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10 pytań do… 

 

W tym miesiącu 10 pytań zadaliśmy pani Alinie Czai od biologii. Oto one: 

1. Jaka jest Pani ulubiona bajka z dzieciństwa? 

Odp.  Bajka.” O koguciku i kurce". Bajkę miałam nagraną na płycie. Tyle razy jej 

słuchałam, że nauczyłam się jej na pamięć. Potem recytowałam ją swoim 

dzieciom i wnuczce. Opowiada ta bajka o pomocy prawdziwego przyjaciela w 

potrzebie. 

2. Ulubiona postać z bajki? 

Odp. Nie miałam takiej. Utożsamiałam się z Indianką z filmu . 

3. Ulubiony film? 

Odp. Zapomniałam tytułu, ale był to film o Indianach. 

4. Kim  Pani chciała być w dzieciństwie? 

Odp. Zawsze chciałam być nauczycielką. Moi dziadkowie byli nauczycielami i 

rodzice też. Moje dzieci nie podtrzymują tej tradycji. 

5. Największe marzenie? 

Odp. Moje marzenia spełniłam. Pracowałam nad tym intensywnie i się udało. 

Teraz największym moim marzeniem jest doprowadzenie do sytuacji, żeby 

wszyscy w Polsce mieli równe prawa. 

6. Ulubiony przedmiot szkolny? 

Odp. Wychowanie fizyczne. 

7. Kto jest Pani idolem? 

     Odp. Jest nim Jerzy Owsiak. Wspieram jego inicjatywę od początku istnienia 

WOŚP. Moje dzieci nigdy nie potrzebowały szpitalnej pomocy, więc tym 

bardziej staram się pomoc innym. 

 



8. Jakie jest Pani hobby? 

Odp. Największym moim hobby jest jazda na rowerze i odkrywanie w ten 

sposób piękna przyrody, która nas otacza. 

 

9. Jaki jest pani ulubiony kolor? 

Odp. Mam wiele ulubionych kolorów. To widać po moim sposobie ubierania 

się. Ważne, żeby było kolorowo i wesoło. 

 

10. Najzabawniejsza przygoda z życia nauczyciela? 

Odp. Wiele było takich przygód. Nie potrafię ich wymienić. Bardzo lubiłam "dni 

samorządności", kiedy uczniowie zastępowali na lekcjach nauczycieli i swoim 

zachowaniem pokazywali ich nawyki, śmieszne powiedzonka, gesty. Wtedy 

najwięcej było śmiechu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pytania do nauczycieli 

        W minionym miesiącu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej z tej okazji 

zadaliśmy wybranym nauczycielom to samo pytanie „Kim byłby/byłaby 

pan/pani dziś, gdyby nie zawód nauczyciela” oto ich odpowiedzi: 

1. Pan Grzegorz:  Byłbym stolarzem. 

2. Pan Adam: Byłbym wojskowym. 

3. Pan Zbyszek: Byłbym muzykiem. 

4. Pani Szreder: Byłabym sportowcem. 

5. Pani Lewandowska: Byłabym podróżnikiem lub otworzyłabym własną 

knajpę. 

6. Pani Stępniewska: Byłabym  weterynarzem. 

7. Pani Ewa Kuznowicz: Byłabym muzykiem. 

8. Pani Godlewska: Byłabym leśniczym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Listopadowe heheszki 

Jak się nazywa płacz małego raczka? 

Wycieraczka 

 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka - E=mc2 

Historia - Sensacje XX-wieku 

J. polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 

Ostatnia ławka - Róbta co chceta 

Pan konserwator - MacGyver 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami - Familiada 

Woźny - Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 

Szkoła - Świat według Kiepskich 

 

Bliźniaki wracają ze szkoły i od progu wołają: 

- Mamo, mamo! Wygrałaś konkurs klasowy "Czyja mama jest najpiękniejsza?". 

Wszyscy głosowali na swoje własne mamy, a Ty dostałaś dwa głosy.... 

 

Czym się różni czerwona skarpetka od czerwonej róży? 

Zapachem. 

 

Idą dwa koty na pustyni, jeden mówi do drugiego:„Stary jaka duża kuweta” 

 

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów: 

- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"? 

- Wakacje, proszę pana! 

                                                                       Kwiatkosia  

Źródło: https://kawaly.tja.pl/dla-dzieci 



Premiery filmów  

 

1. Listy do M. 4 

Premiera: 4 listopada 2020 r.  

 

2. Psy i koty 3: Łapa w łapę 

Premiera: 6 listopada 2020 r.  

 

3. Wilk na 100% 

Premiera: 6 listopada 2020 r.  

 

4. Nelly Rapp - Upiorna agentka 

Premiera: 6 listopada 2020 r. 

 

5. Skąd się biorą sny 

Premiera: 6 listopada 2020 r. 

 

6. Filonek Bezogonek 

Premiera: 6 listopada 2020 r. 

 

7. Magiczne muzeum 

Premiera: 13 listopada 2020 r.  

 

8. Świąteczna wyprawa pana Patyka 

Premiera: 13 listopada 2020 r. 

 

9. Wojna z dziadkiem 

Premiera: 20 listopada 2020 r. 

 

10. Mikołaj w każdym z nas 2 

Premiera: 20 listopada 2020 r. 

 

 

 

                                                                                                                             

Kwiatkosia   

 



MINI BROWNIE 

ciasto: 

• masło 

• cukier puder 

• gorzka czekolada 

• jajka 

• mąka kukurydziana 

• mąka jaglana 

• suszona żurawina 

• sól 

 

wierzch: 

• gorzka czekolada bez laktozy i glutenu 

• suszona żurawina 

 

jak zrobić: 

W rondlu rozpuść masło. Następnie zdejmij z ognia i dodaj 2/3 posiekanej 

czekolady. Mieszaj, aż się rozpuści. Odstaw na bok. 

W misce wymieszaj obie mąki i sól. Jajka lekko ubij z cukrem pudrem. 

Do masy jajecznej dodaj przygotowaną masę czekoladową i wymieszaj mikserem. 

Następnie, ciągle mieszając, dodaj mieszaninę mąk, pozostałą 1/3 część 

czekolady i suszoną żurawinę. 

Do formy wyłożonej papierem do pieczenia przełóż ciasto i piecz w piekarniku 35 

minut w temperaturze 180 st. C. 

 



Ćwiczenia od pani logopedy  
 

Listopad  

 

Listopadzie, listopadzie  

pustki czynisz, w każdym sadzie,  

zrzucisz liście w pół uschnięte 

gonisz ptaki wyziębnięte.  

 

Już do zimy mało czasu 

nie oszczędzasz więc też lasu 

wszędzie widać zżółkłe mchy,  

a nad ranem gęste mgły. 

 

Kiedy każesz słońcu świecić  

roześmiane słychać dzieci  

ale kiedy deszcz już pada  

marznie nawet w stawie żaba. 

 



Znalezione w Internecie…  

 

Pozytywne zapasy na „zimowy” czas 

Wiewiórka, to jedno ze zwierząt, które przygotowuje się do zimy. Zbiera 

orzechy i żołędzie, które chowa w różnych miejscach, bardzo często w dziupli. 

Dzięki temu jest w stanie przetrwać trudny, zimowy czas.  

Czy wiesz, że możesz czynić coś podobnego, co robi wiewiórka? Możesz 

również zbierać coś, na swój własny trudny czas. Tym czymś są wspomnienia. 

Pozytywne, miłe wspomnienia, które chcesz zachować na dłużej. Za każdym 

razem, gdy doświadczysz czegoś miłego, zrobisz coś odważnego czy osiągniesz 

sukces umieść to na orzechach. W trudnych, smutnych chwilach, gdy zwątpisz 

w siebie, weź do ręki kartkę ze wspomnieniami. Możesz je także wycinać i 

tworzyć łańcuch przyczepiony do szafy, tablicy korkowej lub drzwi. One 

przypomną ci o tym, że jest pozytywny świat poza zasłoną smutku i zwątpienia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kolorowanka listopadowa 

 

 

Zbieramy kasztany, 
robimy w nich dziurki, 

a wtedy je można 
nawlekać na sznurki. 
Tak robi się lejce, 
naszyjnik z korali. 
Kasztany, kasztany 

 



20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

 

PRAWA DZIECKA 

Młody człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa. Na 

samym wstępie uwierz z ochotą, że jesteś młodą ludzką istotą. 

Twój kolor skóry, płeć i wierzenia – to dla nikogo nie ma znaczenia. Mama i tata 

w każdej potrzebie, oboje muszą wciąż dbać o Ciebie. Masz prawo wzrastać do 

góry, by w końcu, tak ja roślina, wspiąć się ku słońcu. 

Gdy już nie mieszkasz z mamą lub tatą, możesz oboje kochać tak samo. Nikt nie 

ma prawa, starszy czy młody, czytać twych listów bez Twojej zgody. 

Nikt nie ma prawa bić Cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub Ci ubliżać. Kiedy 

medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki. Musisz mieć także 

czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem. 

Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy, możesz natychmiast szukać pomocy. Możesz 

się uczyć i bez wątpienia rozwijać talent i uzdolnienia. By nikt tych praw się 

łamać nie ważył, Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży. 

 

 



 

 

 



Halloween 

 

 

 


