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Dynia 

 

Dynia to roślina jednoroczna z rodziny dyniowatych, która obejmuje około 20 gatunków.      

Na świecie dyni używa się nie tylko w kuchni, ponieważ to warzywo dzieli się na dwa rodzaje: 

jadalne i ozdobne.   

  

Jest też ona symbolem Halloween, które narodziło się w USA. To święto najhuczniej 

jest obchodzone w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. 

Ciekawostki: 

1) Nie wszystkie dynie są pomarańczowe - istnieją odmiany białe, niebieskawe, a nawet 

czerwone.              

2) Za "dyniową stolicę świata" uważa się Motron w stanie Illinois. 

Przepis na ciasto dyniowe: 

● Składniki: 

● 2 szklanki miąższu dyni (jedna 

średnia dynia)                       

● 2 szklanki mąki 

● 1 szklanka drobnego cukru do wypieków 

● 3 jajka 

● 2 łyżeczki cynamonu 

● 16 g cukru wanilinowego 

● 1/2 szklanki oleju 

● 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

● garść orzechów włoskich 

● garść rodzynek 

●  

 

● Krok po kroku: 

● Jajka ubij wraz z cukrem na puszystą masę. 

Do masy dodaj mąkę, olej, cukier wanilinowy, 

sodę i cynamon. Całość miksuj na średnich 

obrotach przez jakieś 3 minuty. 

● Następnie dodaj starty i odsączony miąższ 

dyni oraz drobno pokrojone orzechy włoskie i 

namoczone wcześniej rodzynki. Całość 

mieszaj drewnianą łyżką. 

● Ciasto z dyni przełóż do wysmarowanej 

masłem i oprószonej mąką formy o średnicy 

23 cm. Piecz przez ok. 40-50 minut w 

temperaturze 180 stopni C. 

● Przed upływem podanego czasu sprawdź 

patyczkiem, czy ciasto jest gotowe. 

Patyczek powinien być suchy. Podaj lekko 

posypane cukrem pudrem. 

 

 



 Dia de los muertos 

 

   Dia de los muertos to święto zmarłych 

obchodzone w Meksyku. Jest jednym z 

najważniejszych tradycji tego kraju. 

Mieszkańcy obchodzą je 2 listopada. 

  Charakterystyczną częścią tego święta 

są pomalowane czaszki. Meksykanie 

malują je na wiele sposobów, najczęściej 

są zdobione kwiatami.  

 

Oprócz czaszek przygotowują ołtarzyki. 

To jedno z najważniejszych elementów 

Dnia Zmarłych. Najczęściej znajdują się 

na nich kwiaty i świeczki. Bardzo ważne 

jest, aby posiadały zdjęcia zmarłych 

osób. Dzięki nim zmarli mogą odwiedzać 

bliskich. 

 

 

 

Bardzo polecamy obejrzeć film na temat tego święta pt. ,,Coco” 

                                                

                              
                                       

 

 

 



Europejski Dzień Wynalazcy 

 

9 listopada, obchodzimy Europejski Dzień Wynalazcy. Święto to zostało ustanowione 

przez berlińskiego wynalazcę i przemysłowca Gerharda Muthenhallera. 

Jest ono hołdem dla Hedy Lamarr, austriackiej wynalazczyni i aktorki, która opracowała 

system transmisji fal radiowych. Z okazji swego święta wynalazcy przypominają stare 

powiedzenie Alberta Einsteina, który mawiał, że wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy. 

 

Dzień Wynalazcy to święto, które 

upamiętnia wynalazców takich, jak Thomas 

Edison czy Nikola Tesla, ale też ma na 

celu zachęcić ludzi do kreatywnego 

myślenia, realizowania własnych pomysłów. 

Jak wiadomo, wiele projektów początkowo 

wydaje się niewykonalnych. Nie bez 

powodu organizatorzy wspomagają się 

słynnym cytatem Einsteina „Wszyscy 

wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I 

wtedy pojawia się ten jeden, który nie 

wie, że się nie da, i on właśnie to coś 

robi." 

 

 
Albert Einstein 

                                                       

Wynalazki, które odmieniły życie: 

6000 p.n.e. koło 

4000 p.n.e. pismo 

105r. papier (Cai Lun) 

1853r. lampa naftowa (Ignacy Łukasiewicz) 

1873r. dynamit (Alfred Nobel) 

1876r. telefon (Alexander Graham Bell) 

1879r.żarówka (Thomas Alva Edison) 

 

 

 

 

 
 

 



Międzynarodowy Dzień Tolerancji 

 

Święto to jest obchodzone 16 listopada. Zostało ono ustanowione przez 

zgromadzenie ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) z inicjatywy 

UNESCO. 

Inicjatywa ta spowodowana była nasilającymi się zjawiskami nietolerancji, 

przemocy, nacjonalizmu1, rasizmu2 i antysemityzmu3, jakim towarzyszy 

marginalizacja4 i dyskryminacja mniejszości5. Jest to święto szacunku, 

akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.  

 

 

 

Nietolerancja niepełnosprawności: 

Co to jest niepełnosprawność? 

Mianem niepełnosprawność nazywa się wszelkie ograniczenia lub brak 

możliwości wykonywania określonej czynności w sposób bądź też w zakresie 

uznawanym za typowe dla człowieka. 

Niektórzy ludzie nie tolerują niepełnosprawności, ponieważ uważają, że 

ludzie, którzy są niepełnosprawni są inni, odmienni, ale to nieprawda. 

Dlaczego tak jest? Każdy człowiek ma swój punkt widzenia i my nie możemy  
 



na to wpłynąć, ale zawsze można pomyśleć o tym jak się zachowujemy wobec 

osoby drugiej i co ona czuje. 

 

Ważny cytat na Dzień Tolerancji: 

„Ale moim zdaniem i zdaniem taty na ziemi jest więcej dobrych ludzi niż 

złych, a dobrzy ludzie troszczą się o innych i pilnują, żeby nie spotkało ich 

nic złego.” 

R. J. Palacio, Cudowny chłopak 
 

 
1.Nacjonalizm przedkłada interes własnego narodu nad interesami innych narodów.                                      

2.Rasizm to dyskryminacja rasowa, podzielenie ze względu na kolor skóry. 

3.Antysemityzm to postawa niechęci, wrogości wobec Żydów. 

4.Marginalizacja to wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup 

społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia 

społecznego. 

5.Dyskryminacja mniejszości to nieuzasadniona forma wykluczenia poprzez 

traktowanie danej osoby mniej przychylnie ze względu na jakąś cechę, np., 

niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, wyznawaną religię, światopogląd, 

narodowość lub rasę. 

 

 

 
 



8 listopada - Dzień Łamańców Językowych 

 

Co roku 8 listopada przypada Dzień Łamańców  Językowych. Łamaniec językowy to nic 

innego jak trudna do wymówienia fraza. W języku polskim ich nie brakuje, wystarczy 

przytoczyć klasyczne „stół z powyłamywanymi noga mi”, jednakże z okazji   tego dnia 

znalazłam kilka trudniejszych łamańców dla młodszych, ale również i starszych 

czytelników. Mam nadzieję, że każdemu  uda się wypowiedzieć, choć jeden z nich. A oto 

one: 

 

1. Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gd y morze nie pomoże, to 

pomoże może las. Jak Pomorze nie pomoże, to  pomoże może morze, a gdy morze 

nie pomoże, to pomoże może   Gdańsk. Pojedziemy nad Pomoże, jak pomorze nie 

pomoże, to  pomoże może morze, a gdy morze nie pomoże, to pomoże może Hel. 

 

2. Rozr ewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem 

rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca. 

 

3.  Czego trzeba strzelcowi do zestrzelenia cietrzewia drzemiącego w  dżdżysty 

dzień na drzewie. 

 

4.  W czasie suszy szosa sucha. Sasza suchą szosą szedł. 

 

  
 

 

 

 

 

 



20  listopada- Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 

 

  Prawo jak to prawo jest trudne, skomplikowane i zawiłe, jednakże wydaje 

mi się, że z prawami dziecka już jest na  odwrót. Każdy człowiek ma swoje 

prawa i przywileje, tak  samo dzie ci, czyli większość naszych 

czytelników.  Gdyby ktoś był bardziej zainteresowany zapraszam na stronę 

https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka . 

 

 

 

 

 

 

Życie szkoły 

 

 Pierwsze wydanie gazetki szkolnej 

 

  Cześć! 

     Jest to nasze pierwsze wydanie gazetki szkolnej, więc chcielibyśmy trochę 

opowiedzieć pokrótce, jak powstaje nasza gazeta, co będziemy robić.  

     Pewnego dnia Pani Monika od polskiego powiedziała na lekcji, że dla chętnych 

będą zajęcia z kółka dziennikarskiego. Na początku pojawiła się tylko jedna 

osoba, później doszła druga, a obecnie na zdalnych coraz więcej osób do nas 

dołącza. Tak z tygodnia na tydzień powiększa się nasza  zespół redakcyjny. 

Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że jest już nas więcej, ale fajnie byłoby, gdyby 

doszedł do nas ktoś jeszcze :).  
 



 

 

 

 

     Obecnie planujemy wydawać nasze szkolne pisemko co miesiąc, jeśli się uda. 

Chcemy w nim  podejmować ważne i ciekawe tematy, umieszczać nowinki ze 

szkoły, najbliższe wydarzenia, przewidywane są również małe konkursy oraz 

kąciki zainteresowań. 

     Mamy nadzieję, że nasza gazeta spodoba się wszystkim czytelnikom, czy to 

tym starszym czy młodszym. Jeszcze raz zachęcamy do dołączenia do nas, jeśli 

macie ochotę i dziennikarskie zapędy:).  

 

 

 

 

Konkurs na nazwę i logo gazetki 

 

Jako, iż dopiero zaczynamy pracę w redakcji naszej gazetki,  postanowiliśmy 

zorganizować dla naszych czytelników konkurs. Chcielibyśmy,  żeby to ktoś z 

naszych czytelników wymyślił logo oraz nazwę dla powstającej szkolnej gazetki. 

Jeśli chodzi o logo,  może ono być narysowane, namalowane, zrobione 

komputerowo lub w jakiejś innej technice. Oczywiście dla najlepszej pracy i 

pomysłu mamy przewidzianą nagrodę:)  

Wszystkie prace oraz pomysły prosimy przesyłać do 30 listopada na ma ila:  

 

gazetka@zsp-cerekwica.pl 

 

!Przyjmujemy tylko pomysły wysłane ze szkolnych kont!  

 

 

 Mamy nadzieję, że taki konkurs się Wam spodoba, a jeśli tak, to będziemy robili 

takie konkursy częściej:) 

 

  
 

  

 



Recenzja książki “Baśniobór” 

 

 
 

Baśniobór 

Brandon Mull                                                

przełożył Rafał Lisowski 

Wydawnictwo W.A.B. 2011 

 

“Baśniobór” to porywająca seria książek pełna magii, magicznych 

zwierząt i tajemnic, które czytelnik może odkryć jeśli ją przeczyta. Jest 

ona autorstwa Brandona Mulla. Inne cykle powieściowe tego autora to 

np. “Pięć Królestw” oraz “Wojna Cukierkowa”. Pierwsza część 

“Baśnioboru” opowiada o tym jak Seth i Kendra, główni bohaterowie 

cyklu, dowiadują się o istnieniu magicznego świata. Przyjeżdżają wtedy 

do domu swoich dziadków. Kiedy już dowiadują się o niezwykłości tego 

miejsca zaczynają dziać się rzeczy, których nikt się nie spodziewał. 

Seria składa się z pięciu tomów. Na kartach powieści pojawiają się 

magiczne artefakty, demony oraz tajne stowarzyszenia. Seria wyróżnia 

się niezwykłą nieprzewidywalnością. Istnieje także jej kontynuacja o 
 

 

 

 



Mulla i spodobała mu się albo lubi opowieści gdzie występuje magia to 

ten cykl będzie dla niego dobrą propozycją jeśli akurat szuka czegoś do 

czytania. Książkę czyta się z pełnym skupieniem, ponieważ chce się jak 

najszybciej dowiedzieć się co będzie na następnej stronie, w kolejnym 

rozdziale i wreszcie w dalszych tomach. Ja kiedy zacząłem czytać 

pierwszą część nie wciągnęła mnie za bardzo, ale tylko na początku. 

Wiele razy czytałem już książki, które właściwie zaczynają się po dwóch 

rozdziałach i przez pierwszy i drugi trochę wprowadzają w błąd, ale 

później trzymają poziom wyższy od większości (a może nawet 

wszystkich) książek jakie kiedykolwiek się przeczytało. Każda kolejna 

powieść cyklu jest coraz lepsza. Kiedy skończy się jedną z nich od razu 

chce się przeczytać kolejną. Książki nie dłużą się, są ciekawe, przykuwają 

uwagę i opowiadają świetną historię. 

 

 

 

 

 

 

 

 


