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PAŹDZIERNIK 

ROK SZKOLNY 2020/2021 



Dzień Nauczyciela 
 

Jak brzmi słowo „nauczyciel” w różnych językach świata?  

  Teacher 

 先生 

 Учитель 

 Lehrer 

 profesor 

                A oto filmy, w których bohaterami są nauczyciele: 

1. Młodzi gniewni (Dangerous Minds, 1995) – reż. John N. Smith 

2. Stowarzyszenie Umarłych Poetów (Dead Poets Society, 1989) – 

reż. Peter Weir 

3. Whiplash (2014) – reż. Damien Chazelle 

4. Pan od muzyki (Le choristes, 2004) – reż. Christophe Barratier 

5. Podaj dalej (Pay It Forward, 2000) – reż. Mimi Leder 

6. Nauczyciel z przedmieścia (To Sir, with Love, 1967) – reż. James 

Clavell 

         

Z okazji                             

Święta Edukacji Narodowej 

wszystkim nauczycielom życzymy 

dużo szczęścia i radości             

z wykonywanej pracy, sukcesów 

zawodowych i samych wzorowych 

uczniów!                                                                                                                
Zespół redakcyjny 



        Popołudnie                          
z Janem Kochanowskim 

Ostatniego dnia września uczniowie klasy 8d 

zapoznali się z twórczością renesansowego poety - 

Jana Kochanowskiego. Każdy z nas wybrał tren, który 

najbardziej przemówił do jego serca.  

Na wyjątkowość tej godziny języka polskiego wpłynął stworzony klimat. Nasza klasa zamieniła się  

w ogródek kawiarniany. Uczniowie przynieśli obrusy, talerzyki i filiżanki, z których piliśmy ciepłą  

i aromatyczną herbatę. Nie zabrakło również słodkości. Piotrek przygotował dla nas przepyszne 

ciasteczka z malinami. Zgasiliśmy światło i zapaliliśmy 

świece. 

Największą popularnością cieszył się „Tren VIII”, 

ponieważ wyrecytowała go większość klasy. Na 

poprzednich lekcjach omawialiśmy przesłanie 

wybranych trenów. Jednak podczas recytacji każdy  

z nas mógł przedstawić własną interpretację utworu 

Jana Kochanowskiego. 

Pani Bożenna Parcewicz udzieliła nam rad dotyczących 

zasad dobrego wychowania. Niektórzy dowiedzieli się, 

że stukanie łyżeczką o filiżankę nie jest mile widziane. 

Wiemy już również, że 

trzeba pamiętać 

o wyciągnięciu łyżeczki, 

kiedy się pije,                                             

zamiast grać w grę „nie 

trafić w oko”.                                                                                                

Myślę, że jeszcze długo  

będziemy wspominać tą 

wyjątkową lekcję języka 

polskiego. 

 

 

 

 

 

                                                                                   Alicja Augustynowicz, kl.8d 



JESIENNE 

CZARY MARY 

      W KUCHNI 

 

 

JABŁKA W KARMELU 

8 jabłek  

3oo g cukru, 

80 ml śmietany kremówki 36 % 

oraz patyczki lub gałązki. 

Blachę wykładamy papierem do pieczenia i odkładamy. 

Cukier podgrzewamy w dużym rondlu na średnim ogniu. Im większy rondel, tym łatwiej 

będzie rozpuścić cukier. W trakcie rozpuszczania możecie potrząsać rondlem lub mieszać 

łyżką.  

Kiedy cały cukier się rozpuści i nabierze ciemnobursztynowego koloru, ostrożnie wlewamy 

śmietankę (uwaga, będzie syczeć!) i dokładnie mieszamy, do uzyskania jednolitej masy. 

Karmel przelewamy do miseczki lub kubka (na tyle dużego, żeby można było swobodnie 

zanurzyć jabłka) i odstawiamy na 5 minut. 

W każde jabłko wbijamy gałązkę lub patyczek i zanurzamy w karmelu, pozwalamy 

nadmiarowi polewy ścieknąć  i odkładamy jabłka na papier do pieczenia, do zastygnięcia. 

Zjadamy w dniu przygotowania. 

 

 

 

 

 



 

Pomysły na ludziki  

        z owoców jesieni 
 

Na kasztanie mazakiem rysujemy buzię 
kota, wystarczy ją tylko podkreślić 
konturem... 

Na czubku głowy przyklejamy dwa małe 
uszka, dbając o to, by ich kształt zbliżał się 
do trójkąta. 

Teraz robimy z plasteliny lub modeliny 
łapki i ogon. Gotowe! 
 

Aby wykonać sowę podobną do tej na 

zdjęciu obok, przygotuj szyszkę, krepinę  

w kolorze brązowym, pomarańczowym, 

żółtym i czarnym, brystol w wymienionych 

wyżej kolorach, klej w sztyfcie, pistolet  

z klejem na gorąco, farbę akrylową w kolorze 

pomarańczowym lub jasnobrązowym. Do 

szyszki doklej skrzydła, oczy, uszy i dzióbek. 

 

Teraz wykonaj pająka. Przygotuj 

kasztana, wykałaczki, czarną 

plastelinę, dwie białe pinezki i 

śrubokręt, którym zrobisz 8 

dziurek  na nogi. W otworki włóż 

lekko załamane wykałaczki.  

Oczka wykonaj z pinezek i plasteliny. 



     JESIENNE PRZEPISY 

   NA DOMOWE KOSMETYKI 

 

Dyniowy balsam do ust (jadalny) 

2 łyżki oleju kokosowego 

1 łyżka miodu 

1 łyżka brązowego cukru 

1 łyżeczka miąższu z dyni 

Składniki łączymy ze sobą w małej misce. Następnie zamykamy w małym 

szczelnym pojemniku, najlepiej szklanym (polecam te dostępne w drogeriach 

przeznaczone do używania podczas podróżowania samolotem). 

 

 Maseczka dyniowo-jabłkowa 

pół zielonego jabłka  

1/4 filiżanki purée z dyni 

1 łyżka miodu 

1-2 łyżki mleka, może być roślinne 

szczypta cynamonu 

Jabłko myjemy, kroimy na małe cząstki, umieszczamy w blenderze. Dodajemy 

dynię, miksujemy, aż osiągniemy gładką konsystencję. Dodajemy mleko i miód. 

Gotowe. 

Nakładamy na twarz na 15 minut, omijając okolice oczu i ust. Maseczkę można 

przechowywać w szczelnie zamkniętym słoiku w lodówce do 2 tygodni. 



HALLOWEENOWY ZAWRÓT GŁOWY 

 

Podpowiadamy, jak zrobić ciekawy strój. 

 

Tego będziesz potrzebować: 

- koszula w czarno białe paski 

- kominiarka lub czarna maska 

- czarne spodnie  

- biały worek i czarny marker  

- czarne buty  

- złoty łańcuch                                  

- biała sukienka  

- biała opaska na głowę 

- białe pończochy lub podkolanówki 

- biały szalik 

- czerwona farba  

- strzykawka      

 

 

 

 



POWTÓRKI SZAREJ      
KOMÓRKI  

 

W tym roku szkolnym chcemy zaproponować naszym 
czytelnikom powtórki z najważniejszych lektur 

szkolnych.   
 

Na początek – „Dziady” część II Adama Mickiewicza. 
 

Jest to utwór opisujący dawny obrzęd ludowy związany z przywoływaniem dusz 
zmarłych, w trakcie którego żywi pomagają umarłym w odzyskaniu spokoju 
ducha, a zmarli w zamian udzielają żyjącym przestróg i nauk moralnych, na 
podstawie własnych doświadczeń. 
 

Czy dobrze znasz treść lektury? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania. 
Odpowiedzi znajdziesz na innych stronach naszego numeru. 

 

1. Na czym polegał obrzęd dziadów i kto mu przewodniczył? 

 2. Jakie trzy kategorie duchów wywołał Guślarz? 

3. Za co cierpieli Józio i Rózia?  

4. O co proszą aniołki wywołane przez Guślarza?  

5. Kim było widmo złego pana?  

6. Kogo symbolizuje kruk?  

7. Kogo symbolizuje sowa?  

8. O co prosi widmo złego pana?  

9. Za co cierpi pasterka Zosia?  

10. Ile lat miała pasterka Zosia, kiedy zmarła?  

11. Ile lat będzie trwało jeszcze jej cierpienie 

12. O co prosi pasterka Zosia?  
13. Które duchy wypowiedziały następujące przesłania? 
  

a) „Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie zaznał goryczy ni 
razu, ten nie dozna słodyczy w niebie”  

b) „Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni     
       razu, ten nigdy nie może być w niebie”.  
c) „Tak, muszę dręczyć się wiek wiekiem, sprawiedliwe zrządzenie Boże, bo kto nie był      

 ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże”.  



Odpowiedzi do pytań z lektury: 

1. Dziady to obrzęd wywoływania duchów zmarłych 
przodków. Uroczystości przewodniczył Guślarz, który za 
pomocą zaklęć i magicznych czynności przywoływał duchy 
zmarłych, by pomóc im w uzyskaniu drogi do nieba.  

2. Lekkie, średnie i ciężkie. 
3. W krótkim ziemskim życiu nie zaznali trosk ani goryczy. 

4. O dwa ziarnka gorczycy. 

5. Zły pan był dziedzicem wioski – to bezwzględny i okrutny 

człowiek wobec swoich poddanych. 

6. Żebraka, który ukradł z ogrodu dziedzica kilka jabłek. 

7. Wieśniaczkę, wdowę z małym dzieckiem, którą dziedzic w Wigilię wyrzucił, mimo że 

w domu miała chorą matkę, a jej córkę zabrał właściciel wioski do dworu. 

8. O odrobinę jadła, jednak chór ptaków nocnych mu to uniemożliwia.  

9. Zosia gardziła uczuciami chłopców starających się o jej rękę, żyła w oderwaniu od 

ziemskich, ludzkich spraw. 

10. 19 lat. 

11. Przez dwa lata będzie musiała się błąkać jeszcze między niebem a ziemią.  

12. By chłopcy przyciągnęli ją na ziemię. 

13. a) aniołki: Józio i Rózia;  b) pasterka Zosia;  c) widmo złego pana; 
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Do tramwaju wpada kilka zamaskowanych 

osób. 

- Nie ruszać się, to napad! 

- Ale mnie wystraszyliście - odzywa się Jasiu - 

myślałem, że to kontrola biletów. 

POPLĄTANE z przysłowiowym: 

- Kto rano wstaje, ten innym spać nie 

daje. 

- Kto pod kim dołki kopie, ma łopatę. 

- Gdzie dwóch się bije, tam reszta się 

przyłącza. 

- Co za dużo, to zjemy. 

MĄDROŚCI SZKOLNE: 

- Ulepiliśmy bałwana jeszcze większego od     

  taty Jacka. 

- Na południu Polski leżą Tatry i część    

  Słowacji. 

- Samouk to ten, któremu lekcji nie     

  odrabiają rodzice. 

- Chopin to najprawdopodobniej największy 

gracz na świecie. 

Przychodzi baba do lekarza z telefonem 

na plecach, a lekarz na to: „Ale pani 

numer wykręcili...”. 


