
 

 

 

 



 

 

Drodzy czytelnicy ! 

Witajcie w nowym roku szkolnym 

2020/2021 ! 

Zachęcamy Was do lektury naszego jesiennego 

numeru ! 

Tytułowa okładka naszej gazetki jest dziełem Klary Racoń z klasy 8C !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Witam Was Drodzy Żaczkowie!                                            

Mamy piękną polską jesień, która rozpieszcza nas swoimi kolorami. Lasy niczym piękny złoty 

dywan zachwycają swoją urodą, a łąki z suszonymi trawami, spowite pajęczynami, z unoszącą się 

mgłą sprawiają, że mamy nostalgiczny nastrój - może więcej rozmyślamy, może wspominamy? Ten 

czas jest wyjątkowy również ze względu na wyjątkowe święta, które mają miejsce właśnie jesienią 

oraz imieniny Naszej Patronki JADWIGI, 15 października. Ale po kolei… 

 

Pierwszym świętem, o którym chciałam Wam napisać jest Święto Edukacji Narodowej, 

popularnie przez nas nazywane Dniem Nauczyciela, obchodzimy je 14 października. Zapewne nazwa 

używana przez nas wynika z faktu, iż  właśnie pod taką nazwą funkcjonowało ono przez pewien czas. 

Przypomnę, że zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 jako Dzień Nauczyciela, 10 lat później jego 

nazwa została zmieniona  na Dzień Edukacji Narodowej.  Święto to upamiętnia rocznicę powstania 

Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień 

ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.  

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z edukacją, jest 

okazją do nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób. Również w tym roku liczne grono 

naszych  nauczycieli zostało wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Jako ciekawostkę 

powiem Wam, że  Dzień Nauczyciela jest obchodzony w innych krajach w różnych terminach, na 

przykład:  w Albanii - 7 marca,  w Argentynie – 11 września, w Brazylii – 15 października, w Chinach – 

10 września, w Czechach - 28 marca, w Hiszpanii - 27 listopada, w  Indiach – 5 września, w  Malezji - 

16 maja, w Meksyku - 15 maja, w Rosji – 5 października, na Tajwanie – 28 września, w Turcji – 24 

listopada, na Ukrainie - pierwsza niedziela października Światowy Dzień Nauczyciela ( ang. World 

Teacher's Day) pod patronatem UNESCO obchodzony jest w dniu 5 października. Jest okazją 

 do podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich 

poziomach nauczania.  

                                                                            

Wyjątkowe święto obchodzimy również 1 listopada, jest nim Dzień Wszystkich Świętych, 

nazywane Świętem Zmarłych. Jak co roku, 1 listopada, składamy kwiaty i zapalamy znicze na grobach 

zmarłych. Pamiętamy nie tylko o bliskich zmarłych z naszych rodzin, ale też o opuszczonych mogiłach. 

Zwyczaj ten jest wyrazem naszej pamięci i szacunku. W dniu Wszystkich Świętych harcerze pełnią 

wartę przy pomniku poległych żołnierzy, a na cmentarzu odbywa się uroczysta procesja i modlitwa za 



 

 

zmarłych. Współcześnie popularne są Bale Wszystkich Świętych, na które dzieci przebierają się 

w ulubionych świętych, jedzą słodycze i słuchają opowieści o dawnych czasach. Również w Polsce, 

szczególnie w dużych miastach, ulicami paradują Korowody Świętych. W niektórych krajach Święto 

Zmarłych przypada w innym czasie, np. Holendrzy obchodzą je 4 maja jako „Dzień Upamiętnienia”,  

a Japończycy 13 jako „Święto Dusz” - zapalają na progu domu latarnie, zapraszając w ten sposób 

dusze bliskich zmarłych do odwiedzin. W prawosławnej Bułgarii święto jest ruchome i przypada 

 w pierwszą sobotę przed 8 listopada, odwiedza się wtedy groby zmarłych i zapala świece, dodatkowo 

na cmentarz przynosi się czereśnie, dlatego nazywane jest „Zaduszkami Czereśniowymi”. Niezależnie 

od kraju czy kultury Święto Zmarłych było i jest nadal dniem zadumy, a ludzie czczą pamięć tych, co 

odeszli.  

 

Informację o Narodowym Święcie Niepodległości, które obchodzimy 11 listopada, chcę rozpocząć 

wierszem Karola Wojtyły - naszego kochanego Papieża…  

„Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,  mówi mi o tym serce, jakby ukryta 

granica, która ze mnie przebiega ku innym,  aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż 

każdy z nas: z niej się wyłaniam ... gdy myślę Ojczyzna - by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, 

jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.” 

Niepodległość - sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. 11 listopada czcimy pamięć ludzi, 

którym zawdzięczamy istnienie naszej ukochanej Ojczyzny. Dzięki tym wspaniałym bohaterom sprzed 

stulecia udało się wyzwolić i odbudować kraj zrujnowany duchowo oraz gospodarczo po I wojnie 

światowej i 123 latach zaborów. Potrafili oni stworzyć podwaliny nowoczesnego państwa polskiego i 

warunki do jego rozwoju gospodarczego i kulturowego. Przy okazji tego święta nie sposób nie 

wspomnieć o autorze tego sukcesu, o Marszałku Piłsudskim, którego pomnik stoi i w naszym mieście 

przy  Alejach Wolności. Józef Klemens Piłsudski to postać w historii Polski Marszałek Polski, Naczelnik 

Państwa, wódz i polityk, dzięki którego działaniom nasza ojczyzna odzyskała wolność. 

Każde z tych świąt jest wyjątkowe i głęboko zakorzenione w naszej historii i tradycji!  

Pamiętajmy o nich! 

      Ania Barszcz, klasa 8A 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Witajcie, Moi Drodzy Przyjaciele   ! 

 

   Ponieważ znowu przyszło uczyć się nam  w naszych domach, z dala od szkoły i przyjaciół, 

postanowiłam zabrać Was na małą wycieczkę po różnych krajach i sprawdzić, jak są 

przyjmowani nowi uczniowie do szkół, jakie temu wydarzeniu towarzyszą tradycje i obyczaje. 

To zawsze jest szczególny dzień dla maluchów, które pójdą pierwszy raz do szkoły i  zaczynają 

być już prawie „dorosłymi” pierwszoklasistami. W Polsce ten szczególny dzień to 1 września. 

Z pewnością wszyscy pamiętacie te emocje( niepewność, czasem może strach), jakie 

towarzyszyły każdemu z nas przed pierwszym dniem szkoły. Trzymaliśmy swoich rodziców za 

ręce i z bijącym sercem maszerowaliśmy do naszej „Dwójki”. Teraz już jesteście 

zaprawionymi w bojach uczniami, tym bardziej zapraszam Was  do odbycia podróży. 

Najpierw lecimy za ocean, by sprawdzić, co słychać w Stanach Zjednoczonych. 

   W Stanach Zjednoczonych pierwszy dzień szkoły jest ważnym wydarzeniem. Organizowane 

są tak zwane orientation days lub open days , podczas których dzieci i rodzice mogą 

poznać wychowawcę i zasady panujące w klasie. Również dzieci mogą zapoznać się ze sobą 

i miejscem nauki. Tradycją związaną z tymi dniami jest to, że dzieci przygotowują również 

prezenty dla swoich nauczycieli. Rok szkolny w Stanach Zjednoczonych trwa około 9 miesięcy 

(od września do połowy czerwca). Dzień szkolny zaczyna się między 8 a 8.30. Lekcja trwa od 

50 do 55 minut, a tydzień szkolny 5 dni.  

   Teraz wracamy do Europy, sprawdzimy jakie zwyczaje są w zachodniej części naszego 

kontynentu,  

w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria i Szwajcaria. W tych krajach, by 

nieco umilić rozpoczęcie nauki w szkole,  dzieci dostają z tej okazji tzw. Schultüte, 

w niektórych regionach zwaną również Zuckertüte. To duży, bo o długości około 70 cm, rożek 

wypchany wszelkiego rodzaju słodyczami i przyborami szkolnymi. Niektóre dzieci mogą 

znaleźć w niej także drobne zabawki i inne upominki – wszystko zależy od pomysłowości 

rodziców. W sklepach są dostępne już gotowe rożki, ale nie brakuje takich, którzy wolą 

wykonać go własnoręcznie. Zdarza się, że dzieci same sobie robią taki rożek jeszcze 

w przedszkolu. Tradycją jest także zdjęcie z rożkiem i tornistrem. W Polsce ta tradycja jest 

znana głównie na Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, a Schultüte nazywa się „tytą”. Muszę się 

przyznać, że i ja dostałam taki rożek w pierwszej klasie na uroczystym ślubowaniu . 

   Kolejnym państwem na trasie naszej szkolnej wycieczki jest Rosja. W Rosji nowy rok 

szkolny rozpoczyna się, podobnie jak w Polsce, 1 września. Jest obchodzony jako Dzień 



 

 

Wiedzy. W tym dniu uczniowie przynoszą swoim nauczycielom kwiaty, a pierwszoklasiści 

mogą być pewni, że będą noszeni na plecach przez starszych kolegów. Towarzyszy temu 

mnóstwo hałasu, ponieważ do tradycji należy także dzwonienie dzwonkami. Bardzo fajna 

tradycja prawda? Może kiedyś i u nas tak będzie. 

   A teraz troszkę egzotyki, lecimy do dalekich, ale jakże kolorowych Indii i tajemniczej 

Japonii. Hurrrrraaaaa!  

  W Indiach pierwszy dzień szkoły zwany jest Dniem Przyjęcia lub Praveshanotsavam. 

Uczniowie są obsypywani prezentami. Dostają nowe plecaki, balony, cukierki i książki. 

Rozpoczęcie roku szkolnego przypada późną wiosną – wtedy rozpoczyna się w Indiach pora 

monsunowa, czyli deszczowa. Dlatego oprócz tradycyjnej wyprawki dzieci dostają również 

kolorowe parasole.            

 Z kolei w Japonii, tradycją jest robienie zdjęć przy wejściu do szkoły oraz organizowanie 

uroczystej akademii w szkolnej sali gimnastycznej. Podczas ceremonii zwanej nyugakushiki 

witani są nowi uczniowie i ich rodzice. Dzieci noszą specjalne mundurki szkolne (Gukuran dla 

chłopców i Sailorfuku dla dziewczynek). W pierwszym dniu szkoły także rodzice są 

odświętnie ubrani. Wszystkie mamy obowiązkowo pojawiają się w tradycyjnych kimonach. 

Ta ceremonia musi wyglądać przepięknie, uroczyście, mamy w kimonach i dzieciaki 

w identycznych mundurkach.  

     To już koniec naszej podróży dookoła świata, była bardzo ciekawa i kolorowa. Jak widzicie 

(obojętnie, jaki to zakątek świata) dzieci bardzo uroczyście witają się ze szkołą, towarzyszą im 

rodzice, prezenty i uśmiech.  

   A teraz trochę wspomnień… 

 Moja mama opowiadała mi, że do dziś pamięta pasowanie na ucznia takim wielkim 

ołówkiem (kredką) i te odświętne białe bawełniane rajstopki, białe kokardki w kucykach 

i tarcza z numerem szkoły przyszyta do białej bluzeczki.  A jak tam Wasze wspomnienia 

z pierwszego dnia szkoły? Może do mnie napiszecie?  

Zachęcam  

Ania Barszcz, klasa 8A 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Autor Zuzanna Baran kl. 4c 



 

 

 

O tych, którzy odeszli 

 

Jest jeden dzień w roku, ważny niesłychanie. 

O pierwszym listopada wielu ma takie zdanie. 

Nieważna jest data,  

Lecz Ci, co odeszli z tego dużego świata. 

1 listopada – w ten dzień jedyny modlimy się za członków Rodziny. 

Tych, którzy odeszli do innego świata, teraz, niedawno lub temu 

lata. 

W tym roku wyszło niespodziewanie, 

Że nie można na cmentarzu odmówić modlitwy  

„Wieczne odpoczywanie”. 

Napisałam więc taki tekst. 

Ofiaruje go każdej zmarłej osobie, 

A ogrzeje serce lepiej, niż najpiękniejszy znicz na grobie. 

Oliwia Rams, kl. IV C 

 

 



 

 

        Magiczny las     
  

             Każdy człowiek ma wzloty i upadki. To wszystko nie pozostaje bez wpływu na 

nasze życie, równocześnie kształtuje nasz charakter . A gdyby tak na chwilę problemy 

zniknęły, a nasze życie stało się idealne…? 

 

            Od wielu lat po świecie krążyła legenda, że istnieje magiczny las, dzięki któremu 

życie  staje się lepsze. Wystarczy zastosować się do wskazówek, a po wyjściu z lasu 

wszystko będzie inne. Historię tę usłyszał również wybitnie uzdolniony matematyk. 

Największe obliczenia były dla niego  „bułką z masłem”, jednak nie potrafił z nikim się 

zaprzyjaźnić. Uważał, iż nie może nawiązać znajomości z kimś, kto nie dorównuje mu 

umiejętnościami. Jednak z czasem zaczęła doskwierać mu samotność. Postanowił 

poszukać „bratniej duszy”, niestety, z powodu jego paskudnego charakteru, nikt nie był 

tym zainteresowany. Właśnie wtedy postanowił znaleźć magiczny las i dzięki niemu 

zawrzeć przyjaźnie. Szczęście człowieka było ogromne, gdyż z opisu wynikało, że las 

znajduje się w pobliżu domu. Zdeterminowany wyruszył na wyprawę. 

 

              Była piękna, złocista jesień. Naukowiec stanął przed ogromnym borem, przy 

sobie miał znalezione w starych książkach wskazówki, pomagające w  spełnianiu 

pragnień. Odetchnął z ulgą, gdy okazało się, że zadania są dziecinnie proste. Jak to 

powiedział: „ Zbiorę parę kolorowych listków, a ludzie będą sami do mnie przychodzić”.  

Jednak nie wiedział, jak bardzo się mylił. Faktycznie, do zadań należało zebranie 

wspaniałych darów jesieni, co dla człowieka nie było żadnym problemem. Szybko 

pozbierał siedemdziesiąt kasztanów oraz sto dwanaście dużych żołędzi. Następnie 

chwycił  w rękę ciemnoczerwone liście buku, tak jak było w instrukcji. Później napotkał 

na drodze sześć borowików  - je również uważał za przydatne. Jesienny las szumiał, małe 

rude wiewiórki chodziły po drzewach. Był to wspaniały widok, niestety bohater, 

pochłonięty swoim  zadaniem, nie zwracał na to uwagi.  Gdy zebrał już wszystkie 



 

 

jesienne dary, wypowiedział wiersz i czekał na przemianę. Nie poczuł różnicy, więc 

stwierdził, że po powrocie i spotkaniu z ludźmi spróbuje swoich sił. Nie zauważył nawet, 

że zapuścił się w głąb lasu. Gdy tak szedł, zaczął ponownie zastanawiać się, dlaczego 

ludzie odrzucali jego propozycję zawarcia znajomości. Mijały kolejne minuty, a człowiek 

szedł i myślał. W pewnym momencie aż sam nie mógł uwierzyć w to, co sobie 

uświadomił. Stanął i głośno powiedział: „ Ten las nic mi nie da. To ja powinienem się 

zmienić! Jak mogłem być takim egoistą?!”.  

 

 I zupełnie odmieniony wrócił do miasta jako najbardziej przyjazny, pomocny oraz miły 

człowiek. 

              Właśnie taki jest ten magiczny las, każdy kto chce, może go mieć - wystarczy tylko 

chcieć….. 

Kinga Rola, klasa 8A 

                                                                       

 

 

 

 

Kto czyta, nie błądzi ….                               

 

                         Dzisiaj przychodzę do Was z książką, którą z pewnością już znacie. 

A być może nie? Któż wie, jak kręte są ścieżki Waszego życia?  

 

                         Niesamowity świat, pełen magii i tajemnic. Wiekowy gmach 

szkoły wypełniony dziwnymi i często równie wiekowymi mieszkańcami. Pająki 



 

 

wielkości auta o słodkich imionach. To właśnie jest świat Harry'ego Potter'a – 

z pewnością znany Wam z filmów. Ja pragnę zachęcić Was dzisiaj jednak do 

sięgnięcia po książkę. "Harry Potter i Kamień filozoficzny" to pierwszy tom 

sławetnej serii, która przyniosła J.K.Rowling status miliarderki – jako pierwszej 

pisarce(pisarzowi) w historii. 

                     Książka opowiada o jedenastoletnim chłopcu, który po śmierci 

swoich rodziców zamieszkał u wujostwa, w domu przy Prive Drive 4.  

Pewnego dnia poznaje on szokującą prawdę, a brzmi ona: „Harry! Jesteś 

czarodziejem!” Od tamtej pory główny bohater rozpoczyna naukę w Hogwarcie – 

szkole magii, która w Wielkiej Brytanii, a być może na całym świecie, nie ma 

sobie równych. Nie ma ona też sobie równych w ilości tajemnic. Z tego też 

powodu, nasz świeżo wybrany przez gadający kapelusz mag(a raczej czarodziej), 

przeżywa w niej niezapomniane (i niebezpieczne) przygody, poznaje prawdziwych 

przyjaciół i bierze udział w zabierających dech w piersiach bataliach między 

dobrem a złem. 

                     Każdą ze stron tej opowieści czyta się naprawdę dobrze. Styl jest 

lekki, a sama akcja sprawia, że chcę się tylko czytać. Odnajdziecie tu wiele scen 

i postaci, których próżno szukać w ekranizacji, pełno momentów, które trzymają 

w napięciu oraz tajemnic, które odkrywamy razem z Harrym. Świat 

przedstawiony przez autorkę aż kusi, aby dać się mu pochłonąć... 

                     Książka ta jest idealna zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Mimo że 

każdy posiada o niej różne zdanie, to jest to przykład świetnej literatury, który 

przetarł drogę późniejszym naśladowcom i przyczynił się do rozwoju czytelnictwa. 

                 ,Harry Potter i Kamień Filozoficzny'' to niewątpliwie  

ta książka, po którą warto sięgnąć, a przynajmniej powinien to zrobić każdy, kto 

kocha powieści fantastyczne. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, Drogi Czytelniku, to 

całkiem dobra pora, aby dać jej szanse i zagłębić się  

w niesamowity świat różdżek, magii i eliksirów. Gwarantuje Ci miło spędzony 

czas i cudowną przygodę.                                                                                                                                                                                

 

        Ania Baran, klasa 8A 

 

 

 

 

 



 

 

W naszym kąciku z przepisami zamieszczamy łatwy sposób na przysmak 

do herbaty na jesienne wieczory                                                            

Cytrynki do herbaty 

                                                                                                Składniki :  

 6  cytryn 
 20 goździków 
 500 ml wody 

 4 szklanki cukru 
Dodatkowo: 

 4 słoiczki po 300 ml 

Przygotowanie  

 Wszystkie cytryny należy sparzyć gorącą wodą. 

 Trzy cytryny obieramy ze skórki (unikając białej części), oddzielamy samą skórkę. 

 Wkładamy do garnuszka razem z goździkami i zalewamy wrzątkiem. 

 Dodajemy cztery szklanki cukru i doprowadzamy do wrzenia. 

 Z trzech cytryn wyciskamy sok, następnie dodajemy go do zagotowanego syropu 
cukrowego. 

 Gotujemy jeszcze przez trzydzieści - czterdzieści minut aż część płynu odparuje. 

 Słoiki wyparzamy, pozostałe trzy cytryny kroimy w plasterki i wkładamy 

do słoiczków. 

 Zalewamy gorącym syropem, mocno zakręcamy i stawiamy na zakrętce na całą noc. 

Gotowy syrop cytrynowy świetnie smakuje z herbatką w jesienne, zimne 
wieczory. 

Smacznego ! 

 

  

 

 

 



 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowałem kilka żartów 

 o nauczycielach i uczniach                                       

                                              

 

Żarty o nauczycielach 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik:  
- Małgosiu, co to za wzór? 
 - To jest... No, mam to na końcu języka...  
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 
 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:  

- Jasiu, podaj, proszę, dwa zaimki. 

 - Kto? Ja?! 

 - Brawo Jasiu, piątka! 

 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. 

 Ta nazajutrz dzwoni do męża:  

- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, 

liczba mnoga! 

 

Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta: 

 - Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach"?  

Zgłasza się Jasio:   

 - Kłamstwem, proszę pani. 



 

 

Żarty o uczniach 

 

Jaką ocenę otrzymasz ze sprawdzianu? 

 Sprawdzian: ♦Uczysz się na 5 ♦Umiesz na 4 ♦Piszesz na 3 

♦Spodziewasz się 2 ♦Dostajesz 1 

 

Koniec roku szkolnego. Jasiu przychodzi do domu po rozdaniu 

świadectw i mówi:                                                                                           

-Tato, dobra wiadomość. 

- Jaka? 

- Szkoła przedłużyła ze mną kontrakt na 6 klasę. 

 

Jaś chwali się mamie:  

- Dzisiaj w szkole jako jedyny się zgłosiłem. 

-A o co pani pytała?  

- Kto nie odrobił pracy domowej. 

 

Krzysztof Słaby, klasa 8A 

 

 

 

 

 

 



 

 

UWAGA KONKURS -zgadnij, kto to ? 

 

Nasza pani jest kochana, ciągle w książkach zaczytana, 

Nie są obcy jej poeci, o nich uczy i dzień zleci, 

Wiersz Słowackiego czy Tuwim dzięki Niej to nie nowina, 

Więc pękają wiedzy mury gdy sięgamy do lektury. 

Miło płynie nam na lekcji czas, kiedy ta pani uczy nas. 

 

 

 

Na pierwszą osobę, która udzieli prawidłowej odpowiedzi  

na adres: anatomia2@sp2ns.pl czeka nagroda- 

niespodzianka ! 

 

 

  

 

mailto:anatomia2@sp2ns.pl


 

 

Witam Was,  Drodzy Czytelnicy! 

  Jak wiecie większość osób, które tworzą naszą gazetkę 

szkolną, to ósmoklasiści – niebawem opuszczą mury „Dwójki”. 

Za rok będą potrzebni kolejni redaktorzy do naszej gazetki. 

Jeżeli masz „lekkie pióro”, pisanie nie sprawia Ci problemu, 

tylko przyjemność, to właśnie Ciebie szukamy.  Nasza gazetka 

to różnorodność gatunków dziennikarskich - artykuły, 

reportaże, wywiady, jest także miejsce na opowiadania, 

przepisy, krzyżówki czy dowcipy. Dołącz do redakcji -czekamy 

właśnie Ciebie!  

Jeśli jesteś chętna/y, zgłoś się do pani Agnieszki Markiewicz 

(agnieszka.markiewicz@sp2ns.pl) 

Pamiętajcie, że jesteśmy uczniami naszej szkoły i wspólnie 

możemy pisać historię. Serdecznie Was zachęcam   

Krzysztof Słaby, klas 8A 

 


