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Od redakcji! 
Witajcie! My piszemy, wy czytajcie! O rozwiązywaniu zadań nie 
zapominajcie. Miło nam gdy naszą stronę odwiedzacie i na nasze 
pytania odpowiadacie. Spędzajcie z nami jesienne wieczory, a na 
pewno poprawią się wasze humory.  
 
 
 

 
 
 

 



Co słychać w listopadzie? 
1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych 

3 listopada – Święto Myśliwych 

5 listopada – Dzień Postaci z Bajek 

7 listopada – Dzień Kotleta Schabowego 

8 listopada – Dzień Zdrowego Jedzenia 

9 listopada – Europejski Dzień Wynalazcy 

10 listopada – Dzień Jeża 

11 listopada – Setna Rocznica Odzyskania przez 

Polskę Niepodległości 

12 listopada – Dzień Bicia Rekordów 

13 listopada – Dzień Placków Ziemniaczanych 

14 listopada – Dzień Króla Juliana 

15 listopada – Światowy Dzień Filozofii 

16 listopada – Dzień Tolerancji  

17 listopada – Dzień Studenta 

19 listopada – Światowy Dzień Fotografii 

20 listopada – Dzień Krawatu 

21 listopada – Dzień Telewizji 

22 listopada – Dzień Kredki  

24 listopada – Dzień bez Zakupów 

25 listopada – Dzień Pluszowego Misia, Dzień 

Kolejarza i Tramwajarza 

28 listopada – Dzień Pocałunku 

30 listopada – Dzień Białych Skarpetek 
 



 
 

Kornelia Wilczek kl. VIIa 
 

Niepytajkowe pytania/zadania 
1. Ile nowych książek pojawiło się w bibliotece? 

 

2. Wymień 3 tytuły z serii „Wojny dorosłych – historie dzieci”. 

 

3. Czy ssaki mogą znosić jaja? 

 

4. Jakie zwierzęta mają najszybciej rosnące kości? 

 

5. Którą rocznicę odzyskania niepodległości obchodzimy w tym 

roku? 

 

6. Które zwierzęta mogą pochwalić się najmniejsza ilością kości? 
 



DRESOWY DZIEŃ 
 
Dnia 30 października do szkoły przyszliśmy na luzie, w dresach z okazji 
DRESOWEGO DNIA zorganizowanego przez Samorząd Uczniowski! Najwięcej 
„dresowców” pojawiło się w klasie 2 b. W nagrodę klasa otrzymała słodki upominek☺. 

Zapraszamy znów za rok do zabawy!!! 

Marta Kępińska 
 

DZIEŃ MISIA 
 
W listopadzie w naszej szkole zostanie zorganizowany Dzień Misia. W tym dniu nie 
zapomnijcie zabrać ze sobą ulubionego pluszaka. Na klasa, która przyniesie  
najwięcej pluszowych Misiaków czeka nagroda. ☺                                                                                          

 
Zapraszam do wspólnej zabawy!!! 

 
 
 
 

Marta Kępińska 
 



 
 

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła realizuje Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa. To program rządowy, firmowany przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Mogliśmy zakupić książki do biblioteki za 15.000 zł. Ta kwota dała 
nam możliwość zakupienia brakujących lektur dla klas 1-8, a także książek dla 
dzieci i młodzieży, głównie nowości wydawniczych. Do tej pory w bibliotece 
pojawiło się 827 nowych pozycji. Każda książka musi być wprowadzona do 
systemu komputerowego i oprawiona, to dlatego nie od razu można nowości 
wypożyczać. Ale są już uczniowie, którzy cieszą się lekturą pachnących jeszcze 
farbą drukarską, nowiutkich powieści. Wkrótce dostępne będą wszystkie nowo 
zakupione książki, na pewno dla każdego znajdzie się coś, co go zainteresuje.  
 
Oto niektóre z nowych pozycji dostępnych w bibliotece: 
Seria „Wojny dorosłych – historie dzieci”: 

 



 
 
Fascynujące serie przygodowe: 

        
Albumy dostępne w czytelni: 

             

         
 
 
 
Lubiana przez najmłodszych seria: 



 
 
Dla miłośników podróżniczki Neli: 

 
 
Oprócz tego wiele innych, ciekawych książek czeka w szkolnej bibliotece. Zapraszamy! 

 
 
 
 
 
 



 
 

Wiele jajek jest w naturze: 
jajka rybie, jajka kurze, 
jajka krągłe i owalne, 
niejadalne i jadalne, 
kolorowe albo białe, 

wielkie, duże, średnie, małe, 
w  gniazdach, w brzuchach i w kieszeniach, 

w sztuce, w bajkach, w powiedzeniach. 
Skąd ta popularność jajek? 

Stąd, że życie z nich powstaje! 
 
Ten wesoły wierszyk zaprasza nas do przeczytania nowej książki pt. 
„Jajo, jaja w gnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla dociekliwych”, 
którą znajdziecie w naszej bibliotece!!!!!!   

     
Warto przyjrzeć się jajom bliżej: porównać jaja ptaków, gadów, płazów, ryb, owadów i nawet 
ssaków. Można sprawdzić zastosowanie jaj w kuchni, nauce, architekturze i wzornictwie, 
obejrzeć inspirowane nimi dzieła sztuki. A także poznać ludzi, którzy wolą trzymać się od 
nich z daleka… 
Ta książka to prawdziwy literacki kogel-mogel, w którym w doskonałych proporcjach 
zmieszane są zjawiskowe ilustracje oraz tekst pełen fascynujących ciekawostek.  
 

PRZECZYTAJ! SPRAWDŹ!  DOWIEDZ SIĘ! 
Autor: Marta Kępińska 

 



Czy wiesz, że… 

Ssaki nie znoszą jajek. To jedna z ich głównych 

cech. Ale w Australii żyją dwa wyjątki od tej 

reguły: 

Dziobak i Kolczatka 

Dziobak: Mimo, że dziobak karmi swoje dzieci 

mlekiem jak wszystkie ssaki, ma dziób - jak ptak! 

A do tego znosi jaja. Najczęściej składa tylko 

dwa w wykopanej wcześniej norze. Jaja są małe 

jak moneta dziesięciogroszowa i okrąglejsze od 

ptasich. 

 
Na podstawie książki „Jajo, jaja w gnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla 

dociekliwych” opracował Adam Kania 

 

 

Nowa książka „Kości”, również w naszej bibliotece 

gości! A w niej znajdziecie 10 wyjątkowo 

kościstych rekordów w świecie! 
Największe kości:   płetwal błękitny 
Najmniejsze kości:  Ryjówka etruska         

 
Największa liczba kości:  pyton siatkowy 
Najdłuższe kości szyi:  żyrafa siatkowana 

Najcięższe kości: słoń afrykański 



Najlżejsze kości: sokół wędrowny 

Najcieńsze kości: świnionos malutki 

    
Najszybciej rosnące kości: łoś alaskański  

Najmniejszą ilość kości: rekin młot 

 
Najbardziej szpiczaste kości: frynosoma rogata 

                    autor: Emilia Kempa 
 

 



 


