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NASZE WSPOMNIENIA Z WAKACJI 

 

Tegoroczne wakacje były dla mnie bardzo ciekawe i interesujące, ponieważ zwiedziłem 

wiele miejsc, które wzbudziły we mnie ogromne zainteresowanie i zachwyt. 

   Na początku pojechałem do babci na wieś, gdzie spędziłem większą część wakacji. 

Zażywałem tam świeżego powietrza i pięknych krajobrazów, których jest tam mnóstwo, 

bo wioska położona jest w Beskidach. Otaczają ją liczne wzgórki i pagórki, na których 

rosną rozległe lasy. Można też podziwiać panoramę Tatr, gdy wyjdzie się na którąś z 

górek.  

  Gdy wróciłem od babci zaraz kolejnego dnia pojechałem z rodzicami na Dolny Śląsk, 

gdzie byłem dwa tygodnie. Główną atrakcją było zwiedzanie zamków, które znajdują się  

na całym Dolnym Śląsku. Byliśmy między innymi na Zamku Książ w Wałbrzychu. 

Zamek  jest piękny i ogromny. Stoi na wzgórzu, z którego rozciąga się widok na okolicę i 

miasto Wałbrzych. W pamięci zapadł mi też Zamek Bolków, położony na Zamkowym 

Wzgórzu. Z jednej jego strony znajduje się strome urwisko, a z drugiej łagodne zbocze z 

miastem. Najpiękniej wyglądał oświetlony nocnym blaskiem księżyca. 

 

  Z Dolnego Śląska przywiozłem wiele pamiątek i oczywiście wspaniałe wspomnienia z 

pobytu w każdym z pięknych miast i położonych tam zamków. 

 

  Te wakacje oceniam na jedne z bardzo udanych, ponieważ niemal codziennie 

poznawałem nowe miejsca i nowych ludzi, co sprawiło, że nie miałem czasu na nudy. 
 

 

D.C. 
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LISTOPADOWE ŚWIĘTA 

1 IX 

Dzień Wszystkich Świętych to święto na cześć świętych obchodzone 1 
listopada. Po Dniu Wszystkich Świętych, czyli 2 listopada przypada tzw. Dzień Zaduszny 
(zwany dniem zmarłych). W tym dniu bliscy osób zmarłych sprzątają i dekorują 
ich groby. Chodzi się też na groby, aby pomodlić się za zmarłych i zapalić im znicz. 

Zwyczaje związane z Dniem Wszystkich Świętych: 

• W krajach katolickich zwyczajowo w Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy 
rodzinne groby czcząc zmarłych. Jest to dzień zadumy związany ze 
wspominaniem zmarłych. 

• W kościele prawosławnym takim dniem jest Niedziela Wielkanocna. 

• W krajach anglosaskich, natomiast, odpowiednikiem Dnia Wszystkich Świętych 
jest Halloween. 

W większości religii ze świętem zmarłych związany jest ogień, który jest symbolem 
pamięci, wdzięczności, modlitwy. Z tradycji pogańskiej ma on także na celu oświetlanie 
drogi zmarłym, spalenie ich grzechów i odpędzenie demonów. 

W Dzień Zaduszny tradycją jest chodzenie na groby bliskich, palenie zniczy, modlitwy i 
odprawianie mszy w intencji zmarłych. Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze w 
niektórych regionach zwyczaj karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu z 
zaświatów na ziemię. W tym celu zostawiano na stole chleb z masłem lub cały obiad. 
Specjalnie wypiekanym chlebem dzielono się także z żebrakami modlącymi się za dusze 
zmarłych (stąd nazwa 'Dziady'). Do obrzędów zadusznych należy także specjalna msza 
odprawiana w tym dniu zwana wypominkami.  
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11 IX 

11 listopada w naszym kraju przypada Święto Niepodległości. Polska odzyskała 
niepodległość w roku 1918, po 123 latach zaborów. Święto Niepodległości i obchody 
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero w 1937 
roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 do 1989 
roku w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było zakazane. 
Dopiero w 1989 roku, ustawą Sejmu z dnia 15 lutego, przywrócono obchody tego święta. 
Od 1989 roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym, a dzień 
11 listopada jest dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest w całym kraju, lecz 
najważniejsze obchody odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego pod 
Grobem Nieznanego Żołnierza. 
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30 IX 

 

W nocy z 29 na 30 listopada obchodzimy ANDRZEJKI. Jest to wieczór wróżb i 
magicznych sztuczek, który w Polsce obchodzimy bardzo hucznie. Zazwyczaj organizuje 
się różnego rodzaju imprezy i zabawy, na których urządza się wróżby.  

Zabawy andrzejkowe: 

1. Obieranie jabłek 

Dla każdego uczestnika zabawy obiera się jabłko o podobnych rozmiarach. Należy 
rzucić za głowę obierzynę, a z kształtu, w jaki się ułoży, odczytać pierwszą literę 
imienia przyszłego męża lub żony. 

2. Wyścig butów 

Uczestnicy zabawy ustawiają buty jeden za drugim w kierunku drzwi. Należy to 
zrobić możliwą najkrótszą drogą. Czyj but pierwszy dojdzie do drzwi, ta osoba 
pierwsza opuści stan panieński czy kawalerski. 

3. Przekłute serce 

Należy przygotować dwa serduszka wycięte z czerwonego kartonu. Na jednym 
wypisujemy imiona dziewcząt, a na drugim imiona chłopców. Uczestnicy 
przekłuwają serce igłą – imię, na które trafią, należy do przyszłego męża czy żony. 
Jeśli igła przekłuje puste miejsce, na małżeństwo trzeba jeszcze poczekać. 

4. Przelewnie wosku 

Nalewamy wody do miski. Ostrożnie podgrzewamy garnuszek z woskiem, aż będzie 
płynny. Przelewamy rozgrzany wosk przez dziurkę od klucza tak, by wlewał się on 
do wody. Zapalamy świecę (lampkę) i gasimy światło. Wyjmujemy zastygły wosk z 
wody i przystawiamy go w pobliże źródła światła tak, by jego cień ukazał się na 
ścianie i odkrył co przyniesie nam los. 

5. Igły w wodzie 

Do miski z wodą wrzuca się 2 igły – jeśli się spotkają, to oznacza szczęśliwą miłość. 

Przysłowia andrzejkowe 

Na noc św. Andrzeja dziewkom z wróżb nadzieja, 

Noc Andrzeja świętego przyniesie nam narzeczonego, 

Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze, 

Na Świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja, 

Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście, 
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Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja, 

W wigilią Jędrzeja świętego – ujrzy oblubieńca swego, 

Święty Jedrzej adwent przytwierdzi, 

Której but na progu stanie - pierwsza panna na wydanie, 

Na święty Jędrzej szukają baby przędzy, 

Gdy Andrzej się zjawi, to i zimę postawi, 

Miękko na Andrzeja, to niedobra nadzieja, 

Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima, 

Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w grudniu drogi bez błota, 

Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży, 

Gdy Andrzej zwiąże ziemię łyczkiem, to Katarzyna rzemyczkiem, 

Kiedy na Andrzeja poleje, poprószy, cały rok nie w porę moczy, suszy, 

Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja. 

J.D. 
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SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 

 

 



ANATOMIA DWÓJKI 

W naszej szkole od 2016 roku realizujemy ogólnopolski  
program zdrowotny. Za podejmowane działania 
otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat  

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE 
To taka szkoła, w której pracownicy i uczniowie we 
współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną – 
tworzy wspólnie warunki sprzyjające zdrowiu i dobremu 
samopoczuciu oraz uczy, jak lepiej dbać o zdrowie własne i 
innych.  

Szkoła  jest to ważne dla zdrowia miejsce, w którym żyje, 
uczy się i pracuje przez wiele lat społeczność szkolna – 

uczniowie i pracownicy. 

 

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie 

 

Niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:  

 

– działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl 
życia był prozdrowotny, 

– działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające 
zdrowiu środowisko . 

�  

Szkoła Promująca Zdrowie podejmuje działania , które 
mają  na celu ochronę  i poprawę  zdrowia wszystkich 
członków społeczności szkolnej.  
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Środowisko szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu 
uczniów i pracowników – są to  dobre relacje i współpraca 
między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i 
rodzicami,  

 

�  

– środowisko to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, 
budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, organizację 
zajęć, posiłków� 

 Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i motywowanie i 
do podejmowania działań dla zdrowia. 
 

                                             Zespół Szkoły Promującej Zdrowie 

                                                        Koordynator   - Maria Rams 

 

�  
 

 

W ramach programu  Szkoła Promująca 

Zdrowie , 

uczniowie  klas 4-8  na  godzinach  wychowawczych   i 

plastyce  wykonywali plakaty  o tematyce zdrowotnej  

<<<<<Tematyka prac była zróżnicowana . 

Uczniowie w klasach najpierw dobierali się w grupy, 

poszerzali wiedzę zdrowotną związaną  z podanym 

zadaniem, gromadzili materiały i niezbędne pomoce, 

dyskutowali, uzgadniali zadania, aby wreszcie  

zrealizować projekt zdrowotny. <<<<< 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

OTO TEMATYKA PRAC KTÓRĄ REALIZOWAŁY 

POSZCZEGÓLNE KLASY 
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Klasa 4a, 4b- plakaty o tematyce -,, Dbam o zdrowie” 

 

Klasa 5A, 5B  plakaty -Produkty mleczne w diecie  

Klasa 5c, 6a  plakaty -W białej krainie- ostrożnie z cukrem i 

solą  

Klasa 6b, 7a - Piramida zdrowego żywienia – plakaty  

Klasa 7b , 7c– plakaty- Warzywa i owoce ,np. ich znaczenie w 

diecie , 

 co kryje się w   ich barwach 

klasa 8a – plakaty promujące zdrowy styl życia 

klasa 8b – plakaty na temat ,,Ruch i jego znaczenie”  

Klasa 8c,8d- plakaty -Woda i jej znaczenie dla  organizmu 

człowieka                          

                 Zespół Szkoły Promującej Zdrowie  

-koordynator  Maria Rams 
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EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO  JEDZENIA I 

GOTOWANIA 

W ten dzień wpisują się działania programu edukacyjnego Śniadanie 
Daje Moc, do którego nasza szkoła przystępuje od wielu lat. 

W ten sposób nasi uczniowie uczą się o 12 zasadach zdrowego odżywiania, 
które opracował Instytut Matki i Dziecka oraz o bardzo ważnej roli 
śniadania, które daje siłę do nauki i zabawy. Śniadanie ma bowiem 
ogromny wpływ na samopoczucie w ciągu dnia oraz na metabolizm dzieci. 
Odpowiednie produkty wspomagają pamięć i koncentrację oraz odżywiają 
mózg dziecka. Celem programu jest więc zwiększanie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz edukacja 
najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie 
prawidłowego żywienia dzieci.  

W listopadzie  w naszej szkole uczniowie z klas 0 – III przygotowali i zjedli 
pożywne śniadania. Oprócz tego w klasach były organizowane zabawy, 
konkursy i prace plastyczne związane ze zdrowym odżywianiem. Działo się! 
Jedno jest pewne – było pysznie, zdrowo, kolorowo i radośnie! 
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KĄCIK LITERACKI 

 

Jesień 

 Każda jesień niesie za sobą chłodniejsze poranki i ścieżki wyłożone dywanami z 
liści. Na niektórych drzewach dojrzewają dary jesieni – kasztany i jarzębina. 
Chciałabym zaprosić Was do poznania nowych przygód Julki i Marcina.  

Julka i Marcin to najlepsi przyjaciele od piaskownicy. Razem stawiali pierwsze 
kroki i cieszyli się z pierwszych momentów w szkole. Wspólnie przeżywali dobre, jak i 
złe chwile w ich życiu. Obecnie chodzą do klasy VI i razem z innymi znajomymi 
odkrywają tajemnice świata. Julka jest niską, blondwłosą dziewczynką, kochającą 
przyrodę i sztukę. Natomiast Marcin ma ciemne, kręcone włosy i jest średniego 
wzrostu. Interesuje się sportem i fotografią. 

A zatem… 

Julka z niecierpliwością wyczekuje lekcji wychowawczej. Czeka, aż tylko 
zadzwoni dzwonek i nauczycielka wpuści ich do Sali. W tym samym czasie, gdy Julka 
próbuje zabić dłużący się czas rozmową z koleżanką Madzią, Marcin biega po całej 
szkole grając z kolegami w berka. Wreszcie zadzwonił wyczekiwany przez Julkę 
dzwonek, a chwilę później przyszłą pani i zaprosiła klasę do sali. 

- Dzień dobry! – przywitała się z uczniami, gdy już zajęli miejsca. 

- Dzieeeń dooobryyy! – odpowiedzieli chórem uczniowie. 

- Z racji tego, iż dzisiaj jest 23 września – czyli pierwszy dzień jesieni  - 
porozmawiamy sobie o darach, jakie jesień nam podarowuje każdego roku. Później 
przejdziemy się do parku w poszukiwaniu niektórych z jej darów – oznajmiła klasie 
pani Laura, ich wychowawczyni. – Dobrze, to ma ktoś jakieś pomysły, co zmienia się 
w przyrodzie, gdy przychodzi jesień? – pani zadała dość proste pytanie. Kasia 
podniosła rękę, a pani skinęła głową na znak, że Kasia może mówić. 

 - Na pewno zmieniają się kolory liści, które potem opadają na ziemię. – podała 
odpowiedź Kasia. W jej ślady poszła Julka podając swój pomysł: 

 - Na drzewach można zauważyć kasztany i żołędzie. – dodała. 

 - Dobrze. Zostało nam 30 minut, więc zejdziemy teraz do szatni i wyjdziemy na 
chwilę do parku. – powiedziała pani. 

Po tych słowach uczniowie zaczęli powoli schodzić do szatni. Gdy wszyscy byli 
już gotowi do wyjścia, po szybkim sprawdzeniu obecności ruszyli za panią do parku. 
Zaraz przy wejściu do niego zauważyli skaczącą wiewiórkę. Marcin zawzięcie 
dyskutował z Julką, jak fajnie byłoby by c wiewiórką. Tak sobie skakać po drzewach. 
Do Julki jednak nie przemawiało jedzenie żołędzi. 

Pani zatrzymała się na środku alejki, po której prawej stronie rósł kasztanowiec, a po 
lewej dąb. Pani stwierdziła, że to idealne miejsce do pozbierania darów jesieni. 

- Rozdam Wam teraz siateczki, do których będziecie mogli zbierać kasztany, 
żołędzie i liście. – oznajmiła pani. 

Dzieci zaraz po otrzymaniu siateczek ruszyły do zbierania z ziemi kasztanów i żołędzi, 
a niektórzy skakali żeby zebrać z drzew ładne liście. Po pięciu minutach, gdy siatki 
były już pełne, pani Laura zwołała klasę i wszyscy ruszyli do szkoły. Gdy dotarli do 
klasy, dzieci spakowały swoje skarby do plecaków, pożegnały się z panią i równo z 
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dzwonkiem wyszły z klasy. Julka razem z Marcinem czekała na swoich rodziców przed 
szkołą. 

- To była cudowna lekcja – westchnęła Julka… 

 

Natalia Witek, klasa VII A 
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DYNIA – KRÓLOWA JESIENI 

 
 

Dynia ma wiele wartości odżywczych, jest bogata w witaminy i minerały, zwłaszcza 

niezbędny mężczyznom cynk, a przy tym ma niewiele kalorii. Świeże pestki dyni 

pomagają pozbyć się owsików, tasiemca i innych pasożytów. Sprawdź, jakie jeszcze 

właściwości lecznicze ma dynia i wypróbuj przepisy na potrawy z dyni. 

 

Dynia to sezonowe warzywo, które w dużej mierze kojarzy nam się z 

Halloween. Odmian dyni jest bardzo dużo, ale każda dynia ma wartości 

odżywcze. Właśnie te wartości odżywcze dyni docenili już meksykańscy 

Indianie. Dynia znalazła zastosowanie zarówno w meksykańskiej 

medycynie naturalnej, jak i kuchni (przepisy na przetwory z dyni są 

przekazywane z pokolenia na pokolenie). 

Pierwsze ciasto dyniowe zostało przyrządzone przez jednych z 

pierwszych osadników w Ameryce, a była nim wydrążona dynia 

wypełniona miodem, mlekiem i przyprawami, a następnie upieczona. 

Obecnie dynie uprawiane są przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. 

Za "dyniową stolicę świata" uważa się Motron w stanie Illinois. W 

USA dyni używa się nie tylko w kuchni. Jest też ona symbolem 

Halloween, które narodziło się w tym kraju. Jednak z tych 

przeznaczonych na "strachy" w Halloween niekoniecznie da się 

przyrządzić smaczne potrawy, dynie dzielą się bowiem na dwie główne 

kategorie - jadalne i ozdobne. Nie wszystkie są pomarańczowe - istnieją 

odmiany białe, niebieskawe, a nawet czerwona europejska. 
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 Dynia ma wiele gatunków, a każdy z nich nadaje się 

do czegoś innego. Podstawowymi gatunkami używanymi przez nas w kuchni będą 

oczywiście dynia piżmowa i dynia olbrzymia. A każdy z tych gatunków ma liczne 

odmiany. 
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 KĄCIK KULINARNY 

KOTLETY  Z DYNI 

  

 
 

 

 

WSKAZÓWKI 

* puree z dyni: dynię pokroić na kilka kawałków razem ze skorupą. Wyjąć pestki. Kawałki dyni ułożyć na 

blasze do pieczenia, włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i piec do miękkości, przez około 45 - 

50 minut. Łyżką wybrać miąższ ze skorupy i zmiksować go na puree. Można też dynię obrać, usunąć pestki i 

pokroić w kostkę, piec w naczyniu żaroodpornym przez ok. 40 minut.  

  

 

 

 

 

SKŁADNIKI 

 OK. 6 SZTUK 

-1 szklanka puree z dyni* 

-1 jajko 

-szczypta gałki muszkatołowej 

-1 łyżka drobno posiekanej natki 

pietruszki 

-kilka łyżek bułki tartej + do 

obtoczenia 

-olej roślinny lub masło klarowane do 

smażenia 

PRZYGOTOWANIE 

Wymieszać puree z dyni, jajko, gałkę i 

natkę pietruszki. Doprawić solą oraz 

pieprzem. 

Dodać tyle bułki tartej, aby można było 

uformować kotleciki (ilość dodanej bułki 

tartej zależy od wilgotności puree z 

dyni, im mniej bułki tartej tym 

delikatniejsze racuchy). 

Obtoczyć w bułce tartej i smażyć na 

oleju lub maśle klarowanym na 

kilkumilimetrowej warstwie, aż się 

zrumienią, przez około 3 - 4 minuty z 

każdej strony. 
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KREM Z DYNI 

SKŁADNIKI: 

1 mała dynia HOKKAIDO ( do 1 kg )  

2 ziemniaki  

2 marchewki 

1 litr bulionu ( wcześniej ugotowanego ewentualnie z kostki rosołowej) 

1 mała cebula  

Sok z połowy cytryny 

½ łyżeczki zmielonego imbiru w proszku ( lub świeżego, tylko to już do smaku bo imbir jest intensywny) 

Sól , pieprz  

Ok.. 100ml słodkiej śmietany 30-36%  

  

 

PRZYGOTOWANIE: 

1.Dynię umyć, przekroić na pół, oczyścić z pestek i włókien. Następnie pokroić w kostkę razem ze skórką. 

2.Ziemniaki i marchewki umyć, obrać i pokroić w kostkę. 

3.Cebulę obrać i pokroić w kostkę. 

4.Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do garnka. Zalać bulionem i zagotować. Następnie 

zmniejszyć moc palnika i gotować pod przykryciem (zostawiając małą szczelinę), aż do miękkości 

warzyw. 

5.Zupę zmiksować np. blenderem na krem. 

6.Doprawić sokiem z cytryny, imbirem, solą, pieprzem, gałką muszkatołową i szczyptą cukru. 

7.Dodać śmietanę. (Można ją dodać podczas miksowania lub dolać do zupy rozlanej na talerzach). 

 

Jolanta Bielak, klasa VII A 
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 KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH 
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UWAGA KONKURS!!! 

ZGADNIK KTO TO? 

 

W kostiumach chodzi po scenie wielkiej  

Uwielbia wierszyki oraz piosenki 

Często inne imię przybiera, gdyż tego wymaga od niego rola  

W teatrze, serialu oraz filmach, spotkać go możesz  

Wiesz już kto to??? 

 

Na rozwiązanie zagadki czekamy do 12 grudnia!!! Odpowiedzi prosimy nadsyłać na 
adres anatomia2@sp2ns.pl 

 

 

 
ZAPRASZAMY DO TWORZENIA NASZEJ 
ANATOMII DWÓJKI! 

Droga Koleżanko! Drogi Kolego! 

 

Żeby nasza szkolna gazetka rozwijała się i zainteresowała szersze grono uczniów 
zapraszamy chętnych żaczków do współpracy przy jej tworzeniu!!! 

Będzie nam bardzo miło poszerzyć grono Dwójkowej Rodzinki ☺ 

 

Swoje prace można nadsyłać do opiekuna naszej gazetki Pani Katarzyny Szewczyk 

na adres: katarzyna.szewczyk@sp2ns.pl 

 

 

Pozdrawiamy i zapraszamy ☺ 

Redakcja „Anatomii Dwójki” 

mailto:anatomia2@sp2ns.pl
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