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Uroczysta inauguracja roku szkolnego  
2016/2017 

 
 Rozpoczęcie roku szkolnego to wielka 
uroczystość. Nie zawsze dzień 1 września był 
dniem tak radosnym, jak dzień dzisiejszy. Jak-
że inny był dzień 1 września 1939 roku -dzień 
wybuchu II wojny  światowej. Zawsze będzie-
my pamiętali o tych co polegli, o tych co wal-
czyli, abyśmy mogli w spokoju żyć i uczyć się. 
Uczciliśmy  ofiary II wojny światowej minutą 
ciszy. Delegacja uczniów naszej szkoły złoży-
ła kwiaty pod pomnikiem i zapaliła znicz.  
 Przewodnicząca SU- Anna Kurus- prze-
kazała głos Pani Dyrektor -Jolancie Ślemp, 
która z wielką przyjemnością powitała nas po  
wakacjach. Klasa III b i VI a przygotowały 
montaż słowno-muzyczny, po czym nastąpiło 
ślubowane klas pierwszych Następnie zostali 
oni najmłodszymi uczniami w naszej szkole, 
ponieważ byli pasowani na pierwszoklasistów. 
 Gdy skończyły się wszystkie występy  
i przemówienia, uczniowie poznali nazwiska 
wychowawców klas oraz w jakich klasach będą 
się uczyć przez ten rok szkolny. Po rozejściu 
się do klas  i zapoznaniu z nowymi kolegami, 
otrzymaliśmy plany lekcji i z wielkim zacieka-
wieniem, co nas czeka,  poszliśmy do domu. 

Działy ,,Gazetki Szalonego      
Małolata” 

 Dział I - Co w trawie  
 piszczy- czyli najważniejsze 
 wydarzenia z życia szkoły 
 Dział II - Nasza twórczość- 

czyli wiersze, opowiadania,  
 baśnie i inne pisane przez 
 uczniów utwory 
 Dział III - Z kart  
 kalendarza… czyli Dzień  
 Nauczyciela, Boże  
 Narodzenie itp. 
 Dział IV - Oko w oko z …. 

rozmowa z ludźmi,  
      którzy swoją osobowością 
 mogą  zainteresować   
 społeczność  uczniowską 
 Dział V - To warto wiedzieć 

czyli ciekawostki ze świata 
ludzi, zwierząt, roślin  

 Dział VI - Małe co nieco- 
czyli humor i rozrywka  

 Dział VII - Z ambony-  
 zapowiedzi wydarzeń  
 Ciekawe miejsca i ludzie 
 naszych okolic  

W numerze:  

Nasza twórczość, z kart 
kalendarza  2 

To warto wiedzieć... 4 

Z ambony... 6 

Co w trawie piszczy  

ZEBRANIA Z RODZICAMI - 
WTORKI GODZINA 17.30 
6.09.2016- WYBÓR RADY  
RODZICÓW I LIDERA KLASY 
25.10.2016- PROGRAM  
WYCHOWAWCZY 
20.12.2016-PROPONOWANE OCENY 
31.01.2017- RADA  
KLASYFIKACYJNA 
28.03.2017- PROGRAM  
WYCHOWAWCZY 
23.05.2017- PROPONOWANE  
OCENY  
KALENDARIUM 
PRZERWA ZIMOWA – 23.12.16 -  
31.12.2016 
FERIE ZIMOWE- 13.02-26.02.17 
PRZERWA WIOSENNA- 
13.04 - 18.04.2017 
DNI WOLNE: 5 DNI 
-31.10.2016 - PONIEDZIAŁEK 
-10.11.2016- CZWARTEK 
-05.01.2017-CZWARTEK 
-02.05.2017- WTOREK 
-16.06.2017-PIĄTEK 
ZAKOŃCZENIE ROKU  
SZKOLNEGO- 23.06.2017 
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Dorośli! 
 

 Też byliście w naszym wieku  
i wiecie co to za ból, gdy się uczycie, 
a dostajecie dwoje. Ten list jest po to, 
abyście wrócili wspomnieniami do 
dzieciństwa. Stresujemy się, gdy nas 
przepytujecie, a gdy krzyczycie- to 
jeszcze bardziej!  
Musicie to zrozumieć, jak nie, to  
będzie jeszcze gorzej. Musimy się 
jakoś dogadać ,to jedyna opcja.  

 Gdy mamy dobre oceny czyli „5” „4” oraz „6” ,bardzo 
się cieszycie, ale czasem zdarza się „1”… No i krzyki , wrzaski. 
Od razu naucz się tego i poprawa, lecz to słowa, a jak się 
sprawdzają w praktyce? „1” poprawiamy na „2”! No i co?! To 
cała nasza poprawa. Cieszymy się, gdy mamy dobre oceny, ale 
nie lubimy chwalić się tymi złymi. Mam nadzieję, że ten list 
coś wytłumaczył! 
 

Nastolatka 
 
 
 

Szanowni Dorośli ! 
 

 
      Piszę ten list, aby pomóc zrozumieć 
Wam świat młodego człowieka. Świat 
nastolatków jest całkiem inny niż świat 
dorosłych. My dopiero uczymy się wielu 
rzeczy, które dla Was dorosłych, są  
zwykłe i oczywiste.  
 Uczymy się samodzielnego życia, 
samodzielnego podejmowania decyzji, 
które do tej pory podejmowaliście za nas. 

Mamy swoje sprawy, które są dla nas bardzo ważne,  a które 
dla Was mogą być błahe i bez znaczenia. Nie wyręczajcie nas 
we wszystkim, pozwólcie nam na samodzielność. Pozwólcie 
popełniać błędy, bo na nich będziemy się uczyć! Nie zawsze 
będziecie się z nami zgadzać, ale pamiętajcie proszę, że mamy 
prawo do własnego zdania.                                                                                                                               
 Mamy za to do Was ogromną prośbę- Wspierajcie nas, 
pomagajcie kiedy prosimy o pomoc i ciągle powtarzajcie, że 
nas kochacie i jesteście z nas dumni, mimo że nie wszystko 
nam się udaje. A my - przyszli dorośli, będziemy Wam za to 
wszystko bardzo wdzięczni. 

                                                                    
Z poważaniem  

Julia                                                     
 

 

Dział II  

Nasza twórczość  

Dział III  

Z kart kalendarza…  

Tym razem prezentujemy listy 

Skąd się wzięła nazwa miesiąca wrzesień ? 
 
Wrzesień – dziewiąty miesiąc w roku, według kalendarza 
gregoriańskiego, ma 30 dni. Nazwa miesiąca pochodzi od 
kwitnących w tym miesiącu wrzosów. Dawniej używano 
również nazwy pajęcznik od nici babiego lata. 

Z kart kalendarza… czyli Dzień Chłopaka 

Dzień Chłopaka 30.09.2016 
 
Daty obchodów Dnia Chłopaka w innych krajach : 

7 lutego – Malta 
23 lutego – Białoruś, Ukraina, Rosja 
5 kwietnia – Wielka Brytania, Irlandia 
30 września -Polska 
5 maja – w Japonii 
15 lipca – Brazylia 
7 października – Norwegia 
19 listopada – Indie, Meksyk 
25 listopada – Kanada 
 

Dzień Chłopaka – święto obchodzone 
30 września przez  
nastolatków i mężczyzn w Polsce. 
 



 

 

     Emilia Dyga  
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Dział IV  

Oko w oko z ….  

DZIAŁ V  
To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata 

ludzi, zwierząt, roślin… 

Czy wiesz że? 
 

Naukowcy z Bangor University zaproponowali rozwiązanie 
kryzysu czekoladowego  (ludzie zjadają więcej kakao, niż  
z różnych względów producenci są w stanie zapewnić). Wg 
nich, masło kakaowe można zastąpić masłem z nepalskiego 
mango (Mangifera sylvatica). 
    Globalna produkcja kakao spada z powodu kombinacji 
kilku czynników, w tym chorób kakaowców czy starzenia się  
plantacji. Skutkiem są wahania ceny i zmniejszenie dostaw. 
 Masło kakaowe, zwane też olejem kakaowym, to 
tłuszcz otrzymywany z nasion owoców kakaowca właściwe-
go, który stanowi ok. połowy ich suchej masy. Stosuje się go 
w przemyśle farmaceutycznym (do produkcji czopków, globu-
lek i maści), kosmetycznym  (w mydłach i kremach) oraz 
oczywiście, spożywczym (jako podstawowy składnik czekola-
dy).         
 Masło kakaowe należy do najdroższych tłuszczów        
i olejów tropikalnych, a Międzynarodowa Organizacja Kakao 
twierdzi, że między 2005 a 2015 r. jego ceny skoczyły ponad 
2-krotnie. Ponieważ do 2020 r. zapotrzebowanie na kakao 
wzrośnie o 30%, przemysł czekoladowy pilnie szuka alterna-
tyw dla masła kakaowego. 

 

 

 

 

 Norweska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała 
ostatnio zdjęcia co najmniej 323 martwych reniferów  
(70 to cielęta), które zginęły w czymś, co nazwano najbardziej 
śmiercionośnym uderzeniem pioruna w historii. Nie wiadomo, 
kiedy dokładnie doszło do katastrofy.    
 Ciała zwierząt odkryła w piątek (26 sierpnia) na pła-
skowyżu Hardangervidda w środkowej Norwegii grupa fiń-
skich myśliwych. Na płaskowyżu znajduje się największy 
park narodowy Norwegii (mieszka tu 10-11-tysięczna popula-
cja dzikich reniferów). 
 Specjaliści dywagują, że przy złej pogodzie zwierzęta 
te zbijają się w ciasne stada, co ułatwia przenikanie prądu 
przez wiele ciał. Choć porażenia wielu zwierząt naraz nie  
należą do rzadkości, rzadkością jest z pewnością skala  
norweskiego wypadku. Zdarzają się indywidualne zgony  
z powodu uderzenia piorunem. Znamy też przypadki uśmier-
cania grup - 10 lub nawet 20 - owiec, ale czegoś takiego nigdy 
nie widzieliśmy - podkreśla Kjartan Knutsen, rzecznik praso-
wy Norweskiej Agencji Ochrony Środowiska. 

 
Dociekliwy Krzysiek 

Wywiad z absolwentem 
 

    Bardzo interesują nas dalsze losy naszych absolwentów. 
Zatem prosiliśmy o to, aby odpowiedzieli na nasze pytania  
i przesłali odpowiedź elektronicznie. Samorząd Uczniowski 
zadał 6 pytań: 
 

Co możesz napisać o swojej nowej szkole? ( ile jest osób 
w klasie, jakie macie przedmioty, itp.) 

Jakie masz wrażenia po pierwszym miesiącu  wśród     
nowych kolegów  i koleżanek? 

Czy szkoła oferuje Ci zajęcia pozalekcyjne? Jeśli tak, to 
podaj jakie. 

Jakie wyjścia lub wycieczki zorganizowano w gimnazjum 
dla pierwszoklasistów? 

Co najbardziej podoba Ci się w nowej szkole? 

Jakie są profile klas? 

Oto nasze materiały….przeczytaj…. wyciągnij  wnioski….   

1.Mamy 27-osobową klasę, doszły nam nowe przedmioty jak: 
chemia, biologia, fizyka, geografia. 
 
2. Wrażenia są pozytywne, poznałam bardzo dużo  
nowych osób. 
 
3. Szkoła na razie nie oferuje żadnych zajęć pozalekcyjnych. 
 
4. Będziemy mieli wycieczkę na Górę Św. Anny 
 
5. Najbardziej mi się podoba boisko szkolne  
 
6. Profile klas:  
- matematyczno-informatyczna  
- humanistyczno-artystyczna  
- klasa sportowa  
 
 
 

 Publiczne gimnazjum nr 4 w Opolu  
                  Emilia Dyga  
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Blisko milion kotów jest zjadanych każdego roku w krajach 
azjatyckich. Kot spędza średnio 2/3 doby na drzemce. 
Oznacza to, że dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat swo-
jego życia. Koty blisko 1/3 czasu, w którym nie śpią, 
wykorzystują na mycie się. W przeciwieństwie do psów, koty 
nie rozpoznają słodkiego smaku. 
 
Śpiacy kot 
 Koty przesypiają 2/3 swojego życia Kocury są zazwyczaj 
lewołapkowe, podczas gdy więszość kotek używa częściej 
swojej prawej łapki. Co ciekawe, większość leworęcznych 
wśród ludzi stanowią również osobniki płci męskiej. Koty  
z łatwością wdrapują się na drzewa, lecz zejście spowrotem na 
ziemię stanowi dla nich problem. Haczykowate pazurki  
wygięte są tylko w jedną stronę, dlatego zejście z drzewa musi 
odbywać się w tej samej pozycji co wejście, tj. łebkiem   
w górę. Koty wydają z siebie ok. 100 różnych dźwięków , psy 
natomiast tylko ok. 10.       
   Mimo powszechnego przekonania, że to Egipcjanie jako 
pierwsi udomowili koty, najstarszy grobowiec z oswojonym 
kotem został znaleziony na Cyprze i jest starszy od egipskich 
malowideł przedstawiających koty o ok 4 tySs. lat. W XIVw 
papież Innocenty VIII uznał koty za wcielenie zła, co zaskut-
kowało masowym spalaniem tych zwierząt. Eksterminacja 
kotów ułatwiła szybki przyrost liczby szczurów, które 
przyczyniły się do rozprzestrzenienia czarnej śmierci, jednej  
z największych epidemii w dziejach ludzkości. Koty są  
najpopularniejszym zwierzęciem domowym z Północnej 
Ameryce. Szacuje się, że w tamtejszych domostwach mieszka 
ok 73 mln kotów i o 10 mln mniej psów. Koci słuch jest  
lepszy niż słuch psa. Koty są w stanie wychwytywać dźwięki  
o wyższej częstotliwości, niż te, które są słyszalne przez 
człowieka. Maksymalna prędkość biegnącego kota to 49km/h. 
Kot może skoczyć jednym susem na wysokość 5 razy wiekszą 
niż długość jego rozprostowanego ciała. 
Czarny kot 
Czarny kot to symbol szczęścia w Wielkiej Brytanii i Australii 
Koty ocierają się o ludzkie nogi nie tylko dlatego, że to lubią, 
ale również po to, aby zaznaczyć swoje terytorium gruczołami 
zapachowymi zlokalizowanymi w okolicy pyszczka. W 1888r. 
w Egipcie odnaleziono ponad 300 tys zmumifikowanych 
kotów. Zostały one przewiezione do USA i Anglii i użyte jako 
nawóz na tamtejszych farmach. W większości miotów zna-
jduje się  od 1 do 9 kotków. W rekordowym miocie było 19 
kociąt, z których aż 15 przeżyło. Podczas gdy w większości 
krajów Europy i Ameryki czarne koty są symbolem pecha,  w 
Wielkiej Brytanii i Australii uważa się je za przynoszące 
szczęście. Najpopualrniejszą wśród kotów z rodowodem rasą 
jest Pers, a na kolejnych pozycjach znajduję się Main Coon     
i Syjam.  

DZIAŁ V - To warto wiedzieć czyli ciekawostki ze świata ludzi, zwierząt, roślin… 

 Najdroższy na świecie kot to Little Nicky – kosztował on 
właścicieli blisko 150 tys zł. i był pierwszym sklonowanym na 
zamówienie kotem.  
 Koty mają zazwyczaj po 12 wąsów z każdej strony 
pyszczka. Eksperci są podzieleni co do tego, w jaki sposób 
koty bezbłędnie odnajdują drogę do domu. Jedni twierdzą, że 
koty wykorzystują do tego załamanie światła słonecznego inni, 
że koty mają w mózgu namagnetyzowane komórki, które dzia-
łają jak kompas. Kocia szczęka nie porusza się na boki, dlatego 
koty nie są w stanie przeżuć dużych kawałków pokarmu. Koci 
grzbiet jest bardzo elastyczny, bo składa się aż z 53 luźno ze 
sobą połączonych kręgów. Ludzki kręgosłup ma tylko 34 
kręgi.             
Koty mają 32 mięśnie kontrolujące ruchy ucha zewnętrznego –  
ludzie mają ich tylko 6. Kot może obracać obojgiem uszu, 
niezależnie od siebie, o 180 stopni. Najgrubszy na świecie kot, 
Himmy z Australii, ważył 21 kilogramów. Najstarszy dotąd 
kot, Creme Puff z USA, odszedł za tęczowy most trzy dni po 
swoich 38 urodzinach. Koty z reguły mogą żyć do 20 lat, które 
odpowiadają  98 ludzkim latom. Koci szkielet złożony jest  
z 230 kości, a ludzki z 206. Koty nie mają obojczyka, dlatego  
z łatwością przecisną się przez każdy otwór o wielkości swojej 
głowy.   
 
Kometa Jednopojawieniowa 
 
  Kometa Jednopojawieniowa została odkryta 21 września 
2012 roku przez dwóch astronomów: Witalija Newskiego 
(Białoruś) oraz Artiama Nowiczonok (Rosja), prowadzących 
obserwacje  w ramach International Scientific Optical Net-
work. Astronomowie dokonali odkrycia w obserwatorium  
w mieście Kisłowdz w Rosji.  
Pod koniec września 2012 roku kometa miała jasność około 
18m. 28 listopada 2013 roku jądro komety uległo rozpadowi. 
Rozmiary jądra komety po obserwacjach satelity Swith w 2013 
roku były oceniane na 5 km. Pomiary przy użyciu Kosmic-
znego Teleskopu Spitzera określiły, że rozmiary jądra komety 
mieszczą się w zakresie od 200 m do 20 km, natomiast obser-
wacje  Kosmicznego Teleskopu Hubble'a określiły, że jego 
średnica może wynosić do 2 km. Po obserwacjach określono, 
że średnica jądra komety wynosi 2km. Kometa stopniowo 
nagrzewała się od czerwca do sierpnia 2013 r., w ciągu jednej 
doby uwalniała z jądra około tysiąc ton dwutlenku węgla.    
1 października kometa minęła orbitę Marsa.Najbliżej Ziemi 
miała się znaleźć 26 grudnia 2013 roku. Na początku myślano, 
że będzie tak jasna, że będzie można ją dostrzec na niebie   
w dzień. W listopadzie 2013 przemierzyła gwiazdozbiór Lwa, 
minęła gwiazdę Regulesa i Marsa. Była widoczna także  
w gwiazdozbiorze Panny, Wagi i Skorpiona. 28 listopada poin-
formowano, że kometa nie przetrwała przelotu w pobliżu 
słońca. Naukowcy z NASA ogłosili, że musiała ona rozpaść się 
i wyparować jeszcze przed osiągnięciem peryhelium, w zwi-
ązku z tym nie pojawi się ona na niebie 26 grudnia 2013 roku. 
W nocy z 29 na 30  listopada, po analizach nowych zdjęć  
z obserwatoriów kosmicznych, ogłosili, że od Słońca oddala 
się kawałek jasnego materiału. Według naukowców część  
komety przetrwała; zasugerowali nawet, że fragment jądra 
komety mógł pozostać nawet w stanie nienaruszonym. 
 

Kasia-Poszukiwaczka 
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Dział VI  - Małe co nieco- czyli humor  
i rozrywka  

  
1.W czasie mszy, facet szeptem pyta osoby obok: 
- Jakie jest tu hasło do wi-fi? 
- Jezu Chryste, człowieku! 
- Ze spacjami, czy z podkreślnikiem? 
 
2. Profesor do początkującego lekarza: 
- Przecież pana pierwszy pacjent wyzdrowiał, nie rozumiem 
więc, dlaczego jest pan zdenerwowany? 
- Bo nie mam pojęcia, panie profesorze, co mu pomogło.... 
 
3.W szkole na lekcji religii ksiądz mówi do dzieci:  
- Narysujcie dzieci aniołka.  
Wszyscy rysują aniołki z dwoma skrzydłami a Jasio z trzema.  
- Jasiu, widziałeś aniołka z trzema skrzydełkami? - pyta 
ksiądz.  
- A ksiądz widział z dwoma? 
 
4.Jasio idąc z mamą (blondynką!) zauważa kota i pyta: 
- Mamo! Czy to kot, czy kotka? 
- Kot. Nie widzisz, że ma wąsy? 
 
5.Co mówi ksiądz na ślubie informatyka? 
- Pobieranie zakończone 
 
6. Upojna czerwcowa noc, para matematyków, świece, wino. 
On do niej namiętnym szeptem: 
- Kochanie, myślisz o tym co ja? 
- Taaak! 
- I ile ci wyszło? 
 
7. Rozmawiają profesorowie matematyki: 
- Dasz mi swój numer telefonu? 
- Oczywiście. Trzecia cyfra jest trzykrotnością pierwszej, 
czwarta i szósta są takie same. Druga jest o jeden większa od 
piątej. Suma sześciu cyfr to 23 a iloczyn 2160. 
- W porządku, zapisałem: 256 343. 
- Zgadza się. Nie zapomnisz? 
- Skądże! To kwadrat 16  i sześcian 7 
 
 

          
 

Natalia i Dawid 
 

DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

,,Kora jest samotna” 
     Książka ta opowiada o: Korze, Helence, Waldku, dziadku 
i o rodzicach. Wszystko zaczęło się od tego, że Helenka  
i Waldek bardzo chcieli mieć psa. Dostali go i nazwali Kora. 
Dziewczynka bała się pieska, ponieważ kiedyś jeden pies  
skoczył na nią i poszarpał jej rękaw bluzki. Gdy Waldek bawił 
się z Korą nieszczęśliwie złamał  nogę. Niestety uraz był tak 
poważny, że musiał dłużej zostać w szpitalu. Helenka miała 
jechać na obóz jeździecki ze swoją przyjaciółką Martą, ale 
mama zapomniała zadzwonić i zabrakło miejsc. Mama i tata 
musieli zostać w szpitalu, więc do dziewczynki przyjechał 
dziadek. Musieli wyprowadzać Korę na spacery. Pewnego 
dnia była burza i piesek przyszedł do dziewczynki.  
Kora przytuliła się do Helenki, ponieważ bała się grzmotów. 
Polubiły się. Gdy Kora leżała w koszyku, poczuła jakiś  
zapach. Były to płatki śniadaniowe. Rozerwała pudełka  
i wszystko było na podłodze. Mama była bardzo zła. Potem 
wykopała kwiatki, które tata dał mamie na urodziny. Mama 
była tak zdenerwowana, że myślała o oddaniu Kory. Helenka 
od razu zaczęła szukać z dziadkiem szkolenia dla psów, aby 
suczka była bardziej zdyscyplinowana. Korze bardzo się  
podobało na zajęciach. Dziewczynka postanowiła powiedzieć 
o tym Waldkowi. Na początku był zły, bo on chciał z nią  
chodzić na szkolenie, ale w końcu zrozumiał, że nie może 
ograniczać jej ruchu. Helenka chodziła z Korą na zajęcia.  
Trener bardzo chwalił pieska. Gdy Waldek w końcu wyszedł 
ze szpitala, odbyły się zawody dla psów. Helenka i Waldek 
byli trenerami Kory na zawodach. Zajęli pierwsze miejsce. 
Wszyscy bardzo się cieszyli. Polecam 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

 
 
 
 

Wasza Kasia 
 
 



 

 

 
Serdecznie podziękowania dla p. Staś, 
Podemskich, Wasilewskich,  Tileczek, 

Grzela, Mach, Przyszlak, klasie 6b, 6a za 
okazaną  pomoc przy akcji „Śmieci 

mniej, ziemi lżej” oraz  
nakrętki dla PP Integracyjnego  

w Opolu.  
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DZIAŁ VII -  
Z ambony… 

Przeczytaj… 
  Dziś polecam książkę ,, Filip lewituje”.  
Uparty i zakręcony Filip podąża tropem testamentowej 
zagadki dziadka Fabiana. Po perypetiach w Anglii  
i Chorwacji ląduje  w Norwegii, potem na duńskiej  
wyspie Bornholm. Jednak wciąż nie wszystko jest do 
końca jasne. Na różnych etapach podróży towarzyszą mu 
jego przyjaciel Żupan, brat Fryderyk oraz siostra  
Fortunata, lecz ostatecznej próby musi doświadczyć  
samotnie. Wraca do kraju, gdzie w lesie na odludziu, 
korzystając z kolejno rozszyfrowanych wskazówek,  
próbuje odkryć tajemnicę testamentu przodka. 

  
 

Sprytna Ala 
 

Z ambony, czyli ważne święta oraz wydarze-
nia w dany miesiącu. 
 
01. 09. - Dzień wybuchu II Wojny Światowej. 
 
08. 09. - Międzynarodowy Dzień Walki z Analfabety-
zmem. 
 
10. 09. - Światowy Dzień Drzewa. 
 
12. 09. - Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. 
 
16. 09. - Światowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. 
 
21. 09. - Międzynarodowy Dzień Pokoju. 
 
27. 09. - Światowy Dzień Serca. 
 
30. 09. - Dzień Chłopaka. 


