
  Numer 1, październik 2019    

            G A Z E T K A    S Z K O L N A     
                   Szkoły Podstawowej nr 267                                  

im. Juliusza Słowackiego w Warszawie  

       

Drodzy Czytelnicy,  

oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej gazetki w tym roku szkolnym.  Chcemy w niej pisać o tym, co 
dla nas ważne, co może nas zainteresować. 

W tym numerze mówimy o jesieni,  dyniach, malarstwie oraz Kraju Kwitnącej Wiśni. Możecie też sprawdzić 

swoją wiedzę, rozwiązując krzyżówkę.  

Niestety, nie wymyśliliśmy jeszcze tytułu dla naszego miesięcznika.  

Ogłaszamy więc konkurs: zaproponujcie tytuł dla gazetki SP 267. Swoje pomysły wyślijcie na adres: 
gazetkasp267@wp.pl lub przez Librusa do p.L.Kasjanowicz. 

W kolejnym numerze opublikujemy Wasze pomysły,  a najciekawsze nagrodzimy (niespodzianką!).  

Wśród Waszych propozycji wybierzemy jeden, który będzie oficjalnym tytułem naszego pisma. 

Każdy może przysłać nam swój tekst (wiersz, opowiadanie, tekst piosenki, artykuł, rysunek), a my 
opublikujemy go w kolejnym numerze.  

                                                                                                 Życzymy Wam przyjemnego czytania! 

                                                                                               Zespół redakcyjny 

 

 

Mimozami jesień się zaczyna… 

        Jesień to jedna z pór roku. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą 

średnią dobową  oraz (w przypadku Polski) stosunkowo dużym w skali roku opadami atmosferycznymi.  

        W świecie roślin i zwierząt jest to czas gromadzenia zapasów przed zimą, liście zmieniają kolor, a 

część zwierząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Obserwować można loty ptaków, takich jak 

bociany, czy żurawie. 

     Jesień była inspiracją dla wielu artystów. Może zainspiruje też Ciebie? Warto dostrzec w jesieni piękne 

kolory, promienie słońca i nitki babiego lata zawieszone między gałęziami drzew w parku. 

 

Na poprawę humoru proponujemy Wam przepis na herbatę imbirową:

                                          :  

 czarna herbata 

 świeży imbir 

 cynamon 

 miód 

Herbatę parzymy jak zwykle. Plastry imbiru umieszczamy w kubku, dodajemy szczyptę cynamonu i 

zalewamy naparem. Słodzimy miodem do smaku. Smacznego! 

                                                                                         Martyna Zaim i Zuzia Surmak 

 

 



 

 

KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 
Listopad 

 

Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Ndz. 

  

 

 

  1 
Dzień Wegan 

2 3 
Święto Myśliwych 

Hubertus 

4 5 
 Dzień Postaci 

z Bajek 

 

6 7 
Dzień Kotleta 

Schabowego 

8 
Europejski Dzień 

Zdrowego Jedzenia 
i Gotowania 

9 
Europejski Dzień 

Wynalazcy 

10 
Dzień Jeża 

11 12 
Światowy Dzień 

Bicia Rekordów 

 

13 
Dzień Placków 

Ziemniaczanych 

14 
Dzień Króla 

Juliana 

15 16 
Dzień Tolerancji 

17 
Dzień Czarnego 

Kota 

18 19 
Dzień Toalet 

 

20 
Dzień Krawata 

21 
Światowy Dzień 

Życzliwości 

i Pozdrowień 

22 
Dzień Kredki 

23 24 
Dzień Buraka 

25 
Dzień Pluszowego 

Misia 

26 

 

 

27 28 
Dzień Pocałunku 

29 30 
Dzień Białych 

Skarpetek 

 

Patrycja Jost 

 

Wszystko, czego nie wiecie            

o dyni: 

 Łacińska, systematyczna nazwa dyni to cucurbita 

pepo, a jej drugi człon znaczy tyle co ‘dojrzewająca 

w słońcu`. 
 Warzywo to pochodzi z Ameryki Środkowej. 

 Badania archeologiczne i botaniczne wskazują, 

że dynia była znana człowiekowi już ok.10 

tysięcy lat przed naszą erą. 

 Najcięższa dynia w Polsce waży 870 kg. 

 Największa dynia świata pochodzi z Belgii i 

ważyła 1190,49kg. 

 Dynie zawierają dużo witamin A, B1, C, PP, 

ponadto fosfor, żelazo, wapń, potas i magnez. 

 Największa porcja zupy dyniowej wyniosła 530 

litrów. 

                                                                                                               

Ala Guzowska  

 

 

 

 

 

 

rys. Szymon Kadlewicz 

 



Ciekawostki ze świata sztuki 

    Tadeusz Makowski  urodził się 1882 r.   w 

Oświęcimiu, zmarł w 1932 r. w Paryżu. Był 

malarzem, rysownikiem oraz grafikiem. Studiował 

na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale 

Filozoficznym. W 1909r. wyjechał do Paryża i tam 

już mieszkał do śmierci. Był członkiem 

Towarzystwa Artystów Polskich w stolicy Francji. 

Pod wpływem samotności tworzył swoje obrazy. 

Większość jego dzieł była bardzo 

charakterystyczna, ponieważ artysta tworzył w 

nurcie zwanym kubizmem. Jego obrazy głownie 

składały się z figur geometrycznych, a szczególnie 

z różnej wielkości kółek i trójkątów. Zazwyczaj też 

przedstawiały postaci dziecięce. 

 

 

 

                                                                                                        https://wolnelektury.pl/katalog/obraz/sceny-rodzajowe-makowski-kapela-dziecieca/ 

Tadeusz Marczyński 

Japonia – Kraj Kwitnącej Wiśni. 

     Japonia to państwo położone na wschodzie Azji, składające się z wielu wysepek, m.in. Hokkaido, Honsiu, Sikoku, 

Kiusiu. Większość kraju pokrywają góry. Najwyższym szczytem tego regionu jest wulkan Fudżi.   W Japonii klęski 

żywiołowe są częste, co spowodowane jest położeniem kraju w obrębie tzw. ”ognistego pierścienia Pacyfiku”.  

Kraj ten  jest monarchią parlamentarną. Ostatnim, 126. cesarzem tego państwa w maju tego roku  został Naruhito. 

    Historia i kultura tego regionu są wyjątkowe i bardzo ciekawe.  Chciałabym poświęcić  im osobny artykuł, a może 

nawet kilka, więc szukajcie kolejnych tekstów na ten temat w następnym numerze. 

Natalia Stolarczyk 

Strefa rozrywki 

Nudzi Ci się w domu ?!  Nie masz pomysłu, jak kreatywnie spędzić czas?  

         Wybraliśmy dla Ciebie kilka propozycji na listopad w Warszawie. 

 

W Centrum Nauki Kopernik oprócz stałej wystawy można obejrzeć wystawę czasową „Zmierz się” albo wybrać się na zajęcia 

indywidulane z robotyki, chemii, biologii.  Koniecznie zarezerwuj bilet wcześniej! 

         

 W listopadzie jak co roku rusza akcja „Darmowy listopad”  

Można zwiedzać w Warszawie trzy dawne rezydencje królewskie: 

- Łazienki Królewskie 

- Zamek Królewski 

- Pałac w Wilanowie. 

Dla miłośników koni i książek 9 listopada o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z pisarką Lin Hallberg w Kluboksięgarni Badet  

ul. Lentza 35a. 

       Dla tych, co kochają sztukę i rzeźbę, Łazienki Królewskie organizują warsztaty „Rodzina w formie”, w czasie których można 

wykonać odlewy gipsowe. 9 listopada 11.00 – 13.00. Wstęp opiekun + dziecko = 25 zł. Wiek 7-12 lat. 

      Dla miłośników kulinariów 9 listopada o godzinie 16.00 w Teatrze Kwadrat ul. Marszałkowska 138 zaplanowane są 

warsztaty "Sweet Science". Poznasz nową kuchnię molekularną! Trwają 90 minut, cena biletu 85 zł. 

     W niedzielę 17 i 24 listopada w godz. 10 – 11.30 w Łazienkach Królewskich będą się odbywały zajęcia „Joga w Łazienkach 

Królewskich”. Będzie między innymi praca z oddechem i medytacja. Mile widziane rodziny z dziećmi. 

 

Oto pięć propozycji – mamy nadzieję, że wybierzesz coś interesującego dla siebie! 

Basia Czarnecka 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/obraz/sceny-rodzajowe-makowski-kapela-dziecieca/


Krzyżówka: 
 

1. Książka, w której znajdziecie znaczenia słów 

2. Nie można ich rzucać na wiatr 

3. Jedna z dyscyplin sportowych 

4. Stolica Litwy 

5. Przedmiot, którego uczy Pani Justyna Żmijewska 

6. Piosenka powstańcza ”Pałacyk …..” 

7. Drapieżny gad z Afryki 

8. Inaczej pantera śnieżna 

 

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Ala Guzowska,  Jadzia Tryc 

 

 

Zadanie polonistyczno – przyrodnicze: 

Co wspólnego mają:   gżegżółka – jerzyk – kszyk ? 

Wskaż co najmniej dwie cechy. 

 

 

Sentencja na najbliższy czas: 

                        Dobre słowa nie kosztują dużo, choć czynią wiele dobrego. 

                                                                                                               Blaise Pascal 
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