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"Czerwienią liści nas otula,
babiego lata złotą smugą..."
Nie przegapcie jesieni!
Jesień często kojarzy się ze smutkiem,
tęsknotą za odchodzącym latem i złym
nastrojem. Tymczasem jesień może
być piękna! Tylko wtedy drzewa mają
tak fantazyjne kolory, poranki witają
nas różową poświatą wschodzącego
słońca, lasy oferują grzyby, a wieczory
mogą być ciepłe i ciekawe, choć
spędzane w domowym zaciszu.
Wszystko zależy od Twojego
nastawienia. Jeśli zobaczysz piękno w
jesieni, jesień będzie...PIĘKNA!
Rozejrzyj się, spójrz, jak wszystko
zmienia barwy, nie daj się jesiennej
chandrze.
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Dzień Edukacji Narodowej
Amelia i Zuzia
Dzień Edukacji Narodowej, zwany potocznie Dniem
Nauczyciela to coroczne święto obchodzone 14
października. Zostało ono ustanowione 27 kwietnia
1972 roku. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, która została utworzona z
inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14
października 1773 roku.
Tego dnia w szkołach nie ma zajęć edukacyjnych.
Uczniowie nie przygotowują się do lekcji, nie piszą
sprawdzianów, nie odrabiają prac domowych. A
nauczyciele nie muszą sprawdzać ich wiedzy, dzięki
czemu mają czas dla siebie. Podziękujmy im tego
dnia za trud i wysiłek, który wkładają w swoją pracę.

Drodzy Nauczyciele!
Serdecznie Wam DZIĘKUJEMY, za trud i wysiłek,
który przez cały rok wkładacie w kształcenie nas i
robienie wszystkiego, co tylko możliwe, abyśmy
wyrośli na dobrych ludzi. Za to, że macie siłę
codziennie przychodzić do pracy i przekazywać nam
wiedzę, kształcić umiejętności, wychowywać nas i
opiekować się nami.
Dziękujemy!!!

Twórczość uczniów
Drodzy Nauczyciele, z okazji Waszego święta
przesyłamy Wam odrobinę humoru. Być może
spotkała was już kiedyś taka niespodzianka przy
sprawdzaniu prac uczniów. Niektórzy mają bardzo
duże poczucie humoru i są bardzo twórczy, co
ukazują w swoich zeszytach, czy też podczas testów.
Nauczyciele, sprawdzając tak pomysłową pracę
uczniów, mogą się pośmiać, a czasami nawet...
popłakać...
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Jan Paweł II - patron naszej szkoły
Nk
Dzień Papieski, to święto obchodzone co roku
w Polsce 16 października, a przez Kościół katolicki
w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą rocznicę
wyboru Karola Wojtyły na papieża.
Karol Wojtyła żył w latach 1920 - 2005. Był on
poetą, a także aktorem, dramaturgiem i
pedagogiem. 16 października 1978 został wybrany
na papieża przez drugie zgromadzenie
kardynałów, po śmierci Jana Pawła I, który zmarł
po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Przyjął
imię Jan Paweł II dla uhonorowania swojego
poprzednika. Od początku swojego pontyfikatu
prowadził energiczne działania przeciwko
komunizmowi i uciskowi politycznemu. Był
papieżem – pielgrzymem, odbył 104 podróże
zagraniczne, w tym 9 do Polski. W sposób
szczególny zwracał się do młodzieży i dzieci:
"Życzę Wam, abyście doznały w sposób
szczególny miłości waszych rodziców, waszych
braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość,
właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,
rozszerzy się na wasze otoczenie i na cały świat".

Jan Paweł II Urodził się w Wadowicach w
okolicach Krakowa, 18 maja 1920 jako drugi syn i
najmłodsze z trojga dzieci emerytowanego
porucznika Karola Wojtyły i Emilii z
Kaczorowskich. Rodzina Wojtyłów żyła
skromnie. W dzieciństwie Karola nazywano
najczęściej zdrobnieniem imienia Lolek. Uważano
go za chłopca utalentowanego i wysportowanego.
Regularnie grał w piłkę nożną jeździł na nartach,
wędrował po górach, uczestniczył w spływach
kajakowych.
Jan Paweł II to postać niepodważalnie
wyjątkowa w polskiej historii. Zwykły chłopiec,
dzięki odkryciu swojego powołania i aktywnym
działaniom na rzecz drugiego człowieka, stał się
niezwykłym dorosłym.
Jesteśmy dumni, że Jan Paweł II jest patronem
naszej szkoły.
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Z życia szkoły
Jakub C.

Uczniowie naszej szkoły czynnie uczestniczyli w
tegorocznej edycji "Nocy Bibliotek". W godzinach
wieczornych w Bibliotece Publicznej w Gadce
uczniowie wzięli udział w konkursach i zabawach
skoncentrowanych wokół hasła "To się musi powieść",
przygotowanych i prowadzonych przez panią Annę
Rafalską. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie
zasłużyli na słodki poczęstunek oraz film.

5 października 2022 r., nawiązując do tradycji
związanych z wsią i jesiennymi wykopkami,
obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziemniaka.
Ponieważ pogoda dopisywała, wszystkie klasy mogły
spotkać się przy ognisku, na którym pieczono
ziemniaki oraz kiełbaski. Wspólny poczęstunek oraz
zabawa były świetną okazją do integracji społeczności
szkolnej.

6 października uczniowie klas III – VIII wraz z
opiekunami: Małgorzatą Spadło, Radosławem
Rosińskim oraz Anną Potrzeszcz wzięli udział w
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół imienia
Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę. Był to
szczególny sposób uczczenia Dnia Patrona naszej
szkoły. W tegorocznym spotkaniu wzięło udział ponad
6 tys. osób z ok 170 placówek. Mogliśmy poczuć się
częścią wspólnoty szkół mających wspaniałego
patrona.

10 października obchodziliśmy Dzień Drzewa. Z tej
okazji, uczniowie klas pierwszej, drugiej i trzeciej
wybrali się na spacer do lasu. W czasie wycieczki
uczniowie przypomnieli sobie nazwy drzew oraz
zasady zachowania się w lesie. Mieli okazję pozbierać
grzyby. W drodze powrotnej dzieciaki poprzytulały się
do drzew, poczuły się częścią natury.
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Chwila przerwy
Martyna

,,11 papierowych serc"
Kelsey Hartwell
Ta książka to wspaniała lektura. Opowiada o
dziewczynie, która obudziła się ze śpiączki po
wypadku samochodowym, nie pamiętając nic sprzed
11 tygodni. Pewnego dnia Ella zaczyna dostawać
papierowe serca od tajemniczego wielbiciela. Jej
najlepsze przyjaciółki nie mówią jej, co wydarzyło się
przed wypadkiem. Przygody, które przeżywa są
niesamowite, a koniec książki zaskoczy wszystkich.

,,Opowiem o tobie gwiazdom"
Edyta Prusinowska
To powieść o młodej Astrid, która po śmierci siostry
ledwo wiąże koniec z końcem. Marzy, aby jak
najszybciej opuścić rodzinne miasto. Razem z jej
przyjacielem, postanawiają wyruszyć w podróż. Wraz
z nimi jedzie ich nowo poznany kolega-Pluton, który
jest przewlekle chory. Jak potoczą się losy
bohaterów? Czy Pluton podejmie się leczenia?

,,Flaw(less). Opowiedz mi naszą historię"
Marta Łabęcka
Główna bohaterka- Josephine to dziewczyna, która
według rodziny musi być perfekcyjna. Nigdy nie miała
wielu przyjaciół i prowadziła systematyczne życie. W
planach ma wyjechać na studia do Bostonu, ale na jej
drodze staje pewna przeszkoda- Chase. Chłopak
pochodzi z ,,trudnej" rodziny. Jest kompletnym
przeciwieństwem dziewczyny. Bohaterka traktuje go z
dystansem, bo nie chce mieć za kim tęsknić. Czy uda
jej się to? Czy drogi nastolatków się połączą? Czy
Chase pokrzyżuje plany Josephine?
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1 listopada- Dzień Wszystkich Świętych
Natalia Płusa

1 listopada ludzie przychodzą na cmentarze, aby
zapalić znicze i pomodlić się za zmarłych najbliższych i przyjaciół. Jest to też święto
obchodzone przez część innych wyznań, a także
zwyczaj praktykowany przez osoby bezwyznaniowe i
niewierzące, mający być wyrazem pamięci oraz
oddania czci i szacunku zmarłym.
Kościół wspomina w tym dniu nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli beatyfikowanych i
kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych
zmarłych, których życie nacechowane było świętością.
Kościół widzi w nich swych orędowników u Boga i
przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa
Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie
ważnych wydarzeniach z życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która
należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła.
Święto to było również w czasach PRL dniem
wolnym od pracy, ale oficjalnie starano się nadać mu
charakter świecki i nazywano go dniem Wszystkich
Zmarłych bądź Świętem Zmarłych.

Zgodnie z tradycją wypiekano tyle chlebków, ilu było
zmarłych w rodzinie. Wręczając chlebki żebrakom,
uważanym za osoby utrzymujące kontakt z
zaświatami, proszono ich, aby modlili się za dusze
zmarłych. W niektórych regionach Polski dawano
żebrakom także kaszę, mięso i ser. Chlebek
ofiarowywany był również księdzu, by modlił się w
intencji dusz. Wieczorem 1 listopada rodzina
gromadziła się w domu na modlitwę w intencji
zmarłych. Gospodynie na stole odświętnie przykrytym
białym obrusem pozostawiały chlebki, aby zmarli
"odwiedzający" dom nie odeszli głodni. Zwyczaj
"karmienia zmarłych" wyrósł z tradycji
przedchrześcijańskiej, gdy na grobach stawiano
chleb, miód i kaszę.
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Nietypowe święta
Karolina Rafalska
18 października obchodzimy Dzień Poczty
Polskiej. Dawniej nazywano je Dniem
Łącznościowca, popularna nazwa to także Dzień
Listonosza. Przed laty było to bardzo uroczyste
święto, uczestniczyli w nim przedstawiciele
najwyższych władz. Dziś to święto nie jest dla nas
już tak ważne, bo zamiast poczty mamy e-maile
czyli pocztę internetową. Lecz czasami miło
dostać list... papierowy.

Dzień żywności obchodzimy 16 października.
Organizowanie obchodów Dnia Żywności (czasem
nazywany Dniem Walki z Ubóstwem i Głodem)
poparło w 1980 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ
twierdząc, że „żywność jest wstępnym warunkiem
przetrwania i pomyślnego rozwoju człowieka i
stanowi jego fundamentalną potrzebę”.

20 października dzień krajobrazu. Krajobrazy
mogą być różne lecz najczęściej : wiejski, miejski,
przemysłowy.Co dwa lata obchodom Dnia
Krajobrazu towarzyszy wręczenie Nagrody
Krajobrazowej. Polską Nagrodę przyznaje
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
(International Day of Fairy Tales Characters) to
święto, które przypada 5 listopada, w rocznicę
urodzin Walta Disney’a. Jest to wspaniała
inicjatywa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych –
bajki bowiem są świetnym pomostem do wspólnej
zabawy między pokoleniami.
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Wyłowione z sieci

