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Dzień Edukacji Narodowej, czyli polskie święto oświaty  

i szkolnictwa wyższego ustanowione w 1982 roku. Upamięt-

nia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która 

została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy  

w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten na-

dal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

DZIEŃ NAUCZYCIELA 

Prawdziwy sukces nauczyciela według  

naszych uczniów: 
 

Gdy uczeń siedzi na jego lekcji bo chce, a nie  

bo musi. 

Życzenia dla naszych nauczycieli : 

 
 

Dziękujemy za pokazanie nam świata, w którym znajdziemy 

dobro i zło.  

Dziękujemy, że możemy odkryć swoją siłę przeciwstawiając 

się trudnościom.                                                       

Dziękujemy, że znajdujemy miłość i życzliwość w najciem-

niejsze dni.                                                       

Dziękujemy za pokazanie drogi, na której się odnajdziemy.                                                                         

 Pragniemy, aby nie zabrakło Państwu zapału do 

kształtowania naszych sumień i aby inspirowało to nas do 

pokonywania zła i kierowania się w życiu tylko dobrem. 

 

Nasze dziennikarki z klasy 7d 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA…...  

Karykatury ulubionego nauczyciela autorstwa Natalii 7b…...  
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Za nami Dzień Chłopaka…….. 
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 5 najlepszych prezentów na Dzień Chłopaka: 

Nr 1 
Każdemu prawilnemu chłopowi przyda się samochód, 

większy lub mniejszy, najważniejsze, żeby miał dużą 

moc np: silnik v10 ahh CUDO. Na początek polecam 

Ford Mustang 60tys. 

Nr 2 
Drugim najlepszym prezentem będzie oczywiście podpowiedź na sprawdzianie, ja bym 

chciał na matmie lub na j. polskim. 
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Nr 3 
Skoro to trzecie miejsce, to nie obejdzie się bez butów. 

Jedne z najlepszych butów, jakie można kupić to:  

Nike air Jorda.  

Dawid 7b 

Nr 4 
Na czwartym miejscu znajduje się bluza. Jakaś 

modna oczywiście :D 

Nr 5 
Piątym prezentem będzie np. 

wyjście do kina lub na lody, 

gdziekolwiek, ale to dziewczyna 

tym razem stawia :) 
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Przed nami Halloween…….. 

Str. 6 

Kilka słów o tym święcie po angielsku: 

 Halloween is a very popular holiday in 

UK and The United States. It is celebrated on 31 

October every year. This holiday is conected 

with wearing scary costumes, visiting neighbours 

and playing „Trick-or-treat”. They give you swe-

ets. The most important thing during Halloween 

is a carved pumpkin with a scary face.  Dressing 

up as a witch, a ghost or a vampire is very popu-

lar! It is a funny and scary night. Children love 

it.  

Błażej  8b 

 Halloween is a type of a day that we prac-

tise tricking and collecting candies. It’s a very 

popular holiday in The United States and United 

Kingdom. People dress up as monsters, skeletons 

or ghost. The most popular costumes are goblins, 

witches, batman or horror characters. People 

decorate their houses. There are lots of inte-

resting activities such as cutting out pumpkins. 

It’s a very scary but funny day. 

Paulina  8f 

A tak dla  germanistów wygląda  święto Wszystkich Świętych w Niemczech: 

 Allerheiligen ist ein  katholischer Feiertag und man feiert ihn besonders in Süd-

 und in Westdeutschland.   

Das ist ein stiller Feiertag und man organiesiert keine Musik-

und Tanzveranstaltungen. Man denkt an der Toten und geht zu den Gräbern von der Fami-

lie und Freunden.  

Am 1. November entzündet man Kerze, die bis zum Fest Allerseelen brennen sollen.  

Die Deutschen legen auf die Gräber auch Blumen- besonders Astern und Chrysantheme.  

Üblich ist auch, dass man auf die Gräber Essen und Trinken stellt. (Brot, Wein und Bohnen). 

An diesem Tag backt man in Süddeutschland den Allerheiligenstriezel - ein Süßgebäck.  

Ps. Tłumaczenie: 

 Wszystkich Świętych to katolickie święto i obchodzone jest zwłaszcza w zachodnich i południowych Niemczech.  

Jest to tak zwany „cichy dzień”, w którym nie ma głośnych imprez i zabaw tanecznych. Myśli się o zmarłych i chodzi na 

groby rodziny i przyjaciół.   

1 listopada pali się świece, które powinny płonąć aż do Zaduszek.  Niemcy kładą na grobach kwiaty, głównie astry i chry-

zantemy.  Powszechne jest również umieszczanie jedzenia i napojów na grobie (chleb, wino, fasola).   

Tego dnia w południowych Niemczech piecze się struclę - słodki wypiek (podobny do polskiej chałki.)  
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Obrzęd Dziadów 
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 Ludowy obrzęd dziadów sięga swymi korzeniami czasów po-
gańskich. Dziady obchodzono w noc z 31 października na 1 listopada, 
zwaną też nocą zaduszkową. Były przygotowaniem do święta zmar-
łych, które obchodzono w okolicach 2 listopada. 
  W ramach obrzędów dziadów przybywające na „ten świat” 
dusze należało ugościć, aby zapewnić sobie ich przychylność i jedno-
cześnie pomóc im osiągnąć spokój w zaświatach. Podstawową formą 
obrzędową było karmienie i pojenie dusz (np. miodem, kaszą, jajka-
mi, kutią), podczas specjalnych uczt przygotowywanych w domach 
lub na cmentarzach i to bezpośrednio na grobach. Charakterystycz-
nym elementem tych uczt było to, iż spożywający je domownicy 
zrzucali lub wylewali części potraw i napojów na stół, podłogę lub 
grób z przeznaczeniem dla dusz zmarłych. W niektórych rejonach 
przodkom należało jednak zapewnić także możliwość wykąpania się 
dlatego na tę okoliczność przygotowywano saunę i ogrzanie. Ten 
ostatni warunek spełniano rozpalając ogniska, które miały również 
oświetlać drogę wędrującym duszom, tak by nie zabłądziły i mogły 
spędzić tę noc wśród bliskich. Pozostałością tego zwyczaju są współ-
czesne znicze zapalane na grobach. W tym dniu palono również ogień 
na rozstajnych drogach. Chodziło o to, by uniemożliwić wyjście na 
świat demonom (duszom ludzi zmarłych nagłą śmiercią, samobój-
com, topielcom itp.), które – jak wierzono – przejawiały w tym okre-

sie wyjątkową aktywność. W pewnych regionach Polski, np. na Podhalu, w miejscu czyjejś gwałtownej 
śmierci każdy przechodzący miał obowiązek rzucić gałązkę na stos, który następnie co roku palono. 
 Podczas tego święta obowiązywały liczne zakazy dotyczące wykonywania różnych prac i czynno-
ści, które mogłyby zakłócić spokój przebywających na ziemi duszom czy wręcz im zagrozić. Zakazywano 
m.in.: 
 
 głośnych zachowań przy stole i nagłego wsta-

wania, co mogłoby wystraszyć dusze,  
 sprzątania ze stołu po wieczerzy, żeby dusze 

mogły się pożywić,  
 wylewania wody po myciu naczyń przez ok-

no, aby nie oblać przebywających tam dusz, 
 palenia w piecu ponieważ wierzono, że tą dro-

gą dusze niekiedy dostawały się do domu, 
 szycia, tkania lub przędzenia, żeby nie przy-

szyć lub uwiązać duszy, która nie mogłaby 
wrócić na „tamten świat”. 

 
 Szczególną rolę w obrzędach zadusznych 
odgrywali żebracy, których w wielu rejonach nazy-
wano również dziadami. Ta zbieżność nazw nie była jednak przypadkowa, ponieważ w wyobrażeniach 
ludowych wędrowni dziadowie-żebracy postrzegani byli jako postacie mediacyjne i łącznicy ze światem 
umarłych. Dlatego zwracano się do nich z prośbą o modlitwy za dusze zmarłych przodków w zamian ofia-
rowując jedzenie lub datki pieniężne. Praktykowane w ramach obrzędów zadusznych przekazywanie je-
dzenia żebrakom było traktowane jako forma karmienia dusz przodków, co potwierdza fakt, że w niektó-
rych rejonach dawano im właśnie ulubione potrawy zmarłego. 
 

Dominika 7b 



 

 

NIEZAPRZECZALNIE UCZNIOWSKA GAZETKA 

ZAWSZE NA TOPIE: 

 

1. MATA – PAPUGA  

2. YOUNG LEOSIA – JUNGLE 

GIRL  

3. TACONAFIDE – Tamagotchi  

4. OIO - Worki w tłum  

5. OIO - Amerykańskie Teledyski  

THE TOP OF THE TOP 
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TOP 10 NAJLEPSZYCH PIOSENEK:   
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1. SMOLASTY - DUŻE OCZY 

2. SANNAH - OCZY 

3. KIZO – DISNEY 

4. ŻABSON – OBOK  

5. SANNAH – TO KONIEC  

6. IDFC- BLACKBEAR- I am ONLY A FOOL 

FOR YOU 

7.  DOJA CAT- WOMAN  

8. GLASS ANIMALS – HEAT WAVES  

9. MELANIE MARTINEZ – SOAP  

10. SAM SMITH – LIKE I CAN  
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TOP  5 influencerów w Polsce  

Październik 2021 r. 

Nr 3 
Weronika Sowa znana w sieci jako Wersow od 2018 

roku tworzy szczęśliwy związek z Karolem Wiśniew-

skim pseudonim: Friz. Zazdrośnicy spekulują, że to 

właśnie popularny influencer sprawił, że stała się roz-

poznawalna, jednak ona sama na początku swoich 

działań w internecie ukrywała łączącą ich relację. 

Nr 1  
Robert Lewandowski, ps. „Lewy” – polski piłkarz, występują-

cy na pozycji napastnika w niemieckim klubie Bayern Mona-

chium oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. 

Przez niektórych uważany za jednego z najlepszych piłkarzy 

na świecie i jednego z najlepszych środkowych napastników 

w historii . 

Nr 2 
Anna Maria Lewandowska, z domu Stachurska –

 polska sportsmenka i działaczka sporto-

wa, bizneswoman, coach, trenerka personal-

na, dietetyczka, prezenterka telewizyj-

na i osobowość medialna, reprezentantka Polski 

w karate tradycyjnym, wielokrotna medalistka 

mistrzostw świata, Europy i Polski w karate, w 

ramach organizacji World Fudokan Federa-

tion (WFF). Prezes Olimpiad Specjalnych Polska. 

Żona piłkarza Roberta Lewandowskiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sportowiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedsi%C4%99biorca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Coach_(osoba)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trener_personalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trener_personalny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dietetyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezenter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezenter
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celebryta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karate_tradycyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fud%C5%8Dkan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fud%C5%8Dkan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiady_Specjalne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Lewandowski
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THE TOP OF THE TOP 

Str. 10 

Październik 2021 r. 

Nr 4 

Karol "Friz" Wiśniewski to absolutny fenomen polskiego YouTube'a. 

Urodzony w 1996 r. twórca w ostatnim czasie nie znika z nagłówków 

największych polskich mediów - wszystko to dzięki genialnemu po-

mysłowi wejścia we współpracę z firmą Koral i stworzeniu lodów Eki-

pa, które znikają z lodówek w mgnieniu oka.  

Nr 5 

Stuart Burton, właściwie Stuart Alexander 

Kluz-Burton pseud. Stuu, dawniej Polski 

Pingwin (ur. 7 stycznia 1992 w Londynie) – 

polski youtuber. Jego główny kanał, Stuu, 

w październiku 2020 miał 4,31 mln 

subskrypcji. Pochodzi z Wielkiej Brytanii, 

mieszka w Warszawie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/7_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
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TOP 15 NAJLEPSZYCH APLIKACJI NA TELEFON 
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1.  WhatsApp  

2. Facebook 

3. Messenger  

4. Youtube 

5. Instagram 

6. TikTok 

7. Snapchat  

8. Netflix  

9. Spotify  

10. Discord  

11. Skype  

12. Zoom 

13. Pinterest 

14. Like 

15. Player 

Rankingi sporządziły nasze dziennikarki z klasy 7d 
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Poppit 

 

 Poppit to rodzaj antystresowej zabawki, która polega na wciskaniu pal-

cami miękkich uwypukleń, które wydają charakterystyczny dźwięk. Nazwa 

pochodzi od angielskiego słowa pop, które oznacza puknięcie. Tego rodzaju 

zabawki antystresowe mają za zadanie zmniejszać napięcie emocjonalne. 

Skierowane są głównie do dzieci, jednakże są też zabawki dedykowane doro-

słym. 

Co nas relaksuje? 

Str. 12 
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Projekt Erasmus+ pod nazwą „Nauczanie i uczenie się przyjazne 

mózgowi”.  

Str. 13 

 W naszej szkole realizowany jest Projekt Erasmus+ pod nazwą „Nauczanie 

i uczenie się przyjazne mózgowi”.  

 W dniach 27 września - 2 października 2021 r. panie: Monika Podsiadło, Joan-

na Narożnik i Inga Mleczkowska – Stępniewicz odwiedziły tureckie miasto Catalca. 

Podczas pierwszego spotkania przedstawicieli krajów partnerskich prowadzono roz-

mowy projektowe, oglądano zajęcia szkolne, omawiano sposób funkcjonowania szko-

ły oraz przedszkola. Nauczycielki języka angielskiego wzięły udział w spotkaniu  

z władzami miasta oraz przedstawicielami wydziału edukacji. Tureccy nauczyciele 

języka angielskiego oraz przybyli goście uczestniczyli w konferencji, podczas której 

pani Monika Podsiadło, jako koordynator projektu, zachęcała obecnych do realizacji 

projektów Erasmus+ i eTwinning. Nauczycielka naszej szkoły omówiła także zagad-

nienia dotyczące nauczania przyjaznego mózgowi. Podczas wizyty w Turcji uczestnicy 

projektu poznawali tradycję i kulturę tego kraju, zwiedzili najważniejsze, zabytkowe 

miejsca stolicy. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty.  
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Wykorzystaną grafikę i teksty zaczerpnięto z Internetu. Materiały i teksty w gazetce szkolnej wyszukują i redagują ucznio-
wie klas 4– 8 pod nadzorem nauczycieli. 

Chcielibyśmy umieszczać w naszej gazetce Wasze prace... 

 Jeśli chcecie podzielić się Waszymi pasjami z innymi.  Pochwalić się — przesyłajcie nam 

swoje propozycje (zdjęcia prac plastycznych, obrazy, teksty, żarty, przepisy, recenzje, inne).  

Wszelka pozytywna aktywność nagradzana będzie punktami dodatnimi! 

 

Adresy e-mail do kontaktu: 

anna.witczakloboda@psp4.radom.pl 

agnieszka.kapusta@psp4.radom.pl 

malgorzata.golanowska@psp4.radom.pl 

 


