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Listopad 

 

Jedenastym miesiącem w roku jest listopad. Ma on 30 dni i jest to miesiąc jesienny. W listopadzie z 

drzew opadają liście, właśnie od tego zjawiska pochodzi nazwa miesiąca. Jesień w listopadzie nie 

jest już łagodna, temperatury w dzień są niskie, w nocy często występują przymrozki. 

Święta listopadowe 

1 Listopad: Wszystkich Świętych 

2 Listopad: Zaduszki, Dziady 

11 Listopad: Święto Niepodległości 

25 Listopad: Światowy Dzień Pluszowego Misia 

29 Listopad: Andrzejki 

Przysłowia i powiedzenia 

W listopadzie jak na autostradzie.  

W listopadzie liście opadają, a ludzie znicze na grobach stawiają.  

Słońce listopada mrozy zapowiada.  

Gdy na Wszystkich Świętych leje deszcz, to zimą trzeba będzie w piec wleźć.  

Deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada.  

Sławni urodzeni w listopadzie 

polska chemik Maria Curie-Skłodowska (1867), ojciec Luteranizmu Marcin Luter (1483), rosyjski 

pisarz Fiodor Dostojewski (1821), aktorka Demi Moore (1962), aktor Leonardo DiCaprio (1974), 

pianista i kompozytor oraz premier Polski Ignacy Jan Paderewski (1860), polska pisarka Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska (1891), piosenkarka Tina Turner (1939), mistrz sztuk walki Bruce Lee 

(1940), król Polski Kazimierz Jagiellończyk (1427)  

Listopad na zdjęciach 

          

Źródło: Miesiące.pl 
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 Źródło: www.google.com 

 W jaki sposób promować postawy patriotyczne? Jak pokazać, że słowa „patriotyzm", 

„ojczyzna" są pełne żywych znaczeń? Na takie pytania odpowiadamy sobie codziennie podejmując 

różne działania życia codziennego. Odpowiedzią na te pytania są również akademie odbywające się 

między innymi w szkołach. Taka akademia odbyła się również w naszej szkole. Była to uroczystość 

szczególna, gdyż w tym roku przypada 100 rocznica wybuchu I powstania śląskiego i z tego 

powodu przedstawiona została sylwetka Wojciecha Korfantego. Przedstawienie składało się z 

trzech scen. Scena I to dzieciństwo Korfantego, który wyrasta w typowo śląskiej rodzinie w 

atmosferze patriotyzmu i przywiązania do polskości. Scena II ukazywała młodzieńcze zamiłowanie 

do polskiej literatury i bolesne konsekwencje polityki niemieckiej. W scenie III przedstawione 

zostało słynne przemówienie Korfantego w Reichstagu, w którym domagał się przywrócenia 

Górnego Śląska do Polski. Całość przeplatana była pieśniami śląskich powstańców, które 

wykonywał chór przygotowany przez Panią Dorotę Benisz. Ponadto recytowane były wiersze i 

śpiewane inne pieśni patriotyczne, które recytowałyLilianna Brzezinka kl. 2a, Inga Klepek ks. 2a, a 

piosenki zaśpiewały Jasmina Pudlarz zkl. 5a i Gabriela Żelazo z kl. 5b, a przygotowane zostały 

przez Panią Monikę Jakubską.  Pomimo trudnych tekstów występująca młodzież znakomicie 

zagrała swoje role. Włożyli w tę pracę wiele trudu i spędzili wiele czasu na żmudnych próbach pod 

okiem Pani Marzeny Znajszły. Praca nie poszła na marne. Widownia z wielkim zainteresowaniem i 

skupieniem oglądała   i oklaskiwała występ. Obyśmy wzięli sobie mocno do serca ostatnią prośbę 

Wojciecha Korfantego znakomicie wypowiedzianą ustami Pawła Kuźby ucznia klasy 8b: „Nie 

ustawajcie w pracy i poświęceniu, ażeby Śląsk zawsze pozostał perłą w koronie Rzeczpospolitej”.  

 Niepodległość  gromadzi nas na placach, na przedstawieniach, na różnego rodzaju 

uroczystościach i imprezach.  Świętujemy niepodległość nie tylko dlatego, żeby cieszyć się, 

że  możemy stanowić samodzielnie o swoim losie, ale świętujemy również żeby przypominać 

sobie, i zawsze trzeba to powtarzać, że niepodległość nie jest wyłącznie darem, jest zadaniem. 

Piosenki           i twórczość literacka sprawiają, że możemy przenieść się w świat wspomnień, 

możemy przywołać to, co minęło i to, co budziło w nas nadzieję. Akademia w naszej szkole była 

pamięcią o tym, iż Śląsk jest również naszą dumą narodową, o który walczyło wielu naszych 

rodaków.  

Opracowała: Monika Jakubska, Damian Bałdys 

http://www.google.com/
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Kącik naszych talentów  
 

„W pomyśle ujawnia się talent, 

w wykonaniu sztuka” 

Marie von Ebner-Eschenbach 

 

 Powyższy cytat mówi nam o tym, że prawdziwy talent ukrywa się w naszym umyśle, w 

którym powstają piękne pomysły. Gdy te pomysły przelewamy na papier, to w powiązaniu w 

talentem pojawia się sztuka. Takim talentem w naszej szkole jest Natalia Małek z klasy VI b, która 

swój talent objawia w szkicach, które prezentujemy poniżej. Oto, co napisała o sobie Natalia: 

„Nazywam się Natalia. Chodzę do VI klasy. Rysuję od dziecka, a zaczynałam od rysowania moich 

zabawek. W drugiej klasie zaczęłam rysować portrety, dzięki mojej przyjaciółce Oliwii, która 

powiedziała o kanale „Olsikowa”, która jest Youtuberką i zainspirowała mnie do dalszego 

rysowania. Na początku kolorowałam rysunki kredkami, bądź tanimi mazakami, z czasem 

zastanawiałam się nad kupnem profesjonalnych markerów, którymi koloruję już ponad 3 lata i mam 

ich coraz więcej.  W przyszłości chciałabym został tatuatorką. Myślę, że uda mi się spełnić to moje 

marzenie”.  
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Źródło: Szkicownik Natalii Małek 
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Okiem Czytelnika 
 

  

20 listopada obchodzimy 30 rocznicę uchwalenia 

Konwecji o prawach dziecka     

           
 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prawa dzieci” mają krótką historię. 

Po raz pierwszy zapisano je w tak zwanej  

Deklaracji Genewskiej w 1924 roku.  

Pierwszy, pełny zbiór praw (54 artykuły) został zapisany 

 w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 1989 roku. 

Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa umowa –  

państwo, które do tej umowy przystąpi,  

jest zobowiązane przestrzegać zawartych w niej praw.  

W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku. 

 

Prawa zawarte w Konwencji można podzielić na: 

 

  - prawa osobiste: do życia i rozwoju, do wychowania w rodzinie, 

                              do prywatności i tajemnicy,  do swobody myśli i wyznania, 

                       do wyrażania własnego zdania,  do życia bez przemocy, 

                       do wolności, godności i szacunku,  do informacji; 

               do tożsamości – (nazwisko, imię),  do wypoczynku i czasu wolnego, 
 

  - prawa socjalne: do nauki w szkole,  do ochrony zdrowia, 

                              do bezpieczeństwa,  do korzystania z dóbr kultury, 

                           do odpowiedniego standardu życia,  

                       do pomocy socjalnej ze strony państwa w razie potrzeby,   
 

  - prawo polityczne: do stowarzyszania się w organizacjach pokojowych. 
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Czy dzieci mogą zmienić świat? 

Czy mogą sprawić, że rządzący w państwie zmienią swoje decyzje, gdy się im 

wskaże, gdzie łamane są prawa dzieci?  

W książce Mali bohaterowie Artur Maciak przedstawia losy młodych odważnych, 

którzy narażając własne życie, nie zawahali się bronić praw pokrzywdzonych dzieci, 

nakłaniając dorosłych, by angażowali się w ważne akcje na rzecz najmłodszych tego 

świata.  
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Przeczytaj te historie i uwierz, że warto próbować – pisze autor –  

że jesteś dzieckiem, którego głos może odmienić świat. 

 Działaj! Mów! Pisz! Zadawaj dorosłym pytania! 

Śpiewaj o tym, co dla ciebie ważne! 

Tak jak dzieci, których losy zostały opisane w tej książce –  

zostań małym-wielkim bohaterem. 

         

      
 

 

 

Opracowała: Danuta Grodoń-Śliwińska 
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Kartka z kalendarza 

Miesiąc LISTOPAD  

 " Deszcz z początkiem listopada,  

mrozy w styczniu zapowiada" 

1 

Wszystkich 

Świętych 

 

 

2 

   weekend 

3 

   weekend 

4 

Dzień 

kalendarzy 

 

 

5 

Dzień 

mazaków 

 

6 

Dzień 

spodni 

 

7 

Dzień 

sukienki 

 

8  Dzień 

     Kawy 

 

 
 

9 

   weekend 

10 

   weekend 

11 Dzień 

Niepodległo

ści 

 

 

12   

Dzień 

Radości 

 
 

 

13 

Dzień 

trampoliny 

 
 

14 

Dzień 

pisania 

 

15 

Dzień 

pływania 

 

16 

   weekend 

17 

   weekend 

18 

Dzień 

klawiatury 

 

 

19 

Dzień 

kolorowych 

skarpetek 

 

20 

Dzień 

plecaka 

 

21 

Dzień 

torebki 

 

22 

Dzień 

lornetki 

 

 

23 

   weekend 

24 

  weekend 

25 

Dzień 

rysowania 

 

 

26 

Dzień 

Kolorów 

 

 

27 

Dzień 

słuchawek 

 

 

28 

Dzień 

piórnika 

 

 

29 

Dzień słuchania 

muzyki 

 

 

30 

   weekend 

31 

   weekend 

    

Opracowała: Maja Korbecka 
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Dzień Wszystkich Świętych 

 1 listopada Kościół Rzymskokatolicki obchodzi dzień Wszystkich Świętych. Początkowo święto było 

obchodzone corocznie 13 maja ku czci wszystkich męczenników za wiarę chrześcijańską. W 731 roku papież Grzegorz 

III wyznaczył nowy termin tego święta. Przyczyna zmiany była niezwykle pragmatyczna. Wczesnośredniowieczni 

mieszkańcy Rzymu mieli problemy z wykarmieniem tysięcy pielgrzymów przybywających do Wiecznego Miasta na 

przednówku, czyli w okresie, kiedy kończyły się zapasy żywności z poprzedniego roku, a do pierwszych letnich 

zbiorów było jeszcze daleko. W 837 roku rozporządzeniem papieża Grzegorza IV, 1 listopada wspominani zaczęli być 

nie tylko męczennicy, ale także wszyscy święci Kościoła Rzymskokatolickiego, czyli osoby, które osiągnęły 

doskonałość życia chrześcijańskiego. 

1 listopada wierni mają obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej. W kościołach odprawiane są uroczyste msze ku 

pamięci wszystkich świętych oraz osób, których życie było nacechowane świętością. W założeniu dzień Wszystkich 

Świętych ma przypominać o tym, że każdy wierny ma powołanie do świętości oraz, że po śmierci może osiągnąć 

zbawienie. W czasie Mszy św., księża mają na sobie białe szaty liturgiczne symbolizujące radość i podkreślające 

podniosły nastrój. Po zakończonej liturgii kapłan wyprowadza uroczystą procesję na cmentarz, na którym odbywa się 

wspólna modlitwa nad grobami. Święto, wbrew temu, co mogłoby się wydawać, ma radosny charakter. 

Według ludowych wierzeń w nocy z 31 października na 1 listopada, dusze zmarłych gromadziły się na Mszy w 

kościele, którą odprawiał zmarły kapłan. Po nabożeństwie, pod przewodnictwem księdza, dusze miały brać udział w 

ponurej procesji na cmentarzu. Powszechnie wierzono, że właśnie w tę noc dusze zmarłych mogą odwiedzać domy 

żywych. Starano się nie zapomnieć o tym, by zostawić uchylone dla nich drzwi i okna. Poruszano się z wielką 

ostrożnością, by nie wpaść przypadkiem na rezydującą w domu duszę. Zanim usiadło się na krześle lub ławie, 

wykonywano powolny ruch ręką, by delikatnie przesunąć przybysza z zaświatów. Jeszcze na początku XX wieku istniał 

zwyczaj "ugaszczania dusz" – specjalnie dla nich wykładano na stół małe chlebki zwane peretyczkami lub powałkami, 

na których odciskano krzyż i inicjały zmarłej osoby. Kobiety rywalizowały ze sobą w ozdabianiu tego rodzaju chleba. 

Pieczywo było przygotowywane przez gospodynie kilka dni wcześniej, ponieważ uważano, że rozpalanie ognia w dniu 

Wszystkich Świętych zdenerwuje dusze, które bardzo lubiły wygrzewać się w piecu. Zaniepokojone mogły wywołać 

pożar. Często wraz z chlebem pozostawiano miskę kaszy i butelkę wódki na parapecie. Na Podlasiu specjalnie dla 

duchów gotowano owsiany kisiel. Nie praktykuje się już zwyczaju "ugaszczania dusz". Obrzęd ten zastąpiły 

wypominki, czyli modlitwy odmawiane przez księdza za wymienionych z imienia i nazwiska zmarłych. Niezmienny 

pozostał także wymiar tego święta – chęć wyrażenia pamięci, wdzięczności i bliskości o tych wszystkich, którzy 

odeszli. 

 
 

Opracowała: Monika Jakubska 

 

 
 



12 

 

Dbamy o ekologię 

 
 

 Ekologia jest obecnie tematem wywołującym bardzo dużo emocji. Na każdym kroku 

słyszymy o tym, że należy dbać o naszą planetę, że produkujemy coraz więcej śmieci, a co za tym 

idzie jest  to bardzo duże zagrożenie dla naszej planety, a co za tym idzie dla nas, ludzi. Cieszymy 

się bardzo, że wśród naszych uczniów znajdują się osoby, które samowolnie przygotowują 

materiały i prelekcje dotyczące tego tematu dla innych uczniów. Jedną z takich uczennic jest Emilia 

Wietrzyk z klasy VIII b, której bardzo dziękujemy za przygotowanie materiałów i wykładu dla 

dzieci przebywających w świetlicy. Oto, co przygotowała dla nich Emilia: 

 

 

„Dnia 9.10 tego roku, odwiedziłam świetlicę szkolną z zamiarem przedstawienia moim młodszym 

kolegom i koleżankom tematu recyklingu i wysokiego zużycia plastiku. Nawet dzieci z 1 klasy 

doskonale wiedziały jak segregować odpady. Poprosiłam również dzieci, aby przeczytały, które 

odpadki należy segregować do jakiego pojemnika. Bardzo zależało mi również na przedstawieniu 

globalnego problemu zużycia plastiku. Wyjaśniłam moim młodszym kolegom i koleżankom czym jest 

wielka pacyficzna plama plastiku. Jestem z tego jaką szeroką świadomość mają te maluchy. Ja 

osobiście myślę już nad kolejną tego typu akcją w naszej szkolnej świetlicy, może nawet w różnych 

klasach na godzinach wychowawczych. Zobaczymy co będzie ale puki co skupiając się na 

recyklingu , chciałabym przypomnieć o tym, że do żółtego plastik, do zielonego szkło, do 

niebieskiego papier, a do brązowego odpady ekologiczne. Wierzę, że w naszym pokoleniu jest moc, 

dlatego proszę zużywajmy mniej plastiku”. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Wietrzyk klasa 8b 
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Humor :) 
1.  
Pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpię się, męczy, ciągnie… 

- no, weszły! 

Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi: 

- Ale mam buciki odwrotnie… 

Pani patrzy, Faktycznie ! No to je ściąga, morduje się, sapią… Uuuf, weszły! 

Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi: 

- Ale to nie moje buciki… 

Pani niebezpiecznie zwężały się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami...Zeszły! 

Na to dziecko: 

- … bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić. 

Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej trząść, i znowu pomaga dziecku wyciągnąć 

buty. Wciągają, wciągają…weszły! 

- No dobrze – mówi wykończona pani – a gdzie masz rękawiczki? 

- W bucikach 

 

2.  

Nauczyciel sprawdza zadanie domowe…. 

- Otwórzcie zeszyty...Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie 

 

3.  

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw 

najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi kolejnych 

trzech młodzianów, którzy pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 

- A z jakiej racji? 

- No… przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, prawda? 

 

Coś dla umysłu  

Opracowała: Milana Czarnula 
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Przepisy dla każdego  
 

W tym numerze podajemy prosty przepis na szyszki z ryżu preparowanego.  Jest to bardzo 

dobra przekąska, którą robi się bardzo szybko. 

 

Szyszki z ryżu preparowanego 

 

Składniki: 
 

• 80 g ryżu preparowanego 

• 300 g krówek (takie miękkie szybciej się rozpuszczą) 

• 100 g masła 

• opcjonalnie łyżka gorzkiego kakao 

•  

Wykonanie 

1. Rozpuść krówki razem z masłem - mieszaj, aby masa się nie przypaliła. 

2. Możesz dodać trochę gorzkiego kakao - wtedy szyszki nabiorę odrobinę 

ciemniejszego koloru. 

3. Dodaj ryż do masy krówkowej i wymieszaj. 

4. Odstaw całość do lekkiego wystudzenia. 

5. Jeszcze ciepłą masę dziel na mniejsze części i tocz w rękach kule - ich rozmiar 

zależy od ciebie, ale najwygodniej się je taki o średnicy około 4 cm. 

6. Smacznego 🙂 

 

 
 

Opracowała: Maja Korbecka 


