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GAZETKA SZKOLNA              październik, 2022 r. 

 
 

W tym numerze:  
 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

 Łacińskie zwroty na co dzień 

 Wywiad z Małgorzatą Dzidek - dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej  

im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach 

 Gorąco polecam 

Rodzice i Bartosz Maksimek z 2b o książkach, które warto przeczytać   

 Humor 

 Wiersze o jesieni 

 Przysłowia i ludowe porzekadła o jesieni  

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania - fotorelacja 

 Kolorowanki 

 

 
Najserdeczniejsze życzenia dla Dyrekcji, wszystkich 

nauczycieli i pracowników oświaty - pomyślności  
i samych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym 

życzy Redakcja Naszej Dwójki  
 

 

Zespół redakcyjny: Agata Waruś 8b, Bartosz Maksimek 2b, Julia Bochenek 4a, Karina Piechota 4a 

Opiekunki Naszej Dwójki: Aleksandra Łakomy, Katarzyna Tyrpa 

 

Zapraszamy do współpracy w redagowaniu Naszej Dwójki.  

Piszcie do nas na  adres gazetkanaszadwojka@gmail.com 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ  
GŁOŚNEGO CZYTANIA 
 

 
 
29 września w naszej szkole obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który 
został ustanowiony w 2001 r. przez Polską Izbę 
Książki w rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej, 
autorki książek dla dzieci i młodzieży. Głównymi 
beneficjentami tego święta są dzieci. Głośne 
czytanie wpływa bowiem na ich rozwój, wzbogaca 
słownictwo, uczy sprawnie formułować i wyrażać 
swoje myśli, kształci zdolność koncentracji  
i uwagi, pobudza fantazję, wyzwala chęć 
poznawania świata. Uczniowie naszej szkoły 
głośno czytali:  
 na godzinie wychowawczej (G. Kasdepke, Bon 

czy ton savoir dla dzieci 4a, Baśń o dwunastu 
miesiącach 4b, Selma Lagerlöf, Cudowna 
podróż 5a, Nela i wyprawa do serca dżungli 5b, 
Małgorzata Karolina Piekarska, Tropociele 6a, 
Grażyna Bąkiewicz, Mieszko, ty Wikingu! 6b, 
Wiersze o miłości 8a, Nancy Springer, Enola 
Holmes. Sprawa szyfru na krynolinie. 8b), 

 podczas zajęć bibliotecznych (wiersze Doroty 
Gellner i Agnieszki Frączek 4b), 

 podczas zajęć świetlicowych (opowiadanie, 
O dobrej czarownicy). 

Oprócz tego dzieci klas I-III w ramach współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną im. Józefa Sadzika 
w Sułkowicach uczestniczyły w zajęciach 
organizowanych przez tę instytucję: (słuchały  
i same głośno czytały legendę Szewczyk 
Dratewka, brały też m.in. udział quizie wiedzy 
dotyczącym czytanego utworu i zabawie 
muzyczno- ruchowej). 
 

Aleksandra Łakomy 

ŁACIŃSKIE ZWROTY NA CO DZIEŃ 
 

 
 
Redakcja Naszej Dwójki przygotowała dla Was 
kochani kilka łacińskich zwrotów, które według 
nas warto znać. Zapoznajcie się z nimi. Nigdy nie 
zaszkodzi mieć więcej wiedzy. 
 
Ad rem – niektórzy złośliwi mawiają: „Otwórz 
szafę i mów do rzeczy” (mając oczywiście na myśli 
„Otwórz usta i mów z sensem”). „Ad rem” znaczy 
po prostu „do rzeczy”, czyli do sedna sprawy. 
 
Alma Mater – to dosłownie „matka karmicielka”. 
Wielu z Was z pewnością miało z nią do czynienia. 
Ta matka karmi wiedzą. Jest to określenie uczelni 
wyższych. 
 
Anno Domini, w skrócie A.D. – zapis ten często 
spotykamy przy datach. Oznacza on „w roku 
Pańskim”, „roku Pańskiego”. 
 
De facto – to, mówiąc inaczej, „w rzeczywistości”. 
Czy zauważyliście, że sporo osób chce sobie 
dodać mądrości i powagi, notorycznie wplatając 
ten zwrot w swoje wypowiedzi? 
 
Et cetera (skracane do etc.) – mamy też rodzimy 
skrót, to po prostu „i tak dalej”. 
 
Ex aequo – każdy zna ten zwrot, ale nie każdy 
potrafi go zapisać. To, co słyszymy jako 
„ekzekfo”, zapisujemy właśnie jako „ex aequo”. 
Wyrażenie to zapisujemy zgodnie z oryginałem, 
gdyż nie zostało spolszczone. Oznacza ono  
„na równi, jednakowo”, np. Przyznano dwa trzecie 
miejsca ex aequo. 
 
Honoris causa - to stopień naukowy nadawany  
za zasługi (dosłownie „dla zaszczytu”). Uczelnie 
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wyższe nadają ten zaszczytny tytuł wielkim 
osobistościom, niekoniecznie formalnie 
wykształconym w danym ośrodku, ale 
szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.  
Na przykład doktorami honoris causa 
Uniwersytetu Warszawskiego są Andrzej Wajda 
czy Václav Havel. 
 
Idem i ibidem – w pracach naukowych  
w przypisach często stosuje się zapisy łacińskie, 
aby nie powielać źródła jednego pod drugim: 
ibidem (skracane do ib., ibid.) = tamże, to samo 
miejsce; idem (skracane do id.) = to samo, ten 
sam, tenże. 
 
Id est (skracane do i.e.) - to jest (to znaczy). To też 
warto znać. 
 
Lege artis – (postępowanie) według prawa, 
zgodnie z przepisami. Z łaciną sporo do czynienia 
mają prawnicy i lekarze, czyż nie? 
 
Liberum veto – dosłownie „wolne nie pozwalam”. 
Podajemy na wypadek, gdyby ktoś nie pamiętał 
tego ze szkoły. Pojęcie veta jest aktualne. 
 
Op. cit., czyli opus citatum – „dzieło cytowane” 
lub opere citato –„z cytowanego dzieła”). Skrót 
ten używany jest w przypisach lub cytatach w celu 
odesłania czytelnika do wcześniej cytowanej 
pozycji.  
 
Pro publico bono /Pro bono publico – Bono to nie 
tylko wokalista U2, ale również jedna  
z łacińskich form rzeczownika „dobro”. Cały zwrot 
oznacza „dla dobra publicznego”. Przykład użycia: 
Znany prawnik dwa razy w tygodniu udziela porad 
prawnych pro publico bono. 
 
Sensu largo – w znaczeniu szeroko pojętym, czyli 
ogólnym. 
 
Sensu stricto – w znaczeniu ścisłym. Uwaga, 
„ściśle” to po łacinie „stricte” (z „e” na końcu), np. 
To pojęcie dotyczy stricte językoznawstwa 
porównawczego. 
 
Sic! – dobrze myślicie, jest to tytuł jednej z płyt 
zespołu Hey. A słówko to najczęściej zapisywane 

w towarzystwie wykrzyknika oznacza „tak”, 
„właśnie” (czytamy je: [s-ik]). Umieszczamy je po 
wyrazie lub ciągu wyrazów, na który chcemy 
zwrócić uwagę czytelnika, aby zapewnić go, że 
cytujemy zgodnie z oryginałem. Przykład użycia: 
Było tam napisane: „Przed wojną kobiety chodzili 
[sic!] po bułki do sklepu”. 
 
(Conditio) sine qua non – (warunek) konieczny  
do spełnienia (dosłownie „bez którego nie”). 
Uwaga! „Qua” czytamy jako „kwa”, a nie „kła”. 
 
Tabula rasa – czysta karta (dosłownie tabliczka 
wygładzona). Niektórzy uważają, że na świat 
przychodzimy właśnie z czystą kartą – bez 
doświadczenia. 
 
Terra incognito – brzmi to tajemniczo i takie też 
ma znaczenie: to nieznany, niezbadany ląd lub też 
nierozpoznana i nowa dla kogoś dziedzina np.  
w nauce: Język turecki to dla mnie terra incognita. 
 
Vel – albo, czyli – słowo używane przy 
zestawieniu określeń synonimicznych lub dwu 
nazwisk tej samej osoby, np. Bolesław Prus vel 
Aleksander Głowacki 
 
Vice versa – na odwrót, z drugiej strony. 
 
Vide – zobacz. Tak, tak, słowo „video” pochodzi 
od łacińskiego „patrzeć, widzieć, zobaczyć”. 
 
Vis maior – jest to coś, na co nie mamy wpływu, 
czyli siła wyższa. 
 
Votum separatum – dosłownie „zdanie odrębne” 
(zdanie inne niż popierane przez ogół). Pojęcie  
z dziedziny prawa. 
 

Redakcja 
 
 

 Źródło: 
 polszczyzna.pl. Wybór,  Marika Naskręt - 
Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej  

i Klasycznej na UAM w Poznaniu 
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WYWIAD Z MAŁGORZATĄ DZIDEK -
DYREKTOREM GMINNEJ BIBLIOTEKI 
PUBLICZNEJ IM. KS. JÓZEFA SADZIKA  
W SUŁKOWICACH 
 
Czytanie książek to najlepsza zabawa jaką ludzkość 
sobie wymyśliła /Wisława Szymborska/. 
A jak wygląda sytuacja w Gminie Sułkowice? Czy 
jej mieszkańcy chętnie sięgają po książki?  
O tym oraz innych kwestiach dotyczących 
czytelnictwa porozmawiamy z Panią Małgorzatą 
Dzidek – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach. 
 

 
 

Agata Waruś: Jak ocenia Pani poziom 
czytelnictwa w naszej gminie? Ja osobiście 
bardzo lubię czytać książki. Ostatni rok sprawił, 
że nadrobiłam wiele czytelniczych zaległości. 
Czy taka jest tendencja powszechna. Pandemia 
wpłynęła na rozwój czytelnictwa czy może 
wręcz przeciwnie? Jak ocenia Pani ostatnie lata 
pod tym kątem? 
Małgorzata Dzidek: Czytelnictwo w naszej 
gminie oceniłabym dobrze, mamy wielu stałych 
czytelników, zarówno w bibliotece  
w Sułkowicach, jak i w filiach w Rudniku, 
Harbutowicach oraz w Punkcie bibliotecznym  
w Krzywaczce. Czas pandemii sprawił, że przez 
jakiś czas biblioteka była zamknięta dla 

czytelników, a później nasza instytucja musiała 
spełnić wysokie wymogi sanitarne. Za 
„zamkniętymi drzwiami” trwały prace 
wewnętrzne, polegające na porządkowaniu 
księgozbioru, dokonywaliśmy także zakupu 
nowości książkowych. Staraliśmy się być  
w kontakcie z naszymi czytelnikami poprzez 
rozszerzoną działalność w socjal mediach  
i Internecie. Z powodu panującej epidemii korona 
wirusa czytelników było z oczywistych względów 
mniej, jednak po zniesieniu obostrzeń czytelnicy 
systematycznie zaczęli wracać do korzystania  
z naszej biblioteki. Działalność online, 
spowodowała także wzrost czytelnictwa, 
przyciągając młodych odbiorców. 
 
A. W.: Co najchętniej wypożyczają czytelnicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej? I jaka grupa 
wiekowa wypożycza najwięcej? 
M. D.: Najliczniejszą grupę czytelników stanowią 
dorośli. Dużą popularnością cieszą się kryminał 
(Remigiusza Mroza, Hanny Greń, Charlotte Link), 
powieści, na podstawie których nakręcono filmy 
lub seriale, które można obejrzeć w telewizji lub 
na Netfliksie (np. „Stulecie winnych”  
A. Grabowskiej). 
 
A. W.: Ile woluminów ogółem liczy księgozbiór 
Gminnej Biblioteki Publicznej? 
M. D. : Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. ks. Józefa Sadzika w Sułkowicach liczy 19782 
woluminy(łącznie literatura dla dorosłych i dzieci). 
 
A. W.: Czy często kupowane są książki? 
M. D.: Staramy się, aby oferta naszej biblioteki 
była aktualna. Dlatego na bieżąco uzupełniamy 
księgozbiór o nowości wydawnicze dla każdej 
grupy naszych czytelników. O nowych nabytkach 
staramy się na bieżąco informować naszych 
czytelników w mediach społecznościowych. 
 
A. W.: Pozostając przy temacie wypożyczania 
książek, jakie pozycje chciałaby Pani polecić 
uczniom Szkoły Podstawowej? 
M. D.: Popularnością u nas cieszą się książki z serii 
„Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, „Kroniki 
Jaaru”, seria „Magiczne Drzewo” Andrzeja 
Maleszki. 
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A. W.: Ile lat ma Pani najmłodszy czytelnik ? 
M.D.: Najmłodsi czytelnicy zapisywani  
do biblioteki są w wieku 3 lat. 
  
A. W.: Czy wypożyczający szanują książki? 
M. D.: Muszę z radością stwierdzić, że nasi 
czytelnicy dbają o książki. 
 
A. W.: Wiemy, że Gminna Biblioteka Publiczna 
angażuje się w różne projekty i akcje. Może Pani 
nam opowiedzieć o tym więcej? 
M. D.: Akcja, która prowadzona jest 
bezterminowo dla przedszkolaków, to „Mała 
książka - Wielki człowiek”, która ma zachęcić 
najmłodszych czytelników do korzystania z naszej 
biblioteki. Zachętą jest wyprawka czytelnicza 
(książeczka, specjalna karta małego czytelnika,  
na której dziecko zbiera naklejki przy każdej 
wizycie w bibliotece). Dla szkół podstawowych 
organizowane są spotkania, mające na celu 
promocję czytelnictwa, ostatnią taką akcją był 
cykl spotkań z okazji Ogólnopolskiego Dnia 
Głośnego Czytania. We wrześniu wzięliśmy także 
udział w Ogólnopolskiej Akcji Narodowe 
Czytanie, skierowanej do przedstawicieli 
wszystkich pokoleń. 
 
A. W.: Od jak dawna Gminna Biblioteka 
Publiczna bierze w Ogólnopolskiej Akcji 
Narodowe Czytanie? 
M. D.: W tym roku wzięliśmy udział po raz 
pierwszy. 
 
A. W.: Czy przesłanie pierwszego zbioru ballad 
Adama Mickiewicza: „Nie ma winy bez kary” 
jest wciąż aktualne? 
M. D.: Myślę że tak. Moim zdaniem postępując 
niewłaściwie trzeba liczyć się z konsekwencjami. 
 
A. W.: Do uczestnictwa w jakich innych 
spotkaniach organizowanych w bibliotece 
zachęciłaby Pani uczniów naszej szkoły? 
M. D.: Oferta naszej biblioteki jest bardzo 
różnorodna. Mamy spotkania czytelnicze, ale 
również takie o tematyce historycznej, ponieważ 
w strukturze naszej instytucji znajduje się Izba 
Tradycji stanowiąca mini-muzeum. O wszystkich 
wydarzeniach informujemy na naszym profilu 

facebookowym, warto go śledzić, wtedy  
na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. 
 
Agata Waruś: Proszę dokończyć zdania:  
Moja ulubiona książka to - ciężko by było 
wymienić jedną ulubioną książkę, bo książek, które 
wywarły na mnie wpływ, jest wiele. Bardzo lubię 
książki polskich autorów o tematyce historycznej, 
np. książki Ałbeny Grabowskiej, Joanny Jax a także 
sagi. 
Bardzo lubię … aktywny wypoczynek na świeżym 
powietrzu. 
Szanuję ludzi, którzy … uważam, że należy 
szanować każdego człowieka. 
Nie znoszę … marnotrawstwa. 
W przyszłości chciałabym … zrealizować swoje 
marzenia. 
Najważniejsze w życiu to … być uczciwym. 
Moje motto życiowe to … uprzejmość i uśmiech 
nic nie kosztują a wielce skutkują. 

 
Wywiad przeprowadziła: 

Agata Waruś 8b 

 
GORĄCO POLECAM 
 
Rodzice i uczniowie wraz z redakcją Nowej Dwójki, 
włączając się w akcję propagowania czytelnictwa 
w naszej szkole, zachęcają do czytania książek; 
również tych z ich dzieciństwa. Zapraszamy do 
zapoznania się z ich propozycjami!  
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Drogie Dzieci! 
Serdecznie zapraszam Was do przeczytania 
jednej z najbardziej lubianej przeze mnie  
w dzieciństwie, książki pt. Kubuś Puchatek Alana 
Aleksandra Milne. Jest to powieść o zabawnym 
misiu i jego przyjaciołach ze Stumilowego Lasu, 
która uczy i bawi. Opisuje też liczne przygody 
bohaterów, którzy mimo zwierzęcego wyglądu 
zostali obdarzeni ludzkimi cechami charakteru. 
Książka pokazuje jak ogromną wartością jest 
przyjaźń i jak dzięki niej można zawsze wyjść 
nawet z najgorszych tarapatów. 
Publikacja opatrzona jest wspaniałymi, 
rozpoznawalnymi już od pierwszej chwili 
ilustracjami autorstwa Ernesta H. Sheparda. 
Rysunki są kolorowe i w doskonały sposób 
komponują się z lekką i zabawną fabułą powieści. 
Kubuś Puchatek to pierwsza część cyklu przygód 
małego niedźwiadka, której kontynuację stanowi 
Chatka Puchatka. Polecam! 

 
Anna Oliwa 

Mama Zosi i Oli 
 
 

 
 

Kochani! 
Gorąco zachęcam do sięgnięcia po serię książek 
pt. Nela Mała Reporterka. Dzięki ich lekturze 
poczujecie się jakbyście same przeżywały 
niesamowite przygody w odległych zakątkach 
świata, poznając przy tym mnóstwo faktów  
i ciekawostek o różnych krajach, obcych 
kulturach, egzotycznych roślinach i zwierzętach. 

Dzięki Neli uwierzycie w to, że warto marzyć i że 
marzenia się spełniają :)  

 
Anna Oliwa 

Mama Zosi i Oli 
 

 
 

Drogie Dzieci! 
 
Tru autorstwa Barbary Kosmowskiej to zabawna  
i pokrzepiająca opowieść z przepięknymi 
ilustracjami Emilii Dziubak. Opowiada o losach 
zajączka o imieniu Tru, który jest zwykłym 
szarakiem. To bardzo dobrze wychowany  
i rozsądny zajączek. Mieszka wraz ze swoją 
rodziną emigrantów: mamą, bratem i siostrą w 
biedniejszej części lasu. Nie posiada tych 
wszystkich rzeczy materialnych, jakie mają jego 
bogatsi koledzy „Kolorowi”, których cechuje 
słabość do różnorakich gadżetów oraz nadmierny 
pociąg do mody. Dla niego nie jest ważne jaki ma 
się kolor futra, nie liczy się pozycja w leśnej 
hierarchii czy miejsce zamieszkania. Jego życie 
jest skromne i nie pozbawione przykrych 
doświadczeń. Tru posiada jednak coś, co wyróżnia 
go pośród innych zajęcy - talent do 
majsterkowania. Dzięki swoim uzdolnieniom  
i przedsiębiorczości odmienia oblicze lasu. 
Sprawia, że różnice pomiędzy Kolorowymi 
zającami z bogatej dzielnicy, a Szarakami  
z biednej części lasu zupełnie się zacierają. 
Wymyśla sposoby na wspólne spędzanie czasu, 
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które zyskują aprobatę zarówno u jednej, jak  
i drugiej grupy. Zdobywa na koniec również 
przydomek „Naprawiacza Zajęczych Serc”. 
Dlaczego? Przekonajcie się sami. Gorąco polecam 
przeczytanie tej książki nie tylko Wam, drogie 
dzieci, ale też Waszym rodzicom i wszystkim 
dorosłym. Książka porusza ważne problemy  
z jakimi dziś się spotykamy: emigracja, nadmierny 
konsumpcjonizm czy dzielenie ludzi za lepszych  
i gorszych ze względu na stan ich posiadania, nie 
zaś na wartości jakie sobą reprezentują. 
 

Anna Maniecka 
Mama Oliwki i Mai 

 

 
 

 
Drogie Dzieci! 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Polecam Wam ciekawą serię książek Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai, napisaną przez 
szwedzkiego autora- Martina Widmarka. Kolejne 
części: Tajemnica diamentów, Tajemnica srebra, 
Tajemnica szkoły i wiele innych, opowiadają  
o dwójce dzieci, które w małym miasteczku 
pomagają komisarzowi policji rozwiązywać 
rozmaite zagadki kryminalne. W czym tkwi 
fenomen serii? Młodzi odbiorcy książek 
Widmarka mierzą się z niezwykłą przygodą, 

czasem strachem i same czują się detektywami,  
a to niesamowita frajda.  
Książki napisane są ciekawym, prostym językiem 
i nadają się nawet  dla dzieci które dopiero 
zaczynają samodzielnie czytać. Gorąco polecam! 
Pamiętajcie książka to najlepsze i najtańsze biuro 
podróży pod słońcem. Korzystajcie z niego! 

                                                                                                                             
Izabela Król                                                                                            

Mama Patrycji i Michaliny 
 

 

 
 
Cześć. Mam na imię Bartek. Polecam Wam książki 
o Minecrafcie, szczególnie komiks , który ostatnio 
przeczytałem Minecraft. Tom 1. Książka jest 
bardzo ciekawa i znajduje się w niej dużo 
obrazków.  
Opowiada o chłopcu, który wraz z rodziną 
przeprowadza się do nowego miasta i tam 
spotykają go różne przygody. Książka znajduje się 
w szkolnej bibliotece. Wypożyczcie sobie.  
Nie będziecie żałować! 

 
Bartosz Maksimek 2b 
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HUMOR 
 

 
 
Tata pyta Jasia: 
 Synku, dobrze Cię ubrałem? 
 Tak, ale mama najpierw zakłada skarpetki,  

a później buty. 
 
Jak nazywa się najlepsze warzywo? 
 Bestseller. 
 
Nauczyciel biologii pyta Jasia: 
 Po czym poznasz drzewo kasztanowca? 
 Po rosnącym na nim kasztanach 
 A jeśli kasztanów jeszcze nie ma? 
 To ja poczekam… 
 
Historyk pyta Jasia: 
 Co byś powiedział, gdyby ktoś obcy zadał Ci 

pytanie: z czym kojarzy Ci się powstanie 
listopadowe? 

 Nic proszę pana, bo nie rozmawiam  
z nieznajomymi. 

  
 

 

WIERSZE O JESIENI 
 
Jan Brzechwa, Październik 
 
Nad ranem jeszcze bielał szron,  
A oto już się dzień płomieni.  
I stoi mój rówieśnik - klon  
W pozłocie słońca i jesieni.  
 
Jastrzębie, wypatrując cel,  
Jak dwa przecinki tkwią w bezkresie.  
I resztką sił wesoły chmiel  
Po drzewach do nich w górę pnie się.  
 
Obłoki wolno suną wpław  
Jak rozsypane piórka gęsie,  
A w dole, popatrz - usnął staw  
I znieruchomiał cały w rzęsie.  
 
Nad polną drogą nagi grab  
Wyciąga sęki uroczyście  
I dźwięczy śmiech rumianych bab  
Odmiatających suche liście.  
 
Zaczepny szczeniak w gąszczu traw  
Z indykiem śmieszną walkę stacza,  
A wierzba zapatrzona w staw  
Nie widzi tego - i rozpacza.  
 
Przelatujące stado wron  
Rzuca na trawę smugi cieni,  
I stoi mój rówieśnik klon  
W pozłocie słońca i jesieni.  
 
Sklepioną dłonią skupiasz cień  
Nad zapatrzonym w górę wzrokiem,  
Ale już wkrótce zgaśnie dzień  
W niebie na pozór tak wysokim.  
 
Z moczarów, z okolicznych łąk  
O zmierzchu wczesny chłód przenika,  
I szybko spada słońca krąg  
W pobliskie mroki października. 
(…)  
 
Joanna Kulmowa, Wiewiórki jesienią 
 
Wiewiórka lubi jesień, 
bo jesienią wiewiórczo w lesie. 
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Rude są buki na pagórkach. 
Rude trawy zeschnięte w dolinach. 
Rude są orzeszki na leszczynach. 
Cały las to jedna ruda wiewiórka. 
Wiewiórki lubią jesienie, 
bo same są jak rude płomienie. 
 
Kazimiera Iłłakowiczówna, Jesienny żart 
 
Klon krwawy i żółta lipa 
liście, listeczki sypią. 
Zrzuca je ptak lecący, 
strąca osa niechcący. 
Wiatrowi na płacz się zbiera, 
że liście się poniewiera; 
chodzi dołem 
i górą i zbiera je oburącz, 
i płacze nad nimi deszczem, 
po gałęziach je mokrych wiesza. 
Nic z tego … Oczywiście. 
Potem mówią, że wiatr zrywa liście. 
 
 
PRZYSŁOWIA I LUDOWE PORZEKADŁA 
O JESIENI 

 
 
Czego wiosna nie zasiała – jesień nie urodzi. 
 
 
Gdy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko 
mija. 
 
 
W lipcu dzień mglisty, jesienią czas dżdżysty. 
 

Bartłomiej zwiastuje, jaka jesień następuje. 
 
 
W jesieni wczesny mróz, na wiosnę prędko 
szykuj wóz. 
 
 
Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 
 
 
Gdy zbyt długo jesień trzyma, nagle przyjdzie 
zima. 
 
 
W jesieni gdy tłuste ptaki, w zimie mróz nie byle 
jaki. 
 
 
Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, ostra 
zima. 
 
Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko 
przyjdzie zima. 
 
 
Gdy jesienią na młódkach pęka kora, zima bywa 
ciepła i nieskora. 
 
 
Gdy jesień bez deszczów będzie, w zimie 
deszczów pełno wszędzie. 
 
 
W jesieni prędko gdy liść z drzewa spadnie,  
to wkrótce zima będzie, każdy zgadnie. 
 
 
Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny 
zimy znak. 
 
 
Jesień bezdeszczowa, to zima wiatrowa. 
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OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZYTANIA – FOTORELACJA  
 
Klasy I-III w Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Józefa Sadzika w Sułkowicach 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Zajęcia biblioteczne – klasa 4b 
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KOLOROWANKI 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


