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Rocznica wybuchu II wojny 

światowej 

1 września 1939 roku wojska niemieckie 

bez wypowiedzenia wojny zaatakowały terytorium 

Rzeczypospolitej. Pierwsze uderzenie wroga zostało 

skierowane na Wieluo, agresja zgodnie z założeniami 

planu Fall Weiss, odbyła się na całej linii granicy 

międzypaostwowej. W ten sposób rozpoczęła się 

totalna ogólnoświatowa wojna trwająca 6 lat. 

Zmasowany atak wojsk niemieckich spotkał się 

z dużym oporem ze strony żołnierzy polskich 

i ludności cywilnej. Przewaga militarna wojsk 

niemieckich oraz atak wojsk Związku Socjalistycznych 

Republik Sowieckich w dniu 17 września 1939 roku, 

spowodowały upadek II Rzeczypospolitej i początek 

największej wojny w dziejach ludzkości. W dniu 

wybuchu drugiej wojny światowej prezydent Ignacy Mościcki w odezwie do rodaków 

wydanej 1 września 1939 roku apelował: 

„Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania 

zaczepne wobec Paostwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. W tej chwili 

dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli paostwa w głębokim przeświadczeniu, 

że cały naród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła Wodza 

Naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz 

działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały naród polski, błogosławiony 

przez Boga, w walce o swoją świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ramię 

przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa”. W tym roku obchodzimy 81 rocznicę wybuchu 

II wojny światowej -  agresji niemieckiej na Polskę.  

 



Szkoła…ale inaczej 

3. września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przed nami 10 miesięcy pracy. Redakcja „Echa 

szkoły” życzy wszystkim uczniom i nauczycielom, aby ten rok był pozytywny, przynosił same 

dobre chwile i… niech szybko minie;) Byle do wakacji! A teraz zapraszamy do zapoznania się 

z czterema niezwykłymi szkołami, do których uczęszczają Wasi rówieśnicy.  

Sześcienna szkoła w Kopenhadze, w Danii. Ta 

niesamowita szkoła jest w rzeczywistości jedną, 

gigantyczną klasą. To wręcz niewiarygodne, ale uczęszcza 

do niej blisko 1100 uczniów klas licealnych. Lekcje 

odbywają się w dużym przeszklonym sześcianie – 

ogromnej przestrzeni, która podzielona jest na tak zwane „bębny”. Podobno jest to bardzo 

wygodne, a dodatkowo wspomaga kreatywnośd i elastycznośd myślenia młodzieży.  

Szkoła, która uczy niebezpiecznych rzeczy. San Francisco, Kalifornia.  

Za zgodą i we współpracy z rodzicami, dzieci uczą się naprawdę niebezpiecznych rzeczy, w 

tym obchodzenia się z ogniem, demontażu i montażu urządzeo gospodarstwa domowego i 

tym podobnych. Trochę survivalu i majsterkowania – dla 

mnie bomba.  

Pływająca szkoła w Makoko, Nigeria.  Ta szkoła znajduje się 

w rejonie przybrzeżnym i jest rzeczywiście pływająca. 

Zbudowano ją na pontonach ze względu na zmienny poziom 

wody w lagunie. Obecnie do szkoły uczęszcza około 100 uczniów w różnym wieku.  

Szkoła jak open office. Ohio, Stany Zjednoczone. Szkoła ta 

została zaprojektowana jak jedno duże biuro z 300 

„komórkami” dla uczniów. Każde stanowisko jest 

wyposażone w komputer i indywidualny program nauczania. 



Kalendarz świąt 

nietypowych 

1 września Dzieo Kombatanta. Z pewnością 

można nazwad to święto dniem bohatera. Bo jak 

inaczej nazwad tych, którzy walczyli w obronie 

ojczyzny, rodaków ryzykując swoje życie, 

nierzadko tracąc zdrowie? 

2 września Dzieo Dużego Rozmiaru. Dzisiaj mamy 

święto “dużych” ciałek, krągłości, wypukłego 

brzuszka, obfitych udek,  wielkich stópek... Z tej okazji warto zastanowid się ... » 

5 wrześniaMiędzynarodowy Dzieo  Dobroczynności. Międzynarodowy Dzieo 

Dobroczynności obchodzony jest w rocznicę śmierci Matki Teresy. Święto ma zwrócid 

uwagę na znaczenie pomocy humanitarnej oraz organizacji charytatywnych i 

wolontariackich. 

8 września Dzieo Marzyciela. Może byd doskonałym czasem na refleksję na temat własnych 

marzeo. Marzenie jest piękną zdolnością każdego człowieka. Czemu więc tak często ludzie 

boją się marzyd, ... » 

20 września Dzieo Przedszkolaka. Inicjatywa Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka wyszła od 

dyrektorów łódzkich przedszkoli. Święto zostało ustanowione uchwałą sejmu z dnia 13 

września 2013. 

21 września Światowy Dzieo Orderu Uśmiechu.Order Uśmiechu to jedna z najcenniejszych 

nagród, przyznawana jest bowiem dorosłym przez dzieci. Na pomysł nadawania Orderu 

wpadła w 1968 roku redakcja „Kuriera Polskiego”, a w 1979 roku miał on już rangę 

międzynarodową. 

22 września Światowy Dzieo bez Samochodu.  

29 września Ogólnopolski Dzieo Głośnego Czytania. To święto, którego najważniejszymi 

beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i 

pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzieo Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy 

Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny 

Porazioskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. 

https://www.kalbi.pl/dzien-duzego-rozmiaru


30 września Dzieo Chłopaka. Chod to święto nie jest tak popularne jak Dzieo Kobiet, to 

jednak chłopakom na pewno będzie miło, jeśli 30 września otrzymają jakiś prezent albo 

chociaż buziaka od koleżanki. 

1 października Międzynarodowy Dzieo Wegetarianizmu 

2 października Międzynarodowy Dzieo Bez Przemocy. Trudno uciec od przemocy, jest ona 

bowiem wszechobecna – na ulicach, w szkole, w telewizji. Warto więc stawid jej czoła, 

reagowad kiedy komuś dzieje się krzywda. Święto zostało ustalone w dniu urodzin Mahatmy 

Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy. 

4 października Światowy Dzieo Zwierząt 

6 października Światowy Dzieo Uśmiechu. Radosne święto obchodzone w pierwszy piątek 

października od 1999 roku. Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na 

całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi. 

9 października Międzynarodowy Dzieo Pisania Listów 

12 października Dzieo Bezpiecznego Komputera 

14 października Dzieo Edukacji Narodowej 

16 października Dzieo Papieża Jana Pawła II. Polski Sejm ustanowił to święto w hołdzie 

Janowi Pawłowi II, który jako pierwszy Polak i pierwszy po 455 latach biskup Rzymu 

niebędącym Włochem został wybrany na papieża. Miało to miejsce 16 października 1978 

roku. 

25 października Dzieo Kundelka 

25 października Dzieo Młodzieży PCK. Dziś młodzi bohaterowie z Polskiego Czerwonego 

Krzyża, którzy bezinteresownie pomagają innym mają swoje święto. Warto więc im za to 

podziękowad i życzyd zdrowia, wytrwałości oraz radości z podejmowanych wyzwao. 

 

 



Przepis na „najprostszy” chleb na drożdżach 

500 g mąki pszennej (typ od 405- 812) 

500 ml lekko ciepłej wody 

25 g świeżych drożdży lub 7 g drożdży instant* 

1 płaska łyżeczka cukru 

4 łyżki płatków owsianych (zwykłe, górskie lub błyskawiczne) 

1,5 płaskiej łyżeczki soli 

2 łyżki oleju np. rzepakowego 

garśd ziaren słonecznika (opcjonalnie) 

Dodatkowo: 

olej do posmarowania formy 

mąka do posypania formy  

Sposób przygotowania: 

W misce wymieszad mąkę z solą. Do dużej miski wkruszyd świeże drożdże, dodad cukier, 

płatki owsiane i lekko ciepłą wodę. Wymieszad łyżką, do rozpuszczenia się drożdży. Dodad 

olej i mąkę z solą. Wyrobid chwilę drewnianą łyżką lub mikserem ręcznym z hakami do 

zagniatania ciasta. (Ciasto jest bardzo rzadkie). Na koocu wmieszad ewentualnie ziarna. 

(*Drożdże instant wymieszad z mąką. Dodad resztę składników i chwilę wyrobid). 

Miskę z ciastem przykryd ściereczką i pozostawid na ok. 30- 40 minut w ciepłym miejscu, aż 

podwoi swoją objętośd. 

Formę keksową o długości 30 cm wysmarowad olejem i posypad mąką. Przełożyd 

wyrośnięte ciasto. (W formie nie musi już wyrastad). 



 

Krzyżówka 

 

 

 

 

 


