a) Szybkiego zamążpójścia 
b) Oblubieńca 
c) Spełnienia życzenia 

Odpowiedzi: 
1.a  2.c  3.a  4.b  5.c  6.a  7.a  8.c  9.b  10.c 

Źródło: samequizy.pl 

Blanka Borusiewicz 

Konkurs na mem 

Mały i duży wie, że Andrzejki 
obchodzimy w nocy z 29 

na 30 listopada. W tym roku 
wprawdzie  nie poszalejemy 
na parkiecie w rytm muzyki, nie 
powróżą nam szkolne wróżki 
z kryształowej kuli. Ale odrobina 

dobrego humoru  przyda się  

w te ponure listopadowe dni. 
Nasza redakcja proponuje Wam 
świetną zabawę. Wierzymy, 
że wykażecie się pomysłowością  
i powstaną super memy 
o andrzejkach i wróżbach. 

Najciekawsze zamieścimy 
na Facebooku szkoły. Wysyłajcie 
je na adres email: 
magdaziecina@onet.eu 
do 29 listopada. Liczymy 

na większy odzew z Waszej 

strony niż dwa miesiące temu. 
Kinga Tomczyk 

 

Domowe dyscypliny 

sportowe 
 

Pandemia sprawiła, że znów 
musieliśmy zostać w domu i cała 

nasza aktywność została 
ograniczona do siedzenia przed 
laptopem. W związku z tym, 
pomyślałem, że zaproponuję 
Wam dyscypliny sportowe, 
które można z powodzeniem 

wykonywać w domu. Takie 
połączenie rekreacji z domowymi 
obowiązkami, czyli dwa 
w jednym. Jeżeli masz jakieś 
zwierzątko domowe np. kanarka 
lub papugę wypuść je i spróbuj 

złapać. Na pewno zajmie 
ci to więcej niż 20 minut. 
Będziesz miał poczucie, 
że bawisz się w berka. 

mailto:magdaziecina@onet.eu
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Miłośnikom czworonogów 

proponuję intensywny spacer 
lub nawet krótki bieg. Pies się 
ucieszy, a Wy spalicie zbędne 
kalorie, dotlenicie organizm 
i wirusy nie straszne. Druga 
propozycja: odkurz dom – połącz 

przyjemne z pożytecznym. Mama 
się ucieszy, a Ty się trochę  
zmęczysz. W ciągu godziny 
stracisz 135 kalorii. Dla 
amatorów sportów siłowych 

proponuję podnoszenie 

ciężarków, takich jak np. 
krzesła, butelki z wodą 
lub książki. Dla tych, co nie 
usiedzą w miejscu proponuję 
biegi w kółko po schodach – 
góra i dół. 

Po piętnastominutowym, 
intensywnym treningu zwiększy 
się twoja wydolność.  
Z entuzjazmem po takim 
wysiłku zasiądziesz do 

rozwiązywania zadań 

z matematyki. Kolejna 
propozycja to mycie  podłóg – 
na twarzy mamy zobaczysz 
uśmiech, a dla Twoich rąk 
będzie to ćwiczenie podobne 
do wiosłowania. Jeżeli masz 

rodzeństwo, możecie  
zorganizować sobie zawody: kto 
szybciej umyje podłogę w swoim 
pokoju. Jeżeli każdego dnia 
zaplanujecie jedną z tych 

aktywności, to nie będzie Wam 

się nudziło. Kolejny tydzień 
w domu minie szybko. 

Źródło: scholaris.pl 

Maciej Strupczewski 

 

 

Historia 

muzyki 

w pigułce, 

część 1 

Witam Was w pierwszym 
odcinku kącika muzycznego 
i proponuję fascynująca podróż 
po święcie dźwięków. Dzisiejszy 
odcinek poświęcony będzie 

dwóm pierwszym epokom 

historycznym. W starożytności 
istniały dwa nurty muzyczne 
SACRUM (strefa religijna) 
i PROFANUM (życie codzienne). 
Już wtedy powstały pierwsze 

instrumenty perkusyjne, dęte 
i strunowe. Były to liry, cytry, 
harfy, flety, oboje czy kitary. 
Najstarszą zachowaną w całości 
melodią jest „Epitafium” 
Seikilosa: 

„Jak długo żyjesz, raduj się 

życiem 
i niczym się nie smuć. 
Życie dane nam jest na krótko, 
czas zażąda jego zwrotu.” 
  

W średniowieczu muzyka miała 

ścisły związek 
z chrześcijaństwem i liturgią 
kościelną. Na początku tej epoki  
dominował tzw. chorał 
gregoriański, wykonywany przez 
chóry męskie lub solo przez 

celebransa. Instrumentem 
aprobowanym przez Kościół były 
organy. Muzyka świecka 
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natomiast podzieliła się na: 

ludową, dworską, wojskową oraz 
miejską. Pojawili się w tej epoce 
wędrowni muzycy zwani 
wagantami. Na dworach zaś 
pieśni wykonywali trubadurzy 
i truwerzy. Po przyjęciu chrztu 

przez Polskę i do nas zawitała 
muzyka religijna, ale też 
świecka. Z tej epoki pochodzą m. 
in. polskie pieśni 
„BOGURODZICA” i „GAUDE 

MATER POLONIA”. 

W następnym odcinku: Epoka 
renesansu i baroku. 
Do usłyszenia! Blanka Borusiewicz 

 

Kącik kulinarny 

Dynia bomba zdrowia 

 

Dynia jest królową sezonu 
jesiennego. Odmian jest wiele, 
mają różne kolory, kształty 
i rozmiary, ale każda  ma wiele 
wartości odżywczych. Jest 
źródłem potasu i witaminy C, 

w dodatku jest niskokaloryczna. 
Pestki dyni zawierają mnóstwo 
cynku, witaminy E, błonnika, 
magnezu, fosforu, potasu, 
niacyny i zdrowych tłuszczy. 
W kuchni ma szerokie 

zastosowanie. Można z niej 
przyrządzić zupę, serniki, 
racuchy, placki, a nawet farsz 
do naleśników. Ja polecam wam 
zrobienie dyniowych babeczek. 
Te muffinki zawsze się udają, 

maja oszałamiający zapach, 
a co najważniejsze - są 
przepyszne. Wypróbowałam 
i zapewniam pycha.  

Przepis na 

babeczki z 
dynią 
i czekoladą: 
Potrzebne 
będą: 

 1,5 szklanki mąki 

 szczypta soli 

 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia 

 czubata łyżeczka 
cynamonu 

 łyżeczka imbiru 

 niepełna szklankę cukru 

 2 jajka 

 szklanka drobno startej 
surowej dyni 

 pół szklanki oleju 

 tabliczka gorzkiej 
czekolady 

 pół szklanki mleka 
Sposób przygotowania: 

Do jednej miski wsyp 

suche składniki - 

przesianą mąkę i proszek 
do pieczenia. Dosyp sól, 
cynamon, imbir, cukier 
i wrzuć pokrojoną 
w drobną kostkę 
czekoladę. 

W drugiej misce mieszaj 
mokre składniki – mleko, 
olej, jajka i startą dynię. 

Powoli złącz dwie masy 
i przełóż je do foremek. 

Staraj się, by ciasto nie 
sięgało wyżej niż centymetr 
od brzegu, ponieważ 
babeczki rosną i ciasto 

wyleje się z foremek. 

Piecz przez 20 min 
w temperaturze 180ºC. 

 

 
 

 

Zdjęcie: kwestiasmaku.pl 
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Skorzystałam z: 
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-
zywienie/co-jesz/dynia-wartosci-odzywcze-i-
wlasciwosci-lecznicze-dyni-aa-s3AM-VyZn-
bZoL.html 
https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/produkt
y/10361350/dlaczego-warto-jesc-dynie-o-tym-
mogles-nie-wiedziec.html 
https://beszamel.se.pl/muffinki-i-

babeczki/babeczki-z-dynia-i-czekolada-
sprawdzony-przepis,3205/ 

Wiktoria Grudnik 
 

Kącik naukowy 
Dzisiejszy kącik postanowiłam  
poświecić królowej nauk- 

matematyce. Wybrałam kilka 

ciekawostek, by  przekonać  
Was, że „nie taki diabeł 
straszny, jak go malują:” 

 Obwód podstawy piramidy 
Cheopsa, podzielony przez jej 
podwójną wysokość, wynosi 
3,1415, czyli liczbę Pi. 

Pitagoras jest uznawany za 
twórcę tabliczki mnożenia. 

W niektórych językach, np. 

francuskim czy rosyjskim, 
tabliczka mnożenia jest 
nazywana tabliczką Pitagorasa. 

Tales z Miletu podczas podróży 
do Egiptu, jako pierwszy 
zmierzył za pomocą cienia i jego 

stosunku do wysokości – 
wysokość piramid. 

Trylion po angielsku nazywa się 
quintillion, co wiąże się 
ze stosowaniem w krajach 
anglosaskich krótkiej skali, 

w której nie występują miliard 
i biliard, dlatego też trylion 

w tłumaczeniu „przeskakuje” 
do quintilliona. Powoduje 
to problem w tłumaczeniu 
dużych liczb i częste błędy. 

 George Dantzig, czyli ówczesny 
student matematyki spóźnił się 
na zajęcia, przez co równania 

zapisane na tablicy wziął 

za pracę domową, którą udało 
mu się rozwiązać. Później 
okazało się, że były to dwa 
„nierozwiązywalne” równania 
w statystyce. 

 Brytyjski matematyk Abraham 
de Moive w podeszłym wieku 

zauważył, że każdego dnia śpi 
on o 15 minut dłużej i tak 
właśnie utworzył arytmetyczny 
ciąg, w którym określił kiedy 

będzie spał 24 godziny. Ten 
dzień miał nastąpić 27 listopada 
1754 roku i jak się okazało, była 

to data jego śmierci. 

 Suma liczb na kole ruletki 
wynosi 666, dlatego też jest 
nazywana „szatańską grą. 

Jeżeli pomnoży się swój wiek 
przez liczbę 7 następnie mnożąc 
go przez 1443, to otrzyma się 
w wyniku swój wiek napisany 

trzy razy pod rząd. 
Więcej informacji znajdziesz: 
101 Ciekawostek Matematycznych: Ważne 
Informacje i Fakty o Matematyce 
(fajnepodroze.pl) 

Adrianna Kawa 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dynia-wartosci-odzywcze-i-wlasciwosci-lecznicze-dyni-aa-s3AM-VyZn-bZoL.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dynia-wartosci-odzywcze-i-wlasciwosci-lecznicze-dyni-aa-s3AM-VyZn-bZoL.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dynia-wartosci-odzywcze-i-wlasciwosci-lecznicze-dyni-aa-s3AM-VyZn-bZoL.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/co-jesz/dynia-wartosci-odzywcze-i-wlasciwosci-lecznicze-dyni-aa-s3AM-VyZn-bZoL.html
https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/produkty/10361350/dlaczego-warto-jesc-dynie-o-tym-mogles-nie-wiedziec.html
https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/produkty/10361350/dlaczego-warto-jesc-dynie-o-tym-mogles-nie-wiedziec.html
https://zdrowie.wprost.pl/odzywianie/produkty/10361350/dlaczego-warto-jesc-dynie-o-tym-mogles-nie-wiedziec.html
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https://beszamel.se.pl/muffinki-i-babeczki/babeczki-z-dynia-i-czekolada-sprawdzony-przepis,3205/
https://beszamel.se.pl/muffinki-i-babeczki/babeczki-z-dynia-i-czekolada-sprawdzony-przepis,3205/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-matematyczne/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-matematyczne/
https://fajnepodroze.pl/ciekawostki-matematyczne/
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Kącik 

czytelniczy 

 

 

Drodzy czytelnicy!  
 

  Niedawno obchodziliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej więc, 

polecamy Wam  
lekturę pt. ”Felix, Net i Nika oraz 

Gang Niewidzialnych Ludzi” 
autorstwa Rafała Kosika.  
To fantastyczna, wciągająca 
powieść. Opowiada o przygodach 
trzynastolatków, trzech 

tytułowych przyjaciół Felixa 
Polona, Neta Bieleckiego i Niki 
Mickiewicz. Główni bohaterowie 
spotykają się w szkole wraz 

z nauczycielami. Razem z nimi 
możecie przeżyć zwariowane 

przygody, poznać ciekawe 
wynalazki, sztuczną inteligencję, 
przelecieć się nad Warszawą 
latającym spodkiem. Przeczytać 
o  tajemniczych duchach, 
cennych skarbach 

i o prawdziwej przyjaźni. 
 
 

Dla miłośników twórczości pana 

Michała Rusinka polecamy jego  
książkę pt. ,,Jaki znak twój? 
Wierszyki na dalsze 100 lat 
niepodległości’’ 
z niezastąpionymi ilustracjami 

Joanny Rusinek. O polskości, 
Ojczyźnie, wolności każdy może 
mówić własnym głosem. 
A co gdybyśmy zadali sobie 
dobrze znane pytania 
i spróbowali odpowiedzieć na nie 

na nowo? „Kto ty jesteś?”, 

„Jaki znak twój?” – od ponad 
100 lat słyszeliśmy wciąż 
te same odpowiedzi.  
 Książka Michała i Joanny 
Rusinków wywraca do góry 
nogami dawny kanon małego 

patrioty i 
sprawia, że 
wielkie słowa 
stają się bliskie 
i zrozumiałe. 
 

 
 

 

 
 

 

 

Bianka Wiśniewska 

Alicja Wójcik 
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