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http://www.kalendarzswiat.pl/wszystkich_swietych/
http://www.kalendarzswiat.pl/miedzynarodowy_dzien_studenta/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_rzucania_palenia/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_telewizji/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_zyczliwosci/
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_kolejarza/
http://www.kalendarzswiat.pl/swiatowy_dzien_bez_futra/


Dzień Wszystkich Świętych 

 

Uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli 

stan zbawienia i przebywają w niebie,  przypadający corocznie na dzieo                 

1 listopada. W tym dniu szczególnie mocno pamiętamy o osobach, 

które stały się święte. Najbardziej znani polscy święci to m.in.:        

św. Faustyna Kowalska, św. Maksymilian Kolbe, św. Stanisław Kostka,               

św. Jan Paweł II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbawienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo_(katolicyzm)
https://www.bing.com/images/search?q=dzie%c5%84+wszystkich+%c5%9bwi%c4%99tych&view=detailv2&&id=32B51E64DAD1E6573A820DF321861603A0600065&selectedIndex=185&ccid=6qfz8nbt&simid=608046879400332279&thid=OIP.6qfz8nbt-HMgXIPSoa7UWQEsDh


Dzień Zaduszny 

 

Obchód liturgiczny poświęcony zmarłym, przypadający corocznie na dzieo 

2 listopada.  W tym dniu chodzimy na cmentarze (na groby naszych bliskich)               

i ozdabiamy nagrobki kwiatami oraz zniczami. W związku z tym dniem w naszej 

szkole była organizowana akcja, w której uczniowie wraz z nauczycielami zbierali 

znicze. Następnie wolontariusze ( z naszej szkoły) jeździli na cmentarze                            

w  naszej gminie i rozstawiali te znicze na opuszczonych grobach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://www.bing.com/images/search?q=Dzie%c5%84+Zaduszny&view=detailv2&&id=47B16A8A8B970D4C72B6C4842A53A94C46EE4E83&selectedIndex=33&ccid=IvMZYC5E&simid=608047729796646997&thid=OIP.M22f319602e44b8859649948677c8b82ao0
https://www.bing.com/images/search?q=Dzie%c5%84+Zaduszny&view=detailv2&&id=17C584E16A65A5B5DE85EA6E61407037828A15B1&selectedIndex=138&ccid=CCLOUY8T&simid=608016307810469790&thid=OIP.M0822ce518f13d91642609997d22652a9o0
https://www.bing.com/images/search?q=cmentarz+noc%c4%85&view=detailv2&&id=3C6C681ADBAD644DD5CBE2B30629524894DC2E34&selectedIndex=1&ccid=Tj7lml6T&simid=608008881816800347&thid=OIP.M4e3ee59a5e93fa16a82313cd74805ae6o0


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Święto Niepodległości 
 

 Święto paostwowe w Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla 

upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918r., po 123 latach 

zaborów. 

 

 
 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/11_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepodleg%C5%82o%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemie_polskie_pod_zaborami


 Wnaszej szkole także odbył się apel z okazji uroczystego dnia odzyskania 

Niepodległości przez  Polskę. 

 

 

 

 

 

 



Dzień Życzliwości  
 

Dnia 21 listopada obchodzimy Dzień Życzliwości (ang. World hello 

day).  Uchwalone 1973r. w Stanach Zjednoczonych święto było 

wezwaniem do pokoju, ale w Polsce obchodzimy je pod nazwą        

„Dzień Życzliwości”,  propagując wartości takie jak: wzajemny 

szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i działania na rzecz 

innych. 

Od lat w każdym roku dzień taki wypada. 

Mam na myśli dzień niezwykły - 21 listopada. 

Dzień, w którym wiele radości i życzliwości, 

Uczynności, uprzejmości i wyrozumiałości. 

Radujmy się zatem, że taki dzień mamy. 

Ale o innych dniach, też nie zapominajmy, 

Bo od nas zależy, jak się zachowamy. 

Czy mówimy prawdę? Czy się przepraszamy? 

  Czy dziś pomożemy każdemu słabszemu? 

Ustąpimy miejsca w tramwaju starszemu? 

Czy pomożemy rodzicom, zrobimy zakupy? 

Umyjmy talerze po zjedzeniu zupy? 

Takie zachowania, to przecież nic trudnego. 

Zarówno dla człowieka dużego i małego, 

Kto siebie szanuje, chce być szanowanym 

I potrafi być miłym, grzecznym i wyrozumiałym. 

Życzliwym być miło każdy wam to powie. 

Każdy się uśmiechnie, pogłaska po głowie. 

Mówcie zawsze dziękuję, przepraszam i proszę, 

A Dzień Życzliwości, będzie już na co dzień. 

 

https://www.bing.com/images/search?q=Dzie%c5%84+%c5%bbyczliwo%c5%9bci+&view=detailv2&&id=4CD431D319AF449BD79624841C7D4272FF164935&selectedIndex=67&ccid=O8VpS6+b&simid=608052789270022765&thid=OIP.M3bc5694baf9b1ab8d46bd16c2ff85449o0
http://www.kalendarzswiat.pl/dzien_zyczliwosci/


Światowy Dzień Pluszowego Misia 
 

 Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w setną 

rocznicę powstania maskotki, czyli 25 listopada 2002 roku. Wszystko 

zaczęło się jednak dużo wcześniej. W 1902 roku prezydent Stanów 

Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowanie. Po kilku 

godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy prezydenta 

postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Roosvelta. 

Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natychmiast 

uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię 

niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał 

producent zabawek. Od tego momentu zaczęto wykorzystywać 

zdrobniałe imię prezydenta i sprzedawać maskotki pod nazwą              

„Tedy Bear”, która dziś w języku angielskim jest określeniem 

wszystkich pluszowych misiów.  
 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?q=pluszowe+misie&view=detailv2&&id=51E9343C9695C819A50157E785EF7155406482AD&selectedIndex=5&ccid=deTEvUga&simid=608010604100125374&thid=OIP.M75e4c4bd481a5384895bca847a324932o0
https://www.bing.com/images/search?q=pluszowe+misie&view=detailv2&&id=F6C6D1C611FA4722D6BFCA4E9A7A759EB01D5E70&selectedIndex=10&ccid=g3YsU9Qi&simid=608032014511311459&thid=OIP.M83762c53d42246de87c19e413fcf8663o0


Strefa humoru  

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś       

na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała 

coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

  

Polonista zwraca się do swojej żony: 

- Czy mnie kochasz, najdroższa? 

- Oczywiście! - odpowiada żona. 

- Całym zdaniem, proszę!                

 

                        Pani pyta Jasia:  

                        - Jakie masz hobby?  

                        - A co to jest?  

                        - Hobby to coś, co lubisz najbardziej.  

                        - Aaa, to zupa grzybowa. 

 

 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jakie-masz-hobby-a-co
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jakie-masz-hobby-a-co
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jakie-masz-hobby-a-co
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jakie-masz-hobby-a-co
http://kawaly.tja.pl/dowcip,pani-pyta-jasia-jakie-masz-hobby-a-co


OSOBY ODPOWIEDZIALNE                     

ZA GAZETKĘ: 

 
Gabriela Drabik, Elwira Drabik,                     

Małgosia Kalinowska, Ernest Taniukiewicz,  

pod opieką Pani Kingi Andrusewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


