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W tym numerze: 

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób 

Starszych 

2 października – Międzynarodowy Dzień bez 

Przemocy 

4 października – Międzynarodowy Dzień Zwierząt 

13 października – Dzień Ratownika Medycznego  

12 października – Dzień Bezpiecznego Komputera 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej 

16 października – Dzień Papieża Jana Pawła II 

18 października – Dzień Listonosza 

22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających,  

24 października – Międzynarodowe Święto Roweru  

25 października – Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt 

Dzwonek ! Rok szkolny się zaczyna. 

Znów dni popłyną pracowite 

Nad książką szkolną,  

nad zeszytem… 

Życzymy Wam wszystkim na początek  

Szkolnego Roku samych szóstek i piątek! 

 

Szkolna biblioteka poleca 



Zimowa przerwa świąteczna 

23 grudnia-1 stycznia 2020 

Ferie zimowe 

13 styczeń-26 styczeń 2020 

Wiosenna przerwa świąteczna 

9 kwietnia-14 kwietnia 2020 

Wakacje 

26 czerwca-31sierpnia 2020 

Szkolny Kalendarz 

BEZPIECZNY NA DRODZE I W SZKOLE 



Z życia szkoły—fotorelacja 
Nasz Ośrodek włączył się w akcję Narodowe Czytanie organizo-

waną w naszym mieście przez Miejską Bibliotekę Publiczną we 

Włodawie  

Samorząd uczniowski wybrany!!! 

Przewodniczącą została Milena Litomska, zastępcami Alicja Kadela i Kamil Prabucki  

 

Wzięliśmy udział w obchodach 75 rocznicy powstania 

II Warszawskiej Brygady Saperów  

Spotkanie z  panią policjantką  podczas, którego zasady bezpiecznego porusza-

nia się po drodze oraz reguły prawidłowego zachowania się w kontakcie z obcymi  

Turniej ekologiczny 

Dzień Przedszkolaka 



 

Mama woła dziecko na podwórku: 

 - Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! 

- A co?! Spać mi się chce? 

Nie! Głodny jesteś! 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu woła-

ją:  

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy 

"Czyja mama jest najpiękniejsza?". Wszy-

scy głosowali na swoje własne mamy, a Ty 

dostałaś dwa głosy.... 

 

Na lekcji polskiego: 

- Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wiel-

kich liter? 

- Kiedy mamy słaby wzrok! 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę pani! 

Wykorzystano materiały ze strony :http://www.dziecionline.pl/rozrywka/dowcipy.htm, https://www.e-

kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/roznice,https://pocalunkimalinowe.blogspot.com/2017/11/ 

Rozrywka i  humor 

ODGADNIJ ZAGADKI: 

Na jakim drzewie jesienią, 

koraliki się czerwienią? 

 

Nie las, nie park, 

chociaż się zieleni, 

smaczne tam owoce 

znajdziesz w jesieni. 

 

Gdy się te niteczki 

snują po ścierniskach, 

to znak nieomylny, 

że jesień jest bliska. 

Kącik kulinarny 
Jesienne kanapki z jabłka  

Składniki: 

jabłka (ulubiona odmiana) 

niesolone masło orzechowe 

suszona żurawina 

płatki owsiane 

sok z cytryny  

Wykonanie: 

 Umyte i osuszone jabłka kroimy w grubsze pla-

stry, wycinany gniazda nasienne i skrapiamy so-

kiem z cytryny. Jeden krążek smarujemy masłem 

orzechowym i posypujemy suszoną żurawiną i płat-

kami owsianymi. 


