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Od redakcji  

 Witajcie w kolejnym roku szkolnym! Wypoczęci wróciliśmy do 
szkoły, aby podjąć trud zgłębiania wiedzy. Czas jest sprzyjający, bo coraz krótsze 
dni, coraz chłodniejsze poranki. Opustoszały  pola i łąki. Nie słychać śpiewu 
ptaków, zniknęły brzęczące owady i barwne motyle. Pora wykorzystać 
nagromadzone podczas wakacji siły i pokazać, na co nas stać. Do dzieła! 
Zapraszamy chętnych do pracy w naszym kole. Zajęcia będą odbywały się we 
wtorki w godzinach 14:10-16:10. Od Ciebie również może zależeć charakter 
naszego pisemka! Redakcja 

Czy powrót do szkoły może  

być radosny?  

 Możesz zdziwić się, że większość ze społeczności szkolnej lubi powroty do 
szkoły. Powody tego są bardzo różne. Zapoznaj się z nimi, to może i ty zmienisz 
zdanie w tej kwestii… 

  Wakacje to czas, kiedy większość czasu spędzamy na świeżym 
powietrzu. Nasze ciało pod wpływem słońca nabywa przepięknego blasku. 
Chcemy tym pochwalić się innym.  

 W ciągu dwóch miesięcy niejeden z nas zdążył wyrosnąć z garderoby. 
Rodzice przeznaczają część oszczędności, aby „ubrać nas”. Odwiedzamy sklepy, 
szukamy czegoś, co aktualnie się nosi i w czym jest nam twarzowo. Jesteśmy 
dumni ze swojego wyglądu, choć zarazem rządzi nami ciekawość, czy równie 
dobrze będą wyglądali nasi koledzy/koleżanki. 

 Nowa fryzura też potrafi zainteresować koleżeństwo. 

 Z pewnością przybędzie w szeregi 
społeczności szkolnej nowych 
uczniów, nauczycieli. Jesteśmy 
ciekawi, jacy oni będą. 

 Powrócą imprezy szkolne i 
klasowe. Może zostaniecie zaproszeni 
na urodziny kogoś z klasy… Często 
powodem do spotkań jest chęć nauki 
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wspólnie z kolegą/koleżanką. Wiedza wówczas staje się znacznie łatwiejsza do 
przyswojenia. 

 Masz w sobie zdolności, które wypłyną w licznych konkursach i wreszcie 
rodzice uwierzą, że mają cudowne dziecko. 

 Fajnie zostać docenionym i wybranym do samorządu klasowego lub 
szkolnego.  

 Skończą się wizyty u mało lubianych kuzynów. Rodzice mniej będą 
angażowali cię do pomocy w domu. W końcu nauczyciele są wymagający i dużo 
zadają. 

 Adrenalina, jakiej doświadczysz podczas skupienia nauczyciela wybierającego 
kogoś do odpowiedzi, to dopiero! 

 Docenisz radość z soboty, niedzieli, świąt, ferii. 

 Mamy nadzieję, że w przypadku każdego z nas znajdą się przynajmniej 
trzy powody, dla których powrót do szkoły okaże się mimo wszystko radosny, 
czego z głębi serca życzymy Ci. 

Dekalog dobrego ucznia 

 Z pewnością każdemu z nas zależy, aby być postrzeganym przez innych w 
samych superlatywach. Jak to zrobić? Przytoczymy wyszperany w Internecie 
przepis/dekalog. Postarajcie się zastosować poniższe rady w swoim życiu, a 
przekonacie się, że było warto. 
1. Używaj czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 
2. Dbaj o bliźniego swego jak o siebie samego. 
3. Bądź punktualny, bo kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. 
4. Chcesz być szanowany, zachowuj się jak dobrze wychowany. 
5. Nie daj się wywieźć w pole, nie chodź na wagary, ucz się pilnie w szkole. 
6. Rozwijaj swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, sportowe, a wyjdzie Ci to 
na zdrowie. 
7. Chcesz być wyróżniany, przychodź do lekcji przygotowany. 
8. Chcesz mieć powodzenie, przyjrzyj się swojej higienie. 
9. Wiedzą to starzy, wiedzą to młodzi, że złość piękności szkodzi. 
10. Nie zaczepiaj ,abyś nie był zaczepiany, nie 
przezywaj, abyś nie był przezywany.  
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Święto Komisji Edukacji 

Narodowej 

Komisja Edukacji Narodowej– centralny organ 
władzy oświatowej, powołana w Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 
października1773,  na wniosek króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji 
Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w 
całej Europie władzą oświatową o charakterze 

współczesnego ministerstwa oświaty 
publicznej. 

Dzień Edukacji Narodowej – polskie 
święto oświaty i szkolnictwa, zwane często  Dniem 

Nauczyciela. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1773
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
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 Nauczyciel to też człowiek, nie zapominajcie o tym! Podobnie jak każdy z 
nas, ma prawo do pomyłek, gorszego nastroju, choroby.  
Łatwo przychodzi nam wypowiadanie się na temat nauczycieli, oceniamy ich, 
krytykujemy, choć nie zawsze jesteśmy sprawiedliwi. Winimy nauczycieli za 
klasówki, złe oceny, uwagi, prace domowe… Niewielu z nich chwalimy, chociaż 
zdarza się, że po latach wspominamy nielicznych z prawdziwym sentymentem. 
Do grupy tych wybrańców zaliczamy nauczycieli, których darzmy zaufaniem, do 
których zwracamy się po pomoc i otrzymujemy ją. Takich ludzi pamięta się i 
mile wspomina, wysyła  się im życzenia okazjonalne, a nawet odwiedza.  

Drogi Nauczycielu! „Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, 
zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam 
jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i 
obowiązków”. J. Korczak 

„Wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest w stanie nas 
pozbawić” 

 W podziękowanie za 
trudną pracę i wskazywanie 
właściwej drogi rozwoju 
Wszystkim Pracownikom 
Szkoły życzymy zdrowia, 
dużo cierpliwości, sukcesów 
zawodowych oraz          
uśmiechu każdego dnia 
Redakcja 

 

Jak zadbać o zdrowie jesienią? 

  Nadchodzi jesień, a z nią jak zwykle sezon przeziębień i grypy. Ale nie 
dajmy się! 
Przedstawiamy porady jak się przed tym uchronić: 
1. Spacery i ruch na świeżym powietrzu hartują. Słońce jest nośnikiem 

witaminy D3, która jest bardzo 
ważna dla prawidłowego 
funkcjonowania naszego organizmu. 
2. Witaminy z talerza, o które 
jesienią nie jest trudno. Mamy 
przecież dostęp do całej gamy 
świeżych owoców i warzyw. Ważna 
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jest tu szczególnie witamina C pełniąca ważną rolę podczas przeziębień. Nie bez 
znaczenia jest też jogurt, kefir i ryby. Zawierają 
składniki, które budują naszą odporność. 
3. Zdrowy tryb życia jest ważny, ponieważ 
zmęczony organizm częściej atakują 
drobnoustroje. Zadbajmy o właściwą ilość 
wypoczynku i snu.  
4. Higiena nie powinna być obca nikomu. 
Pamiętajmy o częstym myciu rąk, zasłanianiu 
ust podczas kichania, wyrzucaniu zużytych 
chusteczek higienicznych do kosza. 
5. Właściwy do pogody ubiór oznacza nie tylko ciepłe rzeczy i ubieranie się „na 
cebulkę”, ale też takie dobranie garderoby, która nie pozwoli na przegrzanie 
ciała. 

6. Temperatura w pomieszczeniu nie powinna 
przekraczać 20–22° C. Pamiętajmy o wietrzeniu 
pomieszczeń szczególnie rano i przed snem.  
 
7. Dobry nastrój pojawi się, kiedy zamiast spędzać czas 
przed telewizorem czy komputerem spotkamy się z 

przyjaciółmi, zaczniemy rozwijać swoje zainteresowania czy pomożemy 
rodzicom w domowych czynnościach. 
 

Sposoby na jesienne wieczory 

Gdy nadchodzi jesień i noce stają się coraz dłuższe dopadają nas takie chwile, 
że wieczorny, wolny od zajęć czas zaczyna się dłużyć. Często nie wiemy, co z 

nim robić. Redaktorzy „Urwisa” spieszą wam z pomocą i 
proponują: 
 Sięgnij po ciekawą lekturę. Wcale nie musi to być 

lektura polecona przez polonistę. Jest wiele książek, 
które czekają tylko w bibliotece aż ktoś po nie sięgnie. 
Przekrój czasopism też jest duży. Może znajdziesz coś 
dla siebie… 
 Zachęć rodzinę do wspólnej gry planszowej. Jeśli 

nie macie, może to być gra w „państwa miasta”, „kółko 
krzyżyk” itp. 
 Obejrzyj ciekawy film. Może wcześniej 

przygotujesz popcorn? 



 

St
ro

n
a7

 

 Umów się z przyjaciółmi.  
 Wybierz się do kina, na basen lub kręgle. Poproś w tym względzie o 

pomoc rodziców. 
 Poświęć czas na rozwijanie swoich zainteresowań. 
 Zrób porządek w szafie, na biurku. 

Na wesoło 

 Na lekcji przyrody pyta pani Jasia, jaki jest największy las na świecie. Jasiu 
odpowiada: „Las Vegas”. 
 
 Tata pyta Kazia: 
- Jak ci idzie w szkole? 
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci 
zazdrości! 
- Zazdrości? A czego? 
-Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: 
"Gdybym ja był twoim ojcem..."  
 
 Adam idzie do nowej szkoły. Tata udziela 
mu wskazówek: 
- Jeśli zaczepi cię niegrzecznie jakiś chłopak, zamknij oczy i policz do dziesięciu. 
Jeżeli chłopak będzie znacznie większy od ciebie - zamknij oczy i policz do stu... 

 Na lekcji matematyki nauczycielka mówi do uczniów: 

- Od dziś będziemy liczyć na komputerach. 

- Hura!!!!- wrzasnęli uczniowie. 

- To ile jest dwadzieścia sześć komputerów dodać sto siedemdziesiąt pięć 
komputerów? 

 Nauczyciel pyta Jasia: 
- Gdzie leży Kuba? 
- Kuba leży w domu chory na grypę. 
 
 - Co to jest lekcja? 
- Jest to najdłuższy okres przygotowania się do krótkiej przerwy. 
 
 Matka pyta syna: - Synku, kiedy poprawisz jedynkę z polskiego? 
- Nie wiem, mamo. Nauczycielka nie wypuszcza dziennika z rąk…

http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
http://www.zartujemy.pl/dowcip/pokaz/472/tata-pyta-kazia-br---jak-ci-idzie-w-szkolebr---dobrze-nawet-jeden-nauczyciel-ci-zazdroscib.html
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Palce lizać  

Rozgrzewająca zupa krem z dyni 
Jesienią często wracamy do domu zmarznięcie. Świetnym pomysłem okaże się 
wówczas zupa krem z dyni. Nie tylko zaspokoi apetyt, ale także skutecznie 
rozgrzeje. Zachęcamy wszystkich do przygotowania takiej zupy. Z pewnością nie 
pożałujecie. 
Składniki:  
około 1 kg dyni 
2 duże cebule  
kawałek korzenia imbiru – 3 cm  
4 szklanki wywaru warzywnego  
2 łyżki oliwy  
świeżo zmielony, czarny pieprz  
czosnek  
sól 
do dekoracji:  
garść uprażonych pestek dyni 

gęsta, kwaśna śmietana – kilka łyżek  



 

St
ro

n
a9

 

Sposób przygotowania:  
Dojrzałą dynię kroimy na pół, usuwamy włóknisty środek z pestkami, obieramy, 
a miąższ kroimy w kostkę o boku 1,5 cm – powinno go być około 4-5 szklanek. 
Imbir obieramy i ścieramy na tarce. Czosnek obieramy i przeciskamy przez 
praskę. Cebulę obieramy i siekamy na bardzo drobną kostkę. W garnku o 
grubym dnie rozgrzewamy oliwę i podsmażamy w niej najpierw cebulę, potem 
do dajemy imbir i czosnek, a na końcu dynię. Chwilę wszystko smażymy 
mieszając, następnie zalewamy wywarem z jarzyn, zagotowujemy, zmniejszamy 
ogień i przykrywamy. Zostawiamy na małym ogniu 15 minut. Po tym czasie 
dynia powinna być całkiem miękka. Całość miksujemy, przyprawiamy solą i 
pieprzem, rozlewamy do talerzy, a każdą porcję dekorujemy sporym kleksem 
śmietany i prażonymi pestkami dyni. Można też podawać z grzankami i 
posypane tartym żółtym serem. 
 
Czekolada na gorąco 

Składniki:  
400 g mleka 3,2%  
200 g śmietanki 30-36%  
200 g gorzkiej, najlepiej wedlowskiej czekolady  
Sposób przygotowania:  
Mleko i śmietankę wlewamy do rondelka i 
doprowadzamy do wrzenia. Następnie dodajemy 
połamaną czekoladę i ciągle mieszając ponownie 
doprowadzamy do zagotowania. Gotujemy około 1 
minuty. Podajemy z bitą śmietaną i startą na wiórki 
czekoladą. Przygotowany deser nie tylko nas 
rozgrzeje, ale będzie lekarstwem na jesienną 
chandrę. 

Ziemniaki w mundurkach 
Ziemniaki starannie wyszoruj, opłucz i pokrój 
w ósemki. Ułóż na blaszce do pieczenia, skrop 
oliwą, oprósz przyprawą do ziemniaków, lekko 
posól i posyp czarnym pieprzem. Wstaw 
blaszkę z ziemniakami do średnio nagrzanego 
piekarnika i upiecz je na złoty kolor. Możesz 
jeść je z zieloną sałatą lub surówkami, mięsem 
lub rybą. Równie dobrze smakują z 
naturalnym jogurtem bądź zsiadłym mlekiem. 

Smacznego 
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