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I choć świat się zmienia, 
to nadal są w modzie szczere 
życzenia, którymi pragniemy 

dziś wyrazić wdzięczności wiele 
dla Was, drodzy Nauczyciele!!! 

 14 października w Polsce obchodzony 

jest Dzień Nauczyciela. Oficjalna nazwa 

tego święta to Dzień Edukacji Narodowej. 

Dzień Nauczyciela upamiętnia rocznicę 

powstania Komisji Edukacji Narodowej 

(KEN), powołanej przez Sejm Rozbiorowy 

właśnie 14 października 1773 roku 

z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego. Święto zostało ustanowione 

27 kwietnia 1972 r. pod nazwą Dnia Nauczyciela, a następnie w 1982 r. 

przemianowane na Dzień Edukacji Narodowej. 

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w ponad 100 krajach na całym świecie, 

ale w różnych terminach, np. w Meksyku 15 maja, w Chinach 10 września, 

w Hiszpanii 27 listopada, w Czechach 28 marca, w Turcji 24 listopada, 

w Niemczech 5 października.  

Jeżeli myślimy o prezencie w tym dniu, to na taką okazję najlepiej nadają się 

eleganckie czekoladki, porządny długopis (pióro) albo tradycyjne kwiaty. Jeżeli 

rezygnujemy z kupna prezentu, warto pedagogom zaserwować coś od siebie. Może to 

być laurka z wierszykiem, życzenia lub wiersz na Dzień Nauczyciela wyrecytowane 

na żywo albo napisane na własnoręcznie wykonanym plakacie. 
 

  życzy Redakcja 
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 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość 

Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu 

ze zniczem, z grobem bliskich osób, cmentarzem, dla 

innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą 

i pamięcią o tych, których nie ma już wśród nas. Nie mniej 

jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami 

na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, 

przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając 

kwiaty, zapalając ten „płomyk nadziei”. 

 listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych 

Zmarłych i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany 

Dniem Zadusznym lub inaczej „zaduszkami”. Kościół 

w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy 

w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne 

długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Aby przyjść z pomocą zmarłym 

pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty 

zupełne. 

 
  

 października obchodzony jest Halloween, czyli noc duchów. Związany z maskaradą, pozornie odnosi się 

do święta zmarłych. W Polsce istnieje od końca lat 90. i nazywany bywa także wigilią Wszystkich 
Świętych. Zwyczaj ten przywędrował do nas z Ameryki, ale cieszy się także popularnością w innych krajach, 
np. w Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Symbolem Halloween stały się świecące, puste dynie z wyszczerbionymi 

zębami i inne upiorne znaki. W USA z okazji tego 
święta organizuje się corocznie parady uliczne, 
w których biorą udział miliony ludzi przebranych 

za popularne postaci. Natomiast najmłodsi wędrują od domu 
do domu domagając się słodyczy pod groźbą rzucenia 
„klątwy”. 

   REDAKCJA 
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Śniadanie to najważniejszy       posiłek dnia, zapewnia 
nam energię na cały nowy dzień. Jest ważny szczególnie dla ucznia. Nie zapominajmy o 
nim, ponieważ później w ciągu dnia możemy odczuwać zmęczenie i narzekać na brak 
koncentracji w szkole. Śniadania w niektórych krajach różnią się bardzo od tych 
znanych nam w Polsce. Polacy często nie wyobrażają sobie pierwszego posiłku bez 
kanapki z wędliną lub żółtym serem i pomidorem. To, co wybieramy na śniadanie zależy 
od miejsca zamieszkania, tradycji, dostępności produktów czy stylu naszego życia. 
„Zajrzyjmy” więc  innym do talerza: 
 

Śniadanie angielskie – owsianka, jajka gotowane lub 
smażone na bekonie z kiełbaską i fasolką w sosie pomidorowym, 
do tego tosty, dżem, kawa lub herbata, koniecznie 
z mlekiem, ewentualnie sok pomarańczowy.  

Śniadanie francuskie – croissanty (rogaliki 
z ciasta francuskiego) podawane z masłem 
i dżemem, lub bagietka. Do tego kawa. 
 

Śniadanie włoskie - podobnie jak we Francji – 
rogalik z kawą cappuccino. 
 

Śniadanie niemieckie -  chleb lub bułeczki, smażone 
kiełbaski lub parówki, ser, dżem, miód, musli, lub owsianka. Kawa 
lub herbata.  

Śniadanie greckie – 
naturalny jogurt z miodem 
i suszonymi  owocami  
 

Śniadanie hiszpańskie – kanapki z bagietki 
z tuńczykiem i oliwkami lub szynką hiszpańską, 
a także tost z oliwą lub tortilla z warzywami. 
Do picia sok lub czarna kawa. 
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Śniadanie amerykańskie – podobne trochę 

do angielskiego – sadzone jajka, paski smażonego 
bekonu, tosty. Popularne są pancakes - małe 
placuszki polane syropem klonowym. Do tego kawa 
lub sok pomarańczowy. 

Śniadanie chińskie – 
makaron lub ryż 

i smażony kurczak 
z warzywami i sosem 
sojowym. Herbata do popicia. 
 

Śniadanie japońskie – tofu 
z rybą i ryżem, sos sojowy. Herbata. 

 

Śniadanie tureckie – chleb, 
kilka rodzajów sera i oliwek, dżemy, jajka, pomidory, 
ogórki. Do picia herbata. 

Które śniadanie wybieracie?  

8 listopada obchodzony jest 
Międzynarodowy Dzień Śniadań. 

  Patrycja Stańczyk, kl. Vd 

Deser z pianek Marshmallows 
 Pianki Marshmallows 90 gram; 

 Mleko ½ szklanki; 

 Serek mascarpone; 

 Dodatki, np. galaretki owocowe 

w cukrze, czekolada, owoce, 

orzechy. 

Pianki wrzucić do mleka i wstawić 

do mikrofalówki na 30-40 sekund. 

Wyjąć i wymieszać, aż całkowicie się 

rozpuszczą. Ostudzić, dodać serek 

mascarpone, dokładnie wymieszać. Masę przelać do pucharków 

i udekorować ulubionymi dodatkami. 

Smacznego!  

        Weronika Łubkowska, kl. VIa  
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Zdrowy fast food, 
czyli łosoś 

w makaronie 
 

 

1. Biała cebula średniej wielkości - 

kroimy w małą kostkę i smażymy 

na patelni lekko zwilżonej masłem lub olejem. 

2. Łosoś wędzony w plastrach 100 g - kroimy i wrzucamy do lekko zeszklonej 

cebuli, mieszamy. 

3. Po 3-4 minutach lekkiego smażenia dodajemy około 100 ml białego wina 

(nie jest to konieczne, ale daje potrawie ciekawy posmak). 

4. Po chwili dodajemy śmietanę 36% lub 30% - około 1 szklankę i mieszamy. Jeśli 

śmietana jest gęsta, to sos od razu będzie miał dobrą konsystencję. Jeśli 

śmietana jest rzadka, to dodajemy trochę mąki (łyżeczkę) rozmieszanej w 2-3 

łyżkach mleka, by zagęścić. Chwilę gotujemy, żeby alkohol odparował. 

5. Na koniec posiekany koperek (ile kto lubi) i pieprz (ja stosuję kolorowy, świeżo 

mielony). 

Tak przygotowanym sosem polewamy 

ugotowany makaron, np. pszenne kokardki 

(których jestem fanem), ale oczywiście 

mogą być świderki, rurki, wstążki i inne, 

wedle gustu. Sosu nie solę, ponieważ łosoś 

jest już wystarczająco słony. 

Przygotowanie trwa tyle co ugotowanie 

makaronu. 

 

Życzę smacznego! 

Mateusz Miniewicz, kl. Vd 
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WINDSURFING 

MOJĄ PASJĄ 
Chciałabym polecić Wam windsurfing. Najkrócej 

mówiąc jest to wodny sport, w którym trzeba utrzymać 

równowagę na desce, do której jest przymocowany 

maszt i żagiel. Cały sprzęt składa się z pięciu części, są 

to: deska, miecze, maszt, żagiel i bom. Deska dzieli się 

na dwie części - dziób i rufę.  

Na początku instruktor daje parę zadań typu 

obracanie się na desce lub stawanie na jednej nodze. 

By móc w ogóle popłynąć, trzeba ustalić kierunek wiatru i odpowiednio ustawić żagiel 

przy pomocy bomu. Przedtem należy ubrać się w kombinezon piankowy, aby nie wyziębić 

się podczas wpadania do wody. Dodatkowo potrzebny jest kapok, ponieważ często 

wypływa się na głęboką wodę.  

Po wpadnięciu do wody, a na początku zdarza się to bardzo często, trzeba umieć 

z powrotem wejść na deskę. Czasami może to być trudne. Samodzielna nauka 

windsurfingu może okazać się 

niebezpieczna, więc jej nie polecam. 

Osoby początkujące zazwyczaj mają 

problemy z dopłynięciem na powrót 

do brzegu. Ja ukończyłam kurs 

z instruktorem i na koniec 

otrzymałam dyplom.  

 

Ahoj!  Do zobaczenia na wodach! 

    

  

       Oliwia Potocka, kl. Vd 
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ZNANE BUDOWLE CZ. I. 
 

TOUR  

EIFFEL 
 

 
Wieża Eiffla, bo o niej mowa, to najbardziej 

znany obiekt architektoniczny Paryża i Francji, a 
także bez wątpienia jedna z najbardziej znanych 
budowli na świecie. Wieża została otwarta w 1889 r. 

(budowę rozpoczęto w 1887 r.) i była wtedy najwyższą konstrukcją na świecie. 
Została zbudowana z okazji wystawy światowej, w setną rocznicę Rewolucji 
Francuskiej. Nazwano ją od nazwiska jej budowniczego, francuskiego inżyniera - 

Gustawa Eiffla. Stoi na Polu Marsowym nad brzegiem Sekwany.  
Wykonana jest ze stali. Liczy 324 m wysokości (wraz z anteną) i ma 3 poziomy. 

Na szczyt można się dostać na dwa sposoby: schodami, gdzie czeka nas 
do pokonania 1665 stopni i dotrzemy 
jedynie do 2 poziomu lub windą, która 

zawiezie nas na sam szczyt wieży. Z każdego 
poziomu roztacza się piękny widok na Paryż. 
Podczas silnego wiatru konstrukcja może 

wychylać się na boki nawet do 7 cm. 
W czasie upałów wysokość wieży zwiększa 

się od kilku do 18 cm. Wieża jest malowana 
średnio co 7 lat, 
aby uchronić ją 

przed rdzewieniem. 
Na wieży, oprócz 

tarasów widokowych, znajdują się też restauracje, 
muzeum i sklepy z pamiątkami. Wieża Eiffla przyciąga 
turystów z całego świata. Od momentu otwarcia zwiedziło 

ją ponad 200 milionów osób! 
 

Patrycja Stańczyk, kl. Vd 

 

Widok ze szczytu wieży Eiffla 

na Pole Marsowe 
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Ciechanowska wieża ciśnień 

Ciechanowska wieża ciśnień należy do jednej 

z najbardziej charakterystycznych polskich budowli. Wieża ta 

znalazła się na 5 miejscu najbardziej niezwykłych wież 

na świecie według rankingu The World Geography. Stalowa 

wieża o kształcie opony osadzonej na „stalowej siatce”, 

potocznie zwana „wieżą ciśnień”, jest w rzeczywistości 

zbiornikiem wyrównawczym zaprojektowanym przez 

warszawskiego architekta Jerzego Michała Bogusławskiego 

w 1972 r. przy współudziale konstruktora dr. Jerzego Wiblika 

oraz inżyniera sanitarnego Ryszarda Czugajewskiego. Wieża o 

pojemności 1500 m3 oparta jest na konstrukcji 64 prostych 

stalowych rur o wysokości 22 m z umiejscowionym na górze 

„obwarzankiem” o średnicy 7 m. Pompy i zawory znajdują się 

w podziemnej komorze, ukrytej w płycie fundamentowej. 

Obiekt umieszczony jest na najwyższej kondygnacji miejskich 

wodociągów (wieża stoi na jednym z najwyżej położonych 

miejsc w mieście, 143 m n.p.m.)  Przez pewien czas wieża była użytkowana, ale nigdy nie była 

napełniona wodą w stu procentach. 

Chociaż autor budowli w roku 1977 otrzymał 

nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych, a także gratulacje wojewody 

ciechanowskiego za wybitne osiągnięcie twórcze 

w dziedzinie architektury i budownictwa, od lat 

osiemdziesiątych budowla stoi pusta. W roku 2013 

przyjechał do Warszawy projektant tej wieży 

z pomysłem umieszczenia tam kawiarni widokowej 

z wystawą o tematyce matematycznej. Wjazd na wieżę 

umożliwiałaby szybkobieżna winda. Niestety ze względu 

na zły stan techniczny wieży oraz brak inwestorów 

pomysły te nie zostały zrealizowane. Wieża nadal stoi 

nieużytkowana. A szkoda… 

Kornelia Stugient, kl. Vb 
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Cz. 2. 

 

KOSZATNICZKA 
 

 Witajcie Czytelnicy naszej Gazetki Szkolnej!!! To już drugie 

wydanie Ciekawych Zwierzątek. W tym numerze opiszę 

koszatniczkę, którą sama posiadam w domu. Mają ją także Kasia 

i Marysia Zalewskie. 

Zwierzęta te pochodzą z Chile. Żyją około 5-9 lat w niewoli, a w stanie dzikim około 1-4 lat. 

Długość ciała to około 15 cm. Ogon koszatniczki zakończony jest kępką czarnych sztywnych 

włosków. Choć na pierwszy rzut oka może wyglądać jak mysz, przy bliższym poznaniu jednak 

widać, że jest zdecydowanie milsza i ładniejsza. 

Podobnie jak szynszyle, koszatniczki uwielbiają kąpiele w piasku. Specjalny piasek dla 

gryzoni jest do nabycia w każdym sklepie zoologicznym. Kąpiel piaskowa pomaga im 

utrzymać w zdrowiu i czystości skórę i futerko. Potrzebują też bardzo dużo ruchu, dlatego 

powinny mieć piętrową klatkę, a w niej kołowrotek. Codzienny jadłospis może uwzględniać 

owies, kukurydzę, ziarno słonecznika, raz na jakiś czas pestki z dyni, marchewkę, pietruszkę, 

różne orzeszki i wiele innych przysmaków. Ponieważ koszatniczka jest zdecydowanie bardziej 

spokrewniona ze świnkami morskimi i szynszylami, można podawać jej połączone karmy dla 

tych właśnie zwierzątek.  Optymalna temperatura powietrza dla koszatniczek to 20oC. 

Nie znoszą przegrzania.  

To już koniec. Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym miesiącu. 

 Dominika Olszewska, kl. Vc  

 Kasia i Marysia Zalewskie, kl. Va                                      
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Oto kolejne zdjęcie, którego co prawda nie zobaczymy w galerii sztuki, ale które 

niesamowicie popchnęło naprzód naszą cywilizację. 

8 listopada 1895 r. pracujący w Instytucie Fizyki w Würzburgu fizyk Wilhelm Konrad 

Roentgen, odkrył nowy typ promieniowania – a że nie znał do końca jego właściwości – nazwał 

je „promieniowaniem X”. W kilku językach, w tym polskim, ich nazwę zmieniono 

na „promieniowanie rentgenowskie”, jednak w większość krajów nadal powszechna jest 

nazwa Promienie X.   

Zdjęcie, które widać poniżej jest jednym z pierwszych (a może w ogóle pierwszym?) 

wykonanym z użyciem tych właśnie promieni. Dziś nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć jak 

rewolucyjny był wynalazek niemieckiego fizyka z punktu widzenia zwykłego człowieka. 

Diagnostyka medyczna dzięki wynalazkowi Roentgena wykonała milowy krok naprzód, te 

same promienie prześwietlają też bagaże na lotnisku. Ponadto Promienie X stosuje się 

w bardzo wielu działach nauki, np. w fizyce jądrowej. 

Zdjęcie ukazuje dłoń Rudolfa Kollikera, wybitnego szwajcarskiego biologa, którą 

prześwietlił Roentgen podczas zjazdu Stowarzyszenia Fizyków i Medyków w Würzburgu 

23 stycznia 1896 roku.           

         Redakcja 
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 Co robić, kiedy deszcz wciąż pada, 

pada i pada? Oczywiście oglądać telewizję 

i jeść pizzę, najlepiej dzień w dzień. 

I cytować dialogi z ukochanych seriali... 

Ale życie nie może być aż tak piękne. Zatem 

któregoś dnia zwykła Maja ze zwykłego 

bloku – zamiast na zagraniczną wycieczkę – 

musi wyjechać na wakacje do ciabci (tak, 

tak, to nie pomyłka!, nie „babci”). 

Ale nuuuuuuda. Stara kamienica, czarno-

biały telewizor bez pilota, skrzypiąca 

wersalka... i jakieś tajemnicze odgłosy 

na strychu. Ech, żeby choć z kotem można 

było pogadać... albo z jakąś wiewiórką czy 

lisem... A tu tylko prastara ciabcia, 

jej makatki, obtłuczone kubki i zdradliwe 

Lilie. 

Zdradliwe Lilie? Duchy?? Gadający kot??? Wiewiórka, która chce być lisem?! 

Nie wierzycie!? To przeczytajcie. Jednym tchem!!! 

 

Marcin Szczygielski - popularność wśród 

młodych czytelników przyniosła mu 

debiutancka ,,Omega’’ (Książka Roku 2010), 

wielokrotnie nagradzany przez gremia jurorskie 

(m.in. Grand Prix Konkursu 

Literackiego im. Astrid 

Lindgren, organizowanego 

przez Fundację „ABCXXI - 

Cała Polska czyta dzieciom” 

za książkę „Czarny Młyn”); 

zdobywca Nagrody Dużego Donga za powieść 

„Za niebieskimi drzwiami” - tym razem dla trochę 

młodszych czytelników. 

    

Kamilka Marzęcka i Gosia Mendelewska, kl. Vc   
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1. Prawdziwe imię Pana Samochodzika. 
2. Rodzaj skoku. 
3. Może być rodzajem ściegu ozdobnego.  
4. Mnożenie liczby przez nią samą. 
5. Gaz lub półwysep nad Morzem Bałtyckim.  
6. Słynny londyński zegar.  
7. Instrument muzyczny występujący tylko w liczbie mnogiej. 
8. Oszustwo na spodniach.   
9. Komputerowy gryzoń. 
10. Uczniowie Jezusa. 
11. Jedna z barw pochodnych. 
12. Język starożytnych Rzymian. 
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Zapraszamy do czytania Gazetki Szkolnej w wersji elektronicznej na stronie 

naszej szkoły, bezpośredni adres: 

http://szkolapodstawowa209.edupage.org/text68/? 

Znajdziecie tam również wszystkie poprzednie numery Gazetki. 

 

  

Rozwiązanie krzyżówki: SZKOLNY TYTAN 

 Rozwiązanie rebusów: KOSZALIN, RADOM, KIELCE, OPOLE 

Gdyby  kózka nie skakała... 


