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Od Redakcji

Dzień Nauczyciela,
inaczej Dzień
Edukacji
Narodowej,
tradycyjnie jak co
roku, przypadnie 14
października. Choć
wiele osób, a
szczególnie
uczniów doskonale
zna to święto, to
jednak nie wszyscy
zdają sobie sprawę

z tego, skąd się
wzięło i jaka jest
jego historia. 
Dzień Nauczyciela
upamiętnia
rocznicę powstania
Komisji Edukacji
Narodowej, która
została utworzona
z inicjatywy króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego i
zrealizowana

przez Sejm
Rozbiorowy w dniu
14 października
1773 roku. 
Dzień Edukacji
Narodowej
obchodzi
większość państw
na świecie.  

Za co lubicie
jesień? Może za
rześkie poranki,
pachnące
spadającymi liśćmi?
A może za nasze
wspólne święto,
Dzień Edukacji
Narodowej?
Zobaczcie dlaczego
w Polsce
obchodzimy je
właśnie

14 października. A
czy wiecie jak jest
w innych krajach na
świecie?
Odpowiedź na
następnych
stronach... 
Życzymy miłej
lektury :)
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Piękna nasza Polska cała...

Góry Stołowe tunele

jesień

Na Dolnym Śląsku, na południowym zachodzie kraju
znajdują się zadziwiające Góry Stołowe. Jest to
najczęściej odwiedzane pasmo Sudetów, z bardzo
ciekawymi formami skalnymi. Platforma widokowa na
Szczelińcu Wielkim to miejsce skąd rozciąga się
naprawdę wspaniały widok. A co powiecie na
przechadzkę na Fotel Pradziada, odwiedzenie
labiryntu Błędnych Skał czy podziwianie niezwykłych
Skalnych Grzybów? Ekscytującą jazdę Drogą Stu
Zakrętów czy zwiedzenie Kaplicy Czaszek w Kudowie
Zdroju? Tak, tak …Góry Stołowe to jedno z
najpiękniejszych miejsc w Polsce. I w dodatku całkiem
tu niedaleko od Gliwic ;)
Więcej na ten temat znajdziecie w kolekcji "Nasza
Polska" w bibliotece

Wzmacniamy naszą
odporność

To, co
najważniejsze
jesienią, to
wzmacnianie
odporności, tak,
aby nie miały do
nas dostępu
żadne wirusy i
bakterie.
Co robić, aby
nasza
odporność była
wysoka? To
bardzo proste:
Po pierwsze -
zdrowe
odżywianie.
Zgodnie z
Piramidą
Zdrowego
Żywienia
powinniśmy
spożywać 5
porcji warzyw i
owoców
dziennie.

To naprawdę
niedużo, ale
niektórzy nawet
tyle nie zjadają!
A przecież
jesień to czas
obfitości w
smaczne i
zdrowe
produkty.
Po drugie -
trzeba się
porządnie
wysypiać! Nie
"wpuszczać" do
sypialni
żadnych
urządzeń z
ekranem
emitującym
niebieskie
światło, o graniu
do późnej nocy
nie
wspominając!
I po trzecie

– aktywność na
świeżym
powietrzu. Złota
polska jesień to
wspaniały czas
na spacery,
jazdę na
rowerze czy
rolkach. A co
najważniejsze
można się
wtedy spotkać z
rówieśnikami,
bo nic tak
dobrze nie
działa na nasze
samopoczucie
jak dobre relacje
z innymi. I to
jest właśnie
wzmacnianie
odporności!

pixabay

internet
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Z serii: Od Czytelników

Szkolny dowcip, 
szkolne żarty ;P

Ogłoszenia

Pani od Biologii pyta Jasia:
-Wymień mi pięć zwierząt mieszkających w Afryce!
Na to Kazio:
-Dwie małpy i trzy słonie.

Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy:
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z
adnotacją ojca:
- To pestka! Gdyby pan słyszał jej matkę!...

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...

flickr.com

Od 5 października będzie można
głosować w plebiscycie na
Nauczyciela Roku :)

nad głosowaniem będą czuwać
łącznicy biblioteczni

NADAL SZUKAMY
CHĘTNYCH DO

Witajcie. Dzisiaj publikujemy wiersz jednego z
Waszych kolegów. Napisał go Filip Masyk z klasy 8a

Znowu na spacer idę wieczorem,
Chociaż rutyna jest moim potworem.
Znowu te same buty wkładam,
Które zawsze na podróże zakładam.
W których tyle razy po błocie chodziłem,
W których tyle razy na polanach leżałem.
Tyle miejsc, tyle rzeczy widziały,
Tyle słów, tyle dźwięków słyszały.
Jasne, nie są idealne, ani nowe,
Tu i tam widać, że są trochę zniszczone.
Inne buty mogą być nawet ze złota,
Lecz to te są moje, bo wiedzą jaka jest moja historia.

Fredrick Rubensson
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