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Narodowe Święto Niepodległości 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli 

prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do wybuchu II wojny światowej święto 

obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938.  W czasie okupacji hitlerowskiej oficjalne 

obchodzenie święta niepodległości nie był możliwe. W roku 1944 władze komunistyczne 

świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca - datę podpisania manifestu PKWN. W efekcie 

przemian ustrojowych początku lat 90-tych XX wieku obchody Narodowego Święta 

Niepodległości w dniu 11 listopada przywrócił ustawą Sejm RP  IX kadencji. 

11 listopada 1918 roku - ta data zaj-

muje w naszej świadomości szczegól-

ne miejsce. Po 123 latach niewoli Pol-

ska odzyskała niepodległość. Przywią-

zanie do Tej, co nie zginęła, pozwoliło 

wychodzić nam z najtrudniejszych 

opresji, stawiać czoło poważnym pro-

blemom naszej egzystencji Narodowej  

Z tej okazji 8 listopada, uczniowie klas 

VI przygotowali pod kierunkiem          

p. Danuty Jutkiewicz uroczystą akade-

mię, podczas której ukazali drogę Pol-

ski do niepodległości. Uczniowie pod-

kreślali, jak ważna dla każdego Pola-

ka jest wolność i niepodległość.   

O oprawę muzyczną zadbały panie  

A. Idzikowska i S. Wronkiewicz 

wraz z chórem szkolnym. Pieśni o 

charakterze patriotycznym pomogły 

zrozumieć proces kształtowania się 

naszej państwowości. 

Na szczególną uwagę zasługuje 

wspaniała dekoracja przygotowana 

przez p. A. Rżysko 

Źródło: e-wyszogrod.pl/artykul/11-listopada--narodowe/103843 



 

2 września - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

16 września - Dzień Kropki 

20 września - Akcja „Sprzątanie Świata 

26 września - Dzień Języków Obcych 

30 września - Dzień Chłopaka 

2 października - Lekcja Historii na żywo „Świat Rycerski” 

4 października - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

4 października - Debata przedwyborcza do Samorządu Uczniowskiego 

8 października—Wybory do Samorządu Uczniowskiego 

14 października - Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
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Wiersz „Jesień” 

Kalendarium,  

 Za nami już ... 

Deszcze i zapowiadające się zim-

no, 

Jedną półkule będą otaczały. 

Lecz to nie tylko odejście, 

To początek! 

Rodzinnych wieczorów, 

Ostatnich zbiorów, 

Etapu nowej potrzebnej do życia 

edukacji, 

Nowych dziecięcych zabaw, 

Wśród wilgotnych traw i liści szu-

miących. 

I chodź buty nam mokną, 

A katar wciąż nas nawiedza. 

To wciąż to wielka niewiadoma, 

Czym jest jesień tak bardzo nam 

znajoma… 

Julia Leśniewska, VIIIc 

Któż to idzie? 

Krokiem lekkim, 

Dostojnym. 

Wiatr rozwiewa jej włosy, 

Gdy patrzy się na czerwoną kra-

inę. 

Przysłuchuje się... 

Jakże pięknej ciszy, 

W której tylko szelest liści, ptasich 

skrzydeł, 

I powiewający wietrzyk. 

Krocząc po kolorowym dywanie, 

Niesie spokój... 

Czas oczekiwania, 

Nieuchronny koniec. 

Pożegnanie... 

Odtąd długie wieczory, 
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7. Jesień jest jedną z czte-

rech podstawowych pór ro-

ku w przyrodzie. Cechą cha-

rakterystyczną tego okresu 

są umiarkowane temperatu-

ry. W przypadku naszego 

kraju występują także dość 

duże opady. 

8. Dla roślin i zwierząt jest 

to czas gromadzenia zapa-

sów przed nadchodzącą zi-

mą. 

9. 23 września przypada 

równonoc jesienna. Tego 

dnia dzień i noc trwają tyle 

samo. Każdego następnego 

dnia noc zacznie się wydłu-

żać, zaś dzień skracać. Taki 

stan rzeczy potrwa aż do 22 

grudnia, czyli przesilenia 

zimowego. 

Polska złota jesień uważa-

na jest  przez wielu za jed-

ną      z najpiękniejszych 

pór roku. Dowiedz się dla-

czego liście zmieniają swój 

kolor, kiedy przypada 

pierwszy dzień jesieni oraz 

przeczytaj ciekawostki o 

tej porze roku. 

Dlaczego liście 

zmieniają swój 

kolor? 

Zastanawiałeś się dlaczego 

na jesień liście zmieniają 

kolor? Odpowiedź jest pro-

sta. W tej porze roku dzień 

staje się coraz krótszy, a co 

z tym idzie słońce świeci 

coraz krócej. Do drzew do-

ciera mniejsza ilość promie-

ni słonecznych, wiąże się      

z tym rozkładanie chlorofilu. 

Jego miejsce zajmują inne 

barwniki - żółte i pomarań-

czowe. 

spacery, aby je zbierać i robić 

z nich ludziki. Istnieją jadalne 

owoce kasztana. Udowodnio-

no także, że posiadają one 

zdolność pochłaniania szko-

dliwego promieniowania. 

4. Jesień to także znak dla 

ptaków, że pora odlecieć do 

ciepłych krajów. Powód jest 

prosty - brak wystarczającej 

ilości pożywienia zimą, a tak-

że zbyt niska temperatura pa-

nująca zimą. 

5. Listopad jest najbardziej 

pochmurnym miesiącem w 

roku. 

6. Jesień może wpływać na 

złe samopoczucie. Główny-

mi czynnikami są coraz 

krótsze dni oraz brak słońca. 

1. Polecie to okres przejścio-

wy między latem i jesienią. 

Podczas tej pory przejściowej 

średnie dobowe temperatury 

osiągają wartość od 15 do 10 

stopni Celsjusza. 

2. Kolejnym znakiem rozpo-

znawczym, że nadeszła jesień 

są opadające liście. Drzewa 

otrzymują sygnał do ich zrzu-

cenia, gdy dzień staje się 

krótszy. Wtedy między li-

ściem a gałązką powstaje 

przegroda, która ogranicza 

dopływ wody. W wyniku te-

go procesu liść usycha i opa-

da poprzez podmuch wiatru. 

3. Symbolem tej pory roku są 

kasztany. W przedszkolach 

dzieci często są zabierane na 
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                         Ciekawostki 

                   JESIENNE CIEKAWOSTKI 

Oficjalny pierwszy dzień jesieni przypada na 23 

września. Jesień klimatyczna przypada na okres, 

gdy średnie dobowe temperatury powietrza wyno-

szą od 15 do 5 stopni Celsjusza. 

„Pierwszym 

dniem jesieni jest 

23 września” 

Pierwszy dzień jesieni 



 

DOM: to może oznaczać 

przeprowadzkę w zbliżają-

cym się roku. 

KLUCZ - podobnie jak dom 

oznacza zmianę miejsca za-

mieszkania, a także poznanie 

jakiejś tajemnicy albo roz-

wiązanie nurtującego proble-

mu.   

CHMURA: Innymi słowy - 

BIERZ SIĘ DO ROBOTY!. 

Bujanie w chmurach nie 

sprzyja. Trzeba zejść na zie-

mię i wziąć sprawy we wła-

sne ręce. 

PIES: To będzie ostrzeżenie. 

UWAŻAJ, gdzieś się czai 

fałszywy przyjaciel... ,a może 

poznasz nieodpowiednie dla 

Ciebie towarzystwo?  

GÓRA/GÓRY: Jeżeli dojrzysz 

górę w swojej figurze, to zna-

czy, że musisz się, w nadcho-

dzącym roku, uzbroić w cierpli-

wość. Przed Tobą wiele trudno-

ści! Mało tego... będziesz mieć 

wrażenie, że nic nie idzie po 

Twojej myśli.  

MONETA: Przyszły rok stoi pod 

hasłem: FINANSE. Najważniej-

sze dla Ciebie będą sprawy fi-

nansowe i zawodowe.  

MOTYL: Motyl to oznaka 

zmian. Chyba nikt nie ma co do 

tego wątpliwości. Nim powsta-

nie piękny owad... Jeżeli nasza 

figurka z wosku przypomina 

motyla, to oznacza zmiany w 

naszym życiu.  

SERCE: Kiedy serce z wosku ma 

regularna kształty, to jest to wróż-

ba szczęścia w miłości. A postrzę-

pione lub połamane oznacza utra-

tę miłości bądź miłosne niepowo-

dzenia. 

JABŁKO LUB INNY OWOC: Owo-

ce, a przede wszystkim jabłko, 

które zobaczymy ulane z wosku 

oznacza rozkwit miłości. Ta wróż-

ba jest dla Ciebie pozytywna.  

SŁOŃ - jeśli jego trąba będzie 

skierowana do góry, zwiastuje to 

dużo szczęścia. W innym przy-

padku należy uważać na przeciw-

ności losu, które mogą pojawić się 

w najbliższym czasie. 

KURA - jest symbolem szczęścia 

(szczególnie w ), dobrobytu, har-

monii i sukcesu finansowego.  
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Co oznaczają figury z wosku na andrzejki? 

Andrzejki – wieczór wróżb odprawianych w nocy z 29 na 30 listopada, w wigilię świętego 

Andrzeja. Dzień ten przypada na końcu lub na początku roku liturgicznego. Andrzejki są 

specjalną okazją do zorganizowania ostatnich hucznych zabaw, przed rozpoczynającym się 

adwentem. Kiedyś wróżby andrzejkowe przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt 

(męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo andrzejki traktowano 

bardzo poważnie, a wróżby odprawiano w samotności. W późniejszych czasach przybrały 

formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu. Współcze-

śnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. 

HOKUS – POKUS ... WOSKU LANIE – 
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Dynia symbol jesieni 

Skąd pochodzi? 
Dynia jest znana ludzkości od tysięcy lat. Hodowano ją przed naszą erą na terenie Amery-

ki Południowej. Do Europy została przywieziona dopiero za czasów Krzysztofa Kolumba. 

Początkowo Europejczycy traktowali dynię jako egzotyczną ciekawostkę, jednak wkrótce 

odkryli jej zalety oraz wszechstronne zastosowanie, co przyczyniło się do spopularyzowa-

nia uprawy dyni w niemal wszystkich krajach. Od kilku lat także w Polsce można zauwa-

żyć wzrost zainteresowania hodowlą dyń. 

Dlaczego dobrze ją jeść? 

Dynia jest bardzo smaczna, odżywcza i niskokaloryczna 

(100 g to tylko 28 kcal). To prawdziwa skarbnica witamin. 

Jest bogata w witaminy C, D, B1, B2, PP, kwas foliowy i 

dużą dawkę beta-karotenu (zwłaszcza pomarańczowa od-

miana), Zaś jej pestki obfitują w duże ilości cynku i lecyty-

ny, a sok z dyni jest najlepszym połączeniem żelaza, mie-

dzi, magnezu i potasu. Spożywanie dyni na pewno wzmac-

nia układ odpornościowy, pobudza trawienie, obniża po-

ziom tłuszczów we krwi, pomaga zredukować tkankę tłusz-

czową, działa uspokajająco i pomaga w dolegliwościach 

nerek. Podsumowując, jedzenie dyni ma zbawienny wpływ 

na nasz organizm, dlatego powinniśmy coraz częściej go-

ścić dynię w naszych domach i na naszych stołach. Dynia 

nadaje się do smażenia, pieczenia, gotowania i marynowa-

nia, a co ważne, nawet po obróbce termicznej nie traci cen-

nych właściwości. Można z niej zrobić zupę, sos, gulasz, 

pierogi, nadzienie do naleśników, ciasto, zdrowe pieczone 

Masz ochotę na  zupę dyniową? 

.... spróbuj ją ugotować, koniecznie  skorzystaj z naszego przepisu. 

Uprażyć słonecznik na patelni 

Słonecznik podać na miseczce na 

stół i posypać nim zupkę już 

podaną na talerzach albo w 

miseczkach. 

Zupkę można również posypać 

startym serem żółtym i uprażo-

nym słonecznikiem. 

Sposób przygotowania: 

Dynię umyć, oczyścić z pestek i 

pokroić w kostkę razem ze skórką. 

Ziemniaki i marchewki umyć, 

obrać i pokroić w kostkę. Cebulę 

obrać i pokroić w kostkę. 

Dynię, ziemniaki, marchewki i ce-

bulę ugotować na bulionie do mięk-

kości. 

Zupę zmiksować na krem. Dopra-

wić sokiem z cytryny, imbirem, solą, 

pieprzem, gałką muszkatołową i cu-

krem. Dodać śmietanę. Można ją do-

dać pod koniec gotowania lub dolać 

do zupy rozlanej na talerzach. 

Składniki: 

 1 dynia odmiany Hokkaido, 

nieduża dynia, ciemno- 

   pomarańczowa 

 2 ziemniaki 

 2 marchewki 

 1 litr bulionu (najlepiej 

wcześniej ugotowanego, 

może być również z kostki 

rosołowej) 

 1 cebula 

 sok z połowy cytryny 

 ½ łyżeczki zmielonego imbi-

ru w proszku 

 sól, pieprz, gałka muszkato-

łowa, cukier 

 trochę śmietany około 100ml 

 słonecznik 

„Dynia jest również symbolem 

święta Halloween oraz 

ciekawą ozdobą domu i 

ogrodu. A więc łapmy za dynie 

i pozwólmy im się zadomowić 

na stałe w naszym domu” 



 

Jak wiecie, 26 września w 

naszej szkole obchodziliśmy  

Międzynarodowy Dzień Ję-

zyków Obcych.  

Wielkie dzięki dla Tych, 

którzy zechcieli się bawić 

razem przygotowując inspi-

rujące  koszulki z napisami 

w różnych językach, robiąc 

plakaty, malując flagi róż-

nych krajów czy biorąc 

udział w ankie-

cie ,Dlaczego warto 

uczyć się języków?’ 

Powodów do nauki 

języków znaleźliście 

mnóstwo: oglądanie 

filmów w oryginale, 

rozumienie tekstów 

piosenek, granie w gry 

komputerowe, pozna-

wanie nowych przyja-

ciół, możliwość komunikacji 

na wyjazdach, pozytywne 

zdanie egzaminów, rozumie-

nie nauczyciela na lekcji itp. 

A niektórzy poszli dalej wy-

mieniając lepszą pracę w 

przyszłości czy tworzenie 

biznesu za granicą,  

Więc nie ma na co czekać! 
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KLEKS SPEAKS ENGLISH  

Welcome 

AMAZING FACTS ?  

„No piece of paper can be 

folded in half more than seven ” 
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DS: Jakie są Pani marzenia? 

ED: Moim największym marzeniem jest 

być zdrową i żeby moja rodzina 

także była zdrowa. Takie bardziej 

przyziemne- chciałabym pojechać 

na Islandię. 

DS: Była Pani w Szwajcarii, Chorwacji. 

Lubi Pani podróżować? 

ED: Uwielbiam. 

DS: Podróżuje Pani tylko w  wakacje, 

czy kiedy indziej tez? 

ED: Podróżuję także w ferie zimowe. 

Wtedy oczywiście jadę w góry na 

narty. 

DS: Dziękuję za rozmowę. 

ED: Ja także dziękuję. 

 

Wywiad przeprowadził: 

Dominik Sawczuk, VIi 

DS: Dziś rozmawiam z panią Ewą Da-

niszewską, nauczycielką języka 

angielskiego w naszej szkole. 

Dziękuję, że zgodziła się Pani 

udzielić wywiadu do naszej szkol-

nej gazetki. 

ED: Dzień dobry 

DS: Co Pani lubi robić w wolnym cza-

sie? 

ED: W wolnym czasie lubię robić różne 

rzeczy. Przede wszystkim czytać, 

spotykać się ze znajomymi, cho-

dzić na basen, jeździć na rowerze, 

a czasami po prostu się ponudzić. 

DS: Jak Pani spędziła wakacje? 

ED: Na początku wakacji byłam w 

Szwajcarii z koleżanką. Byłam też 

na Mierzei Wiślanej w Piaskach. 

Też z koleżankami. A na koniec 

wakacji na campingu w Chorwacji 

z mężem. Campingi to moja ulu-

biona forma spędzania wakacji. 

Wywiad z nauczycielem języka angielskiego 

Zapraszam do współtworzenia nowej strony z angielskim w Waszej gazetce KLEKS. Przynoście 

do mnie propozycje zamieszczania różnych materiałów, które chcielibyście, aby się w niej znala-

zły.  ZAPRASZM również osoby, które chciałyby na stałe redagować stronę. 

Ewa Daniszewska( nauczyciel języka angielskiego) 

Go for English and other languages!  

Źródło: https://pl.pinterest.com/pin/370421138071882255/ 
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Ogłoszenia 

Konkurs Pieśni Patriotycznej 

Dnia 28.10.2019 r odbył się VIII Konkurs Pieśni Patrio-

tycznej w klasach I-III. W konkursie wzięło udział 21 

uczniów, którzy reprezentowali swoje klasy. Uczniowie 

śpiewali pieśni z rożnych okresów walki naszej ojczyzny 

o niepodległość.  Gratulujemy laureatom. Dziękujemy 

wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach do konkur-

su, a kolejnych uczniów zapraszamy do udziału za rok. 

 Organizatorzy 

Jeśli chcesz, aby Twój tekst, rysunek, rebus, 

krzyżówka, wiersz, quiz itp. znalazł się w na-

szej gazetce?  

Zapraszamy do współpracy a to jest adres 

poczty e-mail:e.kalman@sp217.pl; 

e.podlipska@sp217.pl;  

na te adresy można wysyłać materiały do 

gazetki 

Cele konkursu 
Popularyzacja literatury pięknej 

dla dzieci i czytelnictwa, 

Pobudzanie zainteresowań i wy-

borów czytelniczych dzieci, 

Rozwijanie wyobraźni i aktywno-

ści plastycznej dzieci, 

Prezentacja i popularyzacja pla-

stycznej twórczości dzieci. 

Uczestnicy 
Uczestnikiem konkursu może być 

każdy  uczeń  SP NR 217, 

Prace można wykonywać tylko 

indywidualnie. 

Nagrody:  
Rzeczowe, Uznaniowe 

Tematy: 
1. Książka, którą lubię- dla klas I, 

2. Książka, którą  polecam przy-

jacielowi- dla klas II  

i III . 

Czas trwania:  
listopad- maj ( 2019-20 ) 

Organizacja i przebieg 
konkursu 

Uczestnicy wykonują pracę, któ-

ra będzie jednym z elementów 

„Książkowej listy przebojów”, 

Praca musi dotyczyć jednego z 

dwóch tematów bieżącej edycji, 

Praca musi być przedstawiona  w 

zeszytach przeczytanych książek 

( dotyczy klas I) i na kartach 

pracy (dotyczy klas II i III), 

Zeszyt lub karta pracy muszą 

być podpisana Imieniem i Nazwi-

skiem i oznaczone klasą, 

Uczniowie klas II i III przynoszą 

gotowe karty pracy do końca 

każdego miesiąca. Co miesiąc 

będzie wybierana najlepsza pra-

ca, która będzie nagrodzona, 

Uczniowie klas I zeszyty przyno-

szą do końca maja. Najładniejszy 

zeszyt będzie nagrodzony. 

Oceniane będą:  
Zgodność z tematem, Estetyka, Ory-

ginalność. 

 
Bliższych informacji udzielają nauczy-

ciele, bibliotekarze i wychowawcy  

IV Szkolny Konkurs  

Tworzymy książkową listę przebojów SP 217 

oznaczona klasą, 

Uczestnicy przynoszą gotowe 

prace do biblioteki szkolnej do 13 

grudnia. 

 

Oceniane będą:  

Estetyka, Oryginalność i pomysło-

wość, Funkcjonalność, Zgodność z 

tematem konkursu. 

 

Bliższych informacji udzielają, Organi-

zatorzy konkursu 

Małgorzata Orzeszek 

Marta Żochowska-Zbroch  

Anna Rżysko 

Nagrody:  
Rzeczowe, Uznaniowe 

 
Czas trwania:  

Listopad – grudzień 2019 

Organizacja i przebieg 
konkursu 

Uczestnicy mogą wykonać więcej 

niż jedną zakładkę, która może 

mieć dowolny kształt i rozmiar. 

Zakładka musi zawierać obok 

pomysłu reklamującego szkołę,  

dane identyfikujące naszą szkołę, 

Zakładka musi być podpisana 

Imieniem i Nazwiskiem oraz 

Cele konkursu 
Rozwijanie wyobraźni i aktywności 

plastycznej dzieci, 

Prezentacja i popularyzacja pla-

stycznej twórczości dzieci, 

Kształcenie nawyku dbania o książki, 

Popularyzacja szkoły i jej tradycji, 

Reklama szkoły w środowisku lokal-

nym. 

Uczestnicy 
Uczestnikiem konkursu może być 

każdy uczeń SP NR 217, 

Prace można wykonywać tylko 

indywidualnie  

SZKOLNY KONKURS 

Z okazji  obchodów 60-tej rocznicy powstania szkoły 

na Zakładkę do książki, która, tematycznie związana z 

naszą szkołą, będzie jej reklamą. 

mailto:e.podlipska@sp217.pl

