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 GAZETKA PRZEDSZKOLNA 

AKADEMII KRÓLA STASIA  
NR 09/161 Listopad 2022, ROK XIX (PRZEDSZKOLE NR 411 „Akademia Króla Stasia WARSZAWA)  

Listopad – nazwa miesiąca pochodzi od spadających liści. Listopadowe 

przysłowie: Jaki listopad, taki będzie marzec, prorokuje stuletni starzec.. Listopad jest 

na półkuli północnej miesiącem jesiennym, a na południowej wiosennym. Mimo 

niewątpliwego uroku listopada, często zwykło się go uważać za miesiąc 

najbardziej depresyjny, w którym bardzo łatwo jest o złapanie złośliwego 

przeziębienia bądź co gorsza melancholii . Nie należy się tym jednak 

przejmować – w życiu człowieka jest pora na wszystko, przez co w ciągu 

roku musi się też znaleźć czas na odrobinę smutku i wyciszenia. Skoro 

listopad jest okresem sprzyjającym tego typu nastrojowi, to może nie 

warto z tym walczyć. Wszakże już miesiąc później przyjdzie nam cieszyć 

się ze świąt. Ale w listopadzie też mamy wiele okazji do świętowania  

i  zadumy…  

K. Smułkowska gr. II Krasnale  

 

 

  11 LISTOPADA 
 

W historii Polski, tak się składa, 

Był kiedyś ponad wiek niewoli. 

Jedenastego listopada 

nasz kraj z niewoli się wyzwolił. 

I wtedy myśl powstała taka, 

by przez szacunek dla przeszłości 

ten dzień na zawsze dla Polaka 

Pozostał  DNIEM NIEPODLEGŁOŚCI. 

Marcin Brykczyński  
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11  L I S T O P A D A 
 

Święto Odzyskania Niepodległości - najważniejsze polskie święto narodowe związane  

z odzyskaniem w 1918 roku , po 123 latach zaborów, niepodległości. 

 

Tło historyczne 

W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło 

do trzech rozbiorów Polski, ostatni trzeci rozbiór trwał od roku 1975, przez 123 lata, aż 

do 1918 roku kiedy to , 11 listopada, Rada Regencyjna (organ sprawujący władzę nad 

Królestwem Polskim) przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który 

dzień wcześniej powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała 

się, przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała Druga 

Rzeczpospolita. 

 

Święto Niepodległości i obchody 

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy dopiero  

w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz w okresie od 1945 

do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych obchodzenie święta 11 listopada było 

zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od 

tego roku Święto Niepodległości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 

listopada jest dniem wolnym od pracy.  

Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odbywają się w 

Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 
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Nie wszyscy wiedzą, że w listopadzie prócz  1- go  (Święta Zmarłych),   

 11- go (Święta Odzyskania Niepodległości Polski), mamy jeszcze kilka ciekawych, 

chociaż nie wolnych od pracy dni: 

- 2 listopada – DZIEŃ ZADUSZNY, 

- 3 listopada – DZIEŃ BEZ PAPIEROSA, ŚWIĘTO MYŚLIWYCH, 

- 10 listopada – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY, DZIEŃ JEŻA 

- 14 listopada – DZIEŃ SENIORA, 

- 16 listopada – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI. Konferencja 

Generalna UNESCO 16 listopada 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad 

Tolerancji. Rok 1995 był Międzynarodowym Rokiem Tolerancji. 

- 21 listopada – ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI od 1973 roku, 

ŚWIATOWY DZIEŃ TELEWIZJI, 

- 25 listopada – ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA - od 2002 roku, 

- 30 listopada – ANDRZEJKI. 

                             DLA KAŻDEGO COŚ MIŁEGO... 
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LIŚĆ  AKACJI (trochę jesieni) 

Pewnego dnia na parapet za oknem sfrunął liść akacji. Ciekawie spojrzał  

w okno. W sali odbywały się właśnie zajęcia przyrodnicze. Pani mówiła o jesieni, 

barwach i drzewach. Dzieci wpatrzone były w okno i spadające liście, snujące się 

nitki babiego lata. Pani pokazywała moich braci - liście dębu, kasztanowca  

i jarzębiny. Dzieci przynosiły Pani liście z różnych drzew, których nasz ciekawski 

gość nie znał.  

Bardzo się zdziwił mały kolorowy listek z pobliskiego parku, że dzieci uczą 

się o przyrodzie i zwierzętach. Pani pytała jakie ptaki od nas odfrunęły na zimę 

do ciepłych krajów, a jakie z nami zostały. I wiele dzieci mówiło, że mają w domu 

karmniki i dokarmiają zaprzyjaźnione ptaki. Jakie dobre i mądre są te dzieci, 

pomyślał listek i z radością zawirował. A potem leciutko opadł na parapet. Paweł 

otworzył okno i wziął do sali liść akacji. Gdy zajęcia dobiegły końca dzieci ułożyły 

z przyniesionych kolorowych liści piękną kompozycję. Nasz ciekawski listek był 

bardzo zadowolony, że będzie obecny na następnych zajęciach w przedszkolu 411. 

K. Sm 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
GAZETKA PRZEDSZKOLNA w Przedszkolu Nr 411 „Akademia Króla Stasia”, ul. St. Augusta 77 w Warszawie.  Materiały 
zebrała i zredagowała mgr Katarzyna Smułkowska 
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Światowy Dzień Pluszowego Misia - 25 listopada (piątek) 

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy 

posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna  

z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy 

nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy, 

pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, 

któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary.  

 

Pierwsze misie pluszowe powstały w Europie, następnie były też eksportowane 

do USA. Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia imienia Teodora 

Roosevelta. Wiąże się z tym historia o niedźwiadku, którego postrzelił podczas 

polowania jeden z jego towarzyszy. Gdy prezydent zobaczył przestraszone 

zwierzątko, kazał je wypuścić. Cała historyjka została zobrazowana w komiksie  

i opublikowana w gazecie. Producenci zabawek podchwycili historyjkę i nazwali 

pluszowego misia “Teddy Bear”.  

Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć się na pluszowe misiaki. 

Często są one bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś 

Puchatek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, 

Mały Miś, Troskliwe Misie czy Gumisie. Nie można wyobrazić sobie świata bez 

uroczego, łagodnego misia. Jest on patronem wielu przedszkoli i żłobków w Polsce 

i na świecie.  

 
 

 

https://www.kalbi.pl/25-listopada


6 
 

WYDARZENIA W NASZYM PRZEDSZKOLU  
  9 listopada 2022 roku (środa) odbędzie się  

PASOWANIE  NA    PRZEDSZKOLAKA: 

GRUPA I ,,SŁONECZKA” godz. 14:30 

GRUPA II ,,KRASNALE” godz. 15:00 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW 
 

 Popieramy  Akcję "Szkoła dla hymnu 2021": 
Jak co roju popieramy w przedszkolu i zachęcamy Rodziców i dzieci, które  

z powodu choroby pozostają z w domu, aby w ostatni dzień roboczy przed Narodowym 

Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka 

Dąbrowskiego”. W tym roku będzie to czwartek, 10 listopada. W ten sposób chcemy 

włączyć społeczności szkolne i przedszkolne we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

♥ Nasze przedszkole włączyło się w XXIII edycja Ogólnopolskiej Akcji  

„GÓRA GROSZA”  
Wrzucając monetę na Górę Grosza, przekazujecie środki niezbędne dzieciom 

do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji 

i talentów, rehabilitacji i usamodzielnienia się. Przyłącz się do akcji  

a wesprzesz jednego ze swoich rówieśników, który potrzebuje pomocy. Bo jeden grosz 

czyni różnicę. 

Towarzystwo Nasz Dom od wielu lat wspiera dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc 

specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój 

indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, 

kursy zawodowe). Prowadzimy również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki 

wsparcia psychologicznego PORT.  

Z Państwa zaangażowaniem już udało się nam pomóc tysiącom dzieci w całej Polsce. 

Łączy Nas Praca Na Rzecz Dzieci, Dziękujemy Że Jesteście Z Nami. 

Towarzystwo „Nasz Dom” 

Zbieramy monety do 28 lutego 2023 roku. 

 

15 listopada (wtorek) grupy III i VI wyjeżdżają do TEATRU BAJ na 

przedstawienie pt. ,,Spaghetti” 

Koszt wyjazdu – 45zł. 

Prosimy o wpłatę kwoty 45zł do 21 października na konto skarbnika. 

 

17 listopada (czwartek) grupy IV i V wyjeżdżają do TEATRU BAJ na 

przedstawienie pt. ,,Spaghetti” 

Koszt wyjazdu – 45zł. 

Prosimy o wpłatę kwoty 45zł do 21 października na konto skarbnika. 
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UWAGA: KONKURS GAZETKI PRZEDSZKOLNEJ 

„MÓJ PRZYJACIEL MIŚ” 
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez Pluszowego Misia. Jest towarzyszem dzieci 

i dorosłych, przyjacielem – powiernikiem największych sekretów i tajemnic. Miękki, 

puchaty i taki z łatką – najmilsza zabawka i bohater wielu książek i filmów dla dzieci. 

Wśród nowoczesnych i atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to 

jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!”. W naszym przedszkolu  też tak 

uważamy, dlatego co roku obchodzimy to święto. 

Od 2002 roku 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, 

z tej okazji ogłaszamy konkurs plastyczno- techniczny:   

Mój przyjaciel MIŚ 

REGULAMIN KONKURSU 
Cele konkursu: 

 kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

 rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej, 

 kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej. 

Wymogi dotyczące prac: 

 Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastyczno- 

technicznej PRZESTRZENNEJ przedstawiającej postać misia, wykonanej 

dowolną techniką (z materiału, włóczki, drewna, gliny, papieru, warzyw itp., 

mile widziane materiały recyklingowe użyte w pracach) przez dziecko - pod 

kierunkiem rodziców, rodzeństwa lub całej rodziny. 

 Format prac jest dowolny. 

 Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę. Prace będą nagrodzone 

dyplomami, małą niespodzianką i wyeksponowane na wystawie 

pokonkursowej. 

 Każda praca musi być opisana metryczką – (imię i nazwisko autora 

pracy, grupa przedszkolna) i dostarczona do przedszkola – do II grupy 

„Krasnali” – do 25 listopada 2022 r. (piątek). 
Koordynatorzy konkursu: Aleksandra Cichocka, Katarzyna Smułkowska– gr. II „Krasnale” 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 

w konkursie wszystkie przedszkolaki! 

 
25  listopada (piątek), od godz. 9:00 – odbędą się III warsztaty LABO 

ODKRYWCÓW - doświadczanie przez eksperymentowanie: ,,Gęstość-pojęcie 

ciecz, ciało stałe” – warsztaty w każdej grupie oddzielnie od godz. 9:00. 

30 listopada 2022 r. (środa), o godzinie 9:15 - Teatrzyk Objazdowy - dzieci 

obejrzą przedstawienie pt.: ,,Od ziarenka do bochenka”.  


