
 
 

 
 

 
10.11.2017-  Ognisko patriotyczne 

27.11.2017–Wyjazd do Szkoły Muzycznej na przedstawienie pt.”W pustyni i sieci” 
6.11.2017- Światowy Dzień Postaci z Bajek 

7.11.2017- Spotkanie z panią dietetyk 
6.12.2017- Basen z okazji mikołajek Olender 

30.11.2017- Warsztaty Cyfrobezpieczni 
7.12.2017- Komórkomania 

9.12.2017- Mikołajkowa Akcja Charytatywna Zumba dla Zosi 
22.12.2017- Wigilie klasowe, Jasełka 

23.12.2017-01.01.2018 Zimowa przerwa świąteczna 
 
 

MAKUSZYNIANKA 

gazetka szkolna, listopad-grudzień 2017          

 

„JESIEŃ”         

Przyszła jesień, dni są krótsze,  

zwierzęta chodzą w grubym futrze.  

Kolorowe liście spadają z drzew, 

jedynie choinki zielone i jałowca krzew.  



Często stoję teraz przy oknie 

i myślę, że na zewnątrz czasem okropnie!  

Lecz, gdy pomyślę o wakacjach,  

to zaraz milej - myśleć  o tych atrakcjach.  

Jesienią są do Radości powody, 

 bo mogę podziwiać piękno przyrody. 

Adam Skorulski kl.IIIA 

 

 
 
„Złota Jesień”       
 
Wietrzyk wieje, słonko słabiej świeci, 
Babie lato sobie leci. 
Częściej z chmurek deszczyk pada, 
Panią Jesień zapowiada. 
Ona przyjdzie z końcem września, 
Pokazując nam radośnie,  
Jak w lesie grzybek rośnie. 
Jak kasztany i żołędzie 
Spadają z drzew czym prędzej. 
Jak liście na drzewach kolory zmieniają 
I jarzębiny czerwone korale dojrzewają. 
Jak wiewiórki na zimę orzeszki zbierają, 
A misie powoli w sen zapadają.  
To jest Jesień, Złota Jesień 
Ona dary dla nas niesie.  

Piotrek Żbikowski klasa III A 



 

            
 
 

Zima   
   

Zima – jedna z czterech pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. 
Charakteryzuje się najniższymi temperaturami powietrza w skali roku, umiarkowaną 
ilością opadu atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną (zamarzniętą) formą opadu 
i osadu atmosferycznego, a większość świata roślin i zwierząt przechodzi okres 
uśpienia[1]. 

Zima astronomiczna rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego i trwa do 
momentu równonocy wiosennej, co w przybliżeniu oznacza na półkuli 
północnej okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca (czasami daty te wypadają dzień 
wcześniej lub dzień później, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o 
jeden dzień). Podczas zimy astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od 
pory nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia przybywa, a nocy ubywa. 

Za zimę klimatyczną przyjmuje się okres roku, w którym średnia dobowa 
temperatura powietrza spada poniżej 0 °C. Zasadniczo zimę poprzedza jesień, jednak 
pomiędzy tymi okresami znajduje się klimatyczny etap przejściowy - przedzimie. 
Podobnie zimę od wiosny oddziela przedwiośnie. 

Dla półkuli południowej wszystkie opisane daty i zjawiska są przesunięte o pół roku. 
Za miesiące zimowe na półkuli północnej uznaje się grudzień, styczeń i luty, a na 
południowej czerwiec, lipiec i sierpień. 

 
 
 

Źródło Wikipedia 

 
 
 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zima#cite_note-1


 
 

Patriotyzm 

 

Patriotyzm (łac. patria,-ae = ojczyzna, gr. patriotes) – postawa 
szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i 
pełną gotowość do jej obrony, w każdej chwili. Charakteryzuje się też 
przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, a także gotowością do 
pracy dla jej dobra i w razie potrzeby poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub 
czasami nawet życia. Patriotyzm to również umiłowanie i pielęgnowanie 
narodowej tradycji, kultury czy języka. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi 
społecznej, wspólnotykulturowej oraz solidarności z 
własnym narodem i społecznością. 
 

 

 

 

 

 

Rodzaje patriotyzmu 

Rozróżnia się kilka typów patriotyzmu: 

 patriotyzm narodowy – miłość do kraju ojczystego oraz narodu znajdującego 
się w obrębie państwa. 

 patriotyzm regionalny – przywiązanie do regionu, krainy etnograficznej, 
dzielnicy kraju, z której się pochodzi lub w której się mieszka. 

 patriotyzm lokalny – miłość do stron rodzinnych, miejsca urodzenia i 
wychowania oraz do miejsca zamieszkania. 

 patriotyzm gospodarczy - przywiązanie do towarów wyprodukowanych w kraju 
ojczystym lub sprzedawanych przez markę z ojczystego kraju. 

 
 
 



 
 
 

Źródło Wikipedia 
 

 

XIV Wojewódzki Festiwal Pieśni 
Patriotycznej 

 
      W środę 08.11.2017 r. na Zamku Bierzgłowskim odbył się Wojewódzki Festiwal Pieśni 

Patriotycznej - Tobie Polsko.  
Naszą szkołę reprezentowały dzieci z oddziału przedszkolnego:  

Anna Sylwestrzak 
Xavier Korzybski 

Stanisław Słomiński 
W kategorii 6-9 lat dzieci otrzymały wyróżnienie z piosenką "Jesteśmy Polakami". 

 

 

Gratulujemy  

 



 

Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego 

 
            Dnia 30.11.2017 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa 

Cyfrowego. Do naszej szkoły przyjechała Pani Edukator Magdalena Masłowska, która 
spotkała się z uczniami klas I - VI oraz nauczycielami naszej szkoły. Omówiła ważne 

zagadnienia dotyczące bezpiecznego poruszania się po Internecie, zapoznała z 
zagrożeniami i omówiła zasady dobrego, zgodnego z prawem korzystania z niego.  

Bardzo dziękujemy Pani Edukator za wspaniale poprowadzone zajęcia :)  

Grażyna Cholewa 

Szczegółowe informacje oraz galeria zdjęć znajduje się na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl  

 
 

 
 

Humor szkolny         

 

 

 
 

 

Dzieci wybierają zawody aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś 
mówi, że chciałby zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.  

 

https://www.cyfrowobezpieczni.pl/szkoly/1645-szkola-podstawowa-im-k-makuszynskiego-w-cierpicach/cyberbezpieczenstwo-w-szkole/1973-szkolny-dzien-bezpieczenstwa-cyfrowego-w-szkole-podstawowej-im-kornela-makuszynskiego-w-cierpicach


 

 

Jasio mówi do mamy:  

 Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

 Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw 

swoją jedynkę z matematyki.  

 Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

  

 

Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-

bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html 

 

 

 

 

 Puk, puk! 

 - Kto tam?  

 - Merry.  

 - Jaka Merry?  

 - Merry Christmas! 

 

Czytaj więcej: http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-

bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html 

 

 

 

http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html
http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html
http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html
http://www.gk24.pl/archiwum/art/4372367,swiateczny-humor-dowcipy-bozonarodzeniowe-rozbawia-kazdego,id,t.html


 
 

 

Zbiórka makulatury i plastikowych 

nakrętek 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do zbiórki makulatury organizowanej na 

terenie naszej szkoły. 

Makulatura musi być związana i posegregowana (osobno kartony, papier). 

Ważenie makulatury odbywa się w szkole. 

Przypominamy, że na ucznia, który w sumie przyniesie największą ilość makulatury 

czeka na koniec roku szkolnego  „nagroda niespodzianka” .   

Plastikowe nakrętki prosimy przynosić przez cały rok szkolny. Nakrętki przekazywane 

są do hospicjum Światło w Toruniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liga szkolna 
 
 

Od 13.11.2017 rozpoczęliśmy rozgrywki  halowej piłki nożnej w ramach ligii szkolnej. 
W rozgrywkach biorą udział uczniowie klas VI-VII Sp, IIA, IIB i III Gimnazjum.               

Wyniki prezentowane są przy wejściu do sali gimnastycznej. 
 

 
 
 
 

 

Galeria szkolna 
 

Wyjazd edukacyjnego do Przysieka dla klasy V i VII   
(dotyczył  wody, bezpieczeństwa powodziowego, 
zabezpieczania rodziny i dobytku w razie zagrożenia 
powodziowego) połączony z noclegiem.   
Termin: 29-30 listopad 2017 r. 
 



 
 

 

 
 



 
Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek 
oraz nadzieję, że nadchodzący rok 

będzie lepszy niż ten, który właśnie mija 
 

Życzy redakcja gazetki 
 

 
 
 
 
 
 

Redaktorzy gazetki: SAMORZĄD UCZNIOWSKI,  
p. Dorota Wiśniewska, p. Edyta Wilento


