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Jesień jest trzecią porą roku, zaczyna się 23 września i ma swój 

koniec 22 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Jest 

bardzo kolorową porą roku. Podczas jesieni liście drzew zmieniają 

swoje kolory z zielonych na żółte, złote, pomarańczowe, czerwone, 

brązowe. Dzięki takim ładnym drzewom wychodzą bardzo ładne 

i kolorowe zdjęcia. A gdy liście spadną tworzą równie kolorowy 

dywan. Podczas jesieni choinki nie zrzucają igieł, wyjątkiem jest 

modrzew. Można zauważyć, że wiewiórki wtedy zbierają żołędzie 

przygotowując się na zimę. Niestety, tak jak wszystko ma swoje 

plusy i minusy, jesień też musi je mieć. Podczas pogody w jesień 

człowiek jest smutny, senny, niekiedy radosny,  gdy słońce wyjdzie 

zza chmur.  

 

Link do zdjęcia: https://pixabay.com/pl/photos/upadek-jesie%C5%84-

czerwony-sezon-lasy-1072821/ 
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           Październikowy wierszyk 
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1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną 

mackę.  

2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na 

skórze. 

3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą 

niż ona sama. 

4. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno 

oko koloru zielonego, a drugie koloru niebieskiego. 

5. Na każdego człowieka na ziemi przypada ponad milion 

mrówek. 

6. Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że 

może sobie nim wyczyścić uszy. 

https://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-zwierzetach/ 

                                                                  red. Alexandra 

 

 

 

 

7. Płeć żółwia można poznać po wydawanych przez niego 

odgłosach-samiec burczy, a samica syczy. 

8. Karaluch może przeżyć kilka tygodni bez głowy. 

9. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce 

wytworzyć nowe.  

10. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać do tyłu. 

11. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy. 

12. Serce krewetki umiejscowione jest w głowie. 

https://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-zwierzetach/                                                

 

red. Alexandra 
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          https://filozofuj.eu/filozoficzny-kacik-rodzica/ 

TEMATEM DZISIEJSZYM BĘDZIE: 

”TOLERANCJA I AKCEPTACJA 

WOBEC INNYCH” 

Na początek zadajmy sobie pytanie czym jest tolerancja 

i akceptacja? 

Myślę, że każdy człowiek spotkał się z tymi słowami 

przynajmniej raz w swoim życiu, ale czy wie, co one oznaczają? 

Dla mnie tolerancja i akceptacja wobec innego człowieka 

oznacza, że trzeba akceptować osobę taką jaka jest, jakie wyznaje 

wartości. Często ludzie nie są tolerancyjni, np. bo ktoś ma inny kolor 

skóry, wyznaje inną wiarę, inaczej się ubiera, jest przy tuszy 

lub za szczupły. Jest wiele innych rzeczy z powodu których ludzie  

TEMATEM DZISIEJSZYM BĘDZIE: 

”TOLERANCJA I AKCEPTACJA 

WOBEC INNYCH” 

nie akceptują inności, nawet z powodu koloru włosów potrafią się 

z kogoś wyśmiewać. Czy kolor skóry, czy jego wygląd czynią go 

gorszym od nas? Często w szkole ktoś się z kogoś naśmiewa, bo inni 

tak robią, to i ja tak zrobię, ale nie zdają sobie sprawy, jaką wielką 

krzywdę wyrządzają tej osobie. Tyle się słyszy o przemocy, 

prześladowaniu, szykanowaniu ze strony innych właśnie z takich 

powodów. Często młodzi ludzie nie wiedzą jak sobie z tym poradzić. 

Często zamykają się w sobie, nie chcą z nikim rozmawiać, z braku 

pomocy podejmują  najgorszą decyzję odbierając komuś życie 

lub sobie, bo nie radzą sobie z takim traktowaniem. Tak naprawdę 

nikt się nie zastanawia, jakie mogą być konsekwencje naszych 

zachowań. Powinniśmy zadać sobie pytanie - Czy ja chciałbym być 

tak traktowany, prześladowany, wyzywany z powodu, że jestem 

inny? Myślę, że NIE!  

Dlatego moje przesłanie na dziś, to nauczyć się akceptacji 

oraz tolerancji wobec inności, bo każdy może być kim chce, a my 

powinniśmy to uszanować. 

źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja 

            https://niniwa.org/2019/12/03/co-to-jest-tolerancja/ 

 

red. Krzyś T. 

https://filozofuj.eu/filozoficzny-kacik-rodzica/
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https://niniwa.org/2019/12/03/co-to-jest-tolerancja/
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Tajemnice 

 
Rozdział 1 

 
Tajemnica jeziora 

 

Przygoda zaczyna się w Szkole Podstawowej 

im. Zawiszy Czarnego w Szczepankowie. Opis wszystkich uczniów 

z klasy 8: pseudonimy i imiona - ci z pseudonimami to Pyrek, Dudek, 

Bejcun, Aleksander i Franek, na którego wołają też Napoleon. Edek 

to Mickiewicz. W klasie też są dziewczyny, które nie mają 

pseudonimów. Kora, Weronika, Oliwia, Alex i Maxi, to silna „żeńska” 

ekipa.  

Zaczęły się wakacje. Większość rodziców postanowiła wysłać 

dzieci na kilkudniowe wycieczki. Kiedy wróciliśmy we wrześniu 

do szkoły odbyła się wycieczka na Dylewską Górę. Było troje 

opiekunów szkolnych, a mianowicie druh, pani od matmy i pani 

od biologii. Zaczęliśmy iść na Dylewską Górę. Kiedy w końcu już 

na nią dotarliśmy byliśmy bardzo zmęczeni. Cała grupa rozłożyła 

namioty. Po zwiedzeniu Góry Dylewskiej i pięknych okolic 

poszliśmy spać. Edek, Pyrek, Aleksander i Maxi poszli popatrzeć 

z ukrycia na Nimfy wodne przy Jeziorze Francuskim. Kiedy usłyszeli  

literackie debiuty - edek 

 
jakiś straszny dźwięk uciekli. W połowie drogi zobaczyli zwierciadło. 

Z ciekawości Maxi wzięła je ze sobą. Wrócili do obozu. Edek, Pyrek, 

Aleksander i Maxi w nocy usłyszeli dziwny dźwięk. Rano grupa 

wybrała się w drogę powrotną. Po drodze Maxi zobaczyła, że dziwne 

rzeczy dzieją się z lustrem. 

 



https://filozofuj.eu/filozoficzny-kacik-rodzica/ 

Marta Małek Scenariusz zajęć „Uczmy się tolerancji” 

 

Kłapouszek 

Pewnego słonecznego poranka Zajączek Skoczek wyszedł 

jak co dzień rano do szkoły. Był bardzo podekscytowany, 

ponieważ wiedział, że tego dnia przybędzie do szkoły nowy kolega.  

Poprzedniego dnia Pani Sowa na lekcji opowiedziała dzieciom 

o nowym koledze, który był również zajączkiem. Dlatego Skoczek 

po drodze do szkoły kupił dla siebie i nowego kolegi soczyste 

i słodkie marchewki. Niewiele brakowało, a spóźniłby się na pierwszą 

lekcję, tak bardzo chciał wybrać najpiękniejsze i najsmaczniejsze 

marchewki.  

 

Gdy wreszcie dotarł do szkoły, w klasie były już wszystkie 

zwierzęta, które z przejęciem dyskutowały o nowym koledze. 

Zajączek rozejrzał się po klasie i zobaczył siedzącego w ostatniej 

ławce małego, białego zajączka z oklapniętym uszkiem. Skoczek 

pomyślał: „Jak on wygląda? Przecież wszystkie zające są szare i mają 

sterczące uszy! On mi się nie podoba, jest inny niż wszyscy. 

Nie potrzebuję takiego kolegi! A marchewki, które kupiłem, lepiej 

zjem sam albo ze starymi kolegami”. Kłapouszek nic nie mówił, 

siedział skulony, przestraszony i smutny w swojej ławce. Żadne 

zwierzątko nawet nie spojrzało w jego stronę, pomimo tego, 

że wszyscy o nim mówili. Nowy czuł się okropnie samotny i myślał 

tylko o opuszczeniu szkoły i tych niemiłych kolegów.  

Wkrótce rozpoczęła się lekcja matematyki i Pani Sowa 

zorganizowała konkurs polegający na liczeniu w pamięci. Zwierzątka 

bardzo się przestraszyły, bo do tej pory liczyły tylko za pomocą 

liczydła. Jednak wszystkie bardzo się starały, tym bardziej 

że zwycięzca miał otrzymać tytuł Leśnego Matematycznego 

Omnibusa. Wszystkie zwierzęta chciały zdobyć ten tytuł, ale nikt się 

nie spodziewał, że najlepszym matematykiem w klasie zostanie 

niepozorny, niezauważany przez nikogo Kłapouszek. Zwierzęta 

zawstydziły się swoim postępowaniem, ponieważ zrozumiały, 

że nie jest ważne, jak się wygląda, tylko jakim się jest.   

A. Jaszczyk, B. Kochaniak, Czarodziejski pyłek, czyli metafora 

i bajka we wspomaganiu   rozwoju małego dziecka 

 

https://filozofuj.eu/filozoficzny-kacik-rodzica/


Znaki Zodiaku filipa 
Waga- 23 września - 22 października  

Osoby urodzone pod znakiem Wagi mają doskonałą intuicję, 
choć przez większość czasu nie ufają jej wystarczająco. To błąd, 
gdyż mogłyby uniknąć wielu kłopotów, gdyby tylko wsłuchały się 
w ten cichy głos w swoim wnętrzu. 

Waga to często wyrafinowana intelektualistka, która lubuje się 

w słownych utarczkach. Nie chce, by rozmówcy od razu się z nią 

zgadzali. Woli, kiedy ktoś ma zupełnie odmienne zdanie i potrafi 

je dobrze argumentować. Dyskusje z takimi osobami są dla Wagi 

inspirujące. Jej wrodzona inteligencja dostarcza umiejętności 

sprawnego rozważania różnych kwestii, a więc rozmowa z nią 

nigdy nie jest nudna. 

Skorpion - 23 października - 21 listopada 

Skorpion to najbardziej tajemniczy ze wszystkich znaków 

w astrologii. Jest pełen sprzeczności, a jego wewnętrzne przeżycia 

są bardzo intensywne. Ma silną psychikę, można nawet 

powiedzieć, że posiada prawdziwą duchową moc. Człowiek 

urodzony pod znakiem Skorpiona odczuwa wielki lęk przed 

poniesieniem porażki w jakiejkolwiek dziedzinie. Z tego powodu 

przez większość życia jest bardzo skryty. Dzięki temu – jeśli coś 

się nie uda, kariera pójdzie nie po jego myśli albo przegra 

w dyskusji – będzie mógł szybko się przystosować 

bez okazywania, jak wielką poniósł porażkę. 

https://astroweb.pl/znaki-zodiaku.php 

nina opowiada o imionach 
https://www.znaczenie-imion.net/n/nadia.html 

Nadia - jest to imię o korzeniach grecko-rzymskich, 

coraz częściej nadawane w Polsce nowo 

narodzonym dziewczynkom. Tłumaczy się je jako 

„nadzieja”. 

 

Julia - jest to imię pochodzenia rzymskiego, imię to 

stało się popularne od czasów Juliusza Cezara. 

Jako żeńska forma imienia Juliusz oznacza: 

promienista, młoda. W Polsce występuje 

od XVIII wieku. 

 

Patryk - jest to imię, które pochodzi od łacińskiego 

słowa patricius, co oznacza patrycjuszowski, 

szlachecki, szlachetnie urodzony. Rodzina i miłość - 

wierny i oddany, chociaż czasem dość szorstki, 

posiada jednak serce pełne miłości i czułości.            
 

 

 

https://przewodnikduchowy.pl/a/jak-dziala-intuicja.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/5-sposobow-na-inspiracje.php
https://przewodnikduchowy.pl/a/brutalna-prawda-o-ponoszeniu-porazki.php
https://astroweb.pl/znaki-zodiaku.php
https://www.znaczenie-imion.net/n/nadia.html


WEŹ UDZIAŁ W WYBORZE LOGO SZKOLNEGO KOŁA 

WOLONTARIATU I ODDAJ SWÓJ GŁOS NA JEDNĄ 

Z OŚMIU PROPOZYCJI /WSKAŻ JEJ NUMER/. GŁOSUJEMY 

DO 11 GRUDNIA 2020 R. /PIĄTEK/ NA SPOTKANIU 

ZE SWOIM WYCHOWAWCĄ! 
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