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W tym numerze m.in.: 
Kącik Małego Smakosza;  Kalendarz świat i wydarzeń;   Humor dla najmłodszych 

Co słychać w szkole?;  Z życia zwierząt 

 

 



Rozpoczęcie roku szkolnego  

„Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 

2017/2018 miało miejsce wyjątkowo nie 1 

września, a w poniedziałek 4 września. Pogoda 

nie rozpieszczała uczniów wracających po 

wakacyjnym lenistwie w szkolne mury. Od rana 

padał deszcz i było zimno.  

Ale atmosfera w naszej szkole potrafi 

przegonić najciemniejsze chmury! Spotkania z wychowawcami w klasach przebiegały 

w radosnej atmosferze. Miło było spotkać kolegów i koleżanki, zobaczyć swoją Panią. Pani 

Dyrektor przedstawiła nauczycieli, którzy dołączyli do grona naszych pedagogów. Redakcja 

„Brzdąca” życzy całej szkolnej społeczności spokojnego, efektywnego roku szkolnego!!!  

 

 
 

Czy wiesz, że…? 
W naszej szkole pracuje obecnie 61 nauczycieli, którzy przekazują wiedzę uczniom 
uczęszczającym do 31 oddziałów. Oznacza to, iż w naszej szkole uczy się ponad 700 

uczniów!! 
 
   

„Piątka” pomaga - dyplom dla Szkolnego 

Koła Caritas 

Ksiądz Jan Twardowski pisał: „Dobro jest mało dostrzegalne, 

o nim przeważnie nie mówi się, nie pisze, jest wyciszone, 

niekrzykliwe”. Taka jest też rola wolontariuszy, 

którzy bezinteresownie pomagają innym. Dobrocią 

i bezinteresownością wykazali się również wolontariusze ze 

Szkolnego Koła Caritas wraz ze swoimi opiekunkami- panią 

Ewą Giełczyk i panią Dagmarą Brodziak. Udowodnili oni, że 

warto i trzeba pomagać. 21 czerwca 2017 roku włączyli się do 

akcji „Kilometry Caritas”, która polegała na przyklejaniu „złotówek” do taśmy klejącej. Na ten 

cel zostały przeznaczone pieniądze z kiermaszu ciast, pikniku „Czas na zdrowie” oraz zbiórki 

przeprowadzonej w Kościele św. Jerzego. 

 
    

  
  

 



A oto fotorelacja z innych wydarzeń, 

jakie miały miejsce w naszej szkole we 

wrześniu i październiku 

Akcja "Sprzątanie świata" 

    

Międzynarodowy Dzień Kropki 

     

Mrówka, Delfin i policjanci odwiedzają uczniów naszej szkoły 

    

II Jesienny Bieg Malucha 

    



Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka 

     
 

    Uroczyście ślubujemy 

    
Dzień Papieski w Naszej Szkole 

   
 

Więcej zdjęć na naszej szkolnej stronie – zapraszamy! 

 

Czego możemy sobie życzyć na ten nowy rok szkolny 

2017/2018? 
To pytanie zadaliśmy uczniom uczęszczającym do świetlicy szkolnej. Oto 

najciekawsze wypowiedzi: 

Michał: Żeby można było przynosić słodycze 

i biegać po korytarzu koło biblioteki! 

Marcel: Żeby pani dyrektor zabroniła zadawać 

dzieciom prace domowe! 

Ola: Żeby rok szkolny trwał jak najdłużej bo ja 

lubię chodzić do szkoły i do swojej klasy i pani! 

    Maks: Żebyśmy jeździli jak najwięcej na wycieczki i żeby nauczyciele nie 

zadawali wcale prac domowych! 



 

 CZYLI 

KTO PYTA, 

TEN NIE 

BŁĄDZI…  

Badminton to gra, która polega na przebijaniu nad siatka 
lotki za pomocą rakietki. Nazwa tej zabawy pochodzi od 
nazwy pewnej wsi. Sprawdź, gdzie się ona znajduje!  

 

Mistrzostwa świata w piłce 
nożnej, nazywane również mundialem to 
międzynarodowy turniej piłkarski rozgrywany od 
1930 roku. Sprawdź, jak wygląda strój 
reprezentacji Polski!  
 

Czy wiesz, że Richard Owen w 1841 roku po raz pierwszy użył nazwy 
dinozaur? Sprawdź, jaki dinozaur został odnaleziony jako pierwszy! 
 
Czy wiesz, że latawce pochodzą z Chin? Puszczano je w stronę 
nieprzyjaciela, by kształty przeraźliwych smoków, malowane na 
jaskrawe kolory siały postrach wśród wrogów. A w jakiej 
bitwie wykorzystały latawce wojska polskie? Znajdź tą informację! 
 

Czy wiesz, że kanapka, w której między dwiema 
warstwami pieczywa znajdują się dodatki, nazywana jest 
sandwiczem? Nazwę tę zawdzięcza ona 
swojemu wynalazcy hrabiemu 
Sandwiczowi. Dowiedz się kiedy żył i kim 

był wynalazca tej popularnej na całym świecie przekąski! 
 
Jakie lody lubisz najbardziej? Czy wiesz, że w Japonii można 
zjeść lody o smaku ryby? Poszukaj informacji o innych 
dziwnych smakach lodów na świecie!  
 
Wakacje to czas, który lubią dzieci na całym świecie. Czy wiesz, że nie we 
wszystkich państwach wakacje trwają dwa miesiące? Poszukaj informacji 
o tym, jak długo odpoczywają twoi rówieśnicy w innych krajach!  



 
 

Dla klas 2: 

Ewa Skarżyńska [i in.]: „Czy 

anioły też chodzą do szkoły” 

Ewa Stadtmüller:  „O skrzacie, 

który chciał przyśpieszyć czas” 

Ute Lutz: „Wesołe przygody 

zwierzątek” 
 

 
Dla klas 3: 

Bogusława Hodyl: „Sowa szuka sponsora” 

Tina Nolan: „Merlin. Bezdomny źrebak”  

Joanna Papuzińska: „Asiunia” 

RODZICU!!! CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY TWOJE DZIECKO CZYTAŁO? 
Pozytywne nastawienie. Jeśli tata o książkach wypowiada się niechętnie 
albo mówi, że film jest ciekawszy, jeśli mamy dziecko nie widzi z książką 

w ręku, to pewnie nie pokocha czytania. Dziecko musi widzieć, że książki to jest to! 
 

Opowiedz o książce, którą właśnie czytasz, mów dziecku, co Cię w niej ciekawi, pokaż okładkę.  
 

Czas czytania. Czasem rodzicom ciężko znaleźć  w ciągu dnia czas na lekturę. Można w takim 
wypadku wprowadzić „czas na książkę”. Wystarczy pół godziny spędzone na wspólnym 
czytaniu. Gdy dziecko jest młodsze, czytać muszą mu rodzice. Jeśli wprowadzicie zwyczaj 
głośnego czytania, to nawet starsze dziecko z chęcią posłucha, niech to będzie taka mała 
rodzinna tradycja. 

 

Wybierz odpowiednio. Książka musi być odpowiednia do wieku. Dobór książki powinien 
uwzględniać też zainteresowania dziecka. Książka powinna pojawić się wtedy, gdy szukacie 
odpowiedzi na konkretne, dziecięce pytanie, np. „Kiedy żyły dinozaury?” 

 

Czytaj głośno! Rób to z radością! Wcielaj się w bohaterów, czytaj piskliwie, grubo, szeptem 
i głośno. Wciągnij swoje dziecko w świat czytanej książki. Nie wstydź się czytania na głoś, 
dziecko wcale nie ocenia, za to ceni wysiłek i zaangażowanie rodzica. 

 

Odwiedźcie bibliotekę. Pobuszujcie wśród regałów, obejrzyjcie okładki. Na 
pewno znajdziecie cos dla siebie.  
 

Jeśli dziecko zaczyna czytać, pozwól, żeby czytało Tobie i nigdy nie okazuj 
zniecierpliwienia. Nie poprawiaj, nie koryguj. Bądź cierpliwym słuchaczem. 

 
Jeśli dziecko nie jest zainteresowane daną książką, odłóż ją. Pozwól odstawić nieskończoną na 
półkę. Nie zmuszaj do czytania, proponuj i licz się z tym, że dziecko może odrzucić to, co 
wybierze rodzic. 
 



 

ZAGADKI   

  Duża biała czapka, 

W garści pieprz i sól- 

Oto i zagadka: 

Kim jest kuchni król?  
Z łyżką chodzi na obiady, 

Drugie danie jadasz z nim. 

Zęby ma nie od parady, 

Chociaż ugryźć nie ma czym. 
Gdyby nie ono, 

Na czym tu siedzieć 

Przy stole, w szkole 

I przy obiedzie? 

 

Czarna, biała, ze śmietanką, 

W filiżance, kubku, z pianką. 

A niektórzy, co ciekawe, 

Kład prosto ją na ławę. 

 

 14 października – Dzień Edukacji 

Narodowej 
 

Z okazji święta nauczycieli i wszystkich 

pracowników szkoły dzieci klas I- III brały 

udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym 

„Portret Mojego Nauczyciela”. Lista 

zwycięzców i nagodzone prace można oglądać 

na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej.  

  
 

 
Dobrymi uczynkami możemy zmieniać świat, a na pewno poprawić 
los Igi Pawelec, na leczenie której będziemy zbierać fundusze w tej edycji 
Dnia Jesiennego Liścia. Zostaną one przeznaczone na kosztowną 
rehabilitację, leczenie oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego. 

Iga niemal od urodzenia walczy z padaczką. Wady mózgu, z którymi 
się urodziła, opóźniają jej rozwój i uniemożliwiają samodzielne 
funkcjonowanie. 

Każdy z nas może zostać darczyńcą. Nie bądźmy 
obojętni na cierpienie dziecka. Pamiętajmy, że 

pomagając innym, stajemy się lepsi. 
Przywróćmy Idze i jej rodzinie uśmiech i nadzieję 

na to, że dziewczynka zacznie samodzielnie chodzić. 
 

 

Gdy się pokaże wysoko na niebie, 

Pora spania niebawem przyjdzie 

do ciebie. 

Jest srebrzysty i lekko świeci, 

Lubią go dorośli oraz lubią dzieci. 

Czujemy go na twarzy, 

włosy nam rozwiewa. 

Jest niezbędny dla żeglarzy, 

głośno szumi w drzewach. 



                                                                               

KĄCIK PATRONA SZKOŁY 

Ksiądz Jan Od Biedronki pisze dla dzieci …           

 
 

 
                                                               

W roku 2015 obchodziliśmy setną rocznicę urodzin najpogodniejszego polskiego poety 
i księdza. I z tej właśnie okazji nakładem Wydawnictwa "Nasza Księgarnia" ukazała się 
niezwykła antologia – wybór ze wszystkich książek Jana Twardowskiego dla małych 
czytelników. W tej podzielonej na dwa tomy obszernej publikacji przypomniane są Jego 
najpiękniejsze i najbardziej poruszające wiersze oraz opowiadania skierowane do najmłodszych. 
 
 
W klasie 
Ryczą w klasie dokazują 
najgrzeczniejszych kotem szczują 
ryczą biją się po łapie 
chcą położyć się na mapie 
na przyrodzie lepsza draka 
wypchanego szczypią ptaka 
nogi skaczą skrzypią ławki 
kogoś biorą za nogawki 
piszczą wyją głośno 
chrapią 
książkę do religii drapią. 

Nagle sfrunął anioł biały 

mówi - lubię te kawały. 
                                                                                                                                

 

  

Polecamy wszystkim czytelnikom „Brzdąca”! 

 

 



  

JESIENNE PRZYSŁOWIA 

wrzesień 

1. Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 
2. Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle 

przez miesiąc pogoda się trzyma. 
3. Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie 

wiatrów pełno wszędzie. 
4. Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie 

oszczędzi nam pluchy. 
5. Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna kieszeń. 
6. Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we wrzosie. 
7. Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi. 
8. Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 

                                                                                              październik 

1. Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

2. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 

3. Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży. 

4. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

5. Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. 

 

Źródło tekstów, ilustracji, zagadek zdjęć i innych 

materiałów wykorzystanych w numerze: Internet 
---------------------------------------------------------------- 

Redakcja: Anna Bielak, Małgorzata Muda 

 

 
 
 
 

 

 


