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Jesienne liście

 
Z tym jesiennym wiatrem 

taoczą sobie liście, 

taoczą sobie taoczą 

czerwone złociście. 

Z tym jesiennym wiatrem 

odtaoczą daleko, 

i nie skooczą taoczyd, 

aż za siódmą rzeką. 

Aż za siódmą rzeką, 

Aż za siódma górą, 

Aż je śnieg przykryje 

Grubą, białą chmurą 

Ewa Szelburg– Zarębina 



 

Rocznica wybuchu II 

wojny światowej 

W tym roku obchodzimy 

79 rocznicę wybuchu II 

wojny światowej. 1 

września 1939 r. wojska 

niemieckie zaatakowały Polskę na całej granicy, bez 

wypowiedzenia wojny. Atak niemieckiego pancernika na 

Westerplatte o godzinie 4:45 zapoczątkował agresję na 

Polskę. Mimo zaskoczeniai przewagi jednostki polskie 

stawiały skuteczny opór w bitwach. Załoga na Westerplatte 

jednak poddała się. 17 września 1939 .r Polska została 

zaatakowana przez ZSRR , a 28 września Niemcy i ZSRR 

dokonały nowego podziały ziem polskich. Dla Żydów 

stworzono Getta. Sukcesem polskiej dyplomacji było 

przekształcenie wojny polsko-niemieckiejw konflikt 

międzynarodowy. 30 września 1939 r. we Francji został 

utworzony rząd polski. Na jego czele stanął premier gen. 

Władysław Sikorski. Nastąpiło odtworzenie jednostek Wojska 

Polskiego , w kraju powstał ruch oporu. Polscy żołnierze brali 

udział w bitwie o Anglię, obronie Tobrukuw Afryce, a także 

walczyli we Włoszech zdobywając Monte Casino . W 1944r 

zginął gen. Sikorski co było wielkim ciosem dla Polaków. W 

tym samym roku wybuchło w Warszawie powstanie, które po 

62 dniach walki skapitulowało. Miasto zostało zupełnie 



zniszczone. Podczas okupacji nauczyciele prowadzili tajne 

nauczanie, drukowano podziemne gazetyi książki. II wojna 

światowa zakooczyła się zdobyciem Berlina 8 maja 1945r. 

Lata II wojny światowej to jedenz najtrudniejszych okresów w 

historii paostwa polskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dekalog dobrego ucznia 

 

1. Używaj czarodziejskich słów: proszę, dziękuję, 

przepraszam.  

2. Dbaj o bliźniego swego jak o siebie samego.  

3. Bądź punktualny, bo kto późno przychodzi, ten sam 

sobie szkodzi.  

4. Chcesz byd szanowany, zachowuj się jak dobrze 

wychowany. 

 5. Nie daj się wywieźd w pole, nie chodź na wagary, ucz 

się pilnie w szkole.  

6. Rozwijaj swoje umiejętności muzyczne, plastyczne, 

sportowe, a wyjdzie Ci to na zdrowie.  

7. Chcesz byd wyróżniany, przychodź do lekcji 

przygotowany.  

8. Chcesz mied powodzenie, przyjrzyj się swojej 

higienie.  

9. Wiedzą to starzy, wiedzą to młodzi, że złośd piękności 

szkodzi.  

10. Nie zaczepiaj ,abyś nie był zaczepiany, nie 

przezywaj, abyś nie był przezywany. 



Dzieo Edukacji Narodowej 

 

Pragniemy złożyd wszystkim nauczycielom i pracownikom 

naszej szkoły najlepsze życzenia.  

Życzymy dużo zdrowia, sukcesów w realizacji zamierzeo i 

pomyślności w życiu osobistym. 

 Składamy podziękowania za wysiłek włożony w 

wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy. 

 


