
Kalendarzowa  jesień zaczyna się 23 września i trwa 
do 22 grudnia.  
Po pięknym, wspaniałym, ciepłym lecie nadeszła 
jesień. Wystarczy spojrzeć za okno by dostrzec piękno 
natury. Nic dziwnego, że poeci nazywają jesień „złotą 
porą roku”.  
Jeśli myślicie, że jesienią nie ma co robić to jesteście 
w błędzie. Podczas trwania tej pory roku czeka na nas 
wiele atrakcji, np. wykopki, które przypadają  
w ostatnich tygodniach września. Wtedy na polach 
kopie się ziemniaki. Na wsiach tradycyjnie jest to 
okazja do palenia wieczorem ogniska, śpiewów  
i pieczenia ziemniaków. 
Jesienią mamy wysyp grzybów. Jeśli wrzesień jest 
ciepły ze średnią ilością opadów, grzyby w lasach 
występują w dużych ilościach. Odbywają się wtedy 
konkursy na ilość zebranych grzybów, degustacje 
potraw i przetworów grzybowych oraz wekowanie  
i suszenie przed zimą.  
Jesień jest porą przygotowywania się przez ludzi  
i zwierzęta do zimy. Na przełomie lata i jesieni część 
ptaków przenosi się do cieplejszych krajów, są to 
m.in. bociany, żurawie, kaczki.  
O jesieni opowiadali w swoich dziełach poeci:  
Julian Tuwim - w wierszu ,,Wspomnienie” stwierdzał, 
że „Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha  
i miła”, 
Konstanty Ildefons Gałczyński - opisywał leśniczówkę, 
w której zwykł odpoczywać jesienią: „Tu, gdzie się 
gwiazdy zbiegły w taką kapelę dużą, domek  
z czerwonej cegły rumieni się na wzgórzu: to 
leśniczówka Pranie, nasze jesienne mieszkanie”. 
Trzymajcie się ciepło tej jesieni! 

opracowała: AK 
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1 listopada obchodzimy Dzień Wszystkich 
Świętych. W tym czasie Polacy 
odwiedzają cmentarze, aby ozdobić 
groby swoich bliskich kwiatami i zapalić 
znicze.  
Święto to nazywamy Świętem Zmarłych, 
Dniem Zmarłych lub Dniem Zmarłych  
i Poległych. Nazwa „Wszystkich 
Świętych” utrwaliła się w świadomości 
wielu osób jako kościelna nazwa 
uroczystości liturgicznej. 
2 listopada jest Dniem Zadusznym, 
zwanym też Zaduszkami. Tego dnia 
modlimy się za wszystkich zmarłych. 
W tym roku 2 listopada jest dla nas, 
uczniów SP 21, dniem wolnym od zajęć 
dydaktycznych. 

opracowała: JP 

 
 

„Październik” 

 
Już październik, 
Mamy jesień, 
Co ten miesiąc nam przyniesie? 
Chłodne ranki, 
Mgliste dni, 
Babie lato będzie lśnić, 
Umilknie ptaków śpiew na drzewach, 
Już zapasy robić trzeba! 
I ocieplić nory, gniazda 
By nas chłód i mróz nie zastał. 

autor: MS 
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Wizyta studentów z Akademickiego Punktu 

Wolontariatu 

04.10.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie 
klas siódmych i ósmych z wolontariuszami  
z Akademickiego Punktu Wolontariatu.  

Studenci reprezentujący trzy lubelskie uczelnie: KUL, 
UMCS i Politechnikę Lubelską - opowiedzieli 
najstarszym uczniom naszej szkoły, na czym polega 
działalność wolontariusza, jakie obowiązki, ale też, 
jakie korzyści z niej wynikają. Pogadance 
towarzyszyła prezentacja multimedialna. Młodzi  
i pełni entuzjazmu studenci zachęcali naszą młodzież 
do bezinteresownych działań i pracy w wolontariacie. 
Nawiązali z nią kontakt zarówno w poważny, jak  
i zabawowy sposób - przy wykorzystaniu rzucanej  
w stronę publiczności maskotki. 

Nastąpiła wymiana doświadczeń między Szkolnym 
Kołem Wolontariatu SP 21 i Akademickim Punktem 
Wolontariatu. Spotkanie było interesujące i ważne 
dla społeczności klas siódmych i ósmych. W tym roku 
szkolnym zaplanowaliśmy wspólne inicjatywy  

i liczymy na udaną współpracę .  

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas VII  
i VII do włączenia się w działalność Szkolnego Koła 
Wolontariatu. Spotkania odbywają się co miesiąc. 
Następny termin zostanie podany na stronie www 
szkoły. 

autor: p. AD 

 

 

Dowcipy 
 

1. Pieniądze szczęścia nie dają, ale wygodniej płacze 
się w mercedesie niż na rowerze. 
 
2. Przychodzi pan do sklepu z puzzlami: 
-Proszę puzzle z wieloma częściami. 
Sprzedawczyni podaje 100 puzzli. 
- Niech pani sobie nie żartuje, jestem zawodowcem. 
Daje ponownie tylko że 500 puzzli. 
- Takie układam w 10 minut. 
Daje mu 1000 puzzli. 
- Takie moje dzieci układają w 30 minut 
- To niech pan idzie na drugą stronę ulicy, tam jest 
piekarnia, kupi pan sobie tam bułkę tartą i złoży w 
rogala.  
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Przepisy: 
 

SAŁATKA GRECKA na cztery porcje 
Składniki: 

 2 pomidory 

 4 ogórki gruntowe 

 ½ czerwonej cebuli 

 ½ szklanki czarnych oliwek 

 250g sera feta 

 4 łyżeczki  suszonego oregano 

 4 łyżki oliwy extra vergine 

 świeżo zmielony pieprz 

Sposób przygotowania: 

 Pomidory umyć, pokroić na 
ćwiartki, usunąć szypułki, 
następnie pokroić na jeszcze 
mniejsze kawałki. 

 Ogórki umyć, obrać (można 
pozostawić miejscami paseczki 
zielonej skórki), przekroić 
wzdłuż na pół a następnie na 
grubsze półplasterki. 

 Cebulę cienko poszatkować. 
Oliwki przekroić na połówki. 

 Wszystkie składniki umieścić w 
jednej większej salaterce lub w 
4 mniejszych, doprawić świeżo 
zmielonym pieprzem. 

 Na wierzchu położyć plasterki 
sera feta. Posypać suszonym 
oregano i polać oliwą. Można 
doprawić solą, ale ser feta jest 
już dość słony. 

 

 



 

 

  

Quiz jesienny 

 
1. Kiedy zaczyna się kalendarzowa 

jesień? 

a) 20 września 

b) 23 sierpnia 

c) 23 września 

d) 1 sierpnia 

 

2. Jakie są sezonowe owoce na jesieni? 

a) Śliwki, jabłka, gruszki 

b) Maliny, truskawki, 

jabłka 

c) Winogrona, ananasy, 

truskawki 

d) Brzoskwinie, wiśnie, 

pomarańcze 

 

3. Jakie kwiaty kwitną na jesieni? 

a) Przebiśniegi 

b) Szafirki 

c) Żonkile 

d) Chryzantemy 

 

4. Jakie ptaki odlatują na zimę? 

a) Gołębie 

b) Bociany 

c) Wróble 

d) Kawki 

 

5. Jakie zwierzęta zapadają w sen 

zimowy? 

a) Niedźwiedzie 

b) Żyrafy 

c) Gołębie 

d) Nosorożce 
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Konkursy ogłaszane w naszej szkole 
 

„Anioły takie są…” 
 
Młodzieżowy dzień kultury jest organizatorem 
konkursu „Anioły takie są…”polega on na tym by 
zrobić prace przestrzenną z dowolnych 
materiałów. Konkurs jest dla klas 4-6. Termin 
dostateczny 16.11.2018r. Do udziału w 
konkursie jest potrzebna z zgoda opiekuna.                                                                    
 Konkurs organizowany jest nauczycieli  
Techniki. 
 
 
Konkurs Chemiczny dla klas VII -VIII 
„Maria Skłodowska - Curie” 
- uczestnicy konkursu przygotowują pracę 
konkursową na jeden z wybranych tematów: 

 Życie i działalność Marii Skłodowskiej – 
Curie, 

 Zjawisko promieniotwórczości i rodzaje 
promieniowania, 

 Znaczenie pierwiastków 
promieniotwórczych we współczesnym 
świecie. 

- uczestnik może zgłosić pracę w jednej z 
kategorii: 

1. praca plastyczna ( plakat format A3, 
technika dowolna); 

2. prezentacja multimedialna (prezentacja 
w programie Power Point, objętość od 15 
– 25 slajdów, zapisana na płycie). 

Prace składamy do nauczyciela chemii do 
30.11. 2018 r. 
 

Konkurs fotograficzny 
Zachęcamy uczniów naszej szkoły do wzięcia  
w konkursie fotograficznym: „Samorządność – 
wiedzieć, rozumieć, znać”. 
 
Zadaniem konkursowym jest przesłanie jednego 
zdjęcia w formacie .jpg, .jpeg lub .png, które 
przedstawia rozumienie pojęcia „samorządność” 
przez Uczestnika Konkursu, na adres 
konkurs@frdl.org.pl . 
 
Czas trwania konkursu: do 30 listopada 2018 r. 

Wszystkie informacje na temat Konkursu oraz 

Regulamin wraz z Kartą Zgłoszenia znajdą Państwo 

na stronie www.frdl.mazowsze.pl (zakładka „Fundacja 

-> Działalność-> Konkursy”). 
 
 

http://www.frdl.mazowsze.pl/
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Zrób to sam 
Figurki z masy solnej 

 
Potrzebne składniki na masę solną: 

 1 szklanka mąki 

 1 szklanka soli 

 1/2 szklanki wody 
 
 
Sposób przygotowania: 

1. Wymieszaj mąkę z solą, a następnie dodaj wodę i wszystko dokładnie 
wymieszaj. 

2. Ugniataj do uzyskania jednolitej, gładkiej masy. 
3. Teraz możesz lepić różne figurki lub kształty. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

      1          

    2            

       3         

        4        

      5          

                

       6         

       7         

8                

     9           

        10        

      11          

 
 
1 Pierwszy miesiąc roku szkolnego. 
2 … na przerwę. 
3… szkolny, np.  2018/2019. 
4 Sobota i niedziela – dni… od szkoły. 
5 Inaczej wiedza. 
6 Lektury, podręczniki to .. 
7 30 września - … Chłopaka. 
8 Przedmiot na którym musimy znać tabliczkę mnożenia. 
9 Ferie …  
10 Na każdej lekcji siedzisz przy niej. Ma cztery nogi. 
11 Nie test, nie kartkówka, a więc … 
 

Uzupełnij przysłowia o jesieni: 
 
Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy _ _ _ _ _ _ pełna kieszeń. 
 
Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie _ _ _ _. 
 
Jesień bezdeszczowa, to zima _ _ _ _ _ _ _ _. 
 
Wiele ostu we _ _ _ _ _ _ _ _ wróży pogodną jesień.  
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Odpowiedzi do quizu: 
1.c) 2.a) 3.d) 4.b) 5.a) 

 Redakcja gazetki szkolnej „21 news”: Agata, Asia, Magda, uczennice z klasy 5d 


