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„Szkoła”  

Twierdzę – szkoła jest dla ludzi, 
Chociaż uczeń w niej się trudzi. 

Literki w słowa układa, 
Z cyferkami się zmaga. 

Czyta książki oraz wiersze, 
Uczy się co robią świerszcze. 
Zmienia nutki na piosenki, 

Kredką tworzy świat maleńki. 
Po co to? – ktoś zapyta. 
A no po to, moi mili, 

Byśmy w życiu mądrzy byli 

Kalendarz roku szkolneg 
wKalendarz roku szkolnego 2017/2018 

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017 r. 
2. Zimowa przerwa świąteczna 23- 31 grudnia 2017 r. 
3. Ferie zimowe: 29 stycznia - 11 lutego  2018 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018 r. 
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku 

nauki 
w gimnazjum: 
a) część humanistyczna 

b) część matematyczno - przyrodnicza 

c) z języka obcego nowożytnego 
  

 
 
18 kwietnia 2018 r. 

19 kwietnia 2018 r. 
 
20 kwietnia 2018 r. 

6. Rekolekcje marzec 2018 r. 
7. Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno - wychowawczych 
22 czerwca 2018 r. 

 
 

 
 
 
 



Oto kilka dobrych rad, które warto zapamiętać i do nich się stosować: 

 1.     Uśmiechaj się często – każdy będzie się chciał z tobą bawić. 

2.     Nie wyśmiewaj się ze swoich kolegów – najpierw popatrz na siebie. 

3.     Używaj miłych, grzecznych, kulturalnych słów – wtedy na pewno znajdziesz 
przyjaciela. 

4.     Zachęć kolegów do wspólnej, wesołej zabawy – od razu cię polubią. 

5.     Nie przezywaj swoich kolegów – to bardzo brzydka wada. 

6.     Nie wszczynaj bijatyk na boisku lub poza szkołą – nie bądź szkolnym 
rozbójnikiem. 

7.     Nie popychaj nikogo – przecież sam nie lubisz być popychany. 

8.     Uważaj na dzieci z młodszych klas – bądź dla nich wzorem grzecznego 
ucznia. 

9.     Staraj się pomóc młodszym kolegom – nie pozwól, by ktoś zrobił im 
krzywdę i natychmiast zawiadom nauczyciela. 

10. Nie prowokuj innych – bowiem agresja budzi agresję. 

11. Podejdź do kolegi, którego skrzywdziłeś – przeproś go i podaj mu rękę na 
zgodę. 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Coraz krótsze dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały pola i łąki. Nie 

słychać śpiewu ptaków, zniknęły brzęczące owady i barwne motyle. 23 września 

rozpoczyna się jesień. Dlaczego jej nie powitać? Przecież jest bajecznie 

kolorowa i bogata w spadające liście. Rozdaje swoje nieprzebrane skarby – 

soczyste jabłka i gruszki, pyszne śliwki, zdrowe orzechy, smakowite grzyby. 

 
              Gdzie ty jesteś, jesieni? 

Tu jestem. 
W suchych liściach lecących 
Z szelestem, 
W barwnych liściach, czerwonych     
I złotych, 
Co nad ziemią się kładą            

 
 
 
 
 
 
 

 



Na podstawie jesiennej pogody ludowe przysłowia przepowiadają, 
jaka będzie zima. 

Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
 
Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie deszczów pełno wszędzie. 
 
W jesieni prędko, gdy liść z drzew opadnie, to wkrótce zima będzie, każdy 
zgadnie. 
 
Jesień, gdy długo zachowuje liście, srogiej zimy znakiem oczywiście. 
 
Im suchsza jesień, tym zimniejsza zima. 
 

Jesienne – ciekawostki: 

1.                 Dzieci urodzone jesienią maja największe szanse dożyć 100 lat i więcej. 
Nie przejmuj się jednak jeśli urodziłeś się w innej porze roku, Ty też masz szansę 
tak długo żyć:) 

2. Liście na jesień zmieniają kolor ponieważ zielony barwnik liści powstaje 
w wyniku działania promieni słonecznych. Gdy nadchodzi zima słońce świeci 
krócej i powstaje go dużo mniej. Wtedy główną rolę w ustalaniu barwy liścia 
odgrywają inne barwniki jak np.: żółte czy pomarańczowe. Kolorowanki z liśćmi 
możesz, więc malować na wiele różnych kolorów. 

3. Ptaki odlatują z Polski jesienią ponieważ zaczynają mieć problemy ze 
zdobywaniem pokarmu. Np. owady którymi żywi się wiele ptaków na czas zimy 
ukrywa się do kryjówek. Kończą się także nasiona i owoce. Dlatego bardzo istotne 
jest dokarmianie tych ptaków które pozostają w Polsce na zimę. 

4. Ludzie żyjący w okolicy równika nie doświadczają jesieni. Jest tak 
ponieważ słońce pada tam przez cały rok prawie pod takim samym kontem. 
Sprawia to, że jest tam ciągle gorąco. Dzień z kolei przez cały rok trwa tyle samo – 
12 godzin. 

5. Szweccy naukowcy udowodnili, że jesienią kobietom wypada z głowy 
najwięcej włosów. 

6. Według niektórych przesądów łapanie liści jesienią przynosi szczęście. 
Każdy złapany liść ma przynieść powodzenie w jednym nadchodzącym miesiącu.      



 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,  
dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.  

 
Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.] 

 
Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie, niezależnie od 

miejsca i czasu, światopoglądu i religii. Już w średniowieczu (IX w.)                           

w katolickiej Francji, a także u angielskich i niemieckich katolików, dzień              

1 listopada obchodzony był jako uroczystość Wszystkich Świętych. Wszyscy 

święci byli zbawieni i w ludzkiej pamięci istnieli dzięki swoim dobrym 

uczynkom na ziemi, dlatego więc celebrowany był radośnie. Po dziś dzień 

odprawiający tego dnia nabożeństwa są ubrani w białe szaty mszalne. 

Dzień Zaduszny, czyli właściwe Święto Zmarłych – przypadające 2 listopada - 

wprowadzono do liturgii Kościoła powszechnego ponad sto lat później, w 998 r. 

Ten dzień był poświęcony zmarłym, których dusze mogą być zbawione dzięki 

jałmużnie i modlitwom. 

 
W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku,                    

a z końcem XV wieku była znana w całym kraju.  

Na kilka dni przed świętem ludzie porządkują groby swoich bliskich, zdobią je 

kwiatami i zielonymi gałęziami. Zgodnie z polską tradycją, to właśnie 

1listopada jest najważniejszym dniem obchodów zadusznych i odwiedzania 

cmentarzy. Następujący po nim dzień – Dzień Zaduszny – nie jest powszechnie 

obchodzony, chociaż w kościołach odprawiane są nabożeństwa żałobne. 

 

Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli,    

o naszych najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich 

grobach – dowód naszej miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. 

 



 

11 listopada-  Narodowe Święto Niepodległości 

 
 

Im to, bowiem zawdzięczamy 
wolność - polską mowę w szkole, 

to, że tylko z ksiąg historii 
poznajemy dziś niewolę. 

 
Uroczyście biją dzwony, 

w mieście flagi rozwinięto... 
i me serce się raduje, 

że obchodzę Polski święto. 

Ludwik Wiszniewski „Jedenasty Listopada" 

11 listopada to symboliczna data, Święto Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Dzień ten ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 
1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu wybuchu 
II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po 
wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku wróciło do 
kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody, z udziałem 
najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa 
Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny 
grób wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.  



 
 

 
ANDRZEJKI 

 
 

W andrzejki  jak co roku próbujemy trochę dla zabawy, a trochę serio uchylić 

rąbka zasłony spowijającej przyszłość. Wróżby to stary jak ludzkość sposób na 

oswojenie niepewnej przyszłości. Wierzono, że są dni, kiedy duchy przodków 

wracają na ziemię i odsłaniają odrobinę nieznanego. Istnieje więc wtedy 

możliwość zapytać je za pośrednictwem wróżb o najbliższą przyszłość. Jakie 

będą zbiory, czy dopisze zdrowie, próbowano wywróżyć w czasie tzw. godów - 

od wigilii Bożego Narodzenia do Trzech Króli. Wróżbom miłosnym zaś sprzyjał 

początek adwentu. Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja, 

kawalerowie ożenek w przeddzień świętej Katarzyny. Jednakże katarzynki były 

mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. 

 

Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko w prawie wszystkich 

regionach Polski, ale także w Niemczech, niemieckojęzycznych kantonach 

Szwajcarii, na Słowacji, w Czechach, Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Białorusi 

oraz w krajach śródziemnomorskich, zwłaszcza w Grecji. 

W zbliżonej do dzisiejszej postaci andrzejkowe wróżby pojawiły się mniej 

więcej na przełomie XVI i XVII w. Najbardziej popularne było lanie wosku, 

cyny lub ołowiu. 



NASZE  PROPOZYCJE  WRÓŻB  DO  ZABAWY  
ANDRZEJKOWEJ 

 
Losowanie kolorów. 

Chętne osoby losują karteczkę z nazwą koloru. Wróżka odczytuje co one oznaczają. 

 

      CZERWONY – jesz za dużo słodyczy. Musisz je ograniczyć, bo w przyszłości 
będziesz częstym gościem u dentysty. No i oczywiście brzuszek urośnie, a także 
zrobią się fałdki tłuszczu po bokach. 

 

      ZIELONY  – bądź ostrożny w drodze do szkoły, bo czasami ciężko ci do niej 
dojść – takie „ważne” i „ogromne” przeszkody stają ci na drodze. 

 

      ŻÓŁTY  – bardziej dbaj o swoje zdrowie, cieplej się ubieraj. Pamiętaj idzie 
zima , kup szalik i czapkę, a także uszczelnij okna w swoim pokoju. 

 

      NIEBIESKI  – zawsze pilnuj swoich rzeczy, bo możesz coś cennego zgubić lub 
ktoś ci je ukradnie. Nie bądź taki roztargniony. 

 

       BIAŁY  – pijesz za mało mleka, masz słabe kości. Jedz więcej nabiału, a nie 
tylko zupki chińskie, chrupki i chipsy. 

 

       CZARNY  – często się kłócisz. Nie bądź przykra(y) dla koleżanek. Unikaj 
nieporozumień, a wszystko będzie wokół ciebie bardziej kolorowe. 

 

Kości do gry                              

Na drewnianym stole lub podłodze narysuj kredą okrąg o średnicy 30 cm. Trzy kości do gry 

włóż do kubka, potrząśnij nim i wrzuć kości na oznaczone pole. Jeśli choć jedna wypadnie 

poza okrąg, wróży to pokrzyżowanie planów. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, ponownie 

rzuć kośćmi. Zsumuj liczbę oczek i sprawdź wynik:  

Trzy  -  szczęście, spełnienie marzeń 

Cztery - kłopoty, niemiłe niespodzianki 

Pięć - wkrótce poznasz miłość swego życia 

Sześć - uczucia partnera zaczynają słabnąć lub przyjaciel straci do ciebie zaufanie 

Siedem - kłopoty w szkole 



 
 
 

Osiem - podążasz drogą donikąd, słuchaj rad przyjaciół 

Dziewięć - poznasz nowego przyjaciela 

Dziesięć - będziesz mieć rodzeństwo 

Jedenaście - choroba kogoś bliskiego 

Dwanaście - dobre wiadomości 

Trzynaście - blisko ktoś fałszywy 

Czternaście - pomoc kogoś wpływowego albo nowy wielbiciel 

Piętnaście - sam(a) nic nie wskórasz, potrzebujesz sojuszników 

Szesnaście - cenna znajomość z kimś z zagranicy 

Siedemnaście – coś wisi w powietrzu 

Osiemnaście - plotki o tobie 

 
 
 
 
Wróżba ze szpilek 

       Potrzeba od 7 do 13 szpilek z kolorowymi łebkami. Następnie wkładamy je do 
kubka, potrząsamy i wysypujemy na stół. Wróżka odczytuje, jaka literka została 
utworzona przez rozsypane szpilki. 

      Znaczenie: 

      A – przed tobą podróż lub przeprowadzka 

      E – pomyślność w pracy 

      H – szczęście w miłości 

      K – sukces w nauce i towarzystwie 

      L – uważaj na złodziei (odwrócone L – ostrzega przed chorobą lub wypadkiem) 

      M  – wyjątkowo korzystna propozycja 

      N – dobra passa w najbliższej przyszłości 

      T – pomoc oddanych przyjaciół 

      W – uważaj na nieżyczliwe ci osoby 

      V – spełnią ci się wszystkie marzenia 

     X – szczęście sprzyja ci we wszystkim 
 



 
 
 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

INAUGURACJA ROKU SZKONEGO 2017/ 2018 

4 września 2017r. nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Powrót do 
szkolnej rzeczywistości i obowiązków, rozpoczęliśmy od udziału we Mszy św.     
w kościele św. Wawrzyńca w Trzcianie. Następnie wszyscy udali się na salę 
gimnastyczną, gdzie dyrektor pani Grażyna Różańska powitała uczniów                       
i nauczycieli, życząc im wytrwałości i samych sukcesów w nowym roku 
szkolnym.  

DZIEŃ PIERWSZAKA 

16.10.2017 r. - obchodzony był Dzień Pierwszaka. Pierwszoklasiści udowodnili, 
że zasługują na miano ucznia. Trafnie odpowiadali na pytania wychowawców, 
dotyczące właściwego zachowania się w szkole, zasad przechodzenia  przez 
jezdnię. Nie przeraziły ich trudne pytania o nazwę szkoły, czy nazwisko pani 
dyrektor i wice dyrektor. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie 
i wokalne.  W godnej postawie na baczność odśpiewali hymn państwowy, na 
sztandar szkoły ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją 
szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor G. Różańska dokonała pasowania na 
ucznia wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia" dotykając ołówkiem ramion 
swoich podopiecznych. Dopełnieniem aktu pasowania było wręczenie przez wice 
dyrektor A. Małozieć pamiątkowych dyplomów, które z dumą prezentowali             
w sesji zdjęciowej. Podczas  uroczystości były  tańce przy muzyce, zabawy, 
konkursy i słodki poczęstunek, przygotowany przez rodziców. 
              Pierwszoklasistom  życzymy, aby każdy dzień spędzony w szkolnych 
ławkach oraz na szkolnych korytarzach był wesoły i radosny, a także dużo siły              
i wytrwałości w dążeniu do wiedzy oraz osiągnięcia dobrych wyników w nauce 

 WYCIECZKA NA LOTNISKO  
26.09 i 27.09.2017 r. uczniowie klas 0-3 uczestniczyli w wycieczce na 
rzeszowskie lotnisko. Zapoznali się z zasadami podróżowania i bezpieczeństwa 
obowiązującymi w Terminalu Pasażerskim na lotnisku „Rzeszów – Jasionka”. 
Zwiedzili teren Lotniskowej Służby Ratowniczo - Gaśniczej, do której droga 
wiodła przez bramki w specjalnej strefie bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy 
wycieczki zostali poddani dokładnej kontroli. Dzięki uprzejmości strażaków 
mieli okazję zobaczyć sprzęt i pojazdy gaśnicze. Obserwowali z wieży 
widokowej start samolotu pasażerskiego. Poznali procedurę odprawy biletowo – 
bagażowej i kontroli bezpieczeństwa. Nie pominięta została kaplica, w której 
pasażerowie spędzają czas na modlitwie przed podróżą. Emocje towarzyszyły 
wszystkim uczestnikom wycieczki. Niektórzy byli na lotnisku po raz pierwszy                
i zdeklarowali chęć podróżowania samolotem.  



 
 
 

PODRÓŻ PO POLSCE 

 
23 października 2017r. w naszej szkole odbyły się bardzo interesujące zajęcia 

edukacyjne pt: „Podróż po Polsce”. Wzięły w nich udział dzieci z klas 0-3.Podczas 

zajęć uczniowie „odbyli” długą podróż po różnych zakątkach Polski. Odwiedzili 

m.in. Gniezno – gdzie wysłuchali „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” oraz 

przypomnieli sobie znaczenie barw narodowych. Kolejno wysłuchali „Legendy            

o Smoku Wawelskim” związanej oczywiście z Krakowem. Poznali zabytki 

Krakowa oraz strój krakowski. Dowiedzieli się także co to jest „Trójmiasto”. 

Bardzo chętnie wzięli udział w quizie wykazując się dużą wiedzą na temat morza            

i wody. Podróżując po Polsce nie ominięto najważniejszego miasta ,czyli stolicy. 

Tutaj dzieci przypomniały sobie „Legendę o Warsie i Sawie” i poznały zabytki 

Warszawy. Podróż zakończyła się w górach. Uczniowie mogli zobaczyć strój 

góralski, dowiedzieć się co to jest „gwara” i jak nazywa się najwyższy szczyt Tatr. 

Zajęcia okazały się bardzo dobrą lekcją języka polskiego, geografii i historii. 

 



 

 

SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS   II-III  SP  W  TRZCIANIE Z   PISARKĄ - 
P.  ZOFIĄ  STANECKĄ 

Dnia 23 października 2017 roku odbyło się spotkanie uczniów klas II - III SP wraz 

z wychowawczyniami z autorką świetnych książek dla dzieci - p. Zofią Stanecką, 

zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Trzcianie. Dzieci zapoznały 

się z twórczością p. Zofii Staneckiej, która znana jest jako autorka serii książek                

o Basi, trollach, robotach, statkach i wielu innych, pełnych mądrości i ciepłego 

humoru. Autorka przekazała dzieciom wiele cennych informacji o procesie 

powstawania książki i ludziach, którzy ją współtworzą. Omówiła jak wygląda jej 

codzienna praca i skąd czerpie inspiracje. Dzieci miały okazję poczuć się artystami, 

przelewając za pomocą p. Zofii wizerunek swojego wyśnionego psa. Autorka 

przeprowadziła z dziećmi dyskusję o wolności. Dzieci zastanawiały się, co to dla 

nich znaczy ,, być wolnym”, czy istnieją jakieś granice wolności, których nie może 

przekroczyć nawet sam król, indywidualnie próbowały zilustrować wyrażenie ,, 

Jestem wolny (-a)”. Dzieci mogły zakupić książki pisarki i otrzymać jej autograf. 

Mamy nadzieję, że kontakt z pisarką przyczyni się do tego, że dzieci chętniej będą 

sięgały po publikacje autorki.  

  
Spotkanie ze Szkołą Muzyczną Yamaha 

 

  

27 października odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym audycja muzyczna 

przeprowadzona przez Szkołę Muzyczną Yamaha. Prowadzący zaprezentowali 

instrumenty strunowe, szarpane czyli gitary. Uczniowie mieli okazję zobaczyć m.in. 



gitarę klasyczną, basową, elektryczną i ukulele. Każdy mógł usłyszeć różnorodność 

brzmienia tych instrumentów, a nawet spróbować na nich zagrać. Spotkanie 

cieszyło się dużym zainteresowaniem. 

 

ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
 

 

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej szkole odbyły się 

wyjątkowo uroczyście. 10 listopada uczniowie ubrani w odświętne stroje, 

dodatkowo udekorowani w biało – czerwone wstążki lub kotyliony uczestniczyli 

w uroczystym apelu. Prześledzili wspólnie, co działo się na ziemiach polskich         

w ciągu 123 lat zaborów. Wiersze i pieśni w wykonaniu uczestników montażu 

słowno-muzycznego przypomniały uczniom jak Polacy chwytali za broń                     

i walczyli o odzyskanie niepodległości.  

 


