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W tym numerze: 
 Święto Wszystkich Świętych w Polsce 

 Polscy święci i błogosławieni - cytaty 

 Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo 

 Nasi koledzy z bliska 

Wywiad z przewodniczącą SU – Anna Lipińską 

 Jesienne zagadki 

 Szuflada  

Twórcze pasje uczniów - prace plastyczne Emilii Rak 8a i Julii Biela 8a  

 Gorąco polecam 

Karolina Wilk 3b i Wiktoria Garbień 3b o swoich ulubionych książkach 

 Humor 

 Bądź bezpieczny na drodze 

 Kolorowanki 

 

 

Zespół redakcyjny: Karolina Wilk 3b, Wiktoria Garbień 3b, Julia Kurowska 8a, Emilia Rak 8a,  Julia Biela 8a, 

Aleksandra Kuźniar 8a 

Opiekunki Naszej Dwójki: Aleksandra Łakomy, Katarzyna Tyrpa 

Czekamy na Wasze: życzenia, pozdrowienia, ciekawe artykuły, wiersze i opowiadania „z szuflady”, prace 

plastyczne, oryginalne pomysły, relacje z ciekawych i ważnych dla Was wydarzeń, wszelkie uwagi 

 

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu Naszej Dwójki.  

Piszcie do nas na  adres gazetkanaszadwojka@gmail.com 
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ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
W POLSCE 
 
 
 
Wszystkich Świętych 
 
1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich 
Świętych. Odwiedzamy wtedy groby 
naszych najbliższych i znajomych. Modlimy 
się za dusze zmarłych, zapalamy znicze, 
składamy kwiaty.  
W kościołach łacińskich tego dnia odbywa 
się uroczystość ku czci wszystkich 
chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia 
i przebywają w niebie. Uważa się, że 
uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi 
się ze wspominania w jednym, wybranym 
dniu (właśnie 1 listopada), wszystkich 
męczenników chrześcijańskich. 
 
Zaduszki  
 
2 listopada obchodzimy święto nazywane 
dniem zadusznym, które jest bardzo 
zbliżone do święta Wszystkich Świętych. Już 
w początkach VII wieku Izydor z Sewilli 
zalecał odprawianie w klasztorach mszy za 
dusze zmarłych zakonników. Od IX wieku, 
podczas specjalnych nabożeństw  
w niektórych opactwach, obejmowano 
intencjami modlitewnymi wszystkich 
zmarłych chrześcijan, nie tylko zakonników. 
W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej, 
wprowadzono Dzień Zaduszny  
do kalendarza oraz liturgii rzymskiej  
i stopniowo upowszechniono w całym 
Kościele katolickim. W Polsce najstarsza 
informacja o obchodzeniu Zaduszek poza 
klasztorami pochodzi z początków XIV 
wieku, z diecezji wrocławskiej pod rządami 
biskupa Henryka z Wierzbna. 
 

POLSCY ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
-CYTATY 
 
 
Zespół redakcyjny Naszej Dwójki 
przygotował dla Was garść cytatów naszych 
świętych: Błogosławionego Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego, Świętego Jana 
Pawła II i Błogosławionego ks. Jerzego 
Popiełuszki. 
Mamy nadzieję, że skłonią Was do refleksji. 
 
 

 
 
Nie można współczesnemu człowiekowi 
wytłumaczyć, że nie samym chlebem  
i telewizorem żyje. 

 
Bł. Kardynał Stefan Wyszyński 

 
 
Człowiek pracujący ciężko bez Boga, bez 
modlitwy, bez ideałów będzie jak ptak  
z jednym skrzydłem dreptał po ziemi. 
Bł. ks. Jerzy Popiełuszko 
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SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO 

 
Nasza szkoła już od ubiegłego roku realizuje 
projekt edukacyjny - Szkoła Odpowiedzialna 
Cyfrowo, który ma na celu wsparcie szkół  
we wdrażaniu nowych technologii i higieny 
cyfrowej w edukacji. Autorem projektu jest 
Fundacja dbam o mój zasięg, a jego 
koordynatorami na terenie szkoły są Pani 
Teresa Chodnik – Bigaj i Pani Katarzyna 
Tyrpa. 
Szkoła odpowiedzialna cyfrowo to 
wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, 
dla których wartością jest kształtowanie 
równowagi między korzystaniem z nowych 
technologii i świadomym tworzeniem 
realnych więzi poza przestrzenią Internetu.  
W ramach projektu postaramy się rozwijać 
jej 7 obszarów: 

1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej 
wiedzy o nowych technologiach  
i problemach wynikających z ich 
nadużywania. 

2. Kreatywne i bezpieczne włączenie 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w proces edukacji. 

3. Podejmowanie działań w zakresie 
profilaktyki e-uzależnień oraz działań 
edukacyjnych zmierzających do 
redukcji szkód wynikających z 
korzystania z zasobów sieci. 

4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie 
zasad używania zasobów sieci na 
terenie szkoły. 

5. Tworzenie kultury świadomego bycia 
poza siecią. 

6. Nauka kompetencji przyszłości. 
7. Realizacja projektów 

odpowiedzialnych społecznie. 
Zachęcamy więc do odwiedzania zakładki 
SOC na stronie internetowej naszej szkoły, 

na której na bieżąco będą zamieszczane 
ciekawe linki z filmikami, poradnikami, 
materiałami dydaktycznymi i plakatami.  
 

Katarzyna Tyrpa 
 
 
NASI KOLEDZY Z BLISKA 
 
Wywiad z przewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego – Anią Lipińską. 

 

Julia Kurowska: Czy trudno być 
przewodniczącą szkoły? Jak czujesz się  
w tej roli? 
Anna Lipińska: Nie jest ciężko, jednak 
muszę poświęcić na to dużo czasu, wymaga 
to ode mnie dużej chęci do działania  
i pomysłowości. Ta rola sprawia mi 
przyjemność, lubię wykonywać obowiązki  
z nią związane. 
 
J.K.: Jakie cechy według Ciebie powinien 
posiadać dobry przewodniczący szkoły? 
A.L.: Musi być kreatywny i dobrze 
zorganizowany, a także powinien mieć 
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wysoką kulturę osobistą, ogromną 
samokontrolę i musi być zdyscyplinowany, 
bo jak wiadomo przewodniczący powinien 
być wzorem. Nie lada wyzwaniem są także 
wystąpienia publiczne, dlatego powinien 
być otwarty oraz się ich nie bać. 
 
J.K.: Co Twoim zdaniem jest 
najtrudniejsze w pełnieniu objętej przecz 
Ciebie funkcji? 
A.L. Przewodniczącą jestem dopiero dwa 
miesiące, jeszcze nic nie sprawiło mi 
ogromnej trudności. 
 
J.K.: Jakie masz pomysły dotyczące 
działalności SU? 
A.L.: Mam wiele pomysłów, nad którymi 
nadal pracuję, między innymi udało mi 
się już zorganizować dzień kolorów oraz 
dzień „POWITANIE JESIENI”. 
 
J.K.:  Czy jest coś co chciałabyś przekazać 
swoim kolegom i koleżankom za naszym 
pośrednictwem? 
A.L.: Na początku chciałabym podziękować 
wszystkim uczniom, którzy na mnie 
głosowali. Oczywiście jestem cały czas 
otwarta na Wasze pomysły. 
 
J.K.: DOKOŃCZ ZDANIA: 
Moja ulubiona książka to… Harry Potter  
i Kamień Filozoficzny J. K. Rowling 
Chciałabym… dużo podróżować. 
Podziwiam ludzi… którzy, wytrwale dążą 
do wyznaczonego przez siebie celu. 
Interesuję się… chemią, ale moimi hobby 
jest też malowanie, podróże, gotowanie 
i nauka  języka hiszpańskiego. 
 

Wywiad przeprowadziła: 
 Julia Kurowska 8a 

 
 
 

JESIENNE ZAGADKI 
 
Jesienne śpiochy 
 
W brunatne futro się odziewa, 
gdy idzie jesień, to już ziewa, 
a kiedy zimą mróz za nos łapie, 
cieplutkiej norze sobie chrapie. (………) 
 
Całe lato poluje 
ze znajomą sową. 
Zimą śpi w jaskini, 
wisząc na dół głową. (………) 
 
W swej kolczastej, 
ciepłej czapie 
pod pierzynką  
z liści chrapie. (……..) 
 
W lecie latała po łące, 
nektar zbierała pachnący. 
Zimą w ulu sobie śpi, 
śnią jej się miodowe sny. (……….) 
 
Jesień w parku 
 
Małe, kolczaste, 
pod drzewem leżą 
i jak zielone jeże się jeżą. (……..) 
 
W berecikach z antenką 
najpiękniej nam będzie 
- stwierdziły leżące  
pod dębem……………. 
 
Następna zagadka 
nie jest trudna wcale: 
Powiedz, z czego jesienią  
robi się korale?   (……….) 
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SZUFLADA - TWÓRCZE PASJE UCZNIÓW 
 
W pierwszym numerze Naszej Dwójki  
prezentujemy Wam prace plastyczne Emilii 
Rak 8a i Julii Biela 8a. 

 

Emilia Rak klasa 8a  
 

 
 

Julia Biela klasa 8a  
 

 

 

 

GORĄCO POLECAM 

Wiktoria Garbień 3b i Karolina Wilk 3b  
o swoich ulubionych książkach 

 

 
 
Dziewczynka z parku - książka Barbary 
Kosmowskiej, którą ostatnio przeczytałam 
wywarła na mnie ogromne wrażenie.  
To piękna i wzruszająca opowieść  
o przeżyciach małej  Andzi i jej mamy  
po śmierci taty, przyjaźni z chorującym  
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na cukrzycę Jeremiaszu, a także o cierpieniu, 
tęsknocie i o tym jak radzić sobie w trudnej 
sytuacji życiowej. Polecam tę książkę innym 
dzieciom. Naprawdę warto ją przeczytać!!! 

 
Wiktoria Garbień 3b 

 

 
 
Lew, Czarownica i stara szafa to pierwszy 
tom cyklu Opowieści z Narnii autorstwa C.S. 
Lewisa. Opowiada o przygodach czwórki 
dzieci (Łucja, Zuzanna, Edmund, Piotr), 
które opuściwszy bombardowany przez 
niemieckie samoloty Londyn, znajdują 
schronienie w domu profesora na wsi. Tam 
odkrywają tajemniczą szafę, za którą 
znajduje się Narnia - fantastyczna kraina. 
Dzieci przedostają się tam i walczą  
z siłami dobra przeciwko złu. Niestety 
Edmund pozwala złu zawładnąć sobą. 
Trzeba go ratować. W powieści dużą rolę 
odgrywa stwórca Narnii- lew Aslan. 
Poświęca on życie dla swojej krainy. Dzięki 
temu ożywa, a bohaterowie stają się 
wielkimi i potężnymi władcami. Bardzo 
podobały mi się przygody głównych 
bohaterowi na pewno sięgnę po kolejne 
części z tej serii. Zachęcam też do tego moje 

koleżanki i kolegów. Przeczytajcie tę 
książkę. Z pewnością nie będziecie żałować 
wyboru. 

Karolina Wilk 3b 
 
HUMOR 
 
 Co ma wspólnego łyżka z jesienią? 
 Je się nią. 
 
Katechetka pyta Jasia: 
 Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 
 Jesienią. 
 Dlaczego akurat jesienią? 
 Bo wtedy jest najwięcej jabłek. 
 
Ojciec sprawdza czego syn nauczył się  
w szkole. 
 No proszę, zastanów się dobrze. Miałeś 

dziesięć jabłek, zjadłeś dwa, ile Ci 
zostało? 

 Nie wiem, my w szkole liczyliśmy na 
śliwkach. 

 
Jasiu na lekcji matematyki pakuje się  
i wychodzi. Nauczyciel pyta: 
 Jasiu, gdzie idziesz? Jeszcze trwa lekcja. 
 Ile razy wychodzę z domu, mama zawsze 

mi mówi, żebym wracał jak zacznie 
padać - Niech Pan patrzy jaka ulewa. 

 
Hrabia mówi do lokaja: 
 Janie! Podlej ogród! 
Jan na to: 
 Ależ hrabio, przecież deszcz pada! 
 To weź parasol. 
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BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE 
 
Jesienią dni stają się coraz krótsze,  
a warunki atmosferyczne często się 
zmieniają. Dlatego, by zadbać o swoje 
bezpieczeństwo, należy pamiętać  
o korzystaniu z elementów odblaskowych, 
które zdecydowanie poprawiają naszą 
widoczność na drodze. Przyda się również 
znajomość podstawowych zasad poruszania 
się po jezdni, co postaramy się przybliżyć 
najmłodszym za pomocą wiersza, zagadek  
i kolorowanek. 
 
Przechodzimy przez ulicę 
Wanda Chotomska 

Kiedy światło jest zielone 
można przejść na drugą stronę, 
a gdy świeci czerwone 
przechodzenie zabronione! 
 
Gdy zamierzasz przejść ulicę 
na chodniku przystań bokiem, 
popatrz w lewo bystrym okiem, 
skieruj w prawo wzrok sokoli, 
znów w lewo spójrz powoli. 
Jezdnia wolna - więc swobodnie 
mogą przez nią przejść przechodnie. 
 
Kiedy chcę przez jezdnię 
przejść na drugą stronę, 
przystaję i ze światłami 
gram w zielone. 
Pytam: - Jest zielone? 
- Proszę - mówią grzecznie. 
Wtedy wiem, że mogę 
przechodzić bezpiecznie.  
 
Rozszyfruj zagadki, a dowiesz się, co pomaga  
nam bezpiecznie poruszać się po drogach. 
  
Błyska okiem kolorowym, 
Trzy kolory dobrze zna, 

Gdy do sklepu się wybierasz 
Przez ulicę przejść Ci da. 
  
Na jednej nodze stoi, 
Ulicy się nie boi. 
Raz ostrzeże, raz zakaże 
Czasem także drogę wskaże. 
  
Czy to zwierzę czy nie zwierzę? 
Czarno-białe pasy ma, 
Kiedy na ulicy leży 
Tędy chodź!– daje nam znak 
 
Jeśli kierowcą jesteś roweru, 
to się na drogę tę właśnie kieruj! 
  
Każdy na jednej stoi nodze 
i upomina kierowców na drodze. 
Tamten, że zakręt będzie za chwilę, 
a ten, cóż, jeśli się nie mylę, 
że tu jest zakaz zatrzymywania. 
A więc jedziemy! Dość gadania! 
  
Jest przy każdej jezdni po to, 
by chodzić po nim piechotą. 
  
Te duże koła z brzegiem czerwonym, 
które z daleka widać od razu, 
"nie wolno!" - Krzyczą głosem donośnym, 
bo to są właśnie … . 
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KOLOROWANKI 
 

 
 
 

 

 
 

 

https://docplayer.pl/5522934-Kolorowa-kolorowanka.html 


