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1 listopada – A kiedy czas jest skończony, pamięć
jest wieczna

 

Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy
dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. 

Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...
 

Dzień jesienny tak cicho
 Jak liść zżółkły opada;

 Złoto ma z października
 Smutek ma z listopada.

 
 I w ten smutek złotawy,

 I w ten płomyk zamglony
 Przybrały się Zaduszki

 Jak w przejrzyste welony.
 

 Płoną świeczek szeregi,
 Płoną świeczek tysiące,

 Powiewają płomyki
 Zamyślone i drżące.

 
 Więc płomykiem jak dłonią,

 Dłonią ciepłą i jasną,
 Pozdrawiamy tych wszystkich,

 Których życie już zgasło.
 

 Hanna Łochocka "Płoną świeczki’’
 

Kwitną zniczami
 ciemne chodniki.     

 Jesienne kwiaty,
 błędne ogniki

 palą się znicze.
 

 Dziesiątki, setki,
 tysiące zniczy...

 Nikt ich nie zliczy...
 

 Przechodzą ludzie,
 schylają głowy.

 Wśród żółtych liści
 listopadowych

 palą się znicze...
 

 Danuta Wawiłow " Znicze" [fragm.]

Pamiętamy!



Polska – Nasza Ojczyzna

11 LISTOPADA

 

Historia…
 Niemcy podpisały rozejm. Działo się to w wagonie kolejowym niedaleko Compiegne pod Paryżem. Dzięki temu zakończyła
się I wojna światowa. W wojnie brały udział 33 państwa, a w czasie jej trwania zmobilizowano 70 milionów ludzi, 10
milionów poniosło śmierć, a prawie 20 milionów zostało rannych! Upadły 3 cesarstwa, zniszczono dorobek, na który
pracowały całe pokolenia. Po wojnie zawarto nowe traktaty pokojowe, zmieniły się granice państwowe oraz formy rządów.
W dziejach Polski dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem. 
Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość. 
Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany
przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych.
W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Refleksja…
 Był to okres w dziejach naszej Ojczyzny, kiedy utraciliśmy wolność. Po wielu latach znów nastał czas radości. W 1918 roku
Polska odzyskała niepodległość. Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto
Niepodległości.
 W tym dniu odbywają się defilady wojskowe, uroczyste przemówienia, żołnierskie i harcerskie apele. W kościołach w kraju
i za granicą odprawiane są Msze święte za Ojczyznę, a także w intencji tych, którzy polegli w obronie naszego kraju. Pod
pomnikami bohaterów narodowych składane są kwiaty. Na grobach żołnierzy palone są znicze, a domy i ulice dekoruje się
polskimi flagami.





Coraz zimniej jest na dworze.
Słońce grzać Was już nie może.
Z drzew wszelki liść już opadł
Skąd me imię – to listopad.

25 listopada co rok obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. 
To nie jest przypadkowa data, bo właśnie tego dnia przypada rocznica
powstania tej maskotki. 

Pluszowe misie to najwierniejsi przyjaciele dzieci, dlatego święto chętnie jest
celebrowane przez najmłodszych i ich rodziców.

Dzień Misia w przedszkolu to wyjątkowy dzień.
Każde dziecko może przynieść ze sobą swojego
ulubionego misiaka, aby wspólnie z nim
uczestniczył w zabawie. 
Jak dzieci świętują dzień misia pluszowego? 
Wszystko zależy od pomysłowości nauczycieli. 
Często są to gry i zabawy z misiem w roli głównej,
zagadki, zdjęcia z pluszakami. 

To okazja do rozpowszechniania bajek i opowiadań o misiach i to nie tylko tych
najsławniejszych, ale także tych mniej znanych. Takie imprezy warto również
organizować dzieciom w domu, aby mogły celebrować urodziny swoich ukochanych
pluszowych niedźwiadków.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
organizowany jest przez przedszkola

bardzo chętnie. 
W tym czasie dzieci biorą udział w

różnych konkursach, gdzie motywem
przewodnim jest pluszowy niedźwiadek.



 

SWOJEGO MISIA!
POKOLORUJ



Przepis na
ZADOWOLONEGO UCZNIA

♥ Zjedz śniadanie, żebyś w szkole mógł się skupić na lekcjach
♥ Odrabiaj zadania domowe
 ♥ Przygotowuj się do sprawdzianów 
♥ Czytaj ciekawe książki 
♥ Bądź miły dla wszystkich w szkole, a inni też będą 
dla Ciebie serdeczni 
♥ Odpoczywaj mądrze (najlepiej aktywnie).

HUMOR!
POPRAW SOBIE

Na lekcji przyrody nauczycielka
pyta:
 - Jasiu, co wiesz o jaskółkach?
 - To bardzo mądre ptaki. Odlatują,

gdy tylko rozpoczyna się rok
szkolny.

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły
 i mówi: 
- Mamo! Zostałem dziś wyróżniony.
 - Za co, Jasiu? - pyta mama. 
- Pani powiedziała, że cała nasza klasa

to urwisy, a ja największy.



DZIEŃ WSPOMNIEŃ ŚW. MARCINA
11 LISTOPADA

Święty Marcin był pobożnym rycerzem,
żyjącym w IV wieku i znanym z miłosiernych
uczynków. 
Na obrazach przedstawiany bywa często
jako rycerz na koniu, wspomagający
klęczącego przed nim żebraka.
Według legendy skrył się w komórce z
drobiem, uciekając przed posłańcami
niosącymi mu tę nowinę, ale gęsi zdradziły
jego kryjówkę głośnym gęganiem. Odtąd gęś
stała się znanym atrybutem świętego,
przedstawianym na licznych jego
wizerunkach.
W Polsce, z dniem tym kojarzyło się
pieczenie gęsi. Podczas urządzanych            
 11 listopada uczt świętomarcińskich
zgodnie z obyczajem zajadano się gęsim
mięsem i świeżym pieczywem, bułkami,
preclami i rogalami z makiem. To doskonała
okazja, by powrócić do naszej tradycji i
spróbować dań z gęsiny.

 

 PRZYSŁOWIA 
 

 

Na świętego Marcina najlepsza gęsina.
Gdy liście przed Marcinem nie upadają, to
mroźną zimę przepowiadają.
Na świętego Marcina lód, na Trzy Króle wody
bród.
 Jak Marcin na białym koniu przyjedzie, to ostrą
zimę nam przywiedzie.
Święty Marcin po lodzie, Boże Narodzenie po
wodzie.
 Gdy mróz na Marcina, będzie tęga zima.

 



KĄCIK CZYTELNICZY

KĄCIK POEZJI

Pokoloruj kolorami jesieni!



NA KATAR, KASZEL I  GORĄCZKĘ
DOMOWE SPOSOBY

Czy istnieją bezpieczne i skuteczne
metody, które przyniosą ulgę podczas
przeziębienia? Poznaj polecane przez
lekarzy skuteczne domowe sposoby na
przeziębienie i jego objawy takie jak
gorączka, kaszel i katar.

 

Należy jednak pamiętać, że domowe sposoby na przeziębienie nie zawsze sprawią, że unikniemy
wizzyty u lekarza.

Jak obniżyć gorączkę domowymi sposobami? 

Na kaszel skuteczny jest tradycyjny syrop z cebuli (pokrojoną
cebulę mieszamy z cukrem lub miodem i ewentualnie sokiem z
cytryny wraz z imbirem i po 2 dniach otrzymamy pyszny syrop). 

Domowe sposoby na katar

Przy katarze ważne jest oczyszczanie nosa. Miejsce nad
górną wargą możesz smarować też maścią majerankową. 
 Należy także pamiętać o nawilżaniu pomieszczeń. 
Warto też pić dużo płynów, np. herbatę z sokiem
malinowym. 
Domowym sposobem na przeziębienie, zwłaszcza kiedy
towarzyszy mu silny katar są olejki eteryczne, ułatwiające
oddychanie.

Domowe sposoby na kaszel

Aby obniżyć bardzo wysoką temperaturę, pomocne są
chłodne okłady na łydki i nadgarstki, herbata malinowa
(można pić ją z miodem), z kwiatu lipy, a nawet herbata z
miodem i cytryną.

Życzymy wszystkim zdrowia!



Pomóż pszczółce znaleźć miód!
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