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W bieżącym numerze: 

 

 

1. Z życia Szkoły 
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 

Dzień Nauczyciela 

Policjanci w szkole 

Pierwszy apel organizacyjno-porządkowy 

Komunikaty szkolne 
 

2. Stałe kąciki 

 
Club dobrej książki „Zagadkowe zagadki” 

  Savoir Vivre - „Jak należy się witać?” 

 

 

3. Gorące tematy 
 

 Ruch to zdrowie 

 Kalendarium 

 

4. Na dobry humor 
 

Dowcipy, śmieszne wierszyki i piosenki 

Ciekawostki 

 

 

5. Różne różności 
 

 Napisz coś sam… 

 Ogłoszenia drobne 
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1 WRZEŚNIA – NOWY ROK SZKOLNY  

1 września 2009 roku rozpoczął się kolejny rok szkolny 2009/2010. To kolejny 
krok w naszej edukacji. W tym roku pojawiły się klasy 0. To najmłodsi jak 

dotychczas uczniowie naszej szkoły. Zostali powołani nowi nauczyciele. A to 
wszystko po to aby nasza wiedza była wielka i nieogarniona. Mamy nadzieje że 
nowe zmiany zaprowadzone w naszej szkole nie zmienią naszego podejścia do 

nauki. 
 

 
DZIEŃ NAUCZYCIELA 

 
 Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto branżowe oświaty i szkolnictwa wyższego obchodzone 
14 października, w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 
października 1773 roku. Popularnie zwane Dniem Nauczyciela. 

 

 

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami! 

Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali. 

Życzymy Wam szczęścia na następne lata – 

niech żyje i rozkwita nasza oświata!!! 

         Życzą: 

                                              uczniowie SP nr 24  

 

 

 

 

Choć dzieli wielka nas różnica 

Twych doświadczonych - naszych młodych lat, 

jednak zatarła się granica, 

którą pokoleniom stawia świat. 

Widzimy nieraz, że znużenie 

na czole Twoim kładzie cienie, 

a jednak zawsze masz siły, 

byśmy się dobrze uczyli, 

by nie był stracony czas! 
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WIZYTA STRÓŻÓW PRAWA W SZKOLE. 

 

W dniu 22.10.2009 do naszej szkoły przyszli policjanci. Ich zadaniem było poinformowanie 

nas o niebezpieczeństwach które czyhają poza domem i szkołą. Mieli także przypomnieć 

nam o zasadach bezpiecznego poruszania się po internecie. Przekazali nam wiele ciekawych 

informacji dotyczących naszego bezpieczeństwa. Ich prelekcja była nader ciekawa i 

uświadomiła nam że świat który nas otacza wcale nie jest taki prosty i bezpieczny jak sobie 

to wyobrażaliśmy. 

 

 
PIERWSZY APEL ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWY. 

Na pierwszym apelu organizacyjno – porządkowym został przedstawiony  nowy Samorząd 

Uczniowski.     
    PRZEWODNICZĄCY SU: 

    EDYTA WOJCIECHOWSKA  KL. VI A 

 

    ZASTĘPCZYNI PRZEWODNICZĄCEJ SU: 

    WERONIKA MIROSŁAW KL. VI C 
 

    SEKRETARZ SU: 

    PRZEMYSŁAW SIARKOWSKI KL. VI A 
 

 

Przewodniczący sekcji: 
 

    SEKCJA DZIENNIKARSKA 

    MAŁGORZATA RACZYŃSKA KL. VI C 
 

    SEKCJA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNA 

    KATARZYNA SŁOWIK KL. VI A  

 
    SEKCJA PORZĄDKOWA 

    RAFAŁ CHMIELEWSKI KL. V B 

    AGNIESZKA MICHNA KL. VI D 

 
    SEKCJA SPORTOWA 

    RAFAŁ DERMANOWSKI KL. VI D 

    SEBASTIAN GOŁĘBIOWSKI KL. VI  
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Dnia 5 listopada odbędzie się ślubowanie klas pierwszych. Dla 

naszych młodszych kolegów, to przełomowy dzień życiu. Nie 

pozwólmy, aby dzień ten był dla nich niemiły. Pamiętajmy 

również o tym, że my wszyscy również przechodziliśmy przez ten 

dzień, nie mamy więc prawa, zakłócić im tego pięknego święta. 

Właśnie wtedy dołączą do wspólnoty 

uczniowskiej.
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Club Dobrej Książki 
 

Red. Małgorzata Raczyńska 

 

„Zagadkowe zagadki”

Wiem, wiem … na 

pewno często zadawano wam do 

przeczytania nudne lektury, którym 

daleko było do dobrej, ciekawej, 

fascynującej książki,  

z odważnymi bohaterami i 

zapierającą dech w piersiach akcją. 

Zraziliście się przez to do czytania, a 

jedyne, co wam pozostało, to 

wlepianie wzroku w ekrany 

monitorów i bezmyślne uderzanie  

w klawiaturę… 

Ale „jeśli sądzisz, że w dobie 

komputerów sztuka czytania zanikła, 

zwłaszcza wśród dzieci, to 

niezawodny znak, że jesteś 

Mugolem” (Time , 4 X 1999).  

Dzieciaki kochają czytać, często 

poświęcają temu zajęciu każdą 

chwile swojego wolnego czasu. 

Niekiedy lektura pochłonie je tak 

bardzo, że nieważne stają się 

konsekwencje w postaci dwói w 

szkole, bo przecież jasne jest jak 

słońce, że wspaniałą książkę trzeba 

doczytać do końca, nawet z latarką 

pod kołdrą  

i kosztem nie odrobionych 

 prac domowych. 

Ja mam tak samo…… 

Dzisiaj chciałabym zaszczepić  

w Was ciekawość do zagadkowych 

zagadek, o którym wspaniale 

opowiada Kornel Makuszyński w 

książce Szatan z Siódmej klasy. 

Jest to opowieść o Adamie 

Cisowskim, chłopcu który posiada 

wielką wiedzę. Adaś jest mniej 

więcej takim chłopcem jak my. 

Chodzi do warszawskiej szkoły w 

której uczy profesor Gąsowski. 

 Profesor Gąsowski jest mężczyzną  

w podeszłym wieku. Jego zdaniem 

historia jest najpiękniejszą dziedziną 

nauki.  

Gdy okazuje się że Adam odkrył 

sposób odpytywania uczniów przez 

pana profesora, zaczyna się długa i 

ciekawa opowieść. Książkę czyta się 

jednym tchem, jest pisana w bardzo 

humorystycznym języku. W książce 

tej można znaleźć wiele ciekawostek 

historycznych. 

 Przeczytajcie ją, naprawdę warto!

 

 

 

 

 



 

 

SAVOIR VIVRE

„Jak należy się witać?” 
 

Każde spotkanie zaczyna się od powitania. Bywają jednak różne 

powitania!  

Zawsze trzeba pamiętać o tym, kto się wita pierwszy. 

Decyzja musi nastąpić błyskawicznie i po kilku ćwiczeniach 

naprawdę zapada automatycznie. Co mówi się na ten temat 

klasyczna etykieta? 
 

MŁODSZY POZDRAWIA STARSZEGO. 

MĘŻCZYZNA WITA KOBIETĘ. 

UCZEŃ WITA NAUCZYCIELA . 
 

Słowa pozdrowienia 
 

Od osoby, która pierwsza się kłania , zależy forma pozdrowienia. 

Można przywitać się w klasyczny sposób mówiąc. 
 

DZIEŃ DOBRY. 

DOBRY WIECZÓR. 

lub użyć swobodnego „Cześć”. 

Należy jednak wybierać taką formę, która byłaby odpowiednia dła 

witanej osoby, jak również pasowałyby do sytuacji. 
 

Przyjazne powitanie 
 

Jeśli chcemy, by powitanie zabrzmiało szczególnie przyjaźnie, 

można użyć imienia lub nazwiska spotkanej osoby: 
 

DZIEŃ DOBRY, PANIE KOWALSKI. 

WITAM, PANI MARIO. 

JAK SIĘ MASZ, EWO. 

CZEŚĆ, TOMKU. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Ruch to zdrowie 

 
 

Aktywność wymaga ruchu ciała. Umiarkowana aktywność fizyczna to 
każda czynność, która pochłania tyle energii co chód o dystansie 3 km w 
ciągu 30 minut. Staraj się przeznaczyć na umiarkowany wysiłek fizyczny 
30 minut (dorośli) lub 60 minut (dzieci) przez większość dni w tygodniu, 
najlepiej codziennie. Te 30 minut to absolutne minimum. Pamiętaj jednak 
że im więcej czasu poświęcasz na ruch tym lepszy wynik osiągniesz. 
 

Rodzice mogą im pomóc w następujący sposób:  

 
Dając dobry przykład i organizując rodzinne przedsięwzięcia sportowe, oraz towarzysząc dzieciom w zajęciach 

fizycznych.  

 
Zachęcając dzieci do aktywności fizycznej w domu, szkole i z przyjaciółmi, do skakania na skakance, grę w 

berka, jazdę na rowerze itd.  
 

Ograniczając oglądanie telewizji, gry komputerowe i inne nieaktywne formy zabaw proponując w zamian 

zabawy z aktywnością fizyczną.  
 

Przykłady aktywności fizycznej dla dzieci i nastolatków  
 

Przynajmniej 60 minut dziennie:  
 

Bądź spontanicznie aktywny (chodź, skacz, biegaj) 

 
Bierz udział w zajęciach ruchowych podczas zajęć szkolnych 

 
Bierz udział w zajęciach fizycznych po lekcjach 

 

Graj w berka 
 

Skacz na skakance 
 

Jeździj na rowerze 

 
Baw się aktywnie podczas przerw szkolnych 

 
Jeździj na wrotkach lub rolkach 

 
Tańcz 

 

Dorośli  
 

Przez przynajmniej 30 minut przez większość dni w tygodniu, a najlepiej codziennie, wykonuj co najmniej 
jedną z czynności podanych poniżej. Spróbuj też znaleźć dodatkowe możliwości wśród swoich ulubionych zajęć. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kalendarium 

 

1 Września – Rozpoczęcie Roku Szkolnego 

14 Października – Dzień Edukacji Narodowej 

1 Listopada – Wszystkich Świętych 

5 listopada – Ślubowanie klas pierwszych 

11 Listopada – Święto Niepodległości 

6 Grudnia – Mikołajki 

21 Grudnia – Pierwszy Dzień Zimy 

24 Grudnia – Wigilia 

25 Grudnia – Boże Narodzenie 

26 Grudnia – Boże Narodzenie 

31 Grudnia – Sylwester 
 

Wszystkich Świętych – chrześcijańska uroczystość obchodzona 1 listopada ku czci 

wszystkich znanych i nieznanych świętych, którzy przebywają już w chwale 

zbawionych. 
 

W dniu tym przypomina się nie tylko osoby oficjalnie uznane za święte i takimi 

ogłoszone, ale przede wszystkim wszystkich ludzi, których życie nacechowane było 

świętością. Jest to także święto wszystkich, dla których celem jest życie prowadzące do 

zbawienia 

Uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się głównie z czci oddawanej 

męczennikom, którzy oddali swoje życie dla Chrystusa, a których nie wspomniano ani 

w martyrologiach miejscowych, ani w kanonie Mszy Świętej. 
 

W III wieku rozpowszechniła się tradycja przenoszenia całych relikwii świętych, lub 

ich części na inne miejsca. W ten sposób chciano podkreślić, że święci są własnością 

całego Kościoła. Kiedy w 610 papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza starożytną 

świątynię pogańską Panteon, kazał złożyć tam liczne relikwie i poświęcił tę budowlę 

na kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu oddawano cześć 

wszystkim zmarłym męczennikom 1 maja. 
 

Grzegorz III w 731 przeniósł tę uroczystość na dzień 1 listopada, a w 837 papież 

Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie 

tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego. Jednocześnie na 

prośbę cesarza Ludwika Pobożnego rozszerzono to święto na cały Kościół. 
 

 Współczesność   

Pierwszy dzień listopada jest w Polsce dniem wolnym od pracy, co powoduje, że wielu 

ludzi przychodzi na cmentarze, aby zapalić znicze i pomodlić się. Jest to też święto 

obchodzone przez część innych systemów wyznaniowych, a także zwyczaj 

praktykowany przez osoby bezwyznaniowe, mający być wyrazem pamięci oraz 

oddania czci i szacunku zmarłym. 
 

Święto to było również w czasach PRL dniem wolnym, ale oficjalnie starano się nadać 

mu charakter świecki i nazywano go dniem Wszystkich Zmarłych bądź Świętem 

Zmarłych. 



 

 

 

Następnego dnia po Wszystkich Świętych (2 listopada) obchodzony jest dzień 

wspominania zmarłych (Zaduszki). Dla chrześcijan jest to dzień modlitw za wszystkich 

wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata. 
 

 

 

     
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodowe Święto 

 Niepodległości – polskie święto narodowe, obchodzone co roku 11 listopada, na 

pamiątkę  

odzyskania przez Polskę  

niepodległości w 1918 roku  

po 123 latach rozbiorów  

dokonanych przez Austrię,  

Prusy i Rosję. Święto państwowe ustanowione w ostatnich 

latach II RP, przywrócone  

w 1989 r. 
 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym i wybór 11 

listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być zbiegnięcie się wydarzeń w 

Polsce z końcem I wojny światowej na świecie (tego samego dnia miała miejsce 

kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOWCIPY 

 

 
 

-Jak najczęściej informatycy zwracają się do swoich 

żon? 

- Ty moja Myszko.  

 

*** 

 

Blondynka i brunetka oglądają wiadomości  

i blondynka mówi do brunetki: 

- Założę się o 100 dolców, że ten facet nie skoczy z 

tego budynku. Brunetka przyjmuje zakład  

i facet skacze z budynku, po czym brunetka mówi: 

- Nie mogę wziąć twoich pieniędzy, ja już dziś 

widziałam te wiadomości i wiedziałam, że ten facet 

skoczy. Blondynka na to: 

- Ja też je już dziś widziałam i myślałam, że drugi raz 

nie skoczy. 

 

*** 

 

Student zdaje ostatni egzamin. Jest to test 

z odpowiedziami "tak" lub "nie". Siada w sali, gapi się 

w test przez pięć minut, gdy nagle doznaje olśnienia. 

Wyjmuje portmonetkę, a z niej monetę i zaczyna nią 

rzucać, zaznaczając odpowiedzi "tak", kiedy wypadnie 

orzełek, 

a "nie", kiedy wypadnie reszka. W pół godziny zrobił 

wszystkie zadania, podczas gdy wszyscy inni pocą się 

nad odpowiedziami. Kiedy zostaje kilka minut do 

końca, student w desperacji zaczyna rzucać monetą, 

mamrotać i pocić się. Podchodzi do niego egzaminator 

i pyta, co się dzieje. Student na to: 

- Sprawdzam moje odpowiedzi i wydaje mi się, że nie 

były właściwe! 

 

*** 

 

Para wybrała się do Zoo pooglądać zwierzaczki. 

Nagle ku zdumieniu wszystkich zwiedzających drzwi 

od klatki z dzikimi małpami otworzyły się  

i wataha wściekłych małp pobiegła w stronę wyjścia. 

Zwiedzający zaczęli uciekać w popłochu. Wszyscy  

 

 

 

 

 

 

 

oprócz pewnego staruszka. Gdy sytuacja się 

opanowała zdumiona para zapytała dziadka: 

- Panie, jak to się stało że pan się nie przestraszył, 

tylko spokojnie siedział? 

- Łee... przyzwyczajony jestem, przez całe życie 

byłem kierowcą szkolnego autobusu. 

 

*** 

 

W  gabinecie dyrektora cyrku: 

- Panie dyrektorze, proszę mnie przyjąć do pracy. 

Umiem mówić, tańczyć, śpiewać, stawać na jednej 

nodze i robić szpagat. 

- Przykro mi, ale to wszystko już mamy! 

- Bez przesady! Czego pan jeszcze wymaga od 

konia? 

 

*** 

 

Jasio staje przed komisją wojskową: 

- Zawód ojca? 

- Ociec nie żyje… 

- Ale kim był z zawodu? 

- Gruźlikiem. 

- Ale co robił? 

- Kaszlał… 

- Ale z czego żył?! Z kaszlenia się przecież nie żyje! 

- Przecież mówię, że nie żyje… 

 

*** 

 

Zabawa taneczna w remizie. Do dziewczyny 

podchodzi chłopak i pyta: 

- Tańczysz? 

- Tańczę, śpiewam, gram na gitarze. 

- Co ty pleciesz? 

- Plotę, wyszywam, lepie garnki. 

 

*** 

 

- Co jest największym marzeniem ślimaka? 

- Być zatrzymanym przez policję za przekroczenie 

prędkości! 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
MAGNES ZWANY ZIEMIĄ 

 

  Nasza planeta to olbrzymi magnes!  

Za zgodą rodziców rozprostuj druciany wieszak na ubranie, robiąc z niego pręt. 

Zawieś  ten  pręt, tam gdzie nikt nim nie poruszy.  

Następnego  ranka  zobaczysz,  że  zbudowałeś kompas - pręt będzie wskazywał  

północ i południe!!! 

Dlaczego? 

 

 

                                                                                                      Ustawił się zgodnie 

         z polem magnetycznym Ziemi. 

*** 

 

GUMOWE JAJO! 

 

Włóż surowe jajko do miski z octem. Przykryj naczynie i czekaj. Następnego dnia, 

o  tej  samej  porze,  wylej  ocet  i  bardzo  ostrożnie wyjmij jajko…Ocet wypłukał ze  

skorupki  cały wapń.  Została  tylko  cienka  błonka. Teraz  jajko będzie przypominać  

gumę! Niektórzy w ogóle mogą nie chcieć go dotykać…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tę stronę poświęcamy wam, drodzy 

Czytelnicy. Czekamy na wiersze, piosenki, 

ciekawe opowiadania, śmieszne zdjęcia, 

dowcipy i doświadczenia,  które sami 

wymyśliliście. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  : 
 

Ta strona czeka na wasze ogłoszenia. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


