
 

☼ artykuły związane z listopadem jako miesiącem zadumy i pamięci;

         ☼ zagadki i krzyżówkę; ☼ ciekawostki o jesieni;
    

   ☼ kącik matematyczny – zadania rymowane;          andrzejkowe wróżby;☼

   ☼ sposób na "odgruzowanie" pokoju             ☼ i wiele więcej …
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Następnego dnia po Wszystkich Świętych w Dzień Zaduszny (2 listopada) obchodzony jest
dzień wspominania zmarłych (w Polsce zwany Zaduszkami). Dla katolików łacińskich i  wielu
innych chrześcijan zachodnich jest to dzień modlitw za wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy
odeszli już z tego świata.

Listopad miesiącem zadumy...
Święto Wszystkich Świętych obchodzone jest co roku 
1 listopada. Tego dnia Polacy oraz inni wierni katoliccy
odwiedzają  cmentarze  i  groby  swoich  bliskich
zmarłych,  ozdabiając  je  zniczami  i  kwiatami,  dając
przy tym wyraz pamięci o tych, którzy już odeszli.
W  Uroczystość  Wszystkich  Świętych  
w  kościele  katolickim  obchodzi  się  oficjalne  msze
święte oraz liturgię godzin. 

Uroczystość  ta  wywodzi  się  głównie  z  czci
oddawanej męczennikom, którzy oddali swoje życie
dla wiary w Chrystusa. 

Jak wspomina się zmarłych w innych krajach?
Święto Zmarłych oraz Dzień Zaduszny obchodzony jest również w Meksyku, Filipinach bądź USA. W tych 
krajach tradycja świętowania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. W niektórych państwach odbywają 
się festiwale, a ludzie ubierają się w kolorowe kostiumy, w innych to czas refleksji i wspomnień. Zobaczcie 
zatem, jak wyglądają tradycje związane ze Świętem Zmarłych w poszczególnych miejscach na świecie.

Filipiny
Obchodzi się tam Dzień Wszystkich Świętych 
lub Undas. Podobnie jak w Polsce spotykając się 
z krewnymi odwiedza się groby bliskich 
zmarłych. Na grobach zmarłych stawiane są 
kwiaty, świece, a także jedzenie, co symbolizuje 
pamięć o nieżyjących.

Hiszpania
Podobnie jak Filipiny, mieszkańcy Hiszpanii również 
spędzają Dzień Wszystkich Świętych, odwiedzając groby 
bliskich oraz ofiarowując kwiaty i świece. 
W północnej części kraju ludzie świętują castañada – 
święto charakteryzujące się ogniem i kasztanami. Ten 
zwyczaj ma na celu upamiętnienie zmarłych, których duchy 
prawdopodobnie powracają do domów swoich bliskich 
podczas uczty.W Japonii na progach domów ustawia się latarnie, 

w Ekwadorze przy grobach gra się w kości, 
a na Słowacji w zaduszkową noc zostawia się na stole 
jedzenie. U naszych zachodnich sąsiadów sposób 
obchodzenia dnia Wszystkich Świętych różni się 
w zależności od regionu. Najwięcej osób odwiedza 
groby zmarłych na południu kraju, a więc w landach, 
gdzie dominującą religią jest rzymski katolicyzm. 
Większość wiernych przynosi na cmentarze kwiaty 
i zapala znicze na grobach.

Halloween  to amerykańskie święto duchów, które zyskało wielu 
sympatyków na całym świecie.

Zwyczaj związany jest z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, 
obchodzony w wielu krajach nocą 31 października. Głównym jego symbolem jest 
świecąca w środku dynia. Do zabaw tego święta zalicza się „cukierek albo psikus”. 
Dzieci chodząz torbami na cukierki po okolicy, odwiedzając mieszkańców. Gdy ktoś nie 
chce dać słodyczy, otrzymuje tytułowego „psikusa”. Młodzież, oprócz organizowania 
domowych imprez, często odwiedza tzw. straszne farmy, czyli zaadoptowane na ten 
cel duże przestrzenie. Tworzone są tam specjalne scenerie, wyglądające niczym 
wystrój z planów filmów grozy.

Źródło: https://viva.pl/styl-zycia/wszystkich-swietych-jak-celebruje-sie-to-swieto-w-innych-krajach-121600-r1/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_Wszystkich_%C5%9Awi%C4%99tych
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Szkoła pamięta ...
Już po raz trzeci Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach przystąpiła 

do udziału w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”.

„Szkoła pamięta” to akcja  odbywająca się w okresie, 
w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych 
bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej 
ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje 
do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, 
szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, 
regionu, społeczności.

 Na korytarzu szkolnym 
przygotowano także wystawę 
o życiu i działalności ks. Romana 
Kotlarza- niezłomnego kapłana, 
męczennika czasów komunizmu, 
który przez 15 lat był proboszczem 
parafii w Pelagowie- Trablicach.

W tym roku nasi uczniowie realizowali różne działania upamiętniające: odwiedzali miejsca 
pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla naszej mazowszańskiej 
wspólnoty.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły w ubiegłym roku 
zapoczątkował akcję pt. „Chryzantema”, a w tym roku 
ją kontynuował. Jej  celem było odwiedzenie grobów 
nauczycieli, pracowników szkoły i bohaterów 
narodowych na kilka dni przed Świętem Zmarłych oraz 
złożenie na nagrobkach przyniesionych wcześniej przez 
rodziców i uczniów pięknych kwiatów.
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Znani Polacy, którzy odeszli w 2021 roku
Dzień Wszystkich  Świętych to  czas,  kiedy w zadumie  i  zamyśleniu  odwiedzamy groby

naszych bliskich zmarłych. Często wspominamy także osoby, których twórczość, osiągnięcia były
niezwykle ważne dla Polski i świata. I choć  nie znaliśmy ich osobiście, to ich odejście przyniosło
smutek  i  pustkę.  Poniżej  znajduje  się  wspomnienie  kilku  znanych  ze  świata  telewizji,  sportu  
lub innych dziedzin życia publicznego osób, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Piotr  Machalica-  polski  aktor  teatralny,  filmowy,

telewizyjny  i  dubbingowy,  wykonawca  piosenki

aktorskiej. 

Henryk  Jerzy  Chmielewski  pseudonim  Papcio  Chmiel,

powstaniec,  grafik,  autor  komiksów  i  książek.   Największą

popularność przyniosła mu ukazująca się od 1957 r. seria komiksów

„Tytus, Romek i A’Tomek.  

 

Ryszard  Szurkowski był  legendą  kolarstwa.  

Aż czterokrotnie wygrał Wyścig Pokoju. Stał  się jednym  

z najpopularniejszych sportowców w Polsce.

Krzysztof  Krawczyk był  jednym  z  najbardziej  znanych  polskich

wokalistów.  Miał  na  koncie  ponad  100  płyt–  solowych  

i kompilacji. Na scenie muzycznej obecny był prawie 50 lat. 

Filip, książę Edynburga małżonek brytyjskiej  królowej

Elżbiety II, najdłużej panującego władcy brytyjskiego.

Krzysztof   Kiersznowski-  charakterystyczny  aktor  filmowy  

i  teatralny.  Wystąpił  w  filmach  takich  jak  Vabank,  Wakacje  

z Madonną, Cześć Tereska i Statyści, a także w serialach. 

A. Czerwińska, kl. Va
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Narodowe Święto Niepodległości 

to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt

państwowych. 

Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej

walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń

Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał

niepodległość. 

Dzień  11  listopada  ustanowiony  został  uroczystym  Świętem  Niepodległości  na  mocy
ustawy  z  dnia  23  kwietnia  1937  r.  o  Święcie  Niepodległości.  Święto  to  zostało  zniesione  
po II wojnie światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Listopad miesiącem pamięci...

Józef Piłsudski

TROCHĘ HISTORII…

W  następstwie  działań  zaborców  w  latach  1772,  1793
 i  1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy.  Jednak dla
Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą.
Walka  o  niepodległość  trwała  ponad  sto  lat  w  licznych  zrywach
niepodległościowych, w powstaniach oraz na polach bitewnych I wojny
światowej.  Historia  odzyskania  niepodległości  to  w  równym  stopniu
codzienny  trud  rodaków  zamieszkałych  na  terenach  byłej
Rzeczypospolitej. Bohaterowie tamtego okresu byli w stanie uchronić i
rozwinąć  narodową  tożsamość  i  przekazać  ją  następnym pokoleniom
odrodzonej  Polski.  Marzenia  o  wolności  spełniły  się  wraz  z  klęską
wszystkich  trzech  zaborców  i  zakończeniem  I  wojny  światowej.
Odbudowa  państwowości,  po  123  latach  zaborów,  była  procesem
złożonym.  10  listopada  1918  r.  powrócił  do  Warszawy,  zwolniony  
z  więzienia  w  Magdeburgu,  Józef  Piłsudski.  11  listopada  1918  r.
podpisano  zawieszenie  broni  na  froncie  zachodnim.  Dekretem z  tego
samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne
dowództwo  nad  wojskiem,  a  14  listopada  1918  r.  rozwiązała  się,
przekazując  całą  władzę  nad  tworzącym  się  państwem  Józefowi
Piłsudskiemu.

Współcześnie, obchody Święta Niepodległości z udziałem 
najwyższych władz państwowych odbywają się na placu 
marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem 
Nieznanego Żołnierza. Inne formy obchodów to: Bieg 
Niepodległości organizowany od 1989 w Warszawie,  
Koncert Niepodległości organizowany od 2009 roku 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, wykłady 
i inscenizacje historyczne, koncerty patriotyczne, 
czy parady i marsze ulicami miast.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowe_%C5%9Awi
%C4%99to_Niepodleg%C5%82o%C5%9Bci
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Wieczór  andrzejkowy  tzw.  „andrzejki”  odprawiany  jest  od  zawsze  w  nocy  
z 29 listopada na 30 listopada. Tradycja wróżb andrzejkowych w Polsce jest bardzo stara a pierwsze
pisemne zapisy o andrzejkach pojawiały się już ponad 500 lat temu. Andrzejki zawsze były ostatnim
dniem urządzania hucznych zabaw tuż przed rozpoczynającym się adwentem.

Na początku wróżby andrzejkowe były przeznaczone dla dziewcząt, które jeszcze nie wyszły za
mąż,  więc  dotyczyły  tylko  i  wyłącznie  kwestii  matrymonialnych.  (Dla  mężczyzn  organizowano
podobne rytuały i nazywano je „Katarzynkami”). Dawniej andrzejki traktowano bardzo poważne,  
a wróżby były robione indywidualnie, a nie w dużych grupach osób, tak jak ma to miejsce w chwili
obecnej.

Klasyczne lanie Wosku
Topimy wosk i lejemy go najczęściej przez dziurkę od klucza (klucz musi być

duży) do dużego pojemnika z zimną wodą. Kształt zastygłego wosku miał 

zdradzać cechy przyszłego męża zarówno te fizyczne jak i cechy charakteru.

Sny w noc andrzejkową
Wróżono również ze snów. Jeśli w noc andrzejkowa przyśni się coś dobrego to może oznaczać 

to rychłe zamążpójście dla panny. Zły sen w tę noc oznaczał wydłużenie okresu panieństwa.

Wróżby andrzejkowe z butów
W pomieszczeniu gdzie trwa zabawa andrzejkowa wyznaczamy start i metę np. Od jednej ściany 

do drugiej. Następnie każdy uczestnik zabawy ściąga jednego buta i ustawia jew linii 

prostej od startu do mety. Jak butów zabraknie to bierzemy te z końca kolejki. 

Wygrywa ten, kogo but jako pierwszy dotrze do mety. A oznacza to rychłe 

zamążpójście bądź inne, szczęśliwe wydarzenie w życiu osoby, która wygrała.

Wróżby na andrzejki – Rzut monetą
Każdy z uczestników myśli sobie o swoim największym marzeniu następnie rzuca z wyznaczonego 

miejsca monetą do pojemnika z wodą (może być to samo naczynie wykorzystane 

do wcześniejszego lania wosku). Ten kto trafi do naczynia za pierwszym razem może liczyć 

na spełnienie swojego marzenia.

Serce i szpilki
Wycinamy duże serce z papieru. I po jednej stronie piszemy imiona żeńskie, 

po drugiej zaś stronie imiona męskie. Następnie raz mężczyźni raz kobiety 

z zasłoniętymi oczami przebijają serce szpilką. Imię, które w ten sposób 

wylosujemy będzie należeć do naszej przyszłej miłości.

Jak listopad to ...
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Wróżba andrzejkowa ze słomek
Każda osoba bierze ze sobą jedną słomkę. Następnie słomki są wrzucane do naczynia z wodą. 

Osoby, których słomki się złączą jako pierwsze czeka wieczna miłość.

Wróżba andrzejkowa z jabłek
Obieramy jabłko i obierki wyrzucamy za siebie przez ramię. Następnie 

patrzymy czy powstaną inicjały naszej przyszłej miłości. Jeśli nie ma inicjałów 

staramy się zinterpretować powstałe z obierek kształty.

Wróżba andrzejkowa z kubeczków
Ustawiamy do góry dnem 5 jednakowych kubeczków. Do 4 z nich wrzucamy przedmioty 

symbolizujące ważne dziedziny naszego życia np. Obrączkę (małżeństwo), kluczyk (dom), moneta 

(pieniądze) czy cukierek (szczęście). Następnie mieszamy kubkami i losujemy jeden. Wynik będzie 

oznaczał powodzenie w jakiejś dziedzinie w przyszłym roku a pusty kubek niestety będzie oznaczał

pecha.

Ciasteczka z wróżbą andrzejkową
Choć ten stary zwyczaj wróżenia przybył do nas niedawno z dalekiego wchodu 

to jest on coraz bardziej popularny na zabawach andrzejkowych. 

Każda z osób losuje sobie jedno ciasteczko z wróżbą (można je kupić 

na serwisach aukcyjnych w Polsce) i po kolei odczytujemy treść wróżby 

przy okazji chrupiąc pyszne ciasteczka.

Wróżba andrzejkowa z zapałek
Bierzemy w dłonie 2 zapałki i zapalamy je równocześnie. Jeśli zapałki zginały się ku sobie 

to znaczy, że osoba, która sobie wróży ma szansę na szybkie znalezienie partnera.

Wróżby andrzejkowe z owoców
Na stole kładziemy 3 owoce – jabłko, śliwkę i cytrynę. Osobie, której wróżymy zasłaniamy oczy 

przepaską i każemy wylosować owoc. Jabłko oznacza, że zakochasz się ze wzajemnością. Śliwa 

oznacza posuchę w tej materii natomiast cytryna oznacza związek, ale nie do końca udany

Wróżby andrzejkowe z atramentu
Na czystą kartkę wylewamy odrobinę atramentu następnie zaginamy ją. 
Po otwarciu interpretujemy kształty jakie powstały z atramentowego kleksa.

7



Jesień to specyficzna pora roku. Albo się ją kocha albo nienawidzi.  Lecz każdy musi ją
tolerować, ponieważ co roku gości  ona w Polsce.   O pięknej  złotej  jesieni powstawały już
piosenki,  wiersze  i  filmy.  Większości  z  nas  kojarzy  się  ona  z  powrotem  do  szkoły  
i rozpoczęciem nauki. Jednak pamiętaj, że coś musi się skończyć, aby coś mogło się zacząć. 

Zatem, czego jeszcze nie wiesz o jesieni?

Polecie, jest uzupełnieniem pór roku. W tym wypadku jest to pora przejściowa między latem,
a jesienią. Taką porą jest również przedwiośnie czy przedzimie.

Zapewne niejednokrotnie słyszałeś/aś, że kasztany są to dary jesieni. Kasztany jadalne mogą
służyć nam za podstawę przepysznego deseru, pieczone kasztany mają charakterystyczny

smak i zapach, który z pewnością zapamiętasz.

Czy wiesz dlaczego jesienią drzewa zrzucają liście? Drzewa pozbywają się liści, aby nie tracić
wody podczas zimy. Drzewa doskonale wiedzą, kiedy mają odciąć wodę od gałązek za sprawą
długości dnia, gdy poznają, że dzień jest krótszy drzewa automatycznie, za pomocą przegrody

w gałązce odcinają dopływ wody i listki spadają z drzewa.

Dlaczego ptaki wiedzą kiedy odlatywać do ciepłych krajów? Ptaki doskonale czują zmiany
pogodowe. Jednak najważniejsza jest dla niej oczywiście długość dnia, kiedy zauważą, 
że dzień staje się krótszy, odlatują do ciepłych krajów ponieważ wtedy mają możliwość 

na przeżycie.

Czy wiesz, że listopad jest najbardziej pochmurnym miesiącem w całym roku, zazwyczaj
wtedy następuje załamanie pogody, które skutkuje tym, że nasze samopoczucie staje się gorsze

Dzień jest krótszy i brakuje nam promieni słonecznych.

Oficjalny pierwszy dzień jesieni przypada na 23 września. Jej ostatnim dniem jest 22 grudnia,
kiedy to zaczyna się kalendarzowa zima. W naszej szerokości geograficznej, za miesiące

jesieni uważamy wrzesień, październik i listopad.

Polska złota jesień uważana jest za jedną z najpiękniejszych pór roku przez Polaków.
Przepiękne kolory liści i szum pod nogami spowodowany ich opadaniem przenosi nas

do historii jak z bajki. Warto zauważyć, że nie każdego roku możemy podziwiać, tą piękną
formę jesieni. Wszystko zależy od prądów atmosferycznych, które właśnie w tym czasie

przechodzą nad Polską.

Dzieciom jesień jednoznacznie kojarzy się przede wszystkim z powrotem do szkoły 
i kontynuacją nauki.

W naszym rodzimym języku mamy tylko jedno określenie na tę porę roku, czyli jesień. Język
angielski zaś, posiada aż dwie nazwy na tą jedną porę roku. Można ją nazwać zarówno

Atumn, jak i Fall.

Listopad- jesień w pełni …..
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Ma gruby brzuszek i ogonek 
mały. Będzie z niego pewnie 
barszczyk doskonały.

To miesiąc smutny taki, bo odleciały już ptaki 
i liść ostatni już opadł. Ten miesiąc zwie się...

Co to jest? Odgadnij! 
Leci tylko w dół, jest tylko 
na dworze. Suchy być 
nie może.

Okrągła głowa zielona, z soczystych liści 
złożona.

Co to za miesiąc, który niesie: 
grzyby i wrzosy liliowe w lesie, 
w sadach soczyste jabłka czerwone, 
a także pierwszy szkolny dzwonek.

Choć przytulne ma mieszkanie, 
na zimę futro zmienia. 
Żaden orzech nie jest dla niej trudny 
do zgryzienia.

On dziesiąty jest w kolejce, gdzie 
czeka dwanaście miesięcy.

Wiosną w zieleń wplotła białych 
kwiatów liście.Teraz ma korale, 
a zgubiła liście.

Na ogonie złota głowa smaczne ziarnka
w sobie chowa. Ma nóżkę, nie ma buta.

Ma kapelusz nie ma głowy.
Czasem gorzki i trujący,
częściej smaczny jest i zdrowy.

Sosnowy, dębowy, stary lub młody.
Rosną w nim grzyby, rosną jagody.

Wiosną zielono rosną,
latem – gadają z wiatrem,
jesienią – barwy zmienią,
a zimą – śnią pod pierzyną.
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Bohaterami  jest  trójka  wyjątkowych  przyjaciół.  Julka  –  czternastolatka  na  wózku
inwalidzkim.  Jest  miła,  bardzo  bystra,  wesoła  i  pełna  życia.  Nie  sprawia  wrażenia,  jakby
choroba przeszkadzała jej w czymkolwiek. Marzy o tym, by zostać detektywem. Towarzyszy
jej Tom, rok od niej starszy kolega. Jego odwaga, ciepło i troska sprawiają, że jest dla Julki
cennym towarzyszem. Jest również Spike (znany też jako Biszkopt) – labrador przeszkolony, 
aby asystować Julii. To, że jest zawodowcem nie jest jedynym powodem jego niezwykłości.
Biszkopt pamięta swoje poprzednie wcielenia, a doświadczenia z tych czasów przydają mu się
w pomocy przyjaciołom. Jego myśli natomiast wprowadzają doskonałe elementy humorystyczne
do narracji. Ta niezwykła trójka przeżyje na kartach książki fantastyczną przygodę.

Historia  rozpoczyna  się,  gdy  ojciec  Toma  zostaje
porwany. Przyjaciele bez wahania ruszają z odsieczą.
Okazuje się, że tata chłopca natrafił na ślad ważnych
dokumentów związanych z naukowcem – Nikolą Teslą.
Krok po kroku Julka i Tom idą jego śladem, po drodze
sami  wpadając  w  tarapaty.  Muszą  rozszyfrować
zakodowane wiadomości, uciekać przed porywaczami 
i  odkryć  tajemnicę,  której  chronił  ojciec  Toma.
Równolegle  opowiadana  jest  historia  Tesli  –
serbskiego  genialnego  wynalazcy.  Choć  opowieści  
o jego życiu wydają się nieprawdopodobne wszystkie
są  oparte  na  faktach.  Czytelnik,  poznając  życiorys
Nikoli  wpada  na  rozwiązanie  zagadki  szybciej  
niż  Bohaterowie.  Ale  nie  umniejsza  to  napięcia
budowanego  w  czasie  rozwoju  wydarzeń.  Każdy  
z Bohaterów ma swoją rolę i swoje zadania, a razem
tworzą idealny zespół.

Książka adresowana jest do młodzieży.  Dlatego też
narracja jest prosta i lekka, a dialogi żywe. Czyta się bardzo szybko zarówno ze względu  
na dobry styl, jak i wciągającą fabułę. Dodatkowym urozmaiceniem są pojawiające się raz  
na jakiś czas grafiki odnoszące się do aktualnego momentu akcji. Niczego tej opowieści nie
brakuje. Jest tajemnica, są kłopoty, są zwroty akcji, ale jest też humor i pierwsza miłość.
Pojawia  się  też  bardzo  wiele  ciekawostek,  które  mogą  być  bardzo  cenne  dla  młodych
Czytelników. Przede wszystkim opowiedziane zostaje życie Nikoli Tesli – mało znanego wśród
polskiej młodzieży genialnego wynalazcy. To urocza, mądra i ciepła historia.

Zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki :)

Książka na jesienne 
wieczory...

,,Skrzynia władcy piorunów“ 
Marcin Kozieł

Źródło: https://moznaprzeczytac.pl/skrzynia-wladcy-piorunow-
marcin-koziol/
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Jeżeli masz dość wiecznego bałaganu, zerknij na poniższe porady i wykonaj wszystkie kroki 
po kolei, żeby móc cieszyć się uporządkowanym pokojem! 

KROK 1: Kojąca muzyka
Włącz ulubioną muzykę, taką przy której poczujesz się zrelaksowany/ana. Dzięki temu zredukujesz 
poziom stresu oraz uczucie niepokoju.

KROK 2: Powiew świeżości
Otwórz szeroko okna. Świeże powietrze świetnie wpłynie na twoje samopoczucie oraz doda 
Ci energii.

KROK 3: Do dzieła!
W pierwszej kolejności wynieś brudne naczynia, opróżnij śmietnik, pozbądź się wszystkich 
niepotrzebnych rzeczy, które wpadły ci w oko. Brudną odzież i bieliznę zanieść do kosza na pranie.

KROK 4: Ścielenie łóżka
Ładnie i schludnie ułóż pościel lub schowaj ją do pojemnika. Przykryj łóżko narzutą lub kocem
 i ułóż dekoracyjne poduszki. Przejaśniało trochę? Bierzemy się dalej do pracy.

KROK 5: Miejsce do nauki
Po pierwsze wyprowadź się z biurka. Co to znaczy? Wyłóż wszystkie rzeczy na podłogę, od razu 
je  segregując.  Sprawdź,  czy  zakreślacze  i  długopisy  nie  wypisały  się.  Połamane,  porwane  
czy zniszczone rzeczy od razu wyrzuć do kosza. Wyczyść szafki oraz blat.  Poukładaj pozostałe
przedmioty na biurko. Porządek na biurku sprzyja kreatywnej i twórczej pracy.

KROK 6: Sprzęt elektroniczny
Sprawdź, czy na pewno wszystko jest działające i potrzebne na biurku. Przejrzyj kable, jeżeli są  
za długie – zwiąż je gumką recepturką. Nie zapomnij ich najpierw przetrzeć. Wyczyść komputer,
używając do tego odpowiednich środków czystości.  Nie zapomnij przetrzeć fotela oraz lampki  
na biurku.

KROK 7: Książki i inne bibeloty
Pozbądź się ze swojego otoczenia rzeczy, które nie są ci już potrzebne – zniszczonych czy nie
sprawiających już żadnej radości. Poukładaj książki i bibeloty. Jeżeli chcesz, aby książki wyglądały
schludniej,  ułóż je kolorami lub wielkością.  Jeżeli  trzymasz na widoku kosmetyki,  sprawdź ich
terminy ważności oraz zrób selekcję na te, których używasz oraz te, które możesz komuś oddać
 lub wyrzucić.

KROK 8: Szafa pełna niespodzianek
Wyjmij z szafy/szafki czy komody wszystkie rzeczy na podłogę, przetrzyj półki. Podziel rzeczy 
na te, które zostają oraz na te, których się pozbędziesz. Te, których już nie założysz z różnych
względów, posegreguj: do wyrzucenia, do oddania bądź na sprzedaż. Rzeczy, które zostają w szafie,
podziel na kategorie np. koszulki, spodnie, sukienki itd. Złóż je i ułóż w szafie. Jeżeli masz drążki
na ubrania, postaraj się je wykorzystać.

KROK 9: Czy to już koniec?
Już jesteśmy na finiszu. Na samym końcu przetrzyj kurze z pozostałych miejsc, odkurz i umyj 
podłogi.

Rozejrzyj się po pokoju. I co było warto? Myślę, że tak! 

Jesienne porządki....
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1. Zbierasz je jesienią w lesie

2. Świeci na niebie w ciągu dnia

3. Miejsce w szkole gdzie jest dużo
książek

4. Roznosi listy

5. Uczy w szkole

6. Sklep z lekami

7. Jedynka i dwa zera

8. Po niej piszesz kredą

9. Nasza Ojczyzna

10. Do gry w nogę lub siatkówkę

11. Cebula , pomidor , ogórek

12. Figura - ma trzy boki

13. Miesiąc w którym jest 
początek jesieni

14. Miesiąc ze Świętem Niepodległości

15. Opadają jesienią z drzew

16. Nasz kontynent

17. Zwierzę z trąbą
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W dziesiejszym numerze mam dla Was zadania rymowane lub jak kto woli –
wierszowane. Pierwszym krokiem przy ich rozwiązywaniu jest dostrzeżenie,

odkrycie i sformułowanie problemu matematycznego. 

Mam nadzieję, że rozwiązując je będziecie dobrze się bawić. 

Chętne osoby, które chcą otrzymać punkty dodatnie, mogą wysłać rozwiązania
zadań na adres: marta.zaniat@pspmazowszany.pl. 

Na odpowiedzi czekam do 5 grudnia.

Zagadka 1 – Modni Piraci 
Piraci z "Łajby" z tego są znani,
Że zawsze chodzą ładnie ubrani.
Kiedyś nosili koszulki w paski,
Teraz ich oczy zdobią przepaski.
Co trzeci pirat z owej załogi
Przepaską lewe oko ozdobił.
Prawe pod taką przepaską chowa
Całej załogi równa połowa.
Siedmiu z powodu kiepskiego wzroku
Nie chce przepaski nosić na oku.
I to już wszyscy - starsi i młodzież.
Ilu piratów uległo modzie?

Zagadka 2 – Dziwny sen 
Sen miałem dziwny. A tak to było:
W tłumie kosmitów na placu stałem.
Dwieście ich oczu na mnie patrzyło,
Ale zarysów ciał nie widziałem.
Wtem usłyszałem - Hej, Ziemianinie,
Zadam ci teraz trudne pytanie.
Musisz się spieszyć, bo gdy noc minie,
Chcemy gotowe mieć rozwiązanie.
Kilku z nas ma, jak ty, oczu parę.
O siedmiu więcej ma ich dwie pary.
A czworo oczu ponad twą miarę
Mam ja, ma brat mój i ojciec stary.
Połowę grupy już omówiłem,
Reszta mych druhów ma oko jedno.
Z jak liczną grupą tutaj przybyłem?
Spróbuj obliczyć, nim gwiazdy zbledną.

Zagadka 4 – Stara gadka
Na jarmark pod Kraków szła niewiast gromadka,
Niewiast było siedem, ani jednej więcej,
Każda z niewiast miała siedem koszów w ręce,
Nie puste były owych niewiast kosze:
W każdym koszu było po siedem kokoszek
-Pod każdą kokoszką siedem jaj leżało.
A pod każdym jajkiem siedem piórek białych,
Ile razem było, powiedzcie mi, proszę,
Niewiast, piór, jajek, koszy i kokoszek?

Zagadka 3 – Zosia i Tadek
Zosia chodziła po łące,
Zbierała kwiatki pachnące.
A Tadek w rogach kwadratu
Położył bukiety kwiatów,
Ostatni bukiet na środku,
I rzekł ? Pozbieraj je kotku!
Zosia przez moment dumała
I krótszą drogę wybrała.
Zastanów się i Ty chwilę:
Którą i krótszą o ile?
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