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PRZYSŁOWIA NA LISTOPAD 

 

Jak listopad ciepły - marzec mrozem przewlekły. 

Gdy listopad mroźny, to lipiec niegroźny. 

Kiedy swego czasu goły las nastaje, święty Hubert z lasu cały obiad daje.  

Deszcze listopadowe budzą wiatry zimowe. 

Gdy w listopadzie liść na szczytach drzew się trzyma, to w maju na 
nowe liście spadnie jeszcze zima. 
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Gdy mróz na świętego Marcina, będzie tęga zima. 

CO W TRAWIE PISZCZY? PRZEKONAJCIE SIĘ SAMI 
 
• Aktualności Dwójeczki    str.3 - 5 

•  Dzień życzliwości     str. 5 - 6 

• Konkursy       str. 6 

• Kącik literacki      str. 7 - 9    

• Krzyżówka       str. 10 – 11 

• Przepis na ciastka czekoladowe   str. 12  
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Aktualności  Dwójeczki 

Nasza szkoła na konferencji ODN poświęconej 
Powstaniu Wielkopolskiemu 
18 listopada odbyła się konferencja przygotowana przez Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Poznaniu „Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej. Powstanie 
Wielkopolskie 1918-1919. Pamiętamy”. Uczestnikami konferencji było ponad 
100 nauczycieli z całej Polski. Wysłuchaliśmy dwóch interesujących wykładów: 
prof. Zbigniewa Pilarczyka, który przedstawił losy powstańców wielkopolskich 
rozpatrywane na płaszczyźnie zarówno społeczno- politycznej, jak i prywatnej. 
Z kolei dr Michał Krzyżaniak zapoznał uczestników konferencji z wykładem 
poświęconym „Udziałowi Wielkopolan w wojnie polsko- bolszewickiej 1919-
1920”.  
Podczas konferencji przedstawiono również działania wielkopolskich szkół 
kultywujących pamięć o Powstaniu Wielkopolskim. Wśród czterech szkół z 
Wielkopolski, które zostały poproszone o zaprezentowanie swoich autorskich 
pomysłów na upamiętnienie Powstania, znalazła się nasza szkoła. Było to dla 
naszej szkoły duże wyróżnienie, a przygotowana prezentacja multimedialna, 
którą znajdziecie na naszej stronie internetowej wzbudziła słowa uznania 
uczestników konferencji.  
          Beata Buchwald 
   

I Ty możesz zostać słownym Mikołajem! – 
przyłącz się do akcji i podaruj słowa 
wsparcia pacjentom i pracownikom szpitala.  
 

Drodzy Uczniowie! Co roku o tej porze 
ogłaszaliśmy akcję „I Ty możesz zostać słodkim 
Mikołajem”. W tym roku ze względu na pandemię 
nie możemy przeprowadzić akcji w tradycyjnej, 
dobrze Wam znanej formie. Proponujemy zmianę 
formuły. Akcja odbędzie się pod hasłem:”I Ty 
możesz zostać słownym Mikołajem!”. 

Zapraszamy do stworzenia pięknych kartek i napisania słów wsparcia oraz 
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życzeń dla pacjentów i pracowników poznańskich i podpoznańskich szpitali z 
oddziałami covidowymi. Kartki razem z zebranymi w szkole darami (akcja w 
toku) zostaną dostarczone w imieniu uczniów naszej szkoły przez 
przedstawicieli Rady Rodziców SP2 oraz Fundacji Małych i Dużych – 
Wojtusiaki do pacjentów i medyków oddziałów covidowych. 
 

Regulamin akcji ”I Ty możesz zostać słownym Mikołajem!” 
1. Stwórz piękną, barwną dwustronną kartkę. Na jednej stronie umieść 
ilustrację, na drugiej stronie napisz ciepłe, wspierające słowa i/lub życzenia 
świąteczne. Podpisz się pod życzeniami imieniem lub imieniem i nazwiskiem – 
Ty wybierasz formę. 
2. Włóż kartkę do koperty. Koperty nie zaklejaj. Napisz na niej tytuł akcji „I 
Ty możesz zostać słodkim Mikołajem” oraz swoje imię i nazwisko, klasę. 
3. W dniach 19.11.2020 – 03.12.2020 godz.14.00 wrzuć kartkę do skrzynki 
pocztowej umieszczonej na budynku naszej szkoły ul. Sowiniecka 75 (od strony 
podjazdu dla autobusów). 
4. Kartki zostaną wyjęte z kopert i przekazane przedstawicielom Rady 
Rodziców, którzy w Waszym imieniu dostarczą je razem z darami do szpitali. 
5. Osoby, które przyłączą się do akcji w podziękowaniu dostaną nagrodę w 
postaci dodatnich punktów zachowania (maksymalnie +10pkt). 
Poświęć chwilę, by pacjenci i pracownicy medyczni szpitali poczuli ciepło w 
sercach. Dobre, piękne słowo ma ogromną moc. Wspiera i daje siły do walki z 
niewidzialnym przeciwnikiem. Przyłącz się do akcji i zostań słownym 
Mikołajem! 

Organizatorzy: Anna Chilczuk-Bech, Anna Ciesielska 

Dzień Pluszowego Misia 
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku. Zawsze – 
pluszowy! Każdego roku 25 listopada obchodzony jest na świecie Dzień 
Pluszowego Misia. Tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki. Samo 
święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, 

kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne 
urodziny. Tylko niektórzy wiedzą, że miś to 
zabawka-symbol z niezwykłą historią. Prezydent 
Stanów Zjednoczonych – Teodor Roosevelt wybrał 
się 14 listopada 1902 r. z przyjaciółmi na polowanie 
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do jednego z lasów stanu Missisipi. Podczas wyprawy trofeum miał stanowić 
mały niedźwiedź. Gdy Roosevelt ujrzał bezbronne zwierzątko, odmówił oddania 
strzału i kazał puścić wolno zwierzę. Epizod ten przedstawił na rysunku Clifford 
Berryman, a jego grafika ukazała się w gazecie „The Washington Post”. Ta, z 
kolei stała się inspiracją dla sklepikarza z Brooklynu, Morrisa Mitchtoma, do 
produkcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy, za specjalnym 
pozwoleniem prezydenta, było to oczywistym nawiązaniem do jego imienia. 
Miś zdobywał coraz większą popularność, stając się ulubioną zabawką dzieci na 
całym świecie oraz bohaterem książek, bajek i filmów. 
Maskotkę chętnie wykorzystywano w powstających bajkach dla dzieci. 
Powstało wiele kultowych misiowych postaci takich jak m. in. Kubuś Puchatek, 
Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Miś Barnaba, Mój Brat 
Niedźwiedź, Mały Miś, Troskliwe Misie czy Gumisie. W Polsce również 
narodzili się nowi pluszowi bohaterowie np. Miś Uszatek, Miś z okienka, Miś 
Coralgol. Pluszowy miś jest patronem wielu przedszkoli i żłobków. Stał się 
również symbolem pomocy, dzięki akcji charytatywnej “Podaruj Misia”czy 
Fundacji Burego Misia na rzecz osób niepełnosprawnych. 
         Małgorzata Szeszko 
 Z okazji światowego Dnia Pluszowego Misia Panie ze szkolnej biblioteki 
opowiedziały o misiach, które podbiły świat. Informacje o nich znajdziecie na 
stronie internetowej SP2 

Dzień życzliwości  w naszej szkole 

 
  
21 listopada świętowaliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W związku z 
powyższym uczniowie zaangażowani w Szkolnym Kole Wolontariatu pod 
kierunkiem Pań: Barbary Skoczylas, Anny Arlt-Stelmachowskiej przygotowali 
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miłe pozdrowienia, które przesłano do nauczycieli, którzy z kolei przesłali je 
swoim uczniom.  
Akcja spotkała się z tak miłym przyjęciem, że kontynuowano ją w naszej szkole 
przez kolejne dni, aż do końca listopada. 

KONKURSY 
Wyniki szkolnego etapu IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. 
Janusza Korzeniowskiego 
18.11.2020 na trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej w godzinach 9.50-11.35. odbył się etap 
szkolny IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego im. Janusza  
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się osoby, które uzyskały co najmniej 80 % 
punktów, czyli z kl. 4-6: Urszula Lachowicz (92%), Aleksandra Głowińska (88%) i Matylda 
Kaczmarek (80%), a z kl. 7-8: Zofia Pohl (92%), Oliwia Bolewska (92%)  i Katarzyna Kozak 
(88%). 
 Etap wojewódzki odbędzie się na przełomie stycznia i lutego. 

Anna Chilczuk-Bech i Anna Ciesielska 

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego – Coś …z liści 
 Klasy I-III       
  
 I miejsce – Maja Obrzeżgiewicz  1C 
II miejsce –  Marianna Sobek  3B 
II miejsce – Michlina Sobek  2C 
III miejsce – Wachowiak Wiktoria   1C 
Klasy IV – VII 
I miejsce –  Magdalena Łopusińska  7C 
I miejsce – Barbara Łopusińska  4C 
II miejsce – Jagoda Wolarczak   6B 
II miejsce – Zofia Maćkowiak   6A 
Gratulujemy zwycięzcom - wychowawcy świetlicy 
                                                     
 
 
 
 
 
                                          



*** Dwójeczka*** 
 

 7 

KĄCIK LITERACKI 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie pisz do szuflady, napisz do nas 
Zagubiona Igła  

Fragmenty książki Jagody Wolarczak, uczennicy kl. VIb: 
 
 […] 
- Gdzie ja jestem?! - krzyknęłam. - Samochody to 
materiały? Domy zrobione są z nici? […] A… a… a ludzie 
to igły?! - nie dowierzałam temu, co widziałam. 
- Zaraz, zaraz, jeżeli ludzie to igły, to ja też jestem igłą?! 
Podeszłam do jakiejś kałuży, spojrzałam w nią i po chwili 
zemdlałam. Jakaś igła przechodziła obok i na szczęście 
pomogła mi. 
- Halo?! Słyszysz mnie? - zapytała zmartwiona. 

Jagoda – redaktor 
 
- Bartek?, Mama?, Jagoda?, Tata? - pytałam, nie mogąc rozpoznać głosu, który 
do mnie mówi. 
- Nie, ja jestem Misia – odpowiedział trochę zdziwiony głos. - Czekaj 
zadzwonię po lekarza. Aha, a w ogóle jak się nazywasz? - kontynuowała, wciąż 
pochylona nade mną. 
- Ja… Ja… Jagoda...- odpowiedziałam. Potem zaczęłam sobie wszystko 
przypominać […]. 
 Wstałam, i opowiedziałam nowo poznanej dziewczynce – igle, całą moją 
historię. Po uważnym wysłuchaniu mojej opowieści Misia zaprowadziła mnie 
do biblioteki. 
- To ten medalion? - wskazała na obrazek w jednej z książek. 
- Tak to ten – potwierdziłam. 
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Misia wyglądała na smutną. W końcu powiedziała - Jagoda jeżeli nie wykonasz 
swej misji nie wrócisz do domu… 
- CO?! Ale ja nie mogę nie wrócić! - odpowiedziałam zła i smutna jednocześnie. 
- Mam złą wiadomość. - Misia zamilkła na chwilę. 
- Jestem gotowa - powiedziałam nieśmiało. 
- Zła to… taka, że, jeśli nie wykonasz swojej misji, to będziesz musiała tu być 
długo… dłużej niż miesiąc… – powiedziała załamana. 
- A jaka jest moja misja? - spytałam po długiej chwili. 
- Twoja misja to… odczarować wszystkie igły, żeby powróciły do twojego 
świata, ale najpierw musisz pokonać…. 
- Pokonać? Kogo lub co? - przerwałam Misi pełna obaw. 
- Pokonać….Panią Darke- powiedziała, spuszczając głowę. 
- Kto to? 
- Pani Darke, to nasza zła królowa, a medalion wybrał właśnie ciebie, byś ją 
pokonała. Moja rodzina jest tam gdzie twoja. Ja też odnalazłam medalion i tu 
przybyłam, ale o mało nie zginęłam – Misia trzęsła się cała wypowiadając te 
przerażające słowa. 
- A ja? Ja nie zginę? - też zaczęłam się trząść ze strachu. 
- Ty? Nie, bo masz moc….wielką moc  - powiedziała patrząc na mnie z 
błyskiem w oku. 
- Moc?! Jaką moc?! - byłam zdziwiona całą tą historią. 
- Choć ze mną – powiedziała Misia wyciągając do mnie rękę, jakby chciała 
mnie gdzieś zabrać. 
Poszłam z nią do jakiegoś budynku i nagle usłyszałam rżenie konia. 
- Musisz oswoić najdzikszego konia – to mówiąc wskazała na igłę konia. 
- A jak oswoję tego konia, to co się stanie? - zapytałam pełna strachu, jednak 
podziwiając piękno i upór mustanga. 
- Będziesz mogła z jego pomocą pokonać Panią Drake. 
 Pracowałam z ogierem całą noc i cały dzień, aż w poniedziałek 
wieczorem w końcu udało mi się zapanować nad nim całkowicie. 
- Brawo Jagoda! Wierzyłam w ciebie przez cały ten czas i nie zawiodłam się! - 
zawołała Misia, gdy podjechałam do niej na koniu. Potem, jakbym zemdlała, a 
gdy się  ocknęłam, czułam w sobie ogień i przedziwną moc. 
- Wow, masz moc ognia, najwspanialszą moc niezbędną do zniszczenia wroga! - 
powiedziała zachwycona Misia. 
 Ruszyłam do zamku Pani Drake. Bałam się, ale miałam przy sobie Fire – 
mojego konia , który był gotów, by mi pomóc. 
 Przechleliśmy pomiędzy strażnikami bardzo cichutko, żeby ich nie 
obudzić. Weszliśmy po stromym zboczu, aż do głównej komnaty, gdzie siedziała 
Pani Drake, we własnej osobie. Nie dałoby się pomylić jej z nikim, ponieważ jej 
zły wzrok i okropna mina, nie mógł należeć do nikogo innego. 
- Fire, zostań proszę tu, a jeżeli będę potrzebowała twojej pomocy, to 
zagwiżdżę, okej? - powiedziałam szeptem do ucha nowego przyjaciela. 
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- Okej – zarżał trochę smutno w odpowiedzi na moją prośbę. 
 Skradałam się najciszej, jak tylko się da, choć moje serce waliło tak, że 
myślałam, że jego uderzenia słyszą wszyscy w zamku. 
O nie… pułapki - pomyślałam – i jeszcze lasery? 
Szłam ostrożnie. 
[…] 
Nagle, złapali mnie. 
- HA!! mamy cię – powiedział gruby strażnik. 
- Zaprowadźmy ją Pani Drake – powiedział chudy strażnik. 
[…] 
- A któż to taki? - spytała Pani Drake patrząc na mnie chłodno. 
Szybko wyrwałam się z rąk grubego strażnika i zagwizdałam, jak najmocniej 
potrafiłam. Prawie w tym samym momencie Fire pojawił się obok mnie. Z 
łatwością pokonał strażników, którzy uciekli, gdzie pieprz rośnie. Ja zbliżałam 
się do Pani Drake. Wypościłam ogień z moich rąk. 
Pokonaliśmy Panią Drake i cwałem wróciliśmy do miejsca, w którym rozstałam 
się z Misią, jednak nikogo już tam nie było. Nagle, zerwał się złoty wir, który 
porwał mnie, a po chwili znalazłam się znów w kuchni swego domu. Spojrzałam 
na stół, a na nim igły i inne rzeczy były na tym samym miejscu. Spojrzałam na 
zegar, który pokazywał wciąż tę samą godzinę… 
- Czyli nikt nie wie co się stało? – pomyślałam. Zobaczyłam za oknem dziwnie 
znajomą dziewczynkę, pomachałam jej i wróciłam do szycia. 
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KRZYŻÓWKA  - CIEKAWE MIEJSCA W EUROPI 
 
 Justyna Kasprzak - redaktor 
 
           1.        

      
 

1.     
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  7. 13              7.  
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Rozwiązanie: 
 

Zamek    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _    w  Niemczech 
      1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  11  12  13  14 
 
Poziomo: 
 

1. Wysoka w Paryżu 

2. „Miasto tysiąca okien” w Albanii 
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3. … Karola w Pradze 

4. Znajduje się w Atenach, jednym z jego elementów jest Partenon 

5. … Monserrate w Portugalii 

6. Na belgijskim stelażu kilka kul się znajduje, a z najwyższej widoki oglądasz 

7. Londyński zegar 

8. Cieśnina oddzielająca Europę od Azji 

9. Pałac w Moskwie, a także siedziba prezydenta Rosji 

10. … Sagrada Familia w Barcelonie  

11. … - to „język trolla” w Norwegii 

12. Wielka w Berlinie jest charakterystycznym punktem miasta 

13. Wodospad zwany „Niagarą Estonii” 

14. Toczy się tam legenda o smoku 

 

Pionowo: 

1. Pałac królów Francji wybudowany przez Ludwika XIV pod Paryżem 

2. W Danii najpopularniejsza atrakcja turystyczna dla dzieci 

3. … Stulecia we Wrocławiu 

4. Koci … - znajduje się w Rydze na Łotwie 

5. Amfiteatr w Rzymie, dawniej odbywały się w nim walki gladiatorów 

6. Arabski pałac w Hiszpanii w Grenadzie 

7. Katedra we Francji, spaliła się w 2019 roku 

8. Zabytkowe muzeum sztuki w Paryżu 

9. … Zygmunta w Warszawie 
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CIASTKA CZEKOLADOWE  
Z  ŻURAWINĄ I ORZECHAMI 
WŁOSKIMI 
 Składniki: 
* 170g mąki pszennej  
* 1 łyżeczka sody 
* 140g masła (miękkiego) 
 * 30g kakao 
* 1 jajko 
* 1 opakowanie cukru waniliowego 
* 180g cukru trzcinowego 

* 50g orzechów włoskich   
 
* 50g czekolady białej (posiekanej)  Iga - redaktor 

* 50g czekolady mlecznej (posiekanej) 
* 100g suszonej żurawiny  
* szczypta s 

Przygotowanie masy: 
Masło ucieramy z cukrem trzcinowym i waniliowym, następnie dodajemy przesianą mąkę z 
sodą i kakao oraz jajko. Dokładnie mieszamy. Masa będzie dość sztywna, więc należy użyć 
drewnianej łopatki. Gdy masa będzie wymieszana, dodajemy posiekane orzechy, czekoladę 
białą i mleczną, suszoną żurawinę oraz szczyptę soli. Ponownie dokładnie mieszamy. 
Pieczenie: 
Blaszkę wykładamy papierem do pieczenia i za pomocą małej gałkownicy do lodów lub łyżki 
układamy ciastka na blaszce, zachowując duże odstępy między ciastkami. Ciastka delikatnie 
spłaszczamy. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 190 stopni Celsjusza przez 15-18 minut 
Jeśli będziemy je piec przez 15 minut, będą miały chrupiące brzegi, a wilgotny środek, 
natomiast jeśli 18 minut, całe będą chrupiące. Smacznego! 

 
 
 
Redakcja: Zofia Brzozowska, Krystian Chodacki, Justyna Kasprzak, 
Jagoda Łagodzińaka,  Iga Pawłowska, Jagoda Wolarczak   

Opiekun: Wiesława Szubarga   


