
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr 2/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Nr 2/2012 ZAWISZANKA, listopad 2012r. 

 

W NUMERZE: 

1. Narodowe Święto Niepodległości 

2. Halloween 

3. Dzień Wszystkich Świętych 

4. Działo się… 

5. Nagrody rozdane 

6. Kącik twórczy 

7. Subaru Impreza 

8. Rusz głową! 

9. Humor ze szkolnej ławki 

    10. Sprawy organizacyjne 



 
                                    

 

 
NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

11 LISTOPAD 

   
 
 
        11 listopada obchodzić będziemy Święto Odzyskania Niepodległości - 

najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku,  

po 123 latach zaborów, niepodległości. 

        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. W trzy dni później Rada rozwiązała się, 

przekazując mu pełną władzę ustanawiając go Naczelnikiem Państwa. Powstała 

Druga Rzeczpospolita. 

        Dzień 11 listopada ustanowiono świętem państwowym 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.                                                     (Emilia Drążela – Okrasa)    

 
 

 
Halloween 

 
rys. Dominika kl.V 

Halloween to zwyczaj 

przebierania się za duchy, 

wampiry, czarownice i inne 

potwory w wigilię święta 

zmarłych. Najpopularniejszy 

jest w USA, Kanadzie, 

Irlandii i Wielkiej Brytanii, 

gdzie odbywają się liczne 

imprezy przebierańców,  

 
   rys. Adrianna kl. V 

a dzieci odwiedzają sąsiadów z hasłem „Trick or treat!” co znaczy: „Cukierek 

albo psikus!”. Głównym symbolem święta jest święcąca w środku dynia  

z wyszczerbionymi zębami… 
 

Dzień Wszystkich Świętych 

     W Polsce Święto Zmarłych związane jest głównie z nawiedzaniem grobów 

bliskich i wspominaniem ich w gronie rodzinnym. Następnego dnia obchodzimy 

tzw. Zaduszki – dzień modlitw za zbawienie dusz wszystkich wierzących  

w Chrystusa, również tych zapomnianych. 

    Inaczej Święto Zmarłych wygląda w niektórych krajach, np. w Meksyku.  

Día de los Muertos (hiszp.) jest to najstarsze święto meksykańskie, trwające 

kilka dni, czczące pozagrobowe życie zmarłych i więzy rodzinne. Dla 

Meksykanów jest to czas spędzony na ceremoniach w domu, kościele i na 

cmentarzu, czas przepełniony radością ze spotkania z bliskimi zmarłymi, którzy, 

jak wierzą, odwiedzają w tym okresie swoje rodziny na ziemi…  A jakie obrzędy 

są charakterystyczne dla Día de los Muertos, co to są cukrowe czaszki, „Aniołki”  

i „wymiana ofiar” dowiecie się czytając artykuł Teresy Walendziak pt. „Święto 

radosnych spotkań” na stronie http://archiwum.wiz.pl/1997/97113400.asp.  

Miłej lektury!                                                         (Magdalena Wysińska)      
 



     DZIAŁO SIĘ… 

        - KRÓTKIE RELACJE 

 

Muzykowanie 

22 października w szkole odbyła się audycja muzyczna pt. „Budowa utworów 

muzycznych”. Audycja podzielona była na dwie części, teoretyczną oraz 

praktyczną. Podczas części praktycznej dzieci dowiedziały się z czego składa się 

utwór muzyczny. Uczniowie z uwagą słuchali wykładu dotyczącego budowy 

utworu muzycznego. 

Największym zainteresowanie cieszyła się jednak część praktyczna audycji. 

W tej części dzieci aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach utrwalających 

wszystkie elementy, na które składa się utwór muzyczny. Uczniowie chętnie 

brali udział w śpiewaniu piosenek. Podczas śpiewania zmieniali tempo oraz 

dynamikę utworów. Dużo radości sprawiło dzieciom także wyklaskiwanie rytmu 

śpiewanych utworów muzycznych. Do ostatniej zabawy przyłączyli się również 

nauczyciele obecni na audycji. 

Nauka jaką uczniowie dziś otrzymali oparta była na utworach, które zostały 

zagrane na trzech instrumentach muzycznych – na skrzypcach, akordeonie oraz 

na klarnecie.                                                         (Emilia Drążela – Okrasa) 

 

      Wszystkim uczniom występ bardzo się podobał, pomógł nam rozszerzyć 

wiedzę na temat instrumentów i tego, jak się ich używa. Ta lekcja była bardzo 

kształcąca.                                                                 (Ola G. kl. V) 

 
 

    Brawa dla nas! 

      20 października w świetlicy wiejskiej w Biskupicach świętowano 150-lecie 

kółek rolniczych. Swoje występy prezentowali również uczniowie z naszego koła 

teatralnego pod przewodnictwem pani Hanny Wojnowskiej oraz pani Katarzyny 

Kępskiej.                                                                (Ola G. kl. V) 

 

 

NAGRODY ROZDANE! 
 

      Piątego listopada w naszej szkole odbył się apel dotyczący zbiórki makulatury  

i wyników konkursu szkolnej gazetki „Zawiszanka”.  

Najwięcej makulatury przyniosła klasa III, a jej groźnym rywalem do samego końca 

była klasa IV.  

W losowaniu nagród powiodło się dwóm osobom z klasy V – Patrycji Michalskiej  

i Lidii Szymańskiej oraz  Izie Kurzyńskiej z klasy VI. GRATULUJEMY!     

                                                                                  (Patrycja M. kl.V) 

 

SZCZEGÓŁOWE WYNIKI ZBIÓRKI MAKULATURY 

W dniach 22-31 października w naszej szkole odbyła się zbiórka makulatury. 

Osoby, które w ciągu tygodnia przyniosły największą ilość makulatury otrzymały 

dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 I miejsce w zbiórce makulatury zajęła Olimpia Kardach (kl. I). Do szkoły 

przyniosła aż 195kg makulatury! II miejsce zajął Dominik Lewandowski (kl.IV) - 

97,50kg. III miejsce - Igor Wernerowski (kl. „O”) - 92kg. IV miejsce zajął Mikołaj 

Klawiński (kl. III) -88,5kg oraz  Weronika Matłosz (kl. III) - 88kg.  

Uczniowie otrzymali również nagrody klasowe. Miejsca przyznano  

po obliczeniu średniej liczby kilogramów makulatury przypadającej na ucznia danej 

klasy.  A oto przyznane miejsca: 

I miejsce  - Klasa III - 26,86kg (na jednego ucznia) 

II miejsce - Klasa IV - 23,35kg 

III miejsce - Klasa „Oa” - 15,38kg 

IV miejsce - Klasa II - 15,26kg 

V miejsce - Klasa I - 12,93kg 

VI miejsce - Klasa V - 11,05kg 

VII miejsce - Klasa „0b” - 9,68kg 

VIII miejsce - Klasa VI - 9,65 kg   

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży makulatury przeznaczone zostaną 
na zakup szafek dla uczniów naszej szkoły.                (Emilia Drążela – Okrasa) 
 



 

KĄCIK POETYCKI 

 

“List do Rycerza” 

Szanowny Rycerzu! 

      Jestem osobą młodą, chodzę do kl. VI. Nazywam się Weronika. 

      Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgodę na zorganizowanie balu z okazji 

zakończenia szóstej klasy SP w Warszewicach w Twoim zamku. 

Bardzo proszę, żebyś przychylnie rozpatrzył moją prośbę gdyż mnie i uczniom 

mojej klasy bardzo podoba się Twój zamek, a ponadto na Twoim zamku nie 

odbywały się takie uroczystości. 

     Mam nadzieję, że pozytywnie rozpatrzysz moją prośbę, ponieważ dla 

Ciebie i Twojego zamku byłoby to nowe doświadczenie, a dla nas wspaniałe 

przeżycie i pamiątka na całe życie! 

                                                               z poważaniem, 

                                                             Weronika Markus 

 

 

    „Jeśli mówisz – mów szczerością, 

Jeśli gardzisz – gardź podłością, 

Jeśli cierpisz – cierp wytrwale 

Jeśli kochasz – kochaj stale!” 

 

„Kochać chłopców to nie grzech, 

lecz jednego, a nie trzech!” 

 

„Na górze róże, na dole bratki. 

Kochaj dwa serca: ojca i matki!” 

(wybór rymowanek – Marika A. kl.V) 
       

          (rys. Amelia R. kl VI) 

 

 

Subaruuuuu Imprezaaaa!!! 

 
                                                          (rys. Michał S. kl. V) 

• jeden z najbardziej kultowych samochodów 

• ceniony przez miłośników rajdów samochodowych, a także tzw. 

rajdów ulicznych 

• „bezpieczny!, dający przyjemność z jazdy oraz indywidualność” 

• produkowany od roku 1993, jest następcą modelu Leone (pierwszego 

masowo produkowanego samochodu osobowego z napędem na cztery 

koła) 

• wszystkie silniki montowane w modelu Impreza to silniki typu boxer 

• pierwszą wersją specjalną tego auta był model McRae Special Edition, 

wyprodukowany w 1995 r. dla uczczenia dokonań Colina McRae 

podczas rajdu RAC 

• charakterystyczny niebieski kolor i spojler 

• można go również podziwiać w wielu filmach akcji 

 

 

 

 
(rys. Sebastian P. kl. V) 

 



 

RUSZ GŁOWĄ! 

KRZYŻÓWKA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 
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 

 

Hasło (ułóż z zaznaczonych w krzyżówce liter – na siwo zaznaczone 1-sze litery):  

□□□□□  □□□□□□ 

 

 
RUSZ GŁOWĄ! 

Hasło krzyżówki to imię popularnego wampira 

http://babyonline.pl/gry_i_zabawy_edukacyjne_krzyzowki_artykul,7716.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasy I – III rozwiązują krzyżówkę z wampirem, pozostałe rozwiązują obie 

krzyżówki. POWODZENIA!!!!!!! 

 

KUPON 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………… 

Hasło krzyżówki to: …………………………………………………………. 

Imię wampira to: …………………………………………………………. 



 

HUMOR ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

 

Wybierz liczbę pomiędzy 20 a 40. 

Odejmij od niej 11. Teraz dodaj 3. 

Zapamiętaj wynik. Teraz zamknij 

oczy….  

Ciemno, prawda? ☺ 

 

 

Na posterunku policyjnym: 

- Kto ci obciął język? Gadaj!!! 

        

 

Na matematyce nauczycielka pyta 

Jasia: 

- Jasiu, jak to określisz: mam 10 

kawałków ciasta i daję ci jeden? 

- Skąpstwo! 

 

Szkot pyta fryzjera: 

- Ile kosztuje strzyżenie? 

- 3 funty. 

- A golenie? 

- 2 funty. 

- W takim razie proszę mi ogolić 

głowę! 

 

Przychodzi Jasiu z poparzona nogą i 

ręką… 

-Jasiu. Co ci się stało w rękę? – pyta 

siostra 

- Prąd mnie kopnął. 

- A w nogę? 

- Chciałem mu oddać…!! 

 

 

 

Święte księgi: 

- Chrześcijanie – Biblia 

- Żydzi – Tora 

- Muzułmanie – Koran 

- Amerykanie – menu ☺ 

 

Dobór kawałów – Lidia Sz., Julita J. i Jakub M. (kl. V) 
 
 

 

Sprawy organizacyjne: 

Zapraszamy Rodziców na dyżury nauczycielskie: 

Hanna Manerowska pon. 12:30 – 13:15 

Marzanna Ryłowicz pon. 12:30 – 13:15 

Krzysztof Sołtysiak czw. 8:50 – 9:35 

Katarzyna Kępska czw. 9:50 – 10:30 

Hanna Cichocka czw. 8:00 – 8:45 

Hanna Wojnowska pon. 8:50 – 9:20, czw. 10:50 - 11:20 

Emilia Drążela – Okrasa pon. 9:45 – 10:30 

Magdalena Wysińska wt. 8:50 – 9:35 

Stanisława Orłowska wt. 10:00 – 11:00 

Elżbieta Dembek wt. 10:00 – 10:40 

 
 

Wyjazdy do WORD w Toruniu 

kl. III i IV 
8.11.2012 

(czwartek) 

 

kl. V i VI 
22.11.2012 

(czwartek) 

godz. 

9:00 – 

10:30 

 
W poniedziałek rano SESJA FOTOGRAFICZNA! Cennik:  

legitym./grupowe (10x15cm) – 8zł portret 10x15cm w ramce – 10zł 

zdjęcie 20x30cm – 15zł kalendarz 30x45cm lub rozkładany 

15x20cm – 20 zł  KOMPLET ZDJĘĆ – 37zł 

 


