
 

90. rocznica  

Odzyskania       

Niepodległości 

           W tym roku przypadała 90. 
rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości w 1918 roku.  

                11 listopada 1918 podpisano akt kapitulacji Niemiec kończący       
I wojnę światową. Przywódca ruchu niepodległościowego Józef Piłsudski, 
uwolniony pod naciskiem opinii publicznej z więzienia w Magdeburgu, 
przyjechał do Warszawy 10 listopada.  

           Dzień później Rada Regencyjna przekazała Piłsudskiemu naczelne 
dowództwo nad siłami zbrojnymi, 14 listopada przejął on władzę cywilną, 
a 16 listopada w depeszy do państw Ententy, Piłsudski ogłosił powstanie 
niepodległego państwa polskiego obejmującego wszystkie wyzwolone zie-
mie polskie.  

           Choć granice niepodległej Polski w 1918 roku zaczynały się dopiero 
kształtować, 11 listopada 1918 roku pozostaje oficjalnym początkiem od-
rodzonej po zaborach Rzeczypospolitej. 
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Z okazji Święta Niepodległości, ucznio-

wie  z naszej szkoły wykonali gazetkę na 

dolnym korytarzu… 

…oraz na górnym korytarzu Szkoły Podsta-

wowej w Sworach. 



 

 

 

 

02.10.—Powrót uczestników z wycieczki w Góry Świętokrzyskie. 

08.10.—Sprzątanie Świata. 

10. 10.- Konkurs recytatorski poezji Janiny Porazińskiej w Styrzyńcu. 

12. 10.- Rozstrzygnięcie konkursu o Janie Pawle II (rozdanie nagród). 

14. 10.- Dzień Edukacji Narodowej. 

15. 10.- Finał gminny w Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego dziewcząt     
i chłopców kl. V-VI oraz IV i młodsi. 

16.10.—Rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. 

16. 10. Konkurs wiedzy o Janie Pawle II (etap II). 

16.10.—Wycieczka uczniów klasy 06 i I do  leśniczówki w Worońcu. 

17. 10.- Akademia z okazji Dnia Nauczyciela przygotowana przez uczniów 
klasy VI pod kierunkiem p. Agaty Zbarackiej. 

17. 10. Patrycja Kaliszewska odebrała nagrodę w Szkole Podstawowej           
W Styrzyńcu za uzyskanie I miejsca w konkursie recytatorskim. 

17. 10. Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego – finał międzygminny w Ro-
kitnie. 

20.10.– Wycieczka rowerowa uczniów klasy V do lasu i  leśniczówki w Worońcu. 

21. 10.-Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego – finał powiatu- Roskosz. 

21.10.—Wycieczka uczniów klasy II i III do leśniczówki w Worońcu. 

28. 10.-Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego – finał rejonu- Borki k. Ra-
dzynia Podlaskiego. 

30. 10.- Zakończenie powiatowego konkursu ogłoszonego przez Staro-
stwo ,,Czysta Ziemia”. 

31. 10.- Ślubowanie I klasy. 

01. 11.– Wszystkich Świętych. 

02. 11.- Dzień Zaduszny. 

11. 11. 90. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę- Święto Niepodle-
głości. 

12. 11. – Podsumowanie konkursów ekologicznych: na biżuterię ekologiczną, plakat ,,Śmieci 
mniej, Ziemi lżej”, wypowiedzi o lesie, posumowanie zbiórki makulatury i surowców wtórnych- 
wręczenie nagród. 

13. 11. I etap konkursu polonistycznego (etap szkolny). 

Redagowała: p. Justyna Firsiuk 
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      Dnia 29 października rozpoczęła się wielka przygoda    

z przyrodą i historią, ponieważ wyjechaliśmy na wyciecz-

kę w Góry Świętokrzyskie. Jest to przepiękna kraina,         

w której możemy zobaczyć zachwycające widoki. 

     Mieliśmy bardzo miła i piękną obsadę opiekunów         

w składzie: p. dyrektor Violetta Więckowska, p. Iwona 

Gałamaga, p. Renata Tarasiuk i p. Barbara Konkol. My 

byłyśmy podopiecznymi p. dyrektor. Nasza ekipa była 

z g r a n a  i  n a j s t a r s z a  n a  w y c i e c z c e ! ! ! 

    W naszej grupie mieliśmy bardzo miła koleżankę Olę, 

k t ó r a  b a r d z o  ł a d ni e  ś p i e w a  i  t a ń c z y . 

Plan wycieczki był bardzo ściśle ułożony, Już pierwszego 

dnia musieliśmy dużo wędrować. Lecz cel, który osiągnę-

liśmy, tam na górze, był niezapomniany. Na szczycie zwie-

dzaliśmy Sanktuarium Relikwii Świętego Krzyża. Dowie-

dzieliśmy się wiele ciekawych i pożytecznych wiadomości. 

Po długim zapoznaniu się z historią Kościoła ruszyliśmy 

do autobusu. Czekało nas jeszcze wiele godzin jazdy. 

  Na miejscu zostaliśmy przydzieleni do pokoi. Naszą sie-

dzibę nazywano "DOM WARIATÓW", ponieważ zawsze 

b y ł  t ł o k  i  h a ł a s  w  n a s z y m  p o k o j u . 

  Szybko nastała noc. Bałyśmy się same spać w pokoju, 

więc poszłyśmy do pokoju dziewczyn. Przyjęły nas bardzo 

serdecznie. Przez cała noc plotkowałyśmy. Panie szukały 

nas po całym ośrodku.              . 

   W kolejne dni pojechaliśmy do egzotarium. Widzieli-

śmy tam kameleony i jaszczurki. Najbardziej fascynujący 

i wzbudzający największy strach był pyton królewski, 

k t ó r y  w a ż y ł  o k o ł o  6 0 -  7 0 k i l o g ra m ó w . 

  Zwiedzaliśmy także ruiny zamku chęcińskiego. Wcho-

dziliśmy na wieżę., było z niej widać cała okolicę. 

  Największą atrakcją był Bałtów. W tej miejscowości jest 

Park Jurajski i Zwierzyniec Bałtowski. Na miejsce płynie 

się tratwą po dwie gru-

py. Jednemu zespołowi 

połamał się patyk            

i mieli opóźnienie. 

   Na naszej wycieczce 

zrobiłam dużo zdjęć. 

Potem sobie je ogląda-

łam. Jedno z nich 

zwróciło we mnie 

szczególną uwagę. Na 

nim była Monika i ... 

   Wycieczka bardzo 

nam się podobała, gdyż 

było wiele ciekawych 

atrakcji.      . 

Dziękujemy naszym 

opiekunom za bardzo 

dobrą opiekę. Na drugi 

rok chcemy podobną 

wycieczkę. 
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Spływ  tratwami w Bałtowie 

Wspólne zdjęcie pod dinozaurem 

Redagowały: Paulina 

Ignaciuk i Karolina 

Mirońska 



     Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej 

w Styrzyńcu zorganizowała konkurs recytator-

ski ,,Z  popielnik na  Wojtusia iskiereczka mru-

ga..."  Rywalizacja uczniów odbyła się  w dwóch 

etapach: wewnątrz-szkolnym i międzyszkolnym.    

Celem konkursu było propagowanie czytelnic-

twa, budzenie wrażliwości na piękno poezji. 

Nadrzędnym celem tej rywalizacji była przede 

wszystkim popularyzacja twórczości Janiny Po-

razińskiej - patronki szkoły. 

            Uczestnicy konkursu przygotowali, pod 

opieką nauczyciela, recytację wiersza tej poetki. 

            Jury oceniając występy uczniów zwraca-

ło uwagę na dobór wiersza, poprawność wymo-

wy wyrazów i głosek, właściwą intonację oraz 

na indywidualną  interpretację utworu. 

            W konkursie wzięli udział uczniowie        

z pięciu szkół podstawowych z naszej gminy. 

Każdy uczestnik zaprezentował się jako artysta. 

            Nauczycielom oceniającym 

uczniów  starszej grupy wiekowej najbardziej 

przypadł do gustu występ Patrycji Kaliszewskiej 

uczennicy kl. VI z naszej szkoły, która  prezen-

towała wiersz pt.: ,,Baj - baj - baj..." i zajęła         

I miejsce w swojej kategorii. 

      Laureaci konkursu zostali zaproszeni dnia 

17.10.08r. do szkoły w Styrzyńcu na obchody 

Patrona Szkoły, gdzie ponownie recytowali wy-

brane utwory i otrzymali nagrody. 

      Patrycji serdecznie gratulujemy. Mamy na-

dzieję, iż inni uczniowie też będą odnosili sukce-

sy w różnych konkursach, których w naszej szkole nie 

brakuje. 
Redagowała: p. Agata Zbaracka 

Opracowała: Natalia Melaniuk 

W lesie 

 

W lesie jest wesoło, 

Gdy idziemy całą szkołą! 

Każdy biega, każdy krzyczy, 

Że nadejdą zaraz dziki! 

Pani woła - spokój, cisza, 

Bo spotkamy zaraz lisa! 

Lisek chytrus jest wspaniały, 

Zamaskuje swoje ślady. 

Pora wracać już do szkoły 

I zostawić las wesoły. 

Emilia Sobczuk kl. III 

Pani Jesień 

Przyszedł sobie dawno 

Śliczny, złoty wrzesień. 

Teraz nam październik 

Dała pani Jesień. 

Lecą liście z drzewa 

Różnokolorowe, 

Te są żółto — złote, 

A tamte brązowe. 

Jeszcze niby ciepło, 

Słonko mocno grzeje, 

Aż tu nagle nie wiadomo skąd 

Wietrzysko zawieje.  

Natalia Gałamaga kl. III 

Jesień 

Za oknem dżdżyście, 

Minął już wrzesień. 

Pożółkły liście, 

To znak, że już jesień. 

 

I może mało jest w tym uroku, 

To powie prawie każda osoba. 

Ta pora roku— 

Też się podoba. 

 

Ola Chwedczuk kl. III 
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KONKURS RECYTATORSKI 

 



    Komisja Edukacji Narodo-

wej została powołana 14 
października 1773 roku i by-
ła jednym z pierwszych Mini-

sterstw Oświatowych w Eu-
ropie. Powstała po rozwiąza-

niu Zakonu Jezuitów, miała 
przejąć prowadzone przez 
ten zakon szkoły i opracować 

zasady programowe nowego 

systemu szkolnego. Refor-
ma szkolnictwa miała stano-
wić istotne ogniwo reformy 

państwa, jej celem było wy-
kształcenie pokolenia Pola-

ków świadomych swych 
obowiązków obywatelskich, 
wyposażonych w wiedzę 

użyteczną, opartą na ów-
czesnych zdobyczach nauki.  

Dzień Edukacji Narodowej 
obchodzony jest w Polsce od 
niemal pół wieku – ale pod 

tą nazwą dopiero od lat 
osiemdziesiątych. Najpierw 

był to Międzynarodowy 
Dzień Karty Nauczyciela,      

a jego obchody przypadały 20 

listopada. W kolejnych la-
tach  przerodził się w Narodo-
wy Dzień Nauczyciela, obcho-

dzony miesiąc wcześniej. W 
1972 r. w ustawie sejmowej 

zapisano, że 14 października - 
rocznica utworzenia Komisji 
Edukacji Narodowej, pierwszej 

w Europie państwowej i świec-
kiej władzy oświatowej, będzie 

obchodzony jako Dzień Na-
uczyciela.  
Dziesięć lat później w 1982 r. 

jeszcze w czasie stanu wojen-
nego po raz pierwszy doroczne 

święto nauczycielskie obcho-
dzono jako Dzień Edukacji Na-
rodowej – obejmujący wszyst-

kich nauczycieli, wychowaw-
ców i pracowników oświaty. 

My tylko tak szorstko wyglądamy, 

ale w naszych piersiach biją gorą-

ce serca. To one Wam dziękują, za 

dar najpiękniejszy, za wiedzę. 

To dzięki Wam, szanowni Pedago-

dzy, mówiąc słowami poetki Marii 

Urbańskiej  

„nie okłamałem chmur, 

nie oszukałem wiatru, 

nie okaleczyłem niczyich marzeń – 

dzięki Wam, Nauczyciele.” 

 

Czego Wam życzyć w Dniu Wasze-

go Święta? Bądźcie zdrowi, zadowo-

leni z pięknej pracy, którą wykonuje-

cie, zadowoleni z nas. Nie zaznawaj-

cie kłopotów i trosk bądźcie pogodni 

i uśmiechnięci. Niech Wam nie za-

kłóca snu reforma oświat. Niech się 

spełnią Wasze marzenia dotyczące 

życia osobistego i zawodowego. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej  

w Sworach 

Współczesność 

Dzień Nauczyciela 

   Dzień Edukacji Narodowej to dla nauczycieli okazja do naładowania 

akumulatorów przed, tak naprawdę, dopiero rozpoczynającym się ro-

kiem szkolnym. A sił potrzeba  wiele, bo jak wiadomo, młodzież z roku 

na rok coraz mniej ma chęci do nauki, a rolą nauczyciela jest, oprócz 

kształcenia, przede wszystkim motywowanie do pracy. Pojawia się 

jednak problem, gdyż dawno już upadł autorytet nauczyciela, a to, czy 

uczeń się uczy i dobrze zachowuje w dużej mierze zależy od środowi-

ska (rodziny, rówieśników), które nie zawsze przecież świeci przykła-

dem. 

   Nauczyciel może coraz mniej, coraz więcej natomiast uważać musi 

na to co mówi i robi, gdyż najdrobniejsze nawet uchybienie z jego 

strony zakończyć się może złożeniem skargi do Rzecznika Praw 

Ucznia. A komu poskarży się nauczyciel? Najprawdopodobniej tylko 

małżonkowi, gdyż strapiona mina w obecności dyrektora, to oznaka 

bezradności, a nawet braku zdolności pedagogicznych. Najlepszym 

rozwiązaniem byłoby powołanie Rzecznika Praw Nauczycieli. To jednak 

mało realne. 

    Bywają także znacznie przyjemniejsze chwile w życiu pedagogów, 

taką właśnie jest Dzień Nauczyciela. To dobra okazja, by poznać 

ich  marzenia, dotyczące sfery zawodowej. Czego pragną, co chcieliby 

zmienić, jakie są ich obawy? 

Marzeniem każdego nauczyciela jest zaszczepić w uczniu pasję, nie-

stety to bardzo trudne zadanie. Program jest przeładowany, fakt ten 

nas martwi, mimo wysiłków i tak obawiamy się, czy uczniowie dosta-

tecznie utrwalili treści przed sprawdzianem. 

     Młodzi nauczyciele z pewnością obawiają się, czy niż demograficz-

ny nie pozbawi ich pracy, ale zarówno oni, jak i starsze pokolenie są 

zgodni co do tego, że zdarza się uczniom okazywać brak szacunku do 

nauczycieli   i innych pracowników szkoły. Są na szczęście i dobre 

dzieciaki, które potrafią docenić starania i podziękować nawet bez 

okazji.                                                         Opracowala  p. J. G. 
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       Dnia 17.10.2008r. w naszej 
szkole odbyła się akademia z oka-
zji Dnia Nauczyciela. Z tej okazji 
klasa szósta przygotowała impre-
zę, która odbyła się w sali gimna-
stycznej. 
  Zaczęła się ona od powita-
nia i przedstawienia zaproszo-
nych gości przez panią dyrektor. 
Następnie pani dyrektor nagro-
dziła nauczycieli     i obsługę Na-
grodą Dyrektora.  
     Po tym wydarzeniu Paulina          
i Michał wręczyli pani dyrektor 

kwiaty i złożyli podziękowania      
w imieniu wszystkich uczniów 
z całej szkoły, za troskę o nas           
i wszystko co dla nas zrobiła. 
 Następnie klasa szósta 
przedstawiła historię szkolnic-
twa, czym zainteresowała 
wszystkich na sali. Później 
uczniowie z czwartej klasy 
przeczytali przemówienia na-
pisane przez najstarszych 
uczniów naszej szkoły. Gdy 
czwartacy skończyli czytać, 
szósta klasa zaprezentowała 

pokaz szkolnej  mody                
i wszystkich rozbawili.  Po 
tym występie pracownikom 
szkoły zostały rozdane upo-
minki. 
 Ta akademia podobała 
mi się i mam nadzieje, że 
wszystkim na sali. A najbar-
dziej  cieszę się z tego, że sam 
brałem w niej udział. I wiem 
ile trudu było, żeby wszystko 
się udało. 
 

                                                                       
Redagował: Kamil Krasuck 

kl. VIi                       
                                                                       

Opracowała: Katarzyna         
Bagłaj 
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ŚWIĘTO EDUKACJI 
NARODOWEJ 

 

 

Pracownikom i emerytom życzenia złożyła pani dyrektor W imieniu rodziców życzenia przekazała pani  T. Makarewicz 

Strój nauczyciela i ucznia  w czasach prehistorycznych Strój nauczyciela i ucznia w Średniowieczu 



      31 października 
2008 r. odbyła się  
w Szkole Podstawo-
wej w Sworach jed-
na z ważniejszych   
w roku uroczystości 
-  ś l u b o w a n i e 
u c z n i ó w  k l a s y 
pierwszej. Ważna 
zarówno dla pierw-
szaków jak i ich ro-
dziców. 

   Uczniowie pierw-
szej klasy wkroczyli 
w ważny etap swojej 
nauki, zostali przyję-

ci do „braci spo-
łeczności szkol-
nej” i z dumą mo-
gą powiedzieć, że 
ta szkoła należy 
do nich, a oni 
godnie będą ją 
reprezentować. 

   U r o c z y s t o ś ć , 
która miała miej-
sce w hali sporto-
wej Publicznego 
G i m n a z j u m            
w Sworach rozpoczęła 
się od przywitania przez prze-
wodniczącą szkoły Paulinę 
Ignaciuk zaproszonych gości. 
Powitano więc: panią dyrektor 
Violettę Więckowską, pana 
dyrektora gimnazjum Krzysz-
tofa Wawrzyńczuka, ks. pro-
boszcza Stanisława Chodźko, 
grono pedagogiczne, pracow-
ników szkoły, rodziców na-
szych pierwszoklasistów i całą 
społeczność szkolną. 

   Następnie odbyła się część 
artystyczna, w której wiersze     
i piosenki przygotowane na 

tę okoliczność przeplatane były pięknymi tań-
cami polskimi – 
polonezem i krako-
wiakiem, które po-
mogła przygoto-
wać pani Monika 
Kiryluk. Próbę 
wiedzy, sprawności 
fizycznej, umiejęt-
ności wokalne           
i taneczne przeszły 
pomyślnie, wręcz 
śpiewająco. 

       W końcu nad-
szedł oczekiwany, nie-

zwykle ważny dla uczniów klasy 
pierwszej moment ślubowania.       
W obecności wszystkich dzieci, 
rodziców  i gości uczennica klasy 
pierwszej Monika Jaszczuk zło-
żyła ślubowanie na Sztandar 
Szkoły Podstawowej w Sworach, 
a za nią słowa przysięgi powtó-
rzyli pozostali uczniowie klasy I. 
Następnie uroczyście wniesiony 
przez Kamila Krasuckiego ołó-
wek przypadł   w ręce pani dy-
rektor, która dokonała aktu pa-
sowania na ucznia.  
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Pierwszoklasiści podczas tańca 

poloneza 

Święcenie podręczników i zeszytów przez  księdza pro-

boszcza 

Ślubowanie na Sztandar  Szkoły Podstawowej w Sworach 

Pasowanie na ucznia przez panią dyrektor 



        P o t e m 
wręczono pa-
miątkowe dy-
plomy, a pani 
dyrektor zło-
żyła uczniom 
życzenia i sło-
wa zachęcają-
ce ich do zdo-
bywania i po-
szerzania swo-
jej wiedzy. Na 
ręce uczniów 
także piłki – 
ręczną i do 
nogi. 

Potem, głos 
zabrał pan dyrektor gimnazjum, który również 
złożył piękne życzenia i podarował pierwszokla-
sistom kolorową mapę Europy. 

   Jednym z bardziej wzruszających momentów 
całej uroczystości było wręczanie przez dzieci 
listów z prośbami do swoich rodziców. Rodzice 
zaś również przygotowali niespodziankę w po-
staci wspaniałych obrazkowych słowników or-
tograficznych, a na ręce wychowawczyni pani 
Barbary Konkol podarowali zegar ścienny do 
klasy. O swoich młodszych kolegach i koleżan-
kach nie zapomnieli także starsi uczniowie, któ-
rzy oprócz maskotek i zakładek zaoferowali 
swoją pomoc na terenie szkoły. 

   Po całej 
uroczysto-
ści nasi 
milusińscy 
udali się 
do klasy 
na słodki 
poczęstu-
nek przy-
gotowany 
przez ro-
dziców.  

   P r z y go -
t o w a n i a 
do uroczy-
s t o ś c i 
trwały dłu-
go, a sam 
dzień, w którym odbyła się impreza był pełen 
wrażeń i niezapomnianych chwil. Taki dzień 
pamięta się długo. 

   Pani Barbara Konkol wraz ze swoimi wycho-
wankami dziękuje bardzo wszystkim, którzy 
pomogli przygotować tę uroczystość, a w szcze-
gólności rodzicom, którzy z takim zaangażowa-
niem  zajęli się przygotowaniami do ślubowa-
nia. 

 

Redagowała: p. Barbara Konkol 

Opracowała: Kinga Miszczuk 
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Wspólne zdjęcie  

Składanie życzeń przez rodzica — panią 

Katarzynę Pawłowską. Przekazywanie upominku przez dyrektora 

gimnazjum 



Wywiad przeprowadziły: Kin-

ga Miszczuk i Karolina Gie-

rełło 

Koło Dziennikarskie: Dzień 
dobry, czy możemy przepro-
wadzić z panią wywiad? 
Małgorzata Romaniuk: Tak. 
KD; Jak długo pani pracuje 
w szkole? 
MR; Zaczęłam w tym roku, to 

jest moja pierwsza praca. 
KD; Od jak dawna intere-
sowała się pani j. nie-
mieckim? 
MR; Od czasu liceum, 
przygotowując się do ma-
tury. 
KD; Czy podoba sie pani 
praca z uczniami naszej 
szkoły? 
MR; Jak na razie tak. 
KD; Co uważa pani za 
swój największy sukces? 
MR; Uzyskanie tytułu li-
cencjat. 
KD; Jaki był pani ulubiony 
przedmiot w szkole i dla-
czego? 
MR; Matematyka, ponie-
waż jest ciekawa, lubiłam 
rozwiązywać zadania. 

KD; Jakiego przedmiotu        w 
szkole pani nie lubiła i dlacze-
go? 
MR; Nie było takiego. 
KD; Dlaczego została pani na-
uczycielką? 
MR; Bo lubię pracować             
z dziećmi, ta praca daje mi du-
żo satysfakcji. 
KD; Jaką pamięta Pani naj-
śmieszniejszą sytuację w szko-

le? 
MR; Jeszcze nic śmiesznego 
się nie wydarzyło. 
KD; Co najczęściej robi pani     
w wolnym czasie? 
MR; Spotykam sie ze znajomy-
mi.  
KD; Jaki jest pani ulubiony pio-
senkarz/piosenkarka? 
MR; Nie mam. 
KD; Jaki taniec pani preferuje? 
MR; Towarzyski. 
KD; Jaki jest pani ulubiony akt-
or/aktorka? 
MR; Nie mam.  
KD; Jaki jest pani ulubiony film? 
MR; Nie mam. 
KD; Jaki jest pani ulubiony pi-
sarz? 
MR; Rowling. 
KD; Jaka jest pani ulubiona 
książka? 
MR; Harry Poter. 
KD; Jakie jest pani motto życio-
we? 
MR; Nie poddawać się, iść cią-
gle do przodu. 
KD; Dziękujemy za wywiad do 
gazetki szkolnej. Do widzenia. 
MR; Dziękuję bardzo. 
 

Opracowała: Karolina Gierełło 

 

Grzybów pełne kosze ofiarowała. 

Ludziom radość dawała. 

 

Jarzębinę ustroiła pięknie. 

Ptakom walizki pakowała. 

 

Zwierzętom zapasy zbierac kazała. 

I im łoże do snu szykowała. 

Weronika Łochina kl. III 

Jesień 

Nadeszła w lesie jesień. 

Przyprowadził ją wrzesień. 

 

Babim latem stroiła gałęzie. 

Z dębu strząsała żołędzie. 

 

Liście na drzewach malowała. 

I las kolorami ozdabiała. 

 

Wywiad z nauczycielem języka niemieckiego 

panią Małgorzatą Romaniuk  

Nagłówek artykułu w środku 
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Uczniowie naszej szkoły żyją w zgodzie     

z przyrodą i chętnie uczą się na jej łonie.            

Z ochotą skorzystaliśmy z zaproszenia Nadle-

śnictwa Międzyrzec i pojechaliśmy na lekcje 

przyrody do leśniczówki w Worońcu. 

Z okazji Europejskiego Tygodnia Leśnego 

w dniach 20-24 października 2008 roku uczest-

niczyliśmy Dniu Otwartym w Lasach Państwo-

wych, w trakcie którego pracownicy nadleśnic-

twa przeprowadzili interesującą pogadankę, za-

kończoną konkursem wiedzy z nagrodami.  

Dowiedzieliśmy się na czym polega praca 

leśników, jakie gatunki roślin i zwierząt wystę-

pują najczęściej na naszym terenie, a także jak 

należy zachowywać się w lesie. 

Ciekawe spotkanie zakończyło się poczę-

stunkiem kiełbaskami z ogniska oraz otrzyma-

niem przez każdego uczestnika zajęć, folderu     

o Nadleśnictwie Międzyrzec. 

W zajęciach leśnych uczestniczyły klasy 

06, I, II, III, V.  

Łącznie 131 uczniów tj. 73% 

Redagowała: p. Justyna Firsiuk 
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Dzieciom z klasy 06 i I  smakowały kiełbaski i pie-

czone ziemniaki.  

Uczniowie z klasy V wybrali się do lasu na rowe-

rach. 

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści 

panów leśniczych 

Nagrodzeni uczniowie z klasy II i III—Hubert Weresa, 

Bartek  Przybyłowski,  Małgosia Kierczuk oraz                  

Michał Melaniuk 



     We wrześniu 2008 roku odbył się szkolny kon-

kurs na biżuterię ekologiczną, wykonaną              
z materiałów naturalnych takich jak: kasztany, 
żołędzie, jarzębina, nasiona, orzechy, liście, 

włóczka, papier, sznurek, drewno, itp. 

    Konkursowa biżuteria była bardzo oryginalna. 
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem 

wszystkich uczniów. 

Wyróżnienia zdobyli: 

Mateusz Walczuk kl. 06 

Zuzanna Łochina kl.I 

Hubert Struk kl. 06 

Aleksandra Jaskólska kl. IV 

Andżelika Grochowska kl. II 

rodnymi technikami artystycznymi. Plakaty 
umieszczono na wystawie. 

Nagrodzone zostały następujące osoby: 

1.Natalia Wawryniuk kl. I  

2.Aleksandra Kasjaniuk kl. I 

3.Hubert Weresa kl. II 

4.Paulina Karwowska kl. V 

5. Aleksandra Jaskólska kl. IV 

Justyna Treska kl. IV 

6. Michał Skrzypczak 
kl. IV 

Kamil Treska kl. IV 

 

Redagowała: p. Justyna 
Firsiuk 

 

Konkurs plastyczny przeprowadzony 
został w dwóch grupach wiekowych: w kla-
sach 06 – III pod kierunkiem p. Justyny Firsiuk 
oraz w klasach IV-VI pod kierunkiem p. Iwony 
Gałamaga.  

Wpłynęło 48 prac, wykonanych różno-

KONKURS NA PLAKATKONKURS NA PLAKAT  

„ŚMIECI MNIEJ, ZIEMI LŻEJ” 
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KONKURS 

NA BIŻUTERIĘ EKOLOGICZNĄ 

Wystawa biżuterii na górnym korytarzu. 

Wystawa  prac 



     Konkurs literacki na najciekawszą wypo-

wiedź o lesie przeprowadzony został w klasach 

IV-VI pod kierunkiem p. Iwony Gałamaga.  

Nagrodzone zostały następujące osoby: 

1.PAULINA KARWOWSKA KL.V 

2.IZABELA TRESKA KL.V 

3.EWELINA KASJANIUK KL.IV 

4.ALEKSANDRA POTOCKA KL.IV 

5.JOANNA BAGŁAJ KL.VI 

6. KAMIL KRASUCKI KL.VI 

...Chrońmy las chrońmy drzewa 
przecież nikt z nas nie chce miesz-
kać na pustyni. Bez wody, jedzenia 
i powietrza. Las to dar od Boga, 
więc nie niszczmy go.   

                                Iza Treska kl.V  

 

...Las to polana pełna drzew , obrośnięta 
mchem.  

Schronienie przed deszczem , dobro natury 
dzięki któremu więcej jest nas.  

                                       Ewelina Kasianiuk kl.IV  

 

...Przyjacielem,         
w którym mogę 
słuchać jak ptaki 
śpiewają ,szumu 
drzew   i pięknym 
zapachem drzew.  

                                       
Joanna Bagłaj       
kl. VI   

 

...Las jest dla 

mnie życiem ,las 

jest dla mnie 

schronieniem, 

wiec proszę go 

nie wycinać. 

 

              Kamil Krasucki kl.VI  

 

...Według mnie las jest domem 
zwierząt, ale także i domem 
drzew , chociaż one same go two-
rzą.  

               Aleksandra Potocka kl. IV  

 

...Miejscem w którym mogę odpo-
cząć od nauki , od szkoły , do któ-
rego mogę przyjść gdy jest mi 
smutno. Jednym słowem las jest 
dla mnie najcudowniejszym miej-
scem na świecie.   

                  Paulina Karwowska kl. V 

 

...Las jest dla mnie rajem w któ-
rym mogę odpocząć i pozbierać 
grzyby.  

                        Michał Kroszka kl. VI 

 

         ...Las daje nam tlen i możemy żyć. 
Las jest dla mnie życiem i przyjacielem.  

                               Piotr Stańczuk kl. IV  

 

Redagowała: p. Iwona Gałamaga 
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Opowiadanie o jesiennym liściu. 

 

      Jesień tego roku była piękna. Był wietrzny dzień, 
a ja wisiałem na gałęzi. Byłem już dorodnym liściem, 
wtedy wiatr mocniej zawiał i spadłem na ziemię koło 
drogi. Ale te samochody szybko jadą, o jej!! Przycze-
piłem się do koła jednego z aut. I tak rozpoczęła się 
moja wycieczka. 

   Przejeżdżałem przez wielkie zatłoczone miasta. Wi-
działem z mostu płynące statki, oraz wędkarzy ło-
wiących ryby nad brzegiem rzeki. Mijałem lasy i ma-
łe wioski. 

   Zobaczyłem ludzi pracujących w polu i dzieci idące 
do szkoły, ptaki odlatujące do ciepłych krajów. Tu 
podoba mi się bardziej niż w mieście. Chciałbym tu 
zostać. Nagle samochód zatrzymał się, a ja odpa-
dłem. Wiatr zdmuchnął mnie pod drzewa, gdzie le-
żałem z innymi liśćmi. Obok przechodził mały jeż. 
Zabrał mnie i inne liście, żeby przykryć się na zimę. 
Tak przetrwałem mroźny czas. 

Józek Sawczuk 

Ja, Liść. 

 

      Urodziłem się wiosną, na drzewie, 
obok boiska. Byłem małym, zielonym 

listkiem. Z czasem dni stawały się dłuższe i cieplej-
sze, a ja robiłem się coraz większy.  

     Pewnego dnia, zobaczyłem na boisku kilka ma-
łych postaci. Dopiero później, od liści z sąsiedniego 
drzewa, dowiedziałem się, że są to dzieci z pobliskich 
domów.  

     Od tego dnia, przez całe lato, boisko tętniło ży-
ciem. Dzieci grały w piłkę, bawiły się w chowanego      
i berka. Było bardzo wesoło. Chociaż czasem było mi 
smutno, gdy dochodziło między nimi do kłótni.  

    Lecz czas biegł, nieubłagalnie. Skończyło się lato , 
a dni stawały coraz krótsze i pochmurne. Zaczął pa-
dać deszcz. Boisko opustoszało. Ja też, zauważyłem 
u siebie, że zaczynam zmieniać kolor. Byłem trochę 
żółty, trochę czerwony. Wtedy dotarło do mnie, że 
mój czas, czas liścia na drzewie, się kończy. Pewnego 
dnia spadłem na ziemię. 

  Remek Sergiej 

 

Opracowała; Patrycja Kaliszewska 

Opowiadanie jesiennego liścia 

  

   Nazywam się liść klonu. Opowiem wam swoją 
historię, jak zostałem liścianą różą. 

   Kiedy zbliżała się jesień zauważyłem, że nagle 
zacząłem zmieniać kolor. Z zieloniutkiego jak tra-
wa liścia, zrobiłem się żółty jak słoneczko. Począt-
kowo myślałem, że tak musi być, bo przecież 
wszystko dookoła mnie zmieniało swoje kolory na 
żółte, pomarańczowe, czerwone lub brązowe. 
Jednak nie pomyślałem, że za parę dni opuszczę 
swój bezpieczny domek i polecę daleko w świat. 

   I nagle stało się. To był pochmurny dzień. Niebo 
było szare i wszędzie panował niepokój. Niewia-
domo skąd zerwał się straszliwy wicher. W jednej 
chwili oderwałem się od gałęzi i już mknąłem       
w nieznaną dal. Leciałem tak parę godzin, dopóki 
nie zmieniła się pogoda i wiatr nie ucichł. Wylą-
dowałem na trawie niedaleko domu ludzi. Rozej-
rzałem się wokół siebie i zauważyłem, że jestem  
w ogrodzie. Było mi miło, że leżę obok czerwo-
nych płatków róży. Pomyślałem sobie wtedy: 
„Jaka ona piękna!”. I nagle zapragnąłem być taką 
różą, choć przez chwilę. Lecz, jak liść klonu może 
być różą? 

   Na drugi dzień obudził mnie śmiech bawiących 
się dzieci: chłopca i dziewczynki. Dzieci biegały 
po ogrodzie i zbierały różne drobne przedmioty 
leżące na ziemi. 

   Ja też chciałem być zauważony i dlatego najgło-
śniej jak tylko potrafiłem krzyczałem swoim cien-
kim, klonowym głosikiem: „Tutaj jestem, tutaj!”. 

   Sam nie wiem, czy to moje rozpaczliwe wołanie, 
czy wiara, że ktoś mnie zauważy sprawiły, że czy-
jeś ręce zaczęły mnie podnosić. Tak, tak-to była ta 
sama dziewczynka, którą widziałem wczoraj. 
Agatka {bo tak miała na imię}, zachwyciła się mo-
im żółtym, słonecznym kolorem i zabrała mnie do 
domu. Tam dostrzegłem, że z innych liści są zro-
bione piękne, jesienne bukiety. „ A ty - powie-
działa do mnie - będziesz piękną jesienną różą”. 

   Kto by pomyślał, że moje malutkie marzenie tak 
szybko się spełni! 

 Natalia Olesiejuk kl. II 

 

Opracowała: Kinga Miszczuk 
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Jesienny liść 
 
       Był piękny, jesienny dzień. Dzieci bawiły 
się na placu zabaw, a ja wisiałem na klonie. 
Wiedziałem, że niedługo spadnę. W pewnej 
chwili zerwał się mocny wiatr, który zdmuch-
nął mnie z gałęzi. Spadłem na trawnik obok 
piaskownicy. Leżałem na trawie i widziałem 
dzieci mniejsze i większe, które bawiły się we-
soło. Niektóre zbierały liście, inne kasztany         
i żołędzie.  
     Nagle podszedł do mnie chłopiec. Przyglą-
dał mi się długo, aż w końcu podniósł  i włożył 
mnie do torebki. Nie  wiedziałem co się ze mną 
stanie.  
     Chłopiec zaniósł mnie wraz z innymi liśćmi 
do domu. Pokazał mamie i stwierdził, że zro-
bi ,, Album jesiennych liści". Byłem dumny, 
gdyż mnie pierwszego wkleił do albumu. Pracę 
swoją zaniósł do szkoły, a pani położyła ją na 
wystawie.  
      Cieszyłem się, że dzieci nadal mnie podzi-
wiają, już nie na drzewie, a w albumie. 

             
Martyna Grochowska 

    
Opowiadanie jesiennego liścia 

 
     Wisiałem na gałęzi i nie byłem 

sam. Były wokół mnie też inne liście, moi kole-
dzy. Drzewo, na którym rosłem nazywało się 
lipa.  
     Przez kilka kolejnych dni mój kolor zmienił 
się z zielonego na żółty. Dni były coraz krótsze, 
a wiatr coraz silniejszy. Z  każdym dniem co-
raz więcej moich braci spadało na ziemię. 
   Aż w końcu mnie wiatr zerwał z gałęzi. Le-
ciałem bardzo długo, odbijając się od gałęzi        
i innych listków.  
     Spadłem pod starym dębem. Leżało tam już 
dużo innych liści i żołędzi. No cóż, liście zawsze 
spadają na jesień.     
       
           Dominik Smarzewski 
 
       

                Opracowała Magda Sobczuk 

 
 

 Opowiadanie jesiennego liścia 
  

    Leżał na ziemi przy moim domu kolorowy 
liść. Był bardzo smutny, bo miał w pamięci, 
jak jeszcze tej wiosny, dopiero co się rozwijał. 
Najpierw był bardzo zieloniutki. Rósł.  
      Przyszło lato. Słoneczko grzało coraz moc-
niej. Cieplutki wiatr owiewał jego brzegi. Wi-
siał na drzewie i patrzył, jak dzieci codziennie 
bawią się w piaskownicy.  
    Potem nastała jesień. Dojrzały liść zrobił się 
bardzo kolorowy. Zaczął padać deszcz i przy-
szedł silny wiatr, który strącił liść. Teraz leży 
na ziemi. Wiatr go powiał dalej na ulicę.  
     Ulicą szły dzieci ze szkoły, "sprzątały świat”. 
Jeden z chłopców zobaczył leżący piękny mie-
niący się różnymi kolorami liść. Postanowił 
wziąć go ze sobą. W domu zrobił album jesien-
nych liści i umieścił go na pierwszej stronie. 

 
Andżelika Grochowska 

 

Opowiadanie o liściu czereśni 
 

     Jestem liściem czereśni. Na wiosnę zaczą-
łem rosnąć wraz z innymi liśćmi. Widziałem, 
jak przyleciały bociany, jaskółki, skowronki, 
szpaki oraz inne ptaki. Wraz ze mną rosła tra-
wa oraz inne rośliny. Wśród roślin latały mo-
tyle, pszczoły, osy, muchy, komary oraz inne 
owady.  
    Dojrzewały owoce czereśni, w tym roku były 
bardzo słodkie. I tak minęło lato, zaczęła się 
jesień.  
   Widziałem, jak odleciały ptaki do ciepłych 
krajów. Zaczął wiać silny wiatr… I zaczęły pa-
dać deszcze.  Spadały iście z drzew i ja spa-
dłem na ziemię. 
    Po tygodniu dzieci z rodzicami zagrabiały 
liście. Najmłodsza dziewczynka znalazła mnie 
i zabrała do domu. Posmarowała mnie i przy-
kleiła do albumu z różnymi liśćmi.  
  Teraz jestem najszczęśliwszym liściem! 

 

Magda Grochowska 
 

Opracowała:Karolina Gałamaga 
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Dżentelmen - wszędzie mile jest widziany,  

Dżentelmen - nie przełazi przez parkany, 

Dżentelmen - przed robotą się nie wzdraga. 

Dżentelmen - tam, gdzie może, to pomaga, 

Dżentelmen - ustępuje miejsca babci, 

Dżentelmen - gra z siostrzyczką w koci łapci. 

Dżentelmen - pierwszy kłania się znajomym, 

Dżentelmen - nie jest psotny i łakomy. 

Dżentelmen - mówi "proszę" i "dziękuję". 

Dżentelmen - wciąż się dobrze zachowuje. 

Dżentelmen - siada czysty do obiadu, 

Dżentelmen - nie wykrada jabłek z sadu, 

Dżentelmen - nie buszuje po ogródkach...  

 

Ale znaleźć go?? 
Prędzej spotkasz KRASNOLUDKA!!  

Może nie jest za późno na poprawę?? 

ZAPAMIĘTAJ - GRZECZNOŚĆ NIC NIE KOSZTUJE!! 

Posłuchaj dobrych rad: 

 

JESTEM KULTURALNY 

I JEST MI Z TYM DOBRZE!! 

 Nie używam wulgarnych słów 

 Nie przeszkadzam podczas lekcji 

 Nie biję się, nie dokuczam innym 

 Nie niszczę mienia szkolnego i cudzej 

własności 

 Często używam słów 

"proszę", "dziękuję", 
"przepraszam" 

 Pomagam innym, zwłasz-
cza starszym osobom 

 Jestem punktualny 

 Umiem słuchać innych 

 Dbam o higienę osobistą 
Nie wyśmiewam się z innych 

I DLATEGO: 

 Zdobywam pewność siebie 

 Łatwo nawiązuję znajomości 

 Unikam kłopotliwych sytuacji 

 Odnoszę sukcesy 

 Jestem lubiany  
 

Jak więc już wiesz, dobre maniery są dla 

Ciebie tym, 

czym lakier dla karoserii samochodu - 

one dodadzą Ci blasku! 

BĄDŹ UPRZEJMY A ŚWIAT BĘDZIE 

PIĘKNIEJSZY!! 

To się opłaci!  

Dłubać w uchu, zębach, nosie, 

Gdy się właśnie z kimś rozmawia. 

Oto trafna jest nauka 

(Zapamiętać nie zaszkodzi): 

Zawsze trzeba w drzwi zapukać, 

Gdy się do pokoju wchodzi.  

Jeśli są rodzice w domu,  

Nie rwij się do telefonu, 

Gdy zadzwoni - razem z bratem 

Czekaj na mamę lub tatę. 

Pamiętaj, że zawsze w cenie,  

Gdy o przyjaźń czyjąś dbasz, 

Jest uprzejme pozdrowienie: 

Cześć, dzień dobry, jak się masz! 

 
Kiedy wychodzisz z domu swego 

Mów "do widzenia", miły kolego. 

Nie spadnie również korona ci z głowy, 

Jeśli wchodząc, powiesz "dzień dobry!"  

O kulturę bardzo proszę:  

Brzydkie to wrażenie sprawia, 

ń Kulturalny uczeń - gatunek zagrożony 

wyginięciem???  
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Powiem ci, bo może nie wiesz, 

Jeżeli to ktoś do ciebie, 

To rozmawiaj krótko raczej. 

I cichutko - nie inaczej.  

Gdy przez telefon rozmawiasz,  

Wpierw uprzejmie się przywitaj, 

Potem zaś grzecznie zapytaj, 

Czy nikomu nie przeszkadzasz? 

 
Kiedy dzwoni jakiś pan 

I zostawić chce wiadomość, 

Szybko chwyć za pióro sam 

I zanotuj słowo w słowo.  

Przyszli krewni w odwiedziny?  

Nie pokazuj kwaśnej miny, 

Lecz przywitaj miłych gości, 

Dając dowód uprzejmości. 

 
Dużo prezentów, widzę dostałeś: 

Paczki, kartony, wstążeczki wszędzie. 

Czy podziękować nie zapomniałeś? 

Zrób to, bo wszystkim będzie niemiło  

 

Punktualność jest na czasie,  

Więc o ósmej bądź już w klasie. 

 
Brak szacunku okazuje, 

Kto godziny nie pilnuje. 

Na manierach dobrych zna się, 

Ten, kto w klasie jest o czasie  

Kiedy już jesteś przed swoją szkołą,  

Pozdrawiaj wszystkich z miną wesołą! 

 
Kiedy prowadzisz w grupie rozmowę, 

To nie wyskakuj z niewczesnym słowem, 

Czekaj, aż twoja kolej wypadnie 

I nie przerywaj, bo to nieładnie  

"To jest uczeń bardzo słaby,  

Krucho idą jego sprawy..." 

O, nieładnie, drogie panie! 

Cóż to za obgadywanie? 

 
Nie wolno uczniów innych obrażać. 

Czy nie mam racji? - Powiedzcie sami. 

Po co niezdrowe konflikty stwarzać 

i potem w klasie świecić oczami?  

 

Nigdy nie donoś na swych kolegów,  

Jeśli sympatię chcesz ich zachować, 

W przeciwnym razie, mój mały szpiegu, 

Nikt cię nie będzie w szkole szanować 

 

Czy chcesz w szkole mieć szacu-
nek?  

Na to jeden jest warunek: 

Nie zachowuj się jak błazen 

Z koczkodanem wzięty razem  

 

 

Ten, kto umie się zachować,  

Na sympatię zasługuje. 

Dobrze więc pamiętaj 
słowa: 

Przepraszam, pro-

szę, dziękuję . 

 

Opracowanie SU 
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  Czwartki lekkoatletyczne klasy V 
 

      Uczniowie klasy V w składzie: Magdalena Sobczuk, Aleksandra Steciuk, Karolina Ga-

łamaga, Gabriela Głowacka, Izabela Treska, Błażej Turski i Alan Puchteluk reprezentowa-

li naszą szkołę na "czwartkach lekkoatletycznych" w dniu 25.09.2008r. w Białej Podlaskiej 

na stadionie (Z.W.W.F ) Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego. 

 
       Gdy zajechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy rozgrzewających się zawodników. Od razu pomyśleliśmy, 

że będzie ciężko. Ale po zapoznaniu się z tym miejscem, przestało być strasznie, wręcz przeciwnie, super 

bawiliśmy sie na tych zawodach. Biegaliśmy i skakaliśmy w dal. Poznaliśmy także wielu nowych ludzi, 

którzy byli bardzo dobrzy w swoich dziedzinach sportowych. Byli bardzo mili sędziowie i uczestnicy za-

wodów. Wszyscy kibicowaliśmy swoim. Nieraz było ciężko, ale myślę że więcej było miłych chwil. Te 

zawody warto zapamiętać, chociaż może niektórym poszło gorzej, a innym lepiej, to wszyscy wracali zado-

woleni, że dali z siebie wszystko. Za swój wynik Błażej Turski zajął pierwsze miejsce. Serdecznie gratulu-

jemy!!! Gratulujemy też innym uczestnikom zawodów. 
 

            Redagowała: Ola Steciuk 

 
Oto skład naszej szkolnej drużyny: 
 
- Bartłomiej Masiak kl. V 
- Błażej Turski kl. V 
- Dawid Dmitrowicz kl. V 
- Adrian Walczuk kl. VI 
- Jakub Demeszko kl. VI 
- Krystian Czerwiński kl. IV 
- Kamil Treska kl. IV 
Michał Melaniuk kl. III 
 
 

 
 

Redagowała: p. M.Kiryluk 
Opracowała: Ola Steciuk 

 

    30.09.2008r. w Sławacinku Starym odbyło się 
pierwsze spotkanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej 
(G.L.P.N ) 
    W tym roku szkolnym w G.L.P.N biorą udział 
następujące szkoły: Sławacinek, Sitnik, Dokudów, 
Woskrzenice, Cicibór, Grabanów, Hrud, Ortel         
i Swory. 
       Rozegraliśmy już pierwsze mecze z których 
jeden wygraliśmy, drugi przegraliśmy. Dalsze 
spotkania odbędą sie na wiosnę. 

Piłka nożna  

Sport to zdrowie!!!!!!!  
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Tenis Stołowy         

09.10.2008r. w naszej szkole na hali sportowej 

rozpoczęliśmy eliminacje w Indywidualnym Tur-

nieju Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców. 

Nasi reprezentanci to: 

Jakub Demeszko i Adrian Walczuk - chłopcy 
z kl. V - VI 
Paulina Ignaciuk i Kinga Miszczuk - dziew-
czyny z kl. V - VI 
Kamil Treska i Jakub Olesiejuk - chłopcy z kl. 
IV i młodsi 
Martyna Krasucka i Kasia Sęczyk - dziewczy-

ny z kl. IV         
i młodsi 
     O p r ó c z 
nas grali rów-
nież zawodni-
cy z Sitnika, 
Sła wac inka      
i Styrzyńca. 
Najlepsi dwaj 
z a w o d n i c y      
z każdej kate-
gorii awanso-
wali do finału 

gminy, który rozegraliśmy również w naszej 
hali 15.10.2008r.  
 Z naszej szkoły awansowali : 
- Jakub Demeszko,  
- Paulina Ignaciuk  
 - Kasia Sęczyk.  
   Ostatecznie I miejsce w swojej kategorii 
zajął Kuba Demeszko, Paulina Ignaciuk III 
miejsce, a Kasia Sęczyk IV miejsce.  
      Z tej trójki Kuba reprezentował nasza 
szkołę    i gminę na zawodach międzygmin-
nych 17.10.2008r. w Rokitnie, gdzie oczywi-
ście też był najlepszy. Dalej 21.10.2008r.      
w Rossoszu w finale powiatu zajął III miej-
sce i nadal awansował do finału rejonu, któ-
ry odbył się 28.10.2008r. w Barkach. Tam 

zabrakło bardzo niewiele, ponieważ Kuba 
był pomiędzy miejscem V a VI, natomiast 
czterech najlepszych zakwalifikowało się do 
etapu wojewódzkiego. 
  Kuba zasługuje na gorące gratulacje, po-
nieważ dużo pracy i czasu należy poświęcić, 
aby osiągnąć taki sukces. Gratulujemy rów-
nież innym naszym zawodnikom. 
 

      
  Redagowała: p. Monika Kiryluk 

Opracowała Ola Steciuk 
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Rozgrywki w hali sportowej w Sworach 

Kuba odbiera zasłużony puchar oraz dyplom 

Paulina odbiera nagrodę za III miejsce 



 

HUMOR 

Jasio wraca za szkoły. Już od progu woła: 

-Dzisiaj na matematyce tylko ja odpowie-

działem pani na pytanie? 

-A o co pytała? 

-Kto nie odrobił lekcji?  

ZGADYWANKI 

Kolorowe, pachnące, 

w ogrodzie i na łące, 

chętnie je zbieramy 

na bukiet dla mamy 

 

Szczęści przynosi, 

gdy ma listki cztery 

jaka to roślina? 

To jest... 

 

Wiosną na drzewie 

rozwija się z pąka, 

jesienią złoty 

po świecie się błąka 

 

Spadłem nagle z drzewa, 

leżę na trawniku 

w brązowej koszulce, 

w zielonym płaszczyku  

Czarne mamy buzie, 

czarne nawet brody, 

kiedy na deserek 

zjadamy...  
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło, które tworzą litery z oznaczo-

nych pól. 

Na trening  

Trener musi zebrać wszystkich za-

wodników. Pomóż mu i narysuj dro-

gę przez labirynt. Potem policz ze-

branych graczy. 

HUMOR 

Babcia mówi do wnuczka 

-Jak będziesz grzeczny, to pójdziesz do 

nieba, a jak będziesz dokuczał-pójdziesz 

do piekła. 

-Babciu, a co mam zrobić, żeby pójść do 

kina? 
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      Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagują:   

p. Joanna Grochowska, p. Justyna Firsiuk, 

oraz koło dziennikarskie;   Kinga Miszczuk, Ka-

rolina Mirońska, Paulina Ignaciuk, Katarzyna Ba-

głaj, Karolina Gierełło, Patrycja Kaliszewska, Pauli-

na Karwowska, Natalia Melaniuk, Karolina Wasz-

czuk, Karolina Gałamaga, Aleksandra Steciuk, 

Magdalena Sobczuk, Natalia Piotrowicz, Magdale-

na Kalinowska. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia 

Państwa Polskiego w Sworach, ul. Szkolna 34, 

21-500 Biała Podlaska      .                               

www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (o83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Violetta Więckowska 

Tysiąclatka 

Wiadomość— Jaką wiadomość otrzymali piłkarze? 

Wpisz właściwe litery pod obrazkami, a wszystko stanie się 

jasne. 

Przed  meczem—Rozwiąż działania na koszulkach kibi-

ców, a potem  ułóż wyniki od najniższego  do najwyższego 

i odczytaj, jakie drużyny zagrają w meczu. 

Czy wiesz, że… 

- Piłkarski mundial jest rozgrywany co cztery 

lata. 

-Do tej pory dziesięć razy grano w Europie, 

cztery razy w Ameryce Południowej, trzy razy w 

Ameryce Północnej, raz w Azji. 

- W 2010 roku najlepsze drużyny gościć będzie 

po raz pierwszy Afryka — mundial odbędzie się 

w Republice Południowej Afryki. Tylko siedem 

krajów zdobyło mistrzostwa świata w piłce noż-

nej. Najwięcej razy Brazylia (5), Włochy (4), 

Niemcy (3), Argentyna (2), Urugwaj (2), Anglia 

(1), Francja (1). W meczach finałowych wystę-

powały też, ale nie zdołały wywalczyć mistrzo-

stwa, reprezentacje Holandii (2 razy), dawniej 

Czechosłowacji (2), Węgier (2) i Szwecji (1). 

-Polacy wystąpili na mistrzostwach świata sie-

dem razy. Ich największe sukcesy to zdobycie 

trzeciego miejsca na mundialach w 1974 i 1982 

roku. 

- Pierwszy raz Polska wystąpiła na mistrzo-

stwach w 1938 roku we Francji, gdzie zagrała 

tylko jeden mecz z Brazylią. Niestety Polacy 

przegrali po dogrywce 5 : 6.  


