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Witamy Was po wakacjach!  

W tym roku w naszym składzie mamy dwie nowe 

członkinie – Emilię Ligorowską oraz Laurę Szostek, 

która będzie zastępować nam Wojtka. 

 
 

 

Zapraszamy do odwiedzania i czytania 

naszej gazetki !!!



 
 

 

1 września  (wtorek)  

Dzień Weterana,  

Pierwszy Dzień Szkoły,  

Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej  

 

8 września  (wtorek)  

 Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa,  

Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabetyzmem  

 

9 września  (Środa)  

 Międzynarodowy Dzień Urody  

 

10 września  (czwartek)  

 Światowy Dzień Przeciwdziałania Samobójstwom,  

Światowy Dzień Drzewa,  

Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię  



12 września  (sobota)  

 Światowy Dzień Pierwszej Pomocy,  

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej  

 

13 września  (niedziela)  

 Dzień Programisty  

 

15 września  (wtorek)  

 Międzynarodowy Dzień Demokracji,  

Europejski Dzień Prostaty  

 

16 września  (Środa)  

 Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej  

 

17 września  (czwartek)  

 Dzień Sybiraka  

 

18 września  (piątek)  

 Dzień Geologii  

 

19 września  (sobota)  

 Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk  

 

 

 

 



21 września  (poniedziałek)  

 Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera,  

Dzień Służby Celnej,  

Międzynarodowy Dzień Pokoju  

 

22 września  (wtorek)  

 Międzynarodowy Dzień bez Samochodu  

 

23 września  (Środa)  

 Początek Astronomicznej Jesieni  

 

24 września  (czwartek)  

 Międzynarodowy Dzień Głuchych  

 

27 września  (niedziela)  

 Dzień Polskiego Państwa Podziemnego,  

Światowy Dzień Turystyki,  

Światowy Dzień Serca  

 

28 września  (poniedziałek) 

 Światowy Dzień Walki z Wścieklizną  

 

30 września  (Środa)  

 Międzynarodowy Dzień Tłumacza, 

 Dzień Chłopaka 

 



 

 

A u nas 1 wrzesień wyglądał tak:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 1 września 1939 r. kiedy uczniowie mieli rozpocząć 

naukę, doszło do wybuchu II wojny światowej. 

 Był to największy konflikt zbrojny w historii świata, 

trwający od 1 września 1939 r. do 2 września 1945 r. 

(w Europie do 8 maja 1945).  

Wskutek wojny zginęło prawie 33 mln. ludzi.  

  W naszej szkole uczciliśmy to wydarzenie minutą 

ciszy.  

 

 

 

 

 



Pierwszy Dzień Jesieni  

23 Września 
 

 Data tak zwanej równonocy jesiennej wypada 23 września.               

To właśnie ten dzień uznawany jest za początek kalendarzowej jesieni, 

która potrwa do przesilenia zimowego, ono nastąpi 22 grudnia. Od tego 

momentu dni będą coraz krótsze, a ludzi może dopaść jesienne 

przygnębienie. Tego dnia zmieni się również położenie Ziemi, przez co 

biegun południowy będzie bliżej Słońca niż biegun północny. 

 Jesień jest jedną z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie.   

W świecie roślin oraz zwierząt jest to okres gromadzenia zapasów przed 

zimą. Jesienią liście drzew zmieniają kolor, by w końcu opaść przed zimą,   

a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu. Człowiek 

wykorzystuje jesień, aby podobnie jak zwierzęta przygotować się do zimy. 

Aby zabezpieczyć się przed mrozem, są tworzone składy drewna opałowego 

i węgla. Jesień to także okres grzybobrania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ 

SAMOCHODU 

 
 Międzynarodowa kampania ekologiczna obchodzona corocznie        

22 września wieńcząca Tydzień Zrównoważonego Transportu.             

Celem kampanii jest kształtowanie wzorców zachowań proekologicznych, 

upowszechnienie informacji o negatywnych skutkach używania samochodu, 

przekonanie Europejczyków do alternatywnych środków transportu, 

promocja transportu publicznego oraz pokazanie, że życie w mieście bez 

samochodu jest nie tylko możliwe, ale także o wiele przyjemniejsze. 

Kampania przyczynia się również do zmniejszenia hałasu i zanieczyszczenia 

powietrza, przez co wpływa na polepszenie jakości życia w mieście. 

 

 



 

 

Wszystkiego najlepszego chłopcy! ♥ 

 

Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach: 

 7 lutego – Malta 

 23 lutego – Białoruś, Ukraina, Rosja 

 5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 

 5 maja – w Japonii obchodzone od VI wieku n.e., po II wojnie światowej 

przemianowane na Dzień dziecka.  

 15 lipca – Brazylia 

 7 października – Norwegia 

 19 listopada – Indie, Meksyk 

 25 listopada – Kanada 

 

 

 



STREFA HUMORU 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

 

Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu:  

"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po wakacjach."? 

Zgłasza się Jasio: 

- Kłamstwem, panie profesorze! 

 

Na lekcji biologii nauczycielka pyta: 

- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek? 

- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy tylko zaczyna 

się rok szkolny! 

 

Mama dopytuje się syna: 

-Jasiu, jak było w szkole? 

- Jak na policji: ciągle mnie wypytują, a ja o niczym nie 

wiem. 

 

 



OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA 

GAZETKĘ SZKOLNĄ: 

Całość złożyła: Laura Szostek  

Kawałami rozśmieszył: Jakub Grabka 

 Artykuły przygotowały: Agata Ciastko, Nikola Listwan, Natasza Siwek, Izabela 

Ziółkowska, Jessica Gielnik, Emilia Ligorowska 

 Nad wszystkim czuwała: p. Kinga Andrusewicz 
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