
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr 7/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Nr 7/2013 ZAWISZANKA, kwiecień, 2013r. 

 

 

 

22 kwietnia obchodzimy w naszej szkole DZIEŃ ZIEMI! 

 

Przewidziane są ciekawe pokazy naukowe: ciekły azot, suchy lód, 

pokazy chemiczne, bańki mydlane, a także przygotowane 

doświadczalne stoiska stałe: roboty zasilane energią słoneczną, 

elektrownia wiatrowa, tor samochodzików… 

 

 

 

 



 

 K W IE CIEŃ 

„K w iecień p lecień bo przeplata,  

trochę z im y, trochę lata. 

W  kw ietniu nieraz śnieżek prószy, 

m rozek czasem  szczypie w  uszy. 

D eszczyk nieraz popada  

i pogodę zapow iada. 

Słonko nam  też przygrzew a,  

w ietrzyk sobie pow iew a. 

Serce się z  tego raduje  

i w iosnę nam  zw iastuje.” 

(Adrian Ś. kl. VI) 

 

 

 

 

 

                   Działo się…. 

                                 krótkie relacje 

 

        Szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny odbyły się w środę 

21 marca. Imprezę poprowadziły Wiosna (p. A. Fajga) i Motylek  

(p. M. Wysińska). Przygotowały dla dzieci szereg konkursów  

i zabaw - były zagadki o wiośnie, magiczne pudełko, kalambury  

z przysłowiami, tańce. Kluczowym punktem obchodów było 

wyłonienie najpiękniejszej marzanny wśród kukieł zrobionych 

przez uczniów. Zwyciężyła marzanna wykonana przez 

trzecioklasistów, a jej twórcy za pomysłowość otrzymali tort. Tego 

dnia odbyły się również wybory Miss i Mistera Najciekawszej 

Fryzury. W związku z tym, że wielu uczniów przystąpiło  

do konkursu, Wiosna miała nie lada zadanie. Miss Najciekawszej 

Fryzury została Olimpia Kardach, a Misterem Adam Banaszek - 

zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy! Uwieńczeniem imprezy było 

spalenie marzann na szkolnym boisku i oficjalne pożegnanie zimy. 

                                                                             (mgr M. Wysińska) 

                              

W pierwszy dzień wiosny kalendarzowej odbyło się w szkole palenie 

marzanny. Najładniejsza okazała się ta III klasy. Odbyły się również 

wybory na Miss i Mistera najciekawszej fryzury. Tego dnia było też wiele 

konkursów o wiośnie, w których można było wygrać ciekawe nagrody. 

Tego dnia pojechaliśmy również na łyżwy z opiekunami: panią Anną 

Soczyńska i Emilią Drążela - Okrasa . Było naprawdę bardzo fajnie! 

                                                                                                 (Ola G. kl. V)        

 



 

Występ orkiestry        

         W pierwszy wiosenny poniedziałek orkiestra symfoniczna  

z Torunia przywoływała wiosnę podczas audycji muzycznej  

w naszej szkole. Mimo zimowej aury za oknem budynek szkoły 

przepełniony był dźwiękami budzącej się do życia przyrody. 

                                                                                         (mgr M. Wysińska) 

 

Wiosny widać nie było, ale zagościła w sercach słuchaczy. 

Występowały cztery panie. Było bardzo miło i przyjemnie. 

                                                                                            (Ola G . kl. V) 

 

Wizyta w stolicy 

      Wyjazd do stolicy zorganizowany został dla uczniów naszej 

szkoły przez pedagoga A. Soczyńską. W programie wycieczki 

znalazło się m.in. zwiedzanie Warszawy.  Trasa przebiegała obok 

ciekawych zabytków i miejsc naszej stolicy (Kolumna Zygmunta III, 

Dziedziniec Zamku Królewskiego, pomniki, kamienice, Pałac 

Prezydencki, Budynek Sejmu, z oddali również widoczny był 

Stadion Narodowy). Po zwiedzaniu miasta przyszedł czas  

na  gwóźdź programu - pobyt w Centrum Nauki Kopernik.  Miejsce 

dostarczyło uczniom ogromną ilość informacji oraz wiele 

pozytywnych emocji. Doświadczenia, w których mieli okazję 

uczestniczyć, zabawy i urządzenia w pełni zaspokajały dziecięcą 

ciekawość świata. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wyjazdu,  

a oto ich opinie wyrażane w sondzie. 

„Najbardziej w Warszawie podobało mi się….” 

• Adrian: „…Centrum Nauki Kopernik, w którym było między 

innymi łóżko fakira, a także miejsce gdzie można było 

przesuwać piłeczkę za pomocą myśli” 

• Julia: „Karuzela i wielkie bańki” 

• Iza: „…zwiedzanie stolicy, fajnie było zobaczyć np Pałac 

Prezydenta, kolumnę Zygmunta” 

• Julia: „…Symulator jazdy pod wpływem alkoholu w Centrum 

Nauki Kopernik” 

• Filip: „Mi podobał się Stadion Narodowy. A w Centrum 

sterowane joystickiem roboty” 

• Szymon: „… gadające roboty i oczywiście samochody takie 

jak Porsche, Lamborghini w warszawskim salonie” 

• Weronika: „…karuzela i kołowrotek, taki jak w klatce 

chomika tylko dla ludzi” 

• Lidia: „Teatrzyk robotów” 

• Konrad: „… Starówka” 

• Patryk: „…widok Stadionu Narodowego”… 

 

 

 

 

                                       herb Warszawy (źródło http://pl.wikipedia.org) 

 

 

 



 

 

 Sprawdzian szóstoklasistów 

      Uczniowie klasy szóstej napisali sprawdzian 4 kwietnia 2013r. 

O godzinie 9tej spotkali się wraz z panią dyrektor i członkami 

zespołów nadzorujących w szkolnej sali gimnastycznej. Pani 

dyrektor przypomniała uczniom zasady obowiązujące podczas 

sprawdzianu, przedstawiła nauczycieli będących w zespołach  

i życzyła wszystkim powodzenia. Parę minut później uczniowie 

siedzieli już w ławkach w wyznaczonych dla nich salach  

i rozwiązywali zadania. Po sprawdzianie większość uczniów 

twierdziła, że zadania nie były bardzo trudne. Teraz pozostało nam 

wszystkim oczekiwanie na wyniki. Wierzymy, że wszyscy,  

a zwłaszcza nasi uczniowie, będą mieli powody do dumy! 

                                                                                         (mgr M. Wysińska) 

 

 
źródło: Internet 

 

 

Szok w szkole 

      Dnia 9 .04.2013 do szkoły przyjechał cyrk „Szok”. Wstęp 

kosztował 10 zł, ale naprawdę warto było je wydać! Bardzo 

podobał mi się klaun Opa, bo robił różne akrobacje i rozśmieszał 

widzów. Miedzy innymi jeździł na monocyklu i jednocześnie skakał 

na skakance lub robił fikołki w tył i śmiesznie tańczył. Drugą 

atrakcją był długi i ciężki wąż, którego trzymało aż pięciu 

uczniów. W cyrku występował również piesek, który znał wiele 

sztuczek. Umiał nawet liczyć, bo kiedy jego pani lub jakiś uczeń 

zadawali mu działanie matematyczne, szczekał tyle razy, ile 

wynosił wynik. Wszystkim bardzo podobały się występy, a na 

koniec można było sobie kupić nos klauna, balon lub pamiątkową 

pocztówkę.                                                       (Julia Sz. kl. V) 

 

Fajny w cyrku był iluzjonista, który trzymał na głowie krzesło, 

kobieta tańcząca z wężem i klaun, który pokazywał różne sztuczki. 

Podobał mi się również pies rozwiązujący zadania matematyczne  

i to, że wybrane osoby z widowni mogły brać w występach udział. 

                                                                                        (Ola G . kl. V) 

 

 

 

 

 

                                                               http://www.kolorowankimalowanki.pl/ 



Konkurs rozstrzygnięty! 

          Konkurs literacki SKO „Dziś oszczędzam w SKO jutro  

w Banku Spółdzielczym!” zakończony! Uczestnicy konkursu 

wykazali się dużą pomysłowością i wiedzą praktyczną związaną  

z oszczędzaniem. Widać, że dzieci korzystały z wiedzy  

i doświadczeń swoich rodziców oraz dziadków, co oznacza,  

że w rodzinach tradycja oszczędzania przekazywana jest  

z pokolenia na pokolenie. Prace literackie okazały się tak ciekawe, 

że postanowiono przyznać trzy równorzędne pierwsze miejsca  

oraz dwa wyróżnienia: 

I miejsce: Natalia Iwanicka kl. 0B 

                Igor Werterowski kl. 0B 

                Jakub Walter kl. 0A 

Wyróżnienia: Olga Romanowska kl. I 

                    Aniela Hoffmann kl. 0B 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz ciekawe nagrody  

(o tym poinformujemy w kolejnym numerze Zawiszanki). 

                                                                 (opiekun SKO mgr H. Cichocka) 

Przypominamy o dobiegających terminach złożenia prac  

w konkursach: 

• logopedyczny „Trudne głoski, trudna sprawa z głoską „R” – 

to jest zabawa!”- 25.04 

• „Mój świat za 20lat - przyroda, energia, możliwości” - 22.04 

• „Zwierzak za kierownicą” - 22.04 

• literackim - baśń - 22.04 

 

RUSZ GŁOWĄ! 

 

1.Rozwiąż krzyżówkę - hasła wpisuj w języku angielskim. Jeśli 

czegoś nie pamiętasz, korzystaj ze słownika ☺ 

 
                                                                                 (mgr E. Drążela - Okrasa) 

2. Uzupełnij zdania: 

1) Dzień Ziemi w języku angielskim to…………………………………… 

2) Inna nazwa magika to ………………………………………………………. 

3) Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej przypada………………… 

4) W herbie Warszawy jest ……………………………………………………. 

5) Jakie święto obchodzimy 3 maja? …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 

IMIĘ I NAZWISKO, KLASA:………………………………………………………………….……. 

 

 



HUMOR ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

 

- Ile miałeś piątek w tym roku?  

- O jedną mniej niż w zeszłym  

- A ile miałeś w zeszłym?  

- Jedną 

   

 

          

 

 

Na komisariat policji przybiegają 

dwaj zdyszani chłopcy i krzyczą:  

- Nasz nauczyciel... Nasz 

nauczyciel...  

W końcu jeden z policjantów pyta:  

- Co mu jest? Miał wypadek?  

- Nie. Źle zaparkował! 

 

 

- Tato, czy dzisiaj mamy piękny 

dzień?  

- Nie, czemu pytasz?  

- Bo pani od polskiego powiedziała, 

że któregoś pięknego dnia zwariuje 

przeze mnie! 
         

 

 

Pani na lekcji zapytała Jasia:  

- Jasiu, odmień przez przypadki 

słowo kot.  

- Mianownik - kot, Dopełniacz - kota, 

Wołacz - kici kici. 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 

Dyskoteka 

dla klas IV-VI odbędzie się w piątek 19.04. w godz. 16.00 - 19.00. 

Uczniowie na dyskotekę przynoszą pisemne zgody rodziców. 

 

Dni wolne od zajęć edukacyjnych w maju 

1-3 maja  

30-31 maja 

Przedstawienie „Baśniowy Czarodziej” 

7 maja – koszt 3zł od ucznia 

Wycieczka 

29.05.2013 planowany jest jednodniowy wyjazd do gospodarstwa 

agroturystycznego „Brzoza” koło Torunia. Planowane atrakcje dla 

uczniów: ognisko z kiełbaskami, oprowadzanie na koniach i kucykach, 

przejażdżki zaprzęgiem konnym, strzelnica, wędkowanie, pływanie 

łódkami na stawie, dmuchane zjeżdżalnie, poznawanie zwierząt 

domowych, trampoliny, rowery bmx, udostępnione boiska. 

Koszt: 45zł 

……………………………………………………………………………………………………….. 

INFORMACJE Z SEKRETARIATU 

Obiady – miesiąc maj 36zł 

Proszę o opłacenie zaległych należności za kawę i herbatę  

w wysokości 10zł za semestr. 

 


