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SÓWKA 

 
gazetka szkolna nr 2/2019  wydanie pierwsze – jesienne dni… 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
Nadeszły już chłodne, jesienne dni, dlatego 

zapraszam Was do lektury kolejnego numeru 
gazetki. W nim garść informacji o panującej nam 
porze roku oraz przegląd tego, co wydarzyło się 

przez pierwsze dwa miesiące nauki w szkole. 
Dostałam też Wasze prace: wspomnienie z 

wycieczki, wiersze i rysunki. Dziękuje bardzo i 
czekam na więcej. Lecę szykować nagrody dla 

odważnych w publikowaniu swoich prac !!! 
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Kartki z kalendarza 
Przed nami listopad. Co nas czeka w tym 

miesiącu? 

 

 

1 listopada 2019  

Święto Wszystkich Świętych 

 

 

2 listopada 2019  

Dzień Zaduszny 

 
 

 

11 listopada 2019  

Święto Niepodległości 

 

25 listopada 2019 

Dzień Pluszowego Misia 

 

30 listopada 2019  

Andrzejki 

Przysłowia na listopad: 

Czasy niekiedy bywają, że Wszyscy Święci w bieli przybywają. 

Gdy zbyt długo złota jesień trzyma nagle przyjdzie zima. 

Gdy listopad mroźny, to lipiec nie groźny. 

Deszcz z początkiem listopada, mrozy w styczniu zapowiada . 

Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec. 

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra zima . 

 



3 | S t r o n a  
 

 



4 | S t r o n a  
 

 



5 | S t r o n a  
 

 
 
 
Kto powiedział, że jesień jest smutna, 
Że ma kolor szarego płótna, 
Że jej prawie nie widać we mgle? 
Kto to wszystko powiedział? 
Ja nie! 
Dla mnie jesień to pora wesoła, 
Roześmiana i gwarna jak szkoła! 
Lśniąca skórką kasztana na trawie, 
W odlot ptaka wpatrzona ciekawie. 
Jesień – roztargniona malarka 
Gubi farby po lasach i parkach, 
A ja biegam wciąż za nią z ochotą 
I znajduję brąz, czerwień i złoto! 
 
– Marek Głogowski  
„Pora wesoła” 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Kończy się lato w przepych bogate 
I zmienia, zmienia piękną swą szatę. 
Drzewa po świeżej, bujnej zieleni 
Wdziewają złote barwy jesieni. 
Pogodnie, cicho i uroczyście 
Spływają z wolna na ścieżkę liście, 
A gdy śpieszymy do szkoły drogą, 
Raźno szeleszczą, szumią pod nogą. 

– Leopold Staff 
„Jesienne liście” 
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Kilka słów o jesieni 
 

Gromadzenie zapasów – robią je ludzie i zwierzęta. Domy pachną 

smażonymi powidłami i suszącymi się grzybami. W dziuplach wiewiórek 

i norach małych gryzoni przybywa orzechów, żołędzi i innych 

smakołyków, które pozwolą przetrwać zimę. 

„Na Marcina gęś do komina” – w północnej i zachodniej Polsce 

zachował się zwyczaj pieczenia gęsi 11 listopada, co wiąże się z legendą  

o św. Marcinie, synu rzymskiego legionisty, który zanim został biskupem, 

prowadził życie pustelnika. Jak głosi legenda, nie chcąc przyjąć 

ofiarowanej mu godności biskupiej, ukrył się przed wysłannikami 

papieża. Kryjówkę świętego wskazała im gęgająca gęś. Nic dziwnego,  

że św. Marcin kazał ją upiec. Uroczystość św. Marcina (11 listopada) 

wiąże się również ze zwyczajem pieczenia precli na Pomorzu oraz rogali 

marcińskich w okolicach Poznania. 

Darcie pierza, przędzenie wełny – długie, jesienne wieczory 

wypełniała wspólna praca kobiet i dziewcząt wiejskich przy tkaniu, 

przędzeniu i darciu pierza oraz szatkowaniu kapusty. Były to spotkania 

towarzyskie w chatach, podczas których śpiewano, czasami tańczono. 

Późna pora sprzyjała opowieści o czarach i duchach. 

Zaduszki – czas, kiedy przyroda przygotowuje się do zimowego snu, 

zawsze skłaniał do rozmyślań o przeszłości. Zaduszki to dzień 

wspomnień o ludziach, którzy odeszli, o historii kraju, ale także  

o dziejach własnej rodziny. Kwiaty i znicze stawiane na grobach  

są znakiem naszej pamięci i wdzięczności. 

Wykopki i pieczenie ziemniaków – przy zbieraniu ziemniaków 

pracowały zazwyczaj kobiety. Potem nad opustoszałymi kartofliskami 

snuł się dym – to w popiele dogasających ognisk dzieci piekły ziemniaki  
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Kochani Uczniowie 
Październik to miesiąc bibliotek szkolnych. Zachęcam Was  

do wybrania się do dowolnej biblioteki – może być szkolna lub 

w pobliżu waszego miejsca zamieszkania. Zachęcam 

wszystkich do czytania. Dziś kilka słów o lekturze w klasach 

starszych – a może młodsi uczniowie też pokuszą się  

o przeczytanie?  

 

Antoine de Saint-Exupery 

„Mały Książę” 

 
 

 

Czas akcji 
Akcja utworu rozgrywa się na Saharze  
w ciągu ośmiu dni – rozpoczyna się  
w chwili, gdy pilot po przymusowym 
lądowaniu na pustyni spotyka Małego 
Księcia, a kończy w momencie,  
w którym chłopiec wraca na swoją 
planetę.  
Czas fabuły obejmuje także wydarzenia 
z dzieciństwa lotnika (wspomnienia 
związane z rysunkiem węża) oraz rok  
z życia tytułowego bohatera, w czasie 
którego podróżuje on po kolejnych 
planetach.  

 

Cechy utworu 
 
„Mały Książę” nosi cechy baśni. 

Typowe dla utworu baśniowego są: 
o postać głównego bohatera – 

księcia 
o motyw wędrówki – chłopiec 

przemierza wszechświat, aby 
zdobyć przyjaciół 

o mówiące rośliny i zwierzęta – 

kapryśna róża, wygłaszający 
mądrości lis, żmija 

o inne elementy fantastyczne – np. 
międzyplanetarna podróż 
bohatera na komecie 
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Miejsce akcji 

o Sahara na planecie Ziemia – tam 
zmuszony był wylądować pilot 

o Planeta Małego Księcia B-612 – 
asteroida B-612 jest niewiele większa 
od domu 

o Planety ludzi: Króla, Pijaka, Próżnego, 
Bankiera, Geografa, Latarnika 

 

 
Główne wątki i tematy 

o Historia pilota – wysiłki lotnika, 
który próbuje się uratować po 
awaryjnym lądowaniu na pustyni. 

o Podróż Małego Księcia – 
wędrówka bohatera po różnych 
planetach w poszukiwaniu 
przyjaźni. 

Bohaterowie 
Mały Książę, Pilot (a zarazem 

narrator), róża, lis, Król, Próżny, 
Latarnik, Pijak, Bankier, Geograf 

Plan wydarzeń: 
Prolog – wspomnienia pilota z 
dzieciństwa. 
1. Awaryjne lądowanie na Saharze. 
2. Spotkanie z Małym Księciem. 
3. Opowieści chłopca o jego planecie, 

wrażeniach z podróży 
międzygwiezdnych oraz o pobycie na 
Ziemi. 

4. Wspólna wędrówka w poszukiwaniu 
wody. 

5. Dotarcie do studni. 
6. Naprawa silnika. 
7. Rozstanie Małego Księcia z pilotem. 

Epilog – tęsknota za przyjacielem, 
przebywającym znowu na odległej 

planecie. 

 

Znaczenie symboliczne: 
Róża – to symbol piękna, 

kobiecości, delikatności, 
kokieteryjności. 

Baobab – może być rozumiany 
jako symbol zła, które drzemie  
w człowieku: wady, grzechy, złe 
nawyki, nałogi. Należy je szybko 
wykorzeniać, walczyć z nimi, by nie 
spowodowały szkód. 

Żmija – symbol spraw 
ostatecznych, śmierci, mrocznych 
tajemnic świata. 

Lis – symbol mądrości, przyjaźni, 
przebiegłości, nieufności. 

Pustynia – symbol życia, 
docierania do celu; ukrytego piękna, 
samotności w świecie. 

Studnia – symbol źródła życia lub 
sensu życia; piękna ukrytego dla 
wzroku. 

Podróż – symbol całego życia 
człowieka.  
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Charakterystyka Małego Księcia: 
o mieszkaniec niewielkiej asteroidy B-612 
o drobny, jasnowłosy chłopiec o poważnych oczach i radosnym uśmiechu,  
o opiekuńczy (z troską pielęgnuje różę), 
o odpowiedzialny (nie zaniedbuje swoich obowiązków – codziennie czyści 

kratery trzech wulkanów i wyrywa pędy kiełkujących baobabów, które 
zagrażają bezpieczeństwu jego planety; kiedy poznaje tajemnicę 
„oswajania”, wraca na asteroidę, by dalej opiekować się różą), 

o cierpliwy i wyrozumiały (spełnia wszystkie kaprysy róży), 
o wrażliwy i delikatny (podziwia piękno kwiat, zachwyca się zachodami 

słońca),  
o otwarty i ciekawy świata (zadaje dużo pytań mieszkańcom odwiedzanych 

planet, interesuje się otaczającymi go zjawiskami, uważnie obserwuje 
rzeczywistość i wyciąga z tych obserwacji wnioski), 

o wspaniały przyjaciel – otwarty, szczery, spontaniczny (w rozmowie z pilotem 
wykazuje się wyobraźnią, dobrocią, ufnym spojrzeniem na świat; ceni 
prawdziwe związki z innymi) 

 

 
Krótkie streszczenie 

Narrator wspomina, jak w wieku sześciu lat narysował węża boa, który połknął słonia. 
Dorośli jednak widzieli na rysunku kapelusz i doradzili narratorowi, by zajął się czymś 
bardziej pożytecznym. W ten sposób nie został on malarzem-artystą, lecz pilotem. 
Pokazywał swoje rysunki innym dorosłym, lecz nie mieli dość wyobraźni, aby je zrozumieć.  

Narrator, podczas jednej ze swoich podróży, został zmuszony do awaryjnego lądowania 
na Saharze w Afryce. Musiał szybko naprawić swój samolot, ponieważ znalazł się sam na 
środku pustyni, a zapas wody wystarczyłby na tydzień. Podczas próby naprawy maszyny 
niespodziewanie spotkał jasnowłosego chłopca – był to Mały Książę. Chłopiec poprosił 
pilota, aby narysował mu baranka. W ten sposób rozpoczęła się ich niezwykła przyjaźń. Mały 
Książę opowiedział pilotowi o swojej planecie, na której zostawił różę,  
o swojej podróży, podczas której odwiedził różne planety, o przyjaźni z lisem,  
o spotkaniu ze złowrogim wężem oraz o swoich wrażeniach z pobytu na Ziemi. Mały Książę 
nie miał dobrego zdania o dorosłych. Uważał, że „dorośli są naprawdę dziwni” – nie potrafią 
się cieszyć, wciąż coś liczą, okłamują innych albo sami siebie. Niektórzy pogrążają się  
w nałogach, jak Pijak – mieszkaniec jednej z planet, które odwiedził. Narrator jako jedyny 
dorosły okazał się rozumieć dzieci i potrafił cieszyć się ze świata.  

Po sześciu dniach pilotowi udało się naprawić samolot. Nadszedł też moment rozstania  
z chłopcem. Mały Książę pragnął wrócić na swoją planetę, do ukochanej róży. Miało mu  
w tym pomóc ukąszenie węża. Narrator mocno przeżył odejście chłopca, wciąż wspomina 
Małego Księcia, dzięki któremu przypomniał sobie, jak to jest patrzeć na świat oczami 
niewinnego dziecka, które widzi i rozumie więcej niż dorośli. 
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„Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co 

oswoiłeś.” 
Spróbuj wyjaśnić znaczenie słów z powyższego cytatu. Czekamy na Wasze prace. 

Oddajcie je wychowawcy. 
 

 
Autor pracy: Kamila klasa 7E 
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Minęły już ponad dwa miesiące nauki w bieżącym roku 

szkolnym. 

Co wydarzyło się w naszej szkole przez ten czas? 

Krótkie przypomnienie wybranych zdarzeń. 
 

Kinowe spotkania 

Pod koniec września uczniowie naszej szkoły rozpoczęli kolejny sezon 

filmowy. Pierwszy raz w bieżącym roku szkolnym byliśmy gośćmi Cinema 

City w centrum handlowym Plaza. Obejrzeliśmy film „Toy Story 4”. Była 

okazja do wspólnego spotkania zarówno uczniów jak i nauczycieli ze szkoły 

przy ulicy Bronowickiej oraz ze szkoły filialnej przy ulicy Kurantowej.  Był 

czas na rozmowy, przyjacielskie uściski, wspólne spędzenie czasu, dzielenie 

się popcornem czy zajęcie miejsca koło ulubionego kolegi czy koleżanki. Jak 

zawsze organizatorem naszych spotkań z filmem jest pani Marta Wicińska. 

Brawa dla niej i prośba o kolejny filmowy dzień.     

   

Pani Marta szybko spełniła nasze marzenie i już 28 października uczniowie 

naszej szkoły wybrali się do kina. Tym razem były do obejrzenia dwa filmy. 

Każdy mógł wybrać seans odpowiedni dla siebie. 

„ Był sobie  pies 2” 

    Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. A kto jest 

najlepszym przyjacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej opowieści 

nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca o 
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imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do 

zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, 

czasem wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy 

zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. Bailey jest więc 

szczęśliwy, bo jak każdy pies chce czuć się w życiu potrzebny. Nadchodzi 

jednak moment, w którym drogi przyjaciół się rozchodzą, a życie Ethana 

przestaje rozpieszczać. Wtedy Bailey musi wykazać się nad-psią siłą, by 

odnaleźć przyjaciela i podać mu pomocną łapę.  

 

„Angry Birds 2” 

 Skomplikowana relacja nielotów Angry Birds oraz sprytnych Zielonych 

Świnek przenosi się na wyższy poziom. Kiedy wyspy zamieszkane przez 

Angry Birds i Świnki znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg da o 

sobie znać, Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz 

łączą siły z Leonardem i jego drużyną, tworząc superteam, który ma ocalić 

ich domy. 

            

Po seansach pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły. Z niecierpliwością 

czekamy na kolejne wyjścia do kina………. 



14 | S t r o n a  
 

 

Pasowanie na ucznia szkoły 

Ole, ole 

witamy wszyscy się 

trzymamy się za ręce – ja i ty 

cała nasza klasa to my, to my, to my! 

23 października 2019 roku pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 

26 zostali pasowani przez Panią Dyrektor Bożennę Kowalik na uczniów 

naszej szkoły. To był wyjątkowy dzień dla naszych pierwszaków. 

Towarzyszyli im oprócz wychowawców i nauczycieli wzruszeni 

Rodzice, Rodzeństwo i Dziadkowie. W odświętnych strojach i 

pięknych biretach dzieci przedstawiły program artystyczny złożony z 

piosenek i tańców. „Egzamin” zdali na szóstkę i złożyli piękne 

ślubowanie. 
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Hurraaa! Nasze pierwszaki ze szkoły przy ulicy Kurantowej, to już 

prawdziwi uczniowie! We wtorkowy poranek, 29 października 

uczniowie i wychowawcy zaprosili Rodziców i Dyrektorów Szkoły na 

emocjonująca podróż do czterech krain. Pierwszaki kolejno 

udowadniały, że zasługują na miano ucznia. Po części artystycznej, w 

obecności sztandaru szkoły odśpiewały hymn szkoły i złożyły 

uroczyste ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor kolejno pasowała 

każdego pierwszaka na ucznia oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy. Ale 

nie tylko pierwszaki ślubowały! Ich Rodzice także złożyli obietnice. Po 

tylu wysiłkach i staraniach uczniowie dostali upominki i udali się na 

słodki poczęstunek, który przygotowali dla nich Rodzice.  
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Wycieczka szkolna do fabryki Bombek  
i Sandomierza 
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Tydzień promocji zdrowego odżywiania się 

W dniach 15-25 października realizowaliśmy w naszej szkole  projekt 

„Tydzień promocji zdrowego odżywiania się”. Uczniowie na różnych 

zajęciach rozmawiali na temat zasad zdrowego odżywiania się oraz 

wartości odżywczych owoców i warzyw, a także przygotowywali zdrowe 

potrawy owocowo-warzywne. Na szkolnym korytarzu pojawiła się tablica 

przypominająca zasady zdrowego żywienia. Podsumowaniem projektu był 

apel  w czasie którego prelekcję z wykorzystaniem prezentacji 

multimedialnej poprowadziły panie Ewa Zagulska i Renata Bezłada z 

Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej. 

Wiele klas wzięło udział w ogłoszonym przez zespół ds. Szkoły Promującej 

Zdrowie konkursie na najciekawszą potrawę wykonaną  z warzyw lub 

owoców. Wykonanie prac konkursowych wymagało dużo pomysłowości i 

zaangażowania. Potrawy były bardzo różnorodne, kolorowe i naprawdę 

zachęcały wszystkich do jedzenia warzyw i owoców. Wielu uczniów 

pierwszy raz samodzielnie kroiło i układało owoce lub warzywa. 

Samodzielnie ułożone kompozycje owocowo-warzywne zachęcały do ich 

spróbowania. Wyniki konkursu zostaną podane na apelu samorządu 

szkolnego. 
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Miasteczko ruchu drogowego 

Pod koniec września odbyły się zajęcia edukacyjne - terenowe: 

„Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Poznajemy i 

utrwalamy zasady ruchu drogowego”. Uczniowie ze szkoły przy ulicy 

Bronowickiej, spotkali się z młodszymi kolegami i koleżankami ze 

szkoły przy ulicy Kurantowej. Wszyscy przypomnieli sobie zasady 

ruchu drogowego obowiązujące rowerzystę oraz pieszego. Następnie 

po dobraniu rowerów zgodnie z warunkami fizycznymi oraz 

umiejętnościami uczestników zajęć, rozpoczęła się praktyczna nauka 

poruszania się rowerem po drodze. Oczywiście specjalnej, stworzonej 

na potrzeby najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Na 

początku nie było łatwo, ale okazało się, że wielu uczniów ma dość 

dobrze opanowaną jazdę na rowerze. Wszyscy świetnie się bawili 

poruszając się na rowerach po miasteczku ruchu drogowego. Humory 

dopisywały, podobnie jak pogoda… Na pewno wrócimy na kolejne 

zajęcia wiosną… 
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Aktywizacja sportowa dzieci 

Klub sportowy WIDOK zorganizował dla uczniów naszej szkoły 

bezpłatne zajecia sportowe. Spotkanie miało charakter edukacyjny i 

polegało na wykorzystaniu 100 piłek w różnych kolorach z napisanymi 

literami icyframi. W pierwszym spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 

trzecich przy ulicy Kurantowej. 
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BohaterON 

Kolejny raz uczniowie naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską kampanię 

BohaterON, mającą na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników 

Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Nazwa 

akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego 

„ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego 

przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub 

prezentację.  

Uczniowie z klas trzecich ze szkoły przy ulicy Kurantowej, wzięli udział w 

zajęciach warsztatowych w szkolnej bibliotece, podczas których obejrzeli 

prezentacje dotyczącą prowadzonej akcji oraz wykonali kartki zapisali 

życzenia dla żyjących jeszcze uczestników II wojny światowej. 
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Kochani uczniowie! W ostatnim numerze gazetki poprosiłam 

Was o prezentacje klas lub notatkę z  wydarzenia klasowego 

lub szkolnego. Dostałam wspomnienie z wycieczki, które 

zamieściłam na wcześniejszej stronie oraz dwie niespodzianki: 

jedna z nich to wiersze, a druga to rysunek. Zamieszczam je 

poniżej i czekam na Wasze kolejne prace. Bardzo chętnie 

pokażę je w kolejnym numerze gazetki. Dla wszystkich, 

którzy będą chcieli zaprezentować się na łamach gazetki 

przewidziałam nagrody. Otrzymacie je wkrótce!!! 
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Choć kończy się już lato, 

to chwile te zostają. 

Muszelki i pamiątki 

 nam to przypominają. 

Zaczyna się już jesień, 

a z nią inne cuda… 

I liście, i deszcz srebrzysty… 

Nie grozi nam nuda. 

Choć coś się dla nas kończy, 

to drugie się zaczyna. 

Bo koniec jest początkiem… 

 

Zosia klasa 8 

 

 

„Wieczór” 

Powoli gaśnie niebo –  

i zapalają się gwiazdy. 

I księżyc piękny wschodzi –  

jak perła na dnie morskim. 

Już idzie czarna pani 

By przynieść swe królestwo 

A sen zawładnie każdym –  

Nawet tym najsilniejszym. 

Kwiaty i drzewa do spoczynku  

w końcu się układają. 

I wszystko cichnie –  

Powoli, po trochu, po kawałku, pomału. 

I zimniej się już robi 

i słońce już zasypia. 

I chociaz dzień odfruwa 

To koniec ma swe uroki. 

Taki spokój, taka cisza 

i niebo z widokiem na wszystko… 

Ciepło jest w ludzkich sercach, 

gdy potrafia dostrzec uroki wieczoru. 

Chcociaż wieczór jest końcem 

to ten ogród też jest piękny. 

Dlatego warto oczami serca  

Dostrzec uroki wieczoru. 

 

Zosia klasa 8 

 

Autor pracy: Mateusz klasa 7 
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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/g
azetka-szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru 

czerpałyśmy  

z Internetu oraz z pozycji: 

„Świerszczyk” 

 
Redakcja: Ewa Iwanicka, 

Katarzyna Zarajczyk, Renata 

Spodarek - Borkowska 
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