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Sprawozdanie z apelu z okazji Dnia Niepodległości.  

          Siódmego listopada na trzeciej lekcji odbył się apel z okazji Dnia Niepodległości. Brały 
w nim udział uczniowie klas 2-6 .                                                                                                              
Po przywitaniu odśpiewaliśmy uroczyście hymn Polski. Następnie dzieci z klas młodszych 
recytowały wierszyki na temat niepodległej Polski. 
Główną częścią programu były wyświetlane filmy, które zostały nakręcone przez uczniów z 
klasy IVe  
i VIa. W jednym z nich był wywiad z księdzem, który uczy nas religii . Ksiądz odpowiadał 
wzorowo na zadawane pytania dotyczące Dnia Niepodległości. W kolejnym fragmencie 
filmowym zobaczyliśmy ważne miejsca w Warszawie tj. Grób Nieznanego Żołnierza, Plac 
Józefa Piłsudskiego, czy miejscowy kościół. Reporterzy szkolnej telewizji szczegółowo i 
ciekawie opowiadali o każdym z tych miejsc. Przed kościołem pytali się ''przechodniów'' o 
święto, które obchodzimy jedenastego listopada. 
Młodsi uczniowie, którzy uczęszczają na świetlicę ciekawie maszerowali w rytm Marsza 
Radetzky’ego. Całości apelu dopełniał chór pod wodzą pani Anny Olejniczak. Mieliśmy 
okazję usłyszed kilka piosenek i pieśni o tematyce narodowo – wyzwoleoczej.  
Nad uroczystością czuwała pani Ewa Kirsz, która przy okazji odczytała nazwiska laureatów 
szkolnego konkursu na logo szkolnej telewizji. Pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna 
Adamczyk z klasy IV c, II miejsce - Sebastian Rzymkowski z klasy IV d, III miejsce – Julia 
Mielnicka z klasy IV d. Wyróżnienie otrzymał Piotr Chodkowski z klasy VIa. 
Zakooczeniem uroczystości było wystąpienie pani wicedyrektor Ewy Prockiej, która 
podziękowała wszystkim osobom biorącym udział i podziękowała za dużą dawkę historii. 
Wszystkim zgromadzonym apel bardzo się podobał i nagrodzili organizatorów oraz 
uczestników ogromnymi brawami. 
                                                                                                                                Mikołaj Załęski VIa 

 

 
 

 

 
Szóstego grudnia Nasza Szkoła po raz pierwszy będzie obchodzid co roku wyczekiwane 

przez dzieci Mikołajki. 

Według tradycji chrześcijaoskiej, w tym dniu Święty Mikołaj przynosi dzieciom prezenty i 

zapowiada nadejście świąt Bożego Narodzenia. Zazwyczaj są to drobne upominki, słodycze 

lub małe zabawki. Osoby dorosłe również obdarowują w tym dniu swoich bliskich. 

Mimo że  do Mikołajek zostało jeszcze trochę czasu, chciałam sprawdzid, jakie pomysły 

mają na ich spędzenie nauczyciele i uczniowie Naszej Szkoły. Aby odpowiedzied na to 

pytanie, postanowiłam przeprowadzid wywiad z kilkoma osobami na ten temat. 

Największa liczba pytanych uczniów pragnęła, aby ten dzieo był dniem wolnym od zajęd 

lekcyjnych. Niestety. Nie uda się. Natomiast czas spędzony w szkole miałby upłynąd na 

przygotowywaniu ozdób świątecznych. Następnie dekorowalibyśmy nimi swoje klasy. 

Świątecznie przyozdobione sale cieszyłyby nasze oczy w okresie przed Bożym 

Narodzeniem. 

Pojawiały się tez głosy za urządzeniem tradycyjnej „Loterii mikołajkowej”, w której każda 

osoba kupuje drobny upominek wylosowanej koleżance lub koledze z klasy.  

Dzieci z młodszych klas wolałyby spędzid ten dzieo na wycieczce do kina lub na lodowisko. 

Wśród nauczycieli najlepszymi pomysłami na spędzenie w szkole Mikołajek było 

zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą bombkę lub inna ozdobę choinkową. Drugim 

pomysłem było przygotowanie kiermaszu świątecznego z wypiekami, z którego dochód 

przeznaczony byłby na cele charytatywne. 

Wszystkie pomysły były ciekawe i warte realizacji. Należy jednak pamiętad, że w tym dniu 

nie powinny się liczyd tylko prezenty. Czasami wystarczy zwykła życzliwośd, dobre słowo 

lub uśmiech dla drugiej osoby, aby ten dzieo okazał się bardziej magicznym. 

Maura Milczarek Va 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BCe_Narodzenie


 

 

"Święty Andrzeju daj nam znad, co się z nami będzie dziad", tak mówi stare, polskie 
przysłowie. Andrzejki to tradycja ludowa wieczoru wróżb, pielęgnowana od 
najdawniejszych czasów  
i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wróżby czynione z tym dniu przynoszą 
odpowiedzi na długo oczekiwane pytania - gdzie trochę dla zabawy a trochę na serio 
próbuje się uchylid rąbka tajemnicy dotyczącej przyszłości. 
Tradycja wróżb andrzejkowych  sięga prawdopodobnie czasów pogaoskich. Pierwsza znana 
wzmianka o nich pojawiła się w 1555 roku. Wiadomo, iż wróżby odbywały się w wigilię Św. 
Andrzeja, który znany jest jako brat Św. Piotra. 
W dawnych czasach w Polsce pod koniec każdego roku, kiedy dni stawały się krótsze a 
noce dłuższe, młodzież po pracy i nauce zbierała się w jednym domu, aby wspólnie 
śpiewad i bawid się. Najciekawiej było na wsi. Młode dziewczyny zaglądały w głąb studni i 
wypowiadały swoje życzenie. Jeśli echo  odpowiedziało, to życzenie wkrótce miało się 
spełnid. Inną wróżbą było odliczanie sztachet w płocie. Dziesiąta sztacheta, w zależności od 
wyglądu, miała wróżyd jaki będzie ukochany – gruby, chudy, krzywy czy stary. 
Andrzejkowe wróżby przetrwały do dziś i cieszą się niesłabnącą popularnością. Dziewczęta 
tak jak dawniej chcą dowiedzied się kiedy wyjdą za mąż i kim będzie ich wybranek. 
Ustawiają więc buty w kierunku drzwi, leją gorący wosk przez dziurkę od klucza lub przy 
pomocy szpilki i serca z kartonu  
z zapisanymi imionami chłopców pragną poznad imię przyszłego męża.  
Pamiętajmy jednak, że wróżby to tylko zabawa i nie powinniśmy wierzyd ani postępowad 
według ich wyników. 
Miłej zabawy w andrzejkowy wieczór życzy  
Hanna Żentkowska IVc 

 
 

 

                                   

 

Święto Niepodległości. Lekcja historii. 

Gdy w 1914 roku rozpoczęła się I wojna światowa, dla Polaków pojawiła się nadzieja na odzyskanie 
niepodległości. Po raz pierwszy od ponad 100 lat nasi zaborcy walczyli przeciwko sobie. Z jednej 
strony Niemcy i Austria, a z drugiej Rosja.  
 Roman Dmowski, przekonał rządy krajów europejskich, że po wojnie Polska powinna byd 
niepodległym paostwem. Początkowo jego działania były nieskuteczne. Prezydent USA Thomas 
Woodrow Wilson upominał się o wolną Polskę. W Rosji władzę przejęli bolszewicy pod dowództwem 
Lenina, obalono cara. W koocu po wszystkich wysiłkach Dmowskiego Rzeczpospolita Polska odzyskała 
niepodległośd.  
Drugą drogą do wolności była walka zbrojna. Legiony Polskie pod dowództwem Józefa Piłsudskiego 
walczyły przeciwko Rosji. Polacy zrozumieli, że Austriacy i Niemcy nie chcą przywrócid nam wolności, 
nie złożyli przysięgi cesarzowi austriackiemu. Aresztowano Piłsudskiego.  
Gdy jesienią 1918 roku klęska paostw zaborczych – Niemiec, Austrii, Rosji była pewna, Polacy zaczęli 
przejmowad władzę. Rankiem 10 listopada 1918 roku do Warszawy wrócił więziony dowódca 
Legionów. Następnego dnia powierzono mu całą władzę nad odradzającą się Polską.  
11 listopada po 123 latach niewoli Rzeczpospolita Polska znów była niepodległa, Niemcy skapitulowali 
i zakooczyła się I wojna światowa. 

 
Kinga Kurowska Va 

 
 
 

Jak obchodziliśmy Święto 11 Listopada? 

W środę, 12 listopada wybrałam się do różnych klas z naszej szkoły. Zapytałam jak uczniowie 
obchodzili Święto Niepodległości. Otrzymałam kilka interesujących odpowiedzi. Okazuje się, że to 
wydarzenie sprzed prawie stu lat nie jest nam obce. Chętnie je świętujemy, na przykład w taki sposób:  
- udział w Biegu Niepodległości, 
- wywieszanie flagi Polski, 
- rysowanie godła i flagi przez młodsze dzieci 
- oglądanie defilady żołnierzy na Placu Piłsudskiego,  
- oglądanie filmu o 11 Listopada, 
- rysowanie postaci Józefa Piłsudskiego, 
- oglądanie zmiany warty honorowej pod Grobem Nieznanego Żołnierza. 
Możemy byd z siebie dumni! Pokazaliśmy, jak można obchodzid święto paostwowe.  

 
Sara Szamborska Va 

 

 



 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA NAZWĘ GAZETKI 
 
Po długich debatach redakcja szkolnej gazetki wybrała laureatów konkursu na nazwę 
naszej gazetki. Zostały nimi dwie uczennice, gdyż wpadły na taki sam pomysł. Są to: 
 

- Julianna Mianowska i Julia Pawełoszek z klasy 6A 
 
Zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy! 

Sara Szamborska Va 

 
 
 

 
Poznaj swego nauczyciela. Częśd 1. 

Wywiad z Panią dyrektor Elżbietą Kozłowską. 
 

- Kim Pani chciała zostad w dzieciostwie? 
Tak naprawdę, jak byłam w szóstej, siódmej klasie chciałam zostad lekarzem pediatrą i 
pojechad do Afryki. 
- Jakie były Pani ulubione przedmioty w szkołach? 
Biologia w podstawówce, a w liceum fizyka i astronomia. 
- Jakiego przedmiotu uczyła Pani wcześniej? 
Wcześniej uczyłam języka polskiego. 
- Jaka była Pani reakcja na wiadomośd, że będzie Pani dyrektorem tej szkoły? 
W momencie, kiedy Pan Burmistrz wygłosił wyniki konkursu, zdałam sobie sprawę jak 
trudne zadanie mnie czeka i poczułam strach. Ale tylko przez chwilę :) 
- Od ilu lat pracuje Pani w szkole? 
W szkołach pracuję już od 26 lat. 
- Jakie jest Pani ulubione miejsce w szkole? 
Moje ulubione miejsca to te, w których spotykam się z uczniami. 
- Jakie zachowanie dzieci sprawia Pani największą radośd? 
Największa radośd sprawia mi kiedy dzieci są grzeczne i uśmiechnięte. 
- Jak lubi Pani spędzad wolny czas? 
Lubię podróżowad, słuchad muzyki i spotykad się z przyjaciółmi. 

Sara Szamborska Va 
Maura Milczarek Va 

 
 

HUMOR Z ZESZYTÓW  
- Związki małżeoskie z silnymi więźniami.  
- Wytłumacz, co znaczy przysłowie – Kto rano daje, temu pan Bóg daje. 

Jak się pali i się rano wstanie, to zdąży się przeżyd i uratowad 
wszystkich… 
- sąsiad - sąsiadztwo 

- Mikołajek dostał od ojca 10-cio dolarowego franka. 
- Kto napisał „Szatana z siódmej klasy”? – Henryk Sienkiewicz… 

 
zebrała Magdalena Plebaoczyk 

                                           
 

DZIEO ZDROWEGO SOKU  
 
14 listopada w naszej szkole odbył się dzieo soku. W tym dniu uczniowie klas 4 – 6 

przygotowali wielokolorowe,  zdrowe soki. Niektórzy zrobili je w domu a jeszcze inni w 

szkole. Klasy rozstawiały na korytarzach stoliki, na których stawiały kubeczki, a obok 

dzbanki z sokami. Potem zapraszali na degustacje nauczycieli i innych uczniów. Przyszła 

również pani Dyrektor, która próbowała wszystkich pysznych i zdrowych napojów. 

Przygotowanych soków było tak dużo, że były rozdawane również na następnej przerwie. 

Mam nadzieję, że taki smakowity  dzieo jeszcze się powtórzy. 

Wiktoria Kucharska Va 

 

 


