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Nr 10/2013 ZAWISZANKA, listopad/grudzień, 2013r. 

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  
 pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień. 

Natomiast spokój i radość niech gości wśród Rodziny, Przyjaciół 
oraz wszystkich Bliskich dla Państwa osób. 

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 

dużo zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w imieniu  

Społeczności Szkoły Podstawowej w Warszewicach  

życzy Dyrektor 

 



 

Świąteczny kiermasz !!! 

Przyjdźcie do nas Goście mili! 
Kto nie przyjdzie – wiele straci!  
Chytrość w domu sama kwili, 
A hojność – bogaci! 

 

          Rada Rodziców SP Warszewice serdecznie zaprasza na świąteczny 

kiermasz, który odbędzie się 22 grudnia (niedziela) od godziny 9.30 do 

13.00 na parterze pałacu w Warszewicach. Goście będą mogli wysłuchać 

kolęd i pastorałek w wykonaniu Aniołków z  naszej szkoły, napić się w 

miłym towarzystwie kawy i zjeść pyszne ciasto. Świąteczne wypieki 

sprzedawane będą również „na wynos”.  

Spotkaniu towarzyszyć będzie loteria fantowa oraz stragan ze 

świątecznymi stroikami i choinkowymi ozdobami wykonanymi przez 

uczniów szkoły i ich rodziców oraz mieszkańców DPS Pigża i DPS 

Browina. Tradycyjnie zachęcamy również do zakupu kalendarza na rok 

2014 – który wypełniają tym razem rycerskie treści i obrazy w związku z 

przygotowaniami SP Warszewic do nadania sztandaru.  

Dochód z kiermaszu przeznaczony zostanie na organizację i promocję w/w 
wydarzenia.  

 
Cicha noc, święta noc,  

pokój niesie ludziom wszem  

a u żłobka Matka Święta  

czuwa sama uśmiechnięta,  

nad Dzieciątka snem.  
 

Jak dobrze znacie nową przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego 

Julitę Siołkowską? Przekonajcie się! Zapraszamy do zapoznania się z 

wywiadem. 

 

Julia: Witaj Julita, czy zechciałabyś odpowiedzieć na kilka pytań dla czytelników 

gazetki szkolnej „Zawiszanka”? 

Julita: Tak, oczywi ście . 

Julia: - Dlaczego zdecydowałaś się kandydować do Samorządu Uczniowskiego? 

Julita: Chciałam zadba ć o szkoł ę, żeby uczniowie byli szcz ęśliwi, a tak że 

chciałam, żeby mnie wszyscy bardziej lubili. 

Julia: Opowiedz nam coś o sobie. Jaki masz znak zodiaku? 

Julita: Jestem pann ą. 

Julia: Czy masz rodzeństwo? 

Julita: Tak, mam brata – Wiktora . 

Julia: Jakie masz hobby? 

Julita: Mażoretki („ wyst ępują na pokazach estradowych i paradach 

ulicznych, prezentuj ąc choreograficzne układy taneczno-marszowe do 

muzyki orkiestr d ętych” - J.Sz.)  

Julia: Co robisz w wolnych chwilach? 

Julita: Chodz ę na lekcje ta ńca. 

Julia: Jakiej muzyki słuchasz? 

Julita: Słucham popu i rocka.                                                  zdjecie 

Julia: Twoja ulubiona potrawa to… 

Julita: Pizza i … mizeria 

Julia: Twój ulubiony przedmiot w szkole to … 

Julita: W-f 

Julia: Powiedz nam, kim chciałabyś zostać w przyszłości. 

Julita: Ekspedientk ą w sklepie odzie żowym.  

Julia: Na koniec zdradź nam, co chciałabyś zrobić jako przewodnicząca SU 

Julita: Chciałabym robi ć więcej imprez i losowania.  

Julia: Dziękuję. 



Działo się jesienią w naszej szkole, oj działo się…. 

                                           krótkie relacje… 

 

Historia efektów specjalnych 

           W piątek 18 października 2013r. klasy IV-VI 
pojechały do Torunia do kina Odnova na lekcję pt. 
„Historia efektów specjalnych”. Pani prowadząca 
opowiadała nam o tym, jak tworzono efekty specjalne  
w wyświetlanych fragmentach filmów, również bardzo 
starych. Po ciekawej lekcji oglądaliśmy film „Wyspa 
Nim”, w którym odnajdowaliśmy różne efekty. Panie, 
które z nami pojechały były bardzo zadowolone, bo 
byliśmy grzeczni.                                         (Anonim☺ )  

 
Obchody Dnia Papieskiego   

w naszej szkole odbyły się 23.10.2013r. Wielką niespodziankę zrobili nam 
absolwenci naszej szkoły, którzy pod kierunkiem pani Marzanny 
Piórkowskiej i pana Wojciecha Paciorka przyjechali do nas z Gimnazjum w 
Brąchnowie, przypomnieli nam przesłanie Wielkiego człowieka - Jana 
Pawła II poprzez montaż słowno muzyczny.                     (lic. M. Zdziarska) 
 
Hokei ści na Barbarce 

Dnia  27.10.2013r. w niedzielny poranek grupa uczniów z SP Warszewice 
i ZS w Łubiance pod opieką trenerów i nauczycieli wybrała się na 
Barbarkę.  
Pogoda dopisała, tak jak humory, wszyscy świetnie się bawili, spędzając 
czas na marszach na orientację w lesie, zabawie w parku linowym, udziale 
w polowej mszy świętej. 
Nie zabrakło oczywiście ogniska z kiełbaskami i gorącej herbaty.                                                                               
(lic. M. Zdziarska) 
 

Klasa I zło żyła swoje ślubowanie na r ęce Pani Dyrektor 

 

29 października w Szkole Podstawowej  
w Warszewicach odbyło się pasowanie na ucznia klasy 
I. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki, a po 
występach artystycznych odbyło się pasowanie, które 
poprowadziła pani dyrektor Honorata Żeglarska.                                      
(P. Fret, kl III) 

"Żywa lekcja historii"   

w wykonaniu Agencji Widowisk artystycznych ARKONA w dniu 
04.11.2013r. zawitała do naszej szkoły ze spektaklem "Od Mieszka I do 
Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów". 
Trzech dzielnych rycerzy przedstawiło w barwny i obrazowy sposób 
dzieje Polski z czasów pierwszych królów Polski. Mini inscenizacje 
pojedynków rycerskich wywarły ogromne wrażenie na uczniach. 
Ogromna frajdę dzieci miały podczas przymierzania hełmów i zbroi 
rycerskich z tamtego okresu. Dla najlepszych słuchaczy rozlosowano 
"królewskie denary".                                                          (lic. M. Zdziarska) 
 

11 listopada 

Z okazji obchodów Święta Odzyskania 
Niepodległości klasa IV przygotowała apel. 
Uczniowie przypomnieli nam najważniejsze fakty  
z historii i dzięki nim należycie uczciliśmy to 
ważne święto. 

 

Muzykalnie 

Dnia 21.11.2013r. do naszej szkoły zawitała Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna w przepięknych łowickich strojach. 
Oprócz muzyki, która wypełniła na godzinę nasza szkołę odbył się krótki 
pokaz tańców ludowych tj. polonez, oberek, krakowiak z udziałem naszych 
uczniów.                                                                        (lic. M. Zdziarska) 
 

Zabawa na lodzie 

 

Dnia 26 listopada pedagog szkolny Anna 
Soczyńska zorganizowała wyjazd na lodowisko 
"Mentor" do Torunia. Chętnych na ślizgawkę nie 
brakowało. Pojechaliśmy 50-cioosobową grupą: 
dzieci, rodzice oraz  dwoje nauczycieli. Wszyscy 
uczestnicy bardzo ładnie radzili sobie na 
łyżwach. 
Część osób byłą na lodowisku po raz pierwszy  
i dla nich ogromne oklaski za odwagę  
i pokonanie lodu :)           (mgr Anna Soczyńska) 

  



Szkolne andrzejki 

W piątek, 29.11.2013r klasa szósta wraz z wychowawcą przeprowadziła 
szkolne Andrzejki. Wróżby zaczęliśmy o poranku od najmłodszych 
uczniów (zerówek oraz klas I-III), którzy z zaciekawieniem poznawali 
tajemnice swojej przyszłości, a głodne brzuszki zaspokajali pysznym 
ciastem. O 15:30 ponownie spotkaliśmy się w szkole, aby umilić wieczór 
klasom starszym. Po godzinnym wróżeniu, pod opieką p. Magdy 
Wysińskiej, p. Irminy Czapiewskiej oraz dwóch małych wróżek, bawiliśmy 
się w najlepsze przy dźwiękach muzyki granej tego wieczoru przez jakże 
słynnych DJ-ów: Patryka, Wiktora i Michała! O ich kunszcie świadczy 
chociażby to, że zabawie nie oparła się nawet Pani Dyrektor. Nie można 
zapomnieć o roli Rodziców, bo przecież to dzięki ich ciastom i ciasteczkom 
udało się nam zgromadzić pieniądze na zakup fantów. Dziękujemy :) 
[więcej na stronie www szkoły]                                      (mgr I. Czapiewska) 

 

Mikołaj w szkole 

W piątkowy mroźny i wietrzny 
dzień do szkoły zawitał niezwykły 
gość - św. Mikołaj. 
Dla wszystkich dzieci przyniósł 
słodkie upominki, lecz nie mógł 
zostać długo, gdyż kolejne dzieci 
czekały na jego wizytę, a nie 
ukrywajmy - warunki na drogach 
były bardzo złe.... 

 

 

Zaśpiewały po angielsku 

W sobotę, 14.12.2013r w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego w 
Toruniu odbył się V Międzyszkolny Konkurs Piosenki i Poezji w Języku 
Obcym. W wyniku eliminacji przeprowadzonych na początku listopada 
wśród uczniów klas IV-VI, reprezentantkami naszej szkoły zostały 
Dominika Bartkowiak ("Thank you for the music"), Martyna Kępska 
("Can’t back down") i Julita Siołkowska ("Impossible"). Dziewczyny, 
pomimo dużej tremy, spisały się świetnie i zgarnęły wiele nagród. W jury 
zasiadała p. Monika z SP Towarzystwa Salezjańskiego, p. Agnieszka z ZS 
w Obrowie oraz p. Irmina z SP w Warszewicach.    (mgr I. Czapiewska) 
 
 

Uczniowie tworz ą 
 
 

„Marta i Fela” 
         Pewnego razu za górami, za lasami żyły sobie dwie owce - Marta i 
Felicja, na którą mówili Felka. 
W pewien upalny dzień siedziały w cieniu starego dębu, popijały soczek 
marchwiowy i zagryzały go świeżą trawką z kwiatkami mleczu. 
Powinny się uczyć do klasówki z języka wilczego, ale przez ten upał nic im 
się nie chciało. 
Felicja powiedziała rozmarzonym głosem: 
-Jak bym chciała, by był 5 grudnia czyściłabym teraz buciki i czekała na 
przyjście św. Mikołaja. 
Na to Marta: 
-Byłoby cudownie, leżałby świeży chłodny śnieżek… Już się futerko 
sfilcowało od tego gorąca. 
-Ja bym chciała dostać drapaczkę do pleców, bo mnie strasznie te pchły 
gryzą. -powiedziała Felka. 
-A ja bym chciała dostać klej do sztucznej szczęki, bo od żucia tej trawy 
wszystkie zęby mi powypadały. -odpowiedziała równie rozmarzonym 
głosem Marta. 
-Ciekawe czy św. Mikołaj  też ma pchły? -spytała Felka. 
-I ciekawe czy ma zęby? -zapytała podejrzliwie Marta. 
           Zaczęło się robić ciemno, ale żadna z nich nie chciała jeszcze 
wracać do domu, więc leżały i rozmawiały dalej. 
Po kilku godzinach zrobiło się bardzo ciemno i obu owcom zachciało się 
spać. Poszły do domu. 
          Na drugi dzień po napisaniu sprawdzianu, gdy już pani od języka 
wilczego oddała im kartki, okazało się, że przez te marzenia dostały 
jedynki!                                                                             (Ola G. kl. VI) 

 



 

UWAGA!!! 

Zbiórka makulatury w naszej szkole trwa od 11 do 18 grudnia. 

Na uczniów, którzy zbiorą największą ilość makulatury czekają 

wspaniałe nagrody! 

PODSUMOWANIE AKCJI „GÓRA GROSZA” 

Zebraliśmy łącznie 13.680 monet, które dały kwotę 297,79gr.  

I ZŁOTE  MIEJSCE   w zbiórce zajęła klasa I wraz z wych. Hanną Cichocką – 3.229 szt. 

II SREBRNE MIEJSCE   zajęła klasa III z wych. Katarzyną Kępską – 3.171 szt. 

III BR ĄZOWE  MIEJSCE  zajął oddział „0”b z wych. Marzeną Ryłowicz  - 1.603 szt.  

 

1 gr x 6654 szt. = 66,54gr.   10 gr x 54 szt. = 5,4gr. 

2 gr x 4670 szt. = 93,4gr.    20 gr x 62 szt. = 12,4 gr. 

5 gr x 2221 szt. = 111,05 gr.   50 gr x 14 szt. = 7 zł.   1zł x 2 szt. = 2 zł. 

Akcja „Góra Grosza” jest corocznie organizowana pod patronatem Ministra Edukacji 

Narodowej  przez „Towarzystwo Nasz Dom”. 

Zebrane pieniądze jeszcze w tym tygodniu prześlemy pod adres „Towarzystwa Nasz 

Dom”. Zostaną one przeznaczone by pomóc min. zawodowym rodzinom zastępczym oraz 

rodzinnym domom dziecka.  

Dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom, rodzicom i pracownikom szkoły za 

zaangażowanie.                                                                                  Anna Soczyńska 

Warto przeczytać!!! 

Książka z serii Bob Budowniczy pt. „Wielki plan Boba”. 

     Jest to książka, w której Bob Budowniczy bierze udział  

w konkursie na zabudowę Doliny Słoneczników. Marzy, żeby stanęło tam 

ekologiczne osiedle. W ten sposób można uratować tamtejszą przyrodę 

przed zniszczeniem. (poleca Patryk Fret, kl.III) 

 

Konkurs „Mój pupil” rozstrzygni ęty! 

 

Najwięcej prac spłynęło od najmłodszych uczniów – wychowanków pani 
Marzanny Ryłowicz. Wśród nich znalazła się najlepsza praca - I miejsce 
zajęła Aniela Hoffmann  i jej prześliczny konik. II miejsce przypadło 
Dawidowi Iwanickiemu  (kl.V) za przedstawienie nam swojego psa 
Prezesa, III miejsce zajęła Julia Cichoracka  i jej Kiciuś. Prace możecie 
podziwiać na gazetce koła ekologicznego. Zapraszamy! 
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Sandra Śliwi ńska , która jako 
jedyna napisała wiersz o swoim pupilu. Brawo! 
 

                Perełka 

 

Bardzo kocham swego psa. 

Ona na imię Perełka ma. 

Fajny jest to pies, 

nie lubi chodzić w deszcz. 

Kiedy deszczyk pada, 

pod koc się skrada. 

Piękny pyszczek ma 

ta Perełka ma. 

Kiedy była mała 

a ja ją kąpałam 

to ona z wanienki  

zaraz uciekała. 

Lubi ciepło  

i przez cały dzień 

leży na tapczanie 

ten mój mały leń. 

Wszyscy kochamy tego psa, 

ona czarną obróżkę ma. 

Psoci, figluje i szczeka 

ale to przecież 

najlepszy przyjaciel człowieka! 



Humor z zeszytu ☺☺☺☺ 

 

Tata pyta Jasia: 

-  Po co ci w domu  łopata i kompas ? 

- Zamierzam posprzątać w moim pokoju! 

 

Do rodziców dzwoni nauczycielka, skar�ąc się, �e ich 

córka wcią� kłamie. W odpowiedzi słyszy: 

- Ale musi pani przyznać, �e jest w tym naprawdę dobra! 

– mówi mama. 

- Ale jak to? – pyta zdziwiona nauczycielka. 

- My nie mamy córki tylko dwóch synów. 

 

Przechodzi policjant koło stawu w parku i dostrzega w 

wodzie człowieka. 

-Czy pan wie, �e w tym stawie nie wolno się kąpać?! 

-Ja się nie kąpię. Ja tonę!!! 

-A to przepraszam…. 

 

(humor przygotowała Ola Zegan, kl. III) 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę i  wytnij: 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hasło: ……………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko, klasa:…………………………………………………… 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Krzyżówka 

1. Kolorowy ptak 

2. Trąbalski…. 

3. Największy ssak na ziemi 

4. Królowa polskich rzek 

5. Przywozi ją kurier 

6. Ma osiem nóg i chodzi po ścianie 

7. Do robienia zdjęć 

8. W tym dniu lejemy wosk 

9. Urodzinowy słodki wypiek 

 

(Ola Zegan, kl. III) 



 

Podkreśl artykuł, który najbardziej ci się podobał: 

1. Wywiad z przewodniczącą SU – Julia Szałkowska 

2. Warto przeczytać” – Patryk Fret  

3. „Marta i Fela” – Ola Głaszcz 

4. Humor z zeszytu – Ola Zegan 

5. Krzyżówka – Ola Zegan 

6. Ślubowane – Patryk Fret 

7. „Perełka” – Sandra Śliwińska 

Autorzy, którzy zbiorą największą ilość punktów za swoją twórczość na łamach 
„Zawiszanki” otrzymają atrakcyjne nagrody. Punkty zbieramy przez cały rok. 
Ilość punktów równa się oddanym przez uczniów głosom za najlepszy artykuł 
numeru. 

 

 

 


