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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 2/2018    wydanie drugie – nadeszła jesien 

 
 

 

 

 

 
 

Witajcie Kochani Uczniowie !!! 
 

Miesiąc nauki już za nami. Minęło już lato i 
witamy piękną porę roku, jaką jest jesień. 

Pierwsze chłody, deszczowe dni i ciepłe ubrania. 
Las, park, sad i ogród oddają nam swoje skarby: 

grzyby, kasztany, żołędzie, jabłka, gruszki i śliwki, 
ostatnie warzywa. Gromadzimy wszystko na 
zimne i mroźne dni. Coraz szybciej robi się 
ciemno. Zauważyliście? Co robić z długimi, 

jesiennymi wieczorami? Zapraszam do lektury 
nowego numeru gazetki. Miłego czytania!! 
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Kartki z kalendarza 
Październik – początek jesieni.  

O czym warto pamiętać? 
Przeczytajcie! 

 

 

23 września 2018  

Początek astronomicznej jesieni, 
która potrwa do 22 grudnia 2018 

 

14 października 2018 

Dzień Edukacji Narodowej – 
potocznie zwany Dniem 

Nauczyciela 

 

 

Gdy październik mroźny, to nie będzie styczeń groźny . 

Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny. 

Gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. 

Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń bywa zwykle pogodny. 

Jesień bezdeszczowa to zima wiatrowa.  
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Święta znane i mniej 
znane w październiku 

 
 

1 października  2018 – Dzień Osób Starszych; Światowy Dzień Ptaków 

                                      Międzynarodowy Dzień Muzyki 

2 października  2018 – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 

                                      Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych 

                                      Dzień Anioła Stróża 

5 października  2018  - Światowy Dzień Nauczyciela; Światowy Dzień Uśmiechu 

7 października  2018 – Dzień Polskiej Harcerki 

9 października  2018 – Światowy Dzień Poczty i Znaczka Pocztowego 

                                      Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 

10 października  2018 – Światowy Dzień Drzewa; Światowy Dzień Owsianki 

11 października  2018 – Dzień Dziewczynek; Światowy Dzień Wzroku 

12 października  2018 – Dzień Bezpiecznego Komputera  

                                       Dzień Kolumba w Ameryce 

13 października  2018 – Dzień Dawcy Szpiku; Dzień Ratownictwa Medycznego 

15 października  2018 – Światowy Dzień Białej Laski 

                                       Światowy Dzień Mycia Rąk 

 16 października  2018 –  Światowy Dzień Żywności; Dzień Szefa 

                                       Dzień Papieża Jana Pawła II; Światowy Dzień Chleba 

18 października  2018 – Dzień Poczty Polskiej 

20 października 2018 – Europejski Dzień Seniora 

21 października  2018 – Dzień bez Skarpetek 

22 października  2018 – Światowy Dzień Osób Jąkających; Dzień Praw Rodziny 

24 października  2018 – Światowy Dzień Walki z Otyłością; Dzień bez Maila 

                                     Światowy Dzień Origami; Międzynarodowe Święto Roweru 

25 października  2018 – Dzień Kundelka; Światowy Dzień Makaronu 

30 października  2018 – Dzień Spódnicy 
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Hanna Zdzitowiecka 
 

Gdzie jesteś, 
jesieni? 
 

Gdzie ty jesteś, jesieni? 
Tu jestem. 
W suchych liściach lecących  
z szelestem, 
w barwnych liściach, 
czerwonych 
i złotych, 
co na ziemię się kładą 
pokotem. 
Z dębu strząsam dojrzałe  
żołędzie, 
babim latem przystrajam 
gałęzie, 
ptakom wskażę bezpieczne 
dróg szlaki, 
jeża do snu utulę 
pod krzakiem. 
Mgły wieczorem nad wodą 
rozłożę 
I przed zimą odejdę 
za morze. 
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Zwierzęta jesienią 
Jesień dopiero się zaczęła, ale zwierzęta już przygotowują się do 

przetrwania najtrudniejszej pory roku – zimy. 

Wiele ptaków szuka schronienia w 
cieplejszych miejscach w Europie, 
Azji lub Afryce. Pod koniec lata 

pożegnaliśmy już bociany, słowiki i 
jaskółki. Teraz możemy podziwiać 
odlatujące w kluczach kaczki i gęsi.  

 

Ssaki pokrywają się grubszym 
futrem. Sarna zmienia sierść na 
szarobrunatną, a zając bielak 

bieleje. Pozwoli mu to lepiej się 
ukryć w białym od śniegu 

krajobrazie. 

Jesienią niektóre zwierzęta szykują 
zapasy na zimę. Wiewiórki i sójki 
zbierają orzechy i żołędzie. Krety 
przynoszą do nory dżdżownice. 
Borsuki i niedźwiedzie gromadzą 

pod skórą tłuszcz.  

 

Trwają również poszukiwania 
ciepłych schronień. Myszy polne 

przenoszą się na przykład do 
stodół, a krety do najgłębszych 

korytarzy. 

Wiele zwierząt wkrótce zaśnie w 
swoich kryjówkach – jeże w 

gniazdach pod korzeniami drzew, 
żaby na dnie stawu, biedronki pod 

kamieniami, niedźwiedzie w 
gawrach.  
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Jesień w słoiku 
Jesienią stragany uginają się pod ciężarem dorodnych warzyw i owoców. Co 

zrobić, żeby skosztować tych pyszności także zimą? Trzeba je umiejętnie 

przechowywać. Najlepiej zrobić z nich przetwory – zakonserwować je, czyli 

wybrać jeden ze sposobów ich ochrony przed zepsuciem. Najpopularniejsze 

sposoby to: 

 przygotowywanie konfitur i dżemów 

 suszenie 

 mrożenie 

 marynowanie 

 kiszenie 

 
Konfitury i dżemy – przyrządzamy 
z dojrzałych owoców. Wybieramy 
tylko te zdrowe, nieuszkodzone, 

starannie je myjemy i wkładamy do 
garnka. Zwykle gotujemy je z 

dodatkiem przypraw, a następnie 
przekładamy do wyparzonych 
słoików i szczelnie zakręcamy. 

 

 

 
Do suszenia owoców i warzyw 
można wykorzystać piekarnik lub 
elektryczną suszarkę. Można też 

suszyć jesienne przysmaki na 
słońcu. 

 
Temperatury, w których zamraża 
się warzywa i owoce, są bardzo 

niskie. Jeśli zamierzamy 
przechowywać mrożonki kupione w 

sklepie, trzeba włożyć je do 
zamrażalnika. 
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Marynowane przetwory to takie, 
w których do konserwowania 
owoców i warzyw używa się 
zalewy zawierającej ocet. W 

przypadku kiszenia zalewę robi się 
z wody. Wyjątkiem jest kapusta – 

kisi się ją bez zalewy. 

 

Dżemy możemy wyrabiać z różnego rodzaju owoców. Uzupełnij 

poniższe zdania: 

1. Dżem malinowy to dżem z ………………………………………. 

2. Dżem …………………………………….to dżem z brzoskwiń. 

3. Dżem jeżynowy to dżem z ……………………………………….. 

4. Dżem jagodowy to dżem z……………………………………….. 

5. Dżem z ……………..……………………to dżem truskawkowy. 

6. ………………………wiśniowy, to …………………….z wiśni. 

7. Dżem………………………………………. to dżem z porzeczek. 

8. Dżem z jeżyn i jagód to dżem z ….……………………..leśnych. 

 

A jakie są twoje upodobania smakowe odnośnie dżemów? 

Uzupełnij zdania: 

Lubię………………………………………………………… 

Nie przepadam za …………………………………………… 
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Rafał Witek 
 

Zakochani w naszej pani 
 

Ja w imieniu całej klasy 
chcę powiedzieć, proszę pani, 
że my wszyscy tu jesteśmy 
w pani bardzo zakochani! 
 
Zakochana jest Amelka 
i Marianka, i Kacperek… 
każdy kocha tak, jak umie, 
a uczucie to jest szczere. 
 
Nawet gdy nam pani czasem 
łamie serca na kartkówkach 
lub zadaje nam zadania, 
co nie mieszczą nam się w 
główkach! 
 
Ale przecież zaraz potem  
znów się pani z nami bawi: 
śpiewa, czyta, snuje baśnie, 
których wszyscy są ciekawi. 
 
A gdy pani na nas patrzy –  
na Kamilkę czy Łukasza –  
to widzimy po uśmiechu: 
pani jest po prostu NASZA!!! 
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Niewidzialni wrogowie 
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Uwaga Kochani Uczniowie!!! 
Chciałabym, aby w gazetce pojawiła się nowa 

rubryka pt. „Prezentacje klas”. Każda klasa w naszej 
szkole może zaprezentować się na łamach gazetki. 

Wystarczy że napiszecie krótki tekst o Waszej klasie i 
dołączycie rysunek lub zdjęcie. 

Prezentacje  klas 

Jesteśmy uczniami klasy IV „Ca”. W ubiegłym roku szkolnym 

uczęszczaliśmy do Szkoły Filialnej przy ulicy Kurantowej. 

Cieszymy się bardzo, że dołączyliśmy do starszej społeczności 

szkoły przy ulicy Bronowickiej. Mamy trudności w 

komunikowaniu się. Korzystamy z komunikatora MÓWIK. To 

urządzenie zawierające obrazki i generator mowy. Lubimy 

wycieczki oraz zajęcia taneczno – muzyczne. Trudno 

wchodzimy w relacje z kolegami, dlatego prosimy o 

wyrozumiałość. Nasza wychowawczyni to pani Magdalena 

Drozd. Czasami pomaga nam również pani Sabina 

Łuszczewska. 

 



13 | S t r o n a  
 

Oto uczniowie dwóch równoległych klas piątych: V Ba i V Ca. 

Od pierwszej klasy uczymy się w budynku przy ulicy 

Bronowickiej 21. Od samego początku jesteśmy ze sobą bardzo 

zżyci. Wszyscy dobrze się znamy i lubimy. Bywało, że skład 

osobowy naszych klas był inny. W tym roku szkolnym przeszedł 

do innej klasy jeden z uczniów, ale pojawił się w naszej 

klasowej społeczności Jakub. Powoli wprowadzamy go w nasze 

szkolne obyczaje. Lubimy spacery i wycieczki. Chętnie 

wychodzimy poza teren szkoły. Sprawia nam to wiele radości. 

Lubimy dobrą zabawę oraz dobre jedzenie. Staramy się być 

grzeczni i słuchać naszych pań wychowawczyń: Katarzyny 

Zarajczyk  (kl. V „Ba”) oraz Katarzyny Smyk (kl. V „Ca”). 
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Jak co roku jesienią odbył się już XV Lubelski Festiwal 

Nauki. 

W tym roku trwał od 15 do 21 września, pod hasłem „Człowiek 

inspiracją nauki”. 

Lubelski Festiwal Nauki to wydarzenie o charakterze naukowo – 

kulturalnym, promujące i popularyzujące najnowsze osiągnięcia naukowe 

i techniczne.  

Głównym celem festiwalu jest upowszechnianie nauki – pokazanie, że 

nauka nie jest niedostępną i niezrozumiałą częścią rzeczywistości. 

Nasi uczniowie również uczestniczyli w pokazach festiwalowych. Z 

zaciekawieniem i dużym zainteresowaniem oglądali i słuchali ciekawostek 

ze świata nauki. Oto kilka festiwalowych wspomnień: 
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W nowym roku szkolnym – 2018/2019, rozpoczęliśmy 

również sezon spotkań kinowych. 

Już od dłuższego czasu pani Marta Wicińska organizuje comiesięczne 

wyjścia dla naszych uczniów na seanse filmowe. Zazwyczaj odbywają się 

one w Cinema City w centrum handlowym „Plaza”. 

We wrześniu mieliśmy okazję obejrzeć dwa filmy: „Księżniczka i smok” 

oraz „Krzysiu, gdzie jesteś”. 
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27 września 2018 roku kilka klas wybrało się do 

Regionalnego Muzeum Cebularza, mieszczącego się przy 

ulicy Szewskiej 4. 

W Regionalnym Muzeum Cebularza podczas interaktywnego pokazu 

przedstawiana jest geneza powstania tradycyjnego wypieku z terenów 

Lubelszczyzny. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia muzeum.  
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Rok 2018 

Rokiem Ireny Sendlerowej 
Irena Sendlerowa to jedna z największych polskich bohaterek II 

wojny światowej. Narażając własne życie, uratowała 2,5 tysiąca 

żydowskich dzieci z warszawskiego getta. 

Irena Krzyżanowska przyszła na świat 15 lutego 1910 roku w Warszawie jako córka 

Janiny i Stanisława. Jej ojciec był lekarzem, bardzo zaangażowanym w działalność 

społeczną. Leczył tysiące Żydów z tyfusu, niestety sam przy tym zachorował i 

zmarł na tę chorobę. Dzięki niemu Irena miała w sobie dużo sympatii do 

społeczności żydowskiej. 

Po śmierci Stanisława, Janina z córką przeniosły się do Tarczyna, a potem 

Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie Irena poznała swojego przyszłego męża. Po 

maturze wróciła do Warszawy na studia. W 1931 roku poślubiła Mieczysława 

Sendlera. Wciąż na różne sposoby zajmowała się pomocą potrzebującym. 

Jako pracowniczka opieki społecznej, Irena  bywała w sierocińcach i ośrodkach 

opieki. Po ukończeniu kursu pielęgniarskiego rozpoczęła działalność w ramach 

warszawskiego Czerwonego Krzyża. 

W 1939 roku, gdy Sendlerowa pracowała w Wydziale Opieki i Zdrowia miasta 

Warszawy, wybuchła II wojna światowa, a niedługo później Niemcy utworzyli dla 

ludności żydowskiej getto w Warszawie. Irena zdecydowana była pomagać 

tysiącom żydowskich rodzin, dlatego aktywnie zaangażowała się we współpracę z 

Radą Pomocy Żydom „Żegota”, polską humanitarną organizacją podziemną. 

W latach 1942 – 1943 uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Wynosiła je z getta 

na rozmaite, trudne dzisiaj do wyobrażenia sposoby, a następnie przekazywała je 

pod opiekę polskim rodzinom. Dzieci ukrywane były w walizkach, transportowane 

przez strażaków czy wywożone w śmieciarkach, a czasem po prostu chowane pod 

płaszczem samej Ireny Sendlerowej lub jej współpracowników, którzy mieli 

zezwolenie na wchodzenie i wychodzenie z getta. 

W październiku 1943 roku naziści zorientowali się, co robiła i aresztowali ją. 

Pomimo brutalnych tortur nie przyznała się do pomocy Żydom, a Niemcy nigdy 

nie dowiedzieli się, że pod jabłonią w pobliżu getta ukryła butelki z prawdziwymi 

imionami i nazwiskami uratowanych dzieci, ich nową tożsamością oraz nazwiskami 
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rodzin, które je przygarnęły. Dzięki temu dzieci miały potem szansę poznać swoje 

korzenie. 

„Żegota” zdołała uratować Irenę Sendlerową dzięki wręczeniu wysokiej łapówki 

niemieckiemu funkcjonariuszowi. Sendlerowa kontynuowała swoją walkę w 

podziemiu pod nowym, konspiracyjnym nazwiskiem, zajmowała się pracą w 

sierocińcach i punktach sanitarnych. 

Była sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu wojny 

odkopała butelki z nazwiskami uratowanych dzieci, aby odszukać ich rodziny, lecz 

niestety część z nich zginęła. 
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Poznajemy Irenę Sendlerową 

Przyjrzyj się obrazkom z życia Ireny lendlerowej. Przeczytaj teksty, 

pokoloruj ilustracje. Możesz je wkleić do zeszytu w odpowiedniej 

kolejności lub zrobić z nich książeczkę.  
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Nadeszła jesień, a wraz z nią długie jesienne dni. Co wtedy 

robić? Oto wybrane wasze propozycje na jesienną nudę: 

„bawić się w szkołę” 

„oglądać programy telewizyjne” 

„grać w różne gry na komputerze” 

„wyjść ze znajomymi na dwór, posiedzieć razem, pogadać” 

„zbierać kasztany” 

„grać w piłkę nożną” 

„jeść cukierki” 

„bawić się z rodzeństwem” 

„zbierać grzyby” 

„pójść na basen” 
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Kochani Uczniowie!!! 
Oto pierwsze zadanie konkursowe. 
Pokoloruj obrazek według podanej 

zasady. 
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Kochani Uczniowie!!! 
Oto drugie zadanie konkursowe. 

 

Wśród wielu sposobów na jesienną nudę jest czytanie książek. 

Miesiąc październik jest miesiącem bibliotek. Zapraszam 

Was wszystkich do odwiedzenia naszej szkolnej biblioteki i 

wypożyczenia choć jednej książki.   

Czy przeczytana książka podobała się Wam? Czy polecilibyście ją 

koledze lub koleżance? Napiszcie kilka zdań o czym była 

przeczytana przez Was książka. Możecie narysować ilustracje do 

treści przeczytanej książki. 

 

Trzecie zadanie konkursowe 

Czy rozpoznajecie nauczycieli ze strony 9 ? Czekam na Wasze 

propozycje. Prawidłowe wskazania będą nagrodzone… 

Do dzieła… Kto to może być???  
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Oto moje propozycje dla Was – moi 
uczniowie, na nowy rok szkolny 

2018/2019 
 

1. Przygotujcie krótką prezentacje swojej klasy: klasa, jej oznaczenie, 

uczniowie ją tworzący, wychowawca, gdzie się uczycie (w którym 

budynku), co lubicie najbardziej, wasze marzenia na nowy rok 

pracy. Zróbcie wspólne zdjęcie lub narysujcie waszą klasę. Prace 

oddajcie paniom opiekującym się gazetką. Zostaną one 

umieszczone w kolejnych numerach. 

2.  Jeśli bierzecie udział w wycieczkach, zawodach, konkursach czy 

wyjściach poza szkołę, napiszcie kilka zdań o tym. Dołączcie 

zdjęcie lub rysunek. Wasze relacje będziemy umieszczać w 

kolejnych numerach gazetki. 

3. Czytajcie regularnie gazetkę – bierzcie udział w ogłaszanych 

konkursach. Postaramy się aktywnych uczniów nagradzać. 

Zachęcamy do czynnego udziału w tworzeniu gazetki. Czekamy 

na wasze propozycje. 

 

 

Dziękujemy uczniom, którzy angażują się w powstawanie gazetki: Michał 

Kowalczyk – Szponar, Kamila Rusek, Jakub Drabik!!!!!  
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Zadania konkursowe oddajcie 
wychowawcy klasy. On mi je dostarczy. 
Pamiętajcie, aby prace były podpisane 

oraz podajcie klasę, do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej szkoły. 
 

www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-
szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: „Nauczycielka Szkoły 

Podstawowej”, „Świerszczyk”, Internet, 

materiały uzyskane w Muzeum Cebularza, 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, Katarzyna 

Zarajczyk, Renata Spodarek - Borkowska 
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