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Nr 9/2013 ZAWISZANKA, październik, 2013r. 

 

 

Październik to miesiąc, w którym 

obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, 

więc w sposób szczególny myślimy  

o szkole, uczniach i nauczycielach. 



 

 

AUTORYTET 

Za autorytet możemy uznać kogoś, kogo podziwiamy za 

wytrwałość, mądrość i cierpliwość. Chcemy taką osobę 

naśladować. Autorytetem mogą być rodzice, nauczyciele lub 

trener. W dzisiejszych czasach dla wielu osób jest papież Jan 

Paweł II, który był mądrym i dobrym człowiekiem.                                    

(H. Orczykowski, kl. V) 

 

Życzymy wszystkim Nauczycielom, by dzięki swojej pracy, a także 

dzięki temu, kim są stanowili dla nas - uczniów wzór do naśladowania! 

                                                            Dziękujemy za wszystko! 

                                                                     Uczniowie ☺ 

 

  

 A teraz dowiemy się czegoś o naszych nauczycielach.  

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez Julitę 

Junger i Lidię Szymańską.   

 

„Gdy byłem uczniem szkoły podstawowej…” 

 

„… najbardziej lubiłem chemię. Po szkole wspinałem się na 

drzewa, a w dni wolne słuchałem do późna radia. Wtedy 

myślałem, że zostanę geografem.” – p. Sołtysiak. 

 

„…moimi ulubionymi przedmiotami były język polski i geografia.  

Po lekcjach bawiłam się i czytałam książki – tak jak w weekendy, kiedy 

dodatkowo jeszcze pomagałam w domu. Chciałam zostać policjantką.”  

– p. Ryłowicz 

 

„…najbardziej lubiłam język polski i w-f. Po szkole spędzałam dużo czasu 

na dworzu i chodziłam na zbiórki harcerskie. Pasjami grało się w gumę. W 

weekendy był czas na obowiązki domowe i lekcje, potem przyjemności. 

Ale w sobotę też chodziło się do szkoły. Już wtedy chciałam pracować w 

szkole.” – p. Manerowska 

 

 „…najbardziej lubiłam język polski. Po szkole 

odrabiałam lekcje i chodziłam na wszystkie 

dodatkowe zajęcia. W dni wolne od szkoły jeździłam 

na zbiórki harcerskie. Marzyłam, by zostać 

dziennikarką.” – p. Wojnowska 

 



„…najbardziej lubiłam w-f. Po lekcjach trenowałam sport i czytałam 

książki. W soboty chodziłam do szkoły, a w niedziele na spacery  

z rodziną. Wtedy nie zastanawiałam się, kim będę w przyszłości.”  

– p. Dembek 

 

„…najbardziej lubiłam muzykę. Po lekcjach skakaliśmy  

w gumę, jeździłam na wrotkach i pomagałam mamie  

w czynnościach domowych. W dni wolne od szkoły jeździłam 

do moich babć, chodziłam do kina. Myślałam, że zostanę 

pielęgniarką.” – p. Kępska 

 

„…moimi ulubionymi przedmiotami były biologia i plastyka. Po szkole 

uczestniczyłam w zajęciach koła recytatorskiego, bawiłam się  

na osiedlowym placu zabaw, rysowałam, zimą jeździłam na łyżwach.  

W dni wolne od zajęć jeździłam na wycieczki rowerowe – najczęściej  

do dziadków. Chciałam zostać plastykiem.” – p. Cichocka 

 

„…najbardziej lubiłam j. polski. Codziennie chodziłam na gimnastykę,  

a w dni wolne jeszcze spotykałam się z koleżankami i kolegami. Marzyłam 

o tym, by zostać lekarzem.” – p. Czapiewska 

 

„…najbardziej lubiłam informatykę. Po lekcjach spotykałam się z kolegami 

a w weekendy jeździłam na mecze hokeju. Chciałam zostać aktorką.” 

 – p. Wiatr 

 

 

 

 

„… najbardziej lubiłem w-f. Po lekcjach uprawiałem sport,  

a w weekendy odpoczywałem albo grałem mecze. Już wtedy chciałem 

zostać nauczycielem.” – p. Makowski 

 

„…najbardziej lubiłam matematykę. Po lekcjach jeździłam  

na łyżworolkach, a w weekendy wyjeżdżałam z rodzicami na spacery 

 do lasu. Chciałam zostać nauczycielem.” – p. Soczyńska 

 

„… moim ulubionym przedmiotem była biologia. Po lekcjach chodziłam na 

koła zainteresowań lub spędzałam czas z koleżankami - skakałyśmy  

w gumę lub chodziłyśmy do parku. W soboty pomagałam mamie, a w 

niedzielę całą rodziną chodziliśmy na spacery lub odwiedzaliśmy 

dziadków. Chciałam zostać weterynarzem. – p. Wysińska  

 

 

 



Działo się we wrześniu…. 

                                 krótkie relacje… 

 

Tydzień Samorządnosci trwał od 16 do 23 września, kiedy to uczniowie 

przedstawiali swoje kandydatury, a także swoje plany i pomysły na 

działalność w SU. Wybory odbyły się 30.09.2013r.  

Oto wyniki: 

Przewodnicząca: Julita Siołkowska 

Zastępca: Patrycja Michalska 

Skarbnik: Patryk Jaskulski  

Członkowie: Martyna Kępska i Aleksandra Pleskot 

� W następnym numerze poznamy bliżej nową przewodniczącą i jej 

pomysły na pracę w Samorządzie Uczniowskim. 

 

Zachęcaliśmy do aktywnego spędzania czasu 

Członkowie koła teatralnego i ekologicznego reprezentowali naszą szkołę 

podczas otwarcia ścieżki rowerowej 26 września w Łubiance. 

Przedstawili krótki program artystyczny i zachęcali wszystkich zebranych 

do wspólnego śpiewu. Poniżej tekst ekologicznej piosenki, śpiewanej na 

melodię „Hej sokoły”. 

NASZA  EKOLOGICZNA  PIOSENKA    
 

I       Kiedy wkoło słońce, woda, 
         korzysta na tym uroda. 
         Wsiądź na rower, będziesz cool, 
         o tym wiedział nawet król. 
 
Ref: Hej, hej, człowieku młody, 
         nie niszcz lasów, powietrza i wody. 
         Bądź z naturą za pan brat, 
         a naprawisz cały świat. 
 

II     Zamiast działać na swą szkodę, 
        szanuj las, powietrze, wodę. 
        Nie zanieczyszczaj tej ziemi, 
        niech się bardziej zazieleni. 
 
Ref:  Hej, hej, człowieku młody, 
         nie niszcz lasów, powietrza i wody. 
         Bądź z naturą za pan brat, 
         a naprawisz cały świat. 
  

 Działo się w październiku…. 

                                 krótkie relacje… 

 

Dyskoteka z okazji dnia chłopaka 

Dnia 8.10.2013r. odbyła się dyskoteka w naszej szkole. Obecni na 

dyskotece chłopcy otrzymali  słodkie  upominki.  Dzieci wyróżniające się 

czynnym udziałem w dyskotece zostały również nagrodzone. Zabawa 

trwała w godzinach od 16:00 do 20:00 z przerwą na udział w różańcu. 

Odbył się on w kościele w Warszewicach. Opiekę podczas trwania 

dyskoteki sprawowały panie Katarzyna Kępska oraz Anna Soczyńska. 

Dziękujemy za poświęcony nam czas.                          (mgr A.Soczyńska) 

„W czwartek na dyskotece było super, mieliśmy dj’a – Patryka 

Jaskulskiego. Bawiliśmy się do 20tej!” (Ł.Rełowicz) 

                            

Konkurs wiedzy o Janie Pawle II 

10 października odbyła się IX edycja konkursu wiedzy o Janie Pawle II. 

Wzięli w nim udział uczniowie klasy V: Joanna Zegan,  Sandra Śliwińska  

i Rafał Bajerski. Na pamiątkę otrzymali dyplomy i obrazki.    (S. Śliwińska) 

 

Dzień Nauczyciela w naszej szkole. 

15 października wzięliśmy udział w akademii przygotowanej przez klasę V 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Była to krótka lekcja historii, ale także 

humorystyczne spojrzenie na szkołę widziane okiem ucznia.  

Po inscenizacji odbyło się uroczyste zaprzysi ężenie samorz ądu 

uczniowskiego,  którego opiekunem jest pani Anna Soczyńska. 



 

UWAGA! KONKURSY! 

 

Koło ekologiczne zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału  

w konkursie pt. „Mój pupil”.  Co trzeba zrobić? 

• napisz rymowankę lub charakterystykę twojego zwierzaka 

• wykonaj pracę plastyczną (najlepiej techniką inną niż kredka/pisak) 

przedstawiającą twojego ulubieńca 

Pracę oddaj najpóźniej 4 listopada p. M. Wysińskiej i czekaj na wyniki ☺  

 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ 

Pedagog szkolny ogłasza konkurs profilaktyczny na  temat „Dbam  

o higien ę” . Konkurs kierowany jest do uczniów klas 0-III oraz IV-VI, 

podzielony na dwie kategorie wiekowe, a co za tym idzie dwie główne 

nagrody. 

Prace wykonane techniką dowolną na sztywnym papierze formatu A3 lub 

A2 proszę składać do pedagoga bądź do sekretariatu szkolnego do dnia 

30.10 (środa). 

Zachęcamy do udziału. Nagrody czekają!         (mgr A. Soczyńska) 

˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚˚ 

Koło ekologiczne zachęca do zapoznania się z nową gazetką ścienną 

(między pokojem nauczycielskim i salą nr 5). Wiadomości na niej 

zawarte przydadzą się do rozwiązania krzyżówki w następnym numerze 

Zawiszanki ☺ 

Uczniowie tworzą 

 

W niedziele 8 września był dzień dobrej wiadomości. Wszystkim życzę 

dużo dobrych i miłych wiadomości. – Ola Głaszcz kl. VI 

 „Dzień dobrej wiadomości” 

Za górami za lasami 8 września roku niewiadomego, zdarzyło się coś 

dziwnego. Było to wtedy, gdy księżniczka Celestia przebywała w 

zaczarowanym ogrodzie i rozmyślała o swoje rodzinie, oglądając przy tym 

fotografie rodzinne. 

Nagle z nikąd księżniczkę odwiedziła jej matka chrzesna - Dobra Wróżka, 

która miała na imię Ernestyna. 

Odwiedziła ją też zła wróżka jej ciotka, ciotka Adolfina. 

Obie przyszły z wiadomością- Ernestyna z dobrą, a Adolfina ze złą. 

Cecylia przeczytała głośno dobrą wiadomość, która brzmiała: 

„już jurto znajdziesz księcia z którym, się ożenisz, a książę ten będzie miał 

serce czyste i ciepłe, będziecie mięli wiele dzieci.” 

A później złą : 

„Książe ten będzie zły, już po roku  po waszych zaślubinach zmieni się i 

będzie twoim koszmarem.” 

Księżniczka przejęła się słowami złej wróżki i gdy się rano obudziła, nie 

wychodziła z komnaty aż do wieczora żeby nie spotkać księcia. Ale że 

wiadomość musiała się spełnić, gdy wieczorem księżniczka wyszła  

z komnaty zobaczyła księcia. Po paru dniach byli już małżeństwem.  

Ich małzeństwo było zgodne i trwałe. 

Po pewnym czasie okazało się, że słowa złej czarownicy się nie spełniły, 

ponieważ wypowiedziano je w dzień dobrej wiadomości. Książe  

i księżniczka żyli długo i szczęśliwie, i mięli mnóstwo dzieci. Zła wróżka 

utraciła moc i stała się zwyczajną staruszkom.                        (O. Głaszcz) 



Humor z zeszytu ☺☺☺☺ 

 

• Jasiu wraca ze szkoły do domu.  

- Tato, tato pani zadała pytanie i tylko ja się zgłosiłem.  

- Tak? Brawoooo, a jakie to było pytanie?  

- Kto nie odrobił zadania domowego? 

• Na lekcji języka polskiego nauczycielka pyta:  

- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: "Uczniowie chętnie wracają 

do szkoły po wakacjach."?  

Zgłasza się Jasio:  

- Kłamstwem, proszę pani! 

• Na lekcji nauczycielka kazała narysować dzieciom swoich 

rodziców:  

- Tomek dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?  

- Bo nie miałem łysej kredki 

• Nauczycielka wyjaśnia na lekcji przyrody: 

- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają swoją objętość, zimno - że się 

kurczą. Możecie podać jakieś przykłady? 

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż krzyżówkę i  wytnij: 

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

 

Hasło: ……………………………………………………………………. 

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

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

1. Na deszczowe dni 

2. Generał, który był w Warszewicach 

3. Funkcja, którą pełni w szkole pan Paweł 

4. Nauczycielka, która najlepiej wytłumaczy, skąd bierze się mgła. 

5. Miły dla nauczycieli i uczniów dzień, który miał miejsce 14.X. 

6. Patron szkoły 

7.Jest słodka i rozgrzewa nas na przerwie śniadaniowej 

8. Ulubione pytanie uczniów: „Pójdziemy na ….?” 

9. Imię pani dyrektor 

10. Zawisza Czarny herbu …… 

11. Gdyby nauczyciele chodzili do jednej klasy, ta nauczycielka miałaby 

1 numer w dzienniku. 



 

Podkreśl artykuł, który najbardziej ci się podobał: 

1. „Autorytet” – H. Orczykowski  

2. „Gdy byłem uczniem szkoły podstawowej…” – J. Junger, L. Szymańska 

3.   „Konkurs wiedzy o Janie Pawle II” – S. Śliwińska 

4. „Dzień dobrej wiadomości” – O. Głaszcz 

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. 

 

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

 

 


