
LISTOPAD 2019

Listopad
Przyszedł sobie do ogrodu
stary, siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy:
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Po listowiu kroczy sypkim
na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno. Mam dziś 
chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

 
 

W WARSZAWIE 
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Kalendarium

1 LISTOPADA - Wszystkich Świętych
11 LISTOPADA - Święto Niepodległości
30 LISTOPADA - Andrzejki
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Święto Zmarłych
Już od bardzo wielu lat obchodzimy dzień 1 listopada \"święto zmarłych\". 
Gdy nadejdzie czas ciszy i zadumy wszyscy niezależnie od tego w co wie-
rzymy odwiedzamy cmentarze i miejsca śmierci drogich nam osób, odwie-
dzamy groby bliskich nam zmarłych. Zapalamy znicze i modlimy się przy 
mogiłach. W tym dniu chodzimy również na miejsca krwawych bitew i na 
cmentarze wojenne. Nie możemy zapomnieć o tych, dzięki którym żyje-
my w kraju wyzwolonym, w kraju wolnym politycznie, dlatego każdy z nas 
powinien się pomodlić za poległych za ojczyznę, powinien zapalić znicz 
na Grobie Nieznanego Żołnierza. To jedyne święto w roku, które skupia 
wszystkich bliskich przy mogiłach. Pozwala na spotkanie po latach z ludźmi, 
z którymi dawno straciło się kontakt. 
Szanujmy groby! 
Cmentarz to nie miejsce na głupie gonitwy czy zabawy w chowanego!!!
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Narodowe Święto Niepodległości 

Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie święto narodowe, 
obchodzone co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku.

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) przeka-
zała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu, który dzień wcześniej 
powrócił z internowania w Magdeburgu, a w trzy dni później rozwiązała 
się, przekazując mu pełną władzę ustanowiając go Naczelnikiem Państwa. 
Powstała Druga Rzeczpospolita.
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Święto Niepodległości i obchody
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym po raz pierwszy do-
piero w 1937 roku. W latach 1939-44 podczas okupacji hitlerowskiej oraz 
w okresie od 1945 do 1989 roku, w czasie rządów komunistycznych ob-
chodzenie święta 11 listopada było zakazane. Dopiero w roku 1989, ustawą 
Sejmu, przywrócono obchody tego święta, od tego roku Święto Niepodle-
głości jest najważniejszym świętem państwowym a dzień 11 listopada jest 
dniem wolnym od pracy. 
Święto obchodzone jest w całym kraju lecz najważniejsze obchody odby-
wają się w Warszawie na placu Józefa Piłsudzkiego pod Grobem Nieznane-
go Żołnierza.
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DLA NAJMŁODSZYCH
POKOLORUJ:



LISTOPAD 2019

Poziomo

1. 11-go dnia tego miesiąca 
obchodzimy Narodowe Święto 
Niepodległości
7. był nim Józef Piłsudski
8. nad głową orła
Pionowo

2. styczniowe lub warszawskie
3. drugi, obok białego, kolor 
polskiej flagi
4. w polskim godle
5. Mazurek Dąbrowskiego
6. .. Polskie strzeże naszych 
granic

Rozwiąż krzyżówkę.
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LISTOPADOWE ZAGADKI

Na jakim drzewie jesienią,
koraliki się czerwienią?

Co jesienią z dębu spada?
Co ze smakiem dzik zajada?

Wiosną na drzewie się zieleni,
ale opada na jesieni.

To łatwa zagadka,
tak mi się wydaje.
Jaka po lecie
pora nastaje?

Zespół redakcyjny:

Nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 109 w Warszawie

Opracowanie graficzne:

Alicja Kowalczyk

Wychowawca w świetlicy


