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06. 01. 09r.- Kolędnicy misyjni w szkole. 

11. 01. 09r.- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

15. 01. 09r.- I Etap konkursu ortograficznego w klasie III i klasie IV organizowanego przez panią 

Agatę Zbaracką. 

15. 01. 09r.- Rada pedagogiczna- szkoleniowa SUSOK prowadzona przez panią Renatę Tarasiuk      

i panią Justynę Firsiuk. 

16.01.09r.—Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w Rokitnie— Finał Międzygminny. 

20. 01. 09r.- Koncert zespołu Orkiestra Dni Naszych pod tytułem ,,Eko-Kubuś”. 

20.01.09r.—Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w Rossoszu— Finał Powiatu. 

21. 01. 09r.- Fotograf w szkole. 

21. 01. 09r.- Rada pedagogiczna- klasyfikacyjna. 

21. 01. 09r.- Zebranie z rodzicami- podsumowanie I półrocza. 

21.01.09r.—Dzień Babci. 

22.01.09r.—Dzień Dziadka. 

23. 01. 09r.- Wycieczka do Białej Podlaskiej klasy 06 i klasy IV na spektakl teatralny pod tytu-

łem ,,Pinokio”. 

27. 01. 09r.- Podsumowanie konkursu fotograficznego ,,Jesień też może być piękna” organizowa-

nego przez komendanta OSP w Sworach. 

27.01.09r.—I etap konkursu pożarniczego. 

28.01.09r.—Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego w Wojcieszkowie k/Łukowa — Finał Rejonowy. 

30. 01. 09.r.- Rada pedagogiczna- szkoleniowa SUSOK prowadzona przez moderatora panią Ber-

nadetę Czerkawską z Warszawy. 

30.01.09r.– Mini-koszykówka dziewcząt  z rocznika 1996 i młodsi. Finał gminy  odbył się w Cici-

borze.  

31. 01. 09r.- Pani Dyrektor Violetta Więckowska reprezentowała szkołę na Balu gimnazjalnym. 

02.02.—15.02.09r.—Ferie zimowe. 

02. 02. 09r.- Zabawa karnawałowa w klasach 06 – III. 

03. 02. 09r.- Zabawa karnawałowa w klasach IV- VI. 

14. 02. 09r.- Wycieczka do Warszawy w ramach projektu ,,Parafia Marzeń” organizowana przez 

Ks. Stanisława Chodźko.       

14.02.09r.—Walentynki.                                                                          Redagowała; P. Justyna Firtsiuk 
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KLASA 0 6 

Wychowawczyni klasy: 
p.mgr Barbara Filipiuk 

 

1.Emilia Werbińska 

2.Mikołaj Gawda 

3.Wiktoria Sobczuk 

4.Hubert Struk 

5.Klaudia Giereło 

6.Maciej Czemierowski 

7.Aleksandra Dmitrowicz 

8.Weronika Melaniuk 

9.Kacper Weresa 

10.Dominik Stefański 

11.Jakub Grochowski 

 

 

 

KLASA I 

Wychowawczyni klasy: 
p.mgr Barbara Konkol 

 

1.Mikołaj Dylik 

2.Natalia Gromadzka 

3.Piotr Gromadzki 

4.Agata Janowska 

5.Monika Jaszczuk 

6.Eryka Kalich 

7.Aleksandra Kasjaniuk 

8.Weronika Konkol 

9.Zuzanna Łochina 

10.Patrycja Małachwiejczuk 

11.Marcelina Miszczuk 

12.Maria Sobkiewicz 

13.Natalia Treska 

14.Jakub Urbaniuk 

15.Natalia Wawryniuk 

KLASA II 

Wychowawczyni klasy: 
p.mgr Justyna Firsiuk 

 

1.Patryk Gałamaga 

2.Martyna Grochowska 

3.Jakub Janowski 

4.Izabela Kalinowska 

5.Beata Narkiewicz 

6.Natalia Olesiejuk 

7.Bartłomiej Przybyłowski 

8.Józef Sawczuk 

9.Szymon Semeryło 

10.Remigiusz Sergiej 

11.Robert Sęczyk 

12.Dominik Smarzewski 

13.Dominika Sobczuk 

 
 

 

Co to jest szczęście? 
Innych uczynić szczęśliwy-

mi. 
Co to jest radość? 

Innym sprawiać radość. 

 

KLASA III 

Wychowawczyni klasy: 
p.mgr Joanna Grochowska 
 

1.Kinga Chalimoniuk 

2.Mateusz Karwowski 

3.Kacper Kasjaniuk 

4.Adrianna Makarewicz 

5.Szczepan Skrzypczak 

6.Paweł Stańczuk 

 
 
 
Tomek po obejrzeniu filmu 
„Matrix”; 
- Eeee tam, lepsze efekty 
specjalne to ja mam w domu 
po wywiadówce. 

- Jasiu, jak się czujesz w szko-
le? 
- Jak w komisariacie, ciągle 
mnie pytają, a ja niczego nie 
wiem. 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DYDAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZYCH 

ZA I OKRES 

W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 
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Na początek przedstawiamy Wam listę uczniów wyróżniających się w klasach młod-
szych. Przypominamy, że w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa. 

 

Złota myśl 



KLASA IV 

Wychowawczyni klasy: 
p.Małgorzata Romaniuk 

 

Średnia ocena klasy: 
4,31 

 

Uczniowie wyróżniający 
się w klasie (średnia oce-
na 4,75 i wyżej); 

 

1.Ewelina Kasjaniuk śr 5,0 

2.Aleksandra Potocka śr. 5,0 

3.Justyna Treska śr. 5,0 

4.Aleksandra Jaskólska śr. 4,9 

5.Piotr Sawczuk śr. 4,9 

6.Kamil Treska śr. 4,9 

7.Katarzyna Sęczyk śr. 4,81 

KLASA V 

Wychowawczyni klasy:  
p. mgr Iwona Gałamaga 

 

Średnia ocena klasy: 
3,97 

 

Uczniowie wyróżniający 
się w klasie  (średnia oce-
na 4,75 i wyżej) 

 

1.Aleksandra Steciuk śr. 5,3 

2.Izabela Treska śr. 5,1 

3.Paulina Karwowska śr. 5,0 

4.Marta Przybyłowska śr. 5,0 

5.Natalia Melaniuk śr. 4,8 

6.Marcin Miroński śr. 4,8 

 

KLASA VI 

Wychowawczyni klasy:    
p. mgr Agata Zbaracka 

 

Średnia ocena klasy:  
3, 42 

 

Uczniowie wyróżniający 
się w klasie  (średnia oce-
na 4,75 i wyżej) 

 

1.Paulina Ignaciuk śr. 5,14 

2.Kinga Miszczuk śr. 5,14 

3.Patrycja Kaliszewska śr. 4,85 

 

 

 

 
„Dzieci potrzebują miłości 
tak, jak kwiaty łakną wody. 

Miłością nie można 
przekarmić” 

 

Redagowała: p. Justyna Firsiuk 

FREKWENCJA W SZKOLE 

Średnia frekwencja poszczególnych klas: 

Klasa 06- 94% 

Klasa I- 95,7% 

Klasa II- 96,1% 

Klasa III- 94,2% 

Klasa IV- 93,9% 

Klasa V- 94% 

Klasa VI- 90,62% 

Frekwencja szkoły: 94,1% 
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UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KLASACH IV - VI 

 

 Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!!!  

ŚREDNIA OCENA SZKOŁY:    3,9 

 

Złota myśl 



PODSUMOWANIE SKO 

ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO          
2008/2009   do 30.01.2009 

W PIERWSZYM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2008/2009 ZAOSZCZĘDZONO OGÓŁEM 
17059,65ZŁ. 

W NASZEJ SZKOLE MAMY 106 UCZNIÓW,  

KTÓRZY SĄ CZŁONKAMI SKO, CO DAJE ŚREDNIĄ KWOTĘ NA JEDNEGO 
CZŁONKA 160,94ZŁ.         

          Redagowała: p.  Renata Tarasiuk 
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KLASA 

LICZBA 

UCZNIÓW 

W KLASIE 

  

ŚREDNIA NA UCZNIA 

  

SUMA  

OSZCZEĘDNOŚCI 

LICZBA 

CZŁONKÓW SKO 

W KLASIE 

  

ŚREDNIA NA 

CZŁONKA SKO 

0 23 119,13 zł 2740,00 zł  18 152,22 zł 

1 30 91,93 zł 2757,80 zł 20 137,89 zł 

2 27 193,59 zł 5226,80 zł 20 261,34 zł 

 3 25 106,48 zł 2662,10 zł 18 147,89 zł 

 4 25 49,88 zł 1246,95 zł 15 83,13 zł 

 5 26 34,69 zł 902,00 zł 9 100,22 zł 

 6 23 66,26 zł  1524,00zł 6 254,00 zł 

Historia 

      Pierwsze szkolne kasy oszczędności powstały w XIX 

wieku w Belgii, następne w Anglii, Francji, Niemczech        

i Austrii. Na ziemiach polskich sama idea oszczędzania 

przez dzieci była poruszana już przez Komisję Edukacji 

Narodowej, która w 1773 roku zalecała "ćwiczyć dzieci      

w oszczędności". Od początków XX wieku były podejmo-

wane próby utworzenia szkolnych kas, ponieważ ziemie 

polskie znajdowały się wówczas pod zaborami, powstałe 

szkolne kasy miały charakter lokalny. Sytuacja zmieniła 

się dopiero w 1925 r., kiedy to Minister Wyznań Religij-

nych i Oświecenia Publicznego, Stanisław Grabski, wydał 

okólnik głoszący, że młodzieży szkolnej należy wpajać 

umiejętność i zasady oszczędzania pieniędzy.  

Celowi temu służyć miało m.in. utworzenie Szkolnych 

Kas Oszczędności. Pierwsze z nich rozpoczęły działalność 

w 1927 r., a w 1935 r. zostały objęte zarządem wtedy jesz-

cze Pocztowej Kasy Oszczędności. Patronat nad Szkolny-

mi Kasami Oszczędności trwa do dziś i jest statutowym 

obowiązkiem naszego Banku. 

Stan aktualny 

     Aktualnie działa w Polsce ok. 2 500 Szkolnych Kas 

Oszczędności, w tym ok. 2300 w szkołach podstawowych, 

ok. 185 w gimnazjach i ok. 15 w szkołach średnich. Zrze-

s z a j ą  o n e  p o n a d  2 5 0  t y s .  c z ł o n k ó w .  

Głównym celem prowadzenia Szkolnych Kas Oszczędno-

ści jest edukacja ekonomiczna. Taką rolę ma spełniać 

organizowany dla szkół od ponad 40 lat konkurs "Dziś 

oszczędzam w SKO - jutro w PKO". 

Opracowała: J.G. 

Dziś oszczędzam w SKO - 

jutro w PKO 



 

 

 

BRAWO KLASA 0 !    WSPANIAŁY WYNIK !!!! 
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X Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 

 Liczba 
wypoży-
czonych 
książek   

 

858 

 

363 

 

170 

 

132 

 

98 

 

123 

 

108 

Średnia 
liczba 

przypada-
jąca na 
jednego 

ucznia 

 

  

 

37,3 

  

 

11,71 

  

 

6,1 

  

 

5,3 

  

 

3,9 

  

 

4,6 

  

 

4,7 

  

  

Najlepiej 
wypoży-
czający   

w klasie 

  

Emilia Wer-
bińska—     
111 książek 

Klaudia Szyc 
-109 książek 

Klaudia Gie-
reło 

- 56 książek 

Weronika 
Wasilewska 
- 53 książki 

Maciej Cze-
mierow-ski -                
52 książki 

Natalia 
Wawry-
niuk          
41 książek 

Patrycja 
Piotrowicz 
-32 książki 

Damian 
Kaliszew-
ski -               
32 książki 

  

Izabela Kali-
nowska -    
25 książek 

Natalia Ole-
siejuk -          
16 książek 

Martyna 
Grochowska 
-  14 książek 

Andżelika 
Grochowska 
-  14 książek 

  

Paulina 
Melaniuk -  
30 książek 

Kamila 
Mirońska - 
19 książek 

Mateusz 
Karwow-
ski—           
13 książek 

  

Natalia Pio-
trowicz -14 
książek 

Aleksandra 
Potocka -            
10 książek 

  

Natalia Pio-
trowicz—     
18 książek 

Aleksandra 
Steciuk -             
15 książek 

Paulina Kar-
wowska -     
12 książek 

Szymon Gie-
reło -           
10 książek 

  

Kinga 
Miszczuk - 
21 książek 

Izabela 
Domańska 
11 książek 

  

GODZINY OTWARCIA              
BIBLIOTEKI: 

Rok szkolny 2008/2009 
Od 16.02.2009 

PONIEDZIAŁEK   1040  -1140  (4 godzina lekcyjna) 

WTOREK               745-1045   (1, 2, 3 godzina lekcyjna) 

ŚRODA                 1050 – 1250  (4, 5 godzina lekcyjna) 

CZWARTEK           745 - 945    (1, 2 godzina lekcyjna) 

PIĄTEK                 940 - 1040   (3 godzina lekcyjna) 

                      1140 - 1240   (5 godzina lekcyjna) 

Redagowała: p. Renata Tarasiuk 

Moja rodzinka 

Moja rodzinka to Mama z tatą 

I gromadka nas dookoła. 

Moja rodzina to: Bartek, Arek  i Piotruś, 

Julcia, Zuzia i Misia 

I oczywiście Ja Weronisia. 

Jest jeszcze dziadek z babcią 

I kotek z pieskiem 

I mały domek 

I zwierzątek  

I zawsze hałas 

I gwar dookoła 

To moja RODZINKA WESOŁA! 

 Weronika Łochina kl. III 



W styczniu w klasach III – 

IV został przeprowadzony I etap konkursu ortograficz-

nego ,, Z ortografią za pan brat". Organizatorem kon-

kursu jest p. Agata Zbaracka. Uczniowie wykazali się 

znajomością wielu zasad ortograficznych. Uzupełniali 

test z lukami, uzupełniali wyrazy brakującymi literami, 

dobierali zasady pisowni do wybranych wyrazów oraz 

wykreślali odpowiednie sylaby w celu wyodrębnienia 

właściwego hasła. 

Uczniowie, którzy zakwalifikowali się  

do drugiego etapu: 

1.Justyna Treska - 38,5pkt. 

2.Aleksandra Potocka - 38pkt. 

3.Ewelina Kasjaniuk - 36pkt. 

4.Michał Skrzypczak - 35,5pkt. 

5. Mateusz Gryta - 35pkt. 

6.Katarzyna Sęczyk - 34pkt. 

7.Kamil Treska - 33,5pkt 

8.Martyna Krasucka  - 32pkt. 

9.Natalia Piotrowicz - 32pkt. 

10.Szczepan Skrzypczak – 31,5pkt. 

11.Weronika  Łochina – 31pkt. 

12. Kacper Mikołajczuk – 30,5pkt. 

13.Emilia Sobczuk – 30 pkt. 

14. Kacper Kasjaniuk -30pkt. 

15. Adriana Makarewicz – 30pkt. 

16.Aleksandra Jaskólska -29,5pkt. 

17.Arkadiusz Głowacki – 29pkt. 

18.Sandra Chalimoniuk – 28,5 pkt. 

19. Michał Melaniuk – 28pkt. 

20.Piotr Sawczuk – 28pkt. 

 

Wszystkim uczniom życzymy 

powodzenia w drugim etapie. 

 

Redagowała: p. Agata Zbaracka 

,, Z ortografią za pan brat" 

Od drugiego półrocza Samorząd Uczniowski wprowadza akcję „Kulturalny Uczeń”. 

 

REGULAMIN PRZYZNANIA ODZNAKI 

 „KULTURALNEGO UCZNIA” 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SWORACH 

I. Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu wyboru ucznia do odznaki „Kulturalny uczeń”. 

1.Indywidualne traktowanie każdego ucznia. 

2..Zgodność wymagań stawianych uczniowi z planem wychowawczym szkoły. 

3. Wszechstronne konsultowanie przez wychowawcę oceny zachowania ucznia ze wszystkimi nauczycielami. 

II. Termin przyznawania odznaki. 

1.Odznakę kulturalny uczeń przyznaję się na apelu grupy wiekowej „06”- I,II,III oraz IV,V,VI co 2 tygodnie. 

2.Odznaka „Kulturalny uczeń” jest odznaką przechodnią (uczeń, który otrzymał odznakę ma obowiązek nosić ją    

w widocznym miejscu do następnego apelu, podczas którego ponownie wyróżnia się uczniów. 

III. Tytuł „Kulturalnego ucznia” otrzymuje uczeń, który spełnia następujące kryteria: 

1.Jego postawa nie budzi zastrzeżeń. 

2. Jest kulturalny, zdyscyplinowany i koleżeński. 

3. Z szacunkiem odnosi się do rówieśników i osób dorosłych w szkole i poza nią. 

4. Szanuje mienie szkoły i otoczenia. 

 5. Prezentuje wysoką kulturę słowa i kulturę osobistą. 

6. Nie oszukuje i nie krzywdzi innych. 

7. Bezinteresownie i widocznie służy pomocą koleżeńską. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02. 2009r. 
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Opracowała: p. Barbara Konkol 



 

 

 

  

    Jak co roku w grudniu, Samorząd Uczniowski pod opieką p. Barbary Konkol i p. Joanny Grochowskiej, 

zorganizował zbiórkę zabawek i książek dla małych pacjentów ze szpitala w Białej Podlaskiej. Uczniowie      

w tym roku bardzo zaangażowali się w akcję. Przez kila dni przynosili zabawki, które zbierali Mikołaje. Ze-

brane prezenty ( trzy worki)  przed świętami Bożego Narodzenia zostały przekazane przez Samorząd 

Uczniowski na Oddział Dziecięcy.  

 - Maskotki i książki zebrane przez uczniów bardzo się nam przydadzą - mówiła pani pielęgniarka. - Będą 

miłym prezentem, które rozdamy dzieciom , a także dostarczą wiele radości podczas zabaw na świetlicy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy mogli i "otworzyli" swe serca na potrzeby innych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Uroczystość Objawienia Pańskiego jest przypo-
mnieniem, że Jezus przyszedł do wszystkich ludzi, aby im się 
objawić i ich zbawić. Jest to także Misyjny Dzień Dzieci. Ten 
dzież i cały okres Bożego Narodzenia jest szczególną okazją 
włączenia się wszystkich wiernych, a zwłaszcza młodych –    
w duchową i materialną pomoc misyjnemu dziełu Kościoła. 

     W tym roku polskie dzieci swoimi ofiarami materialnymi  
i modlitwą pomagają dzieciom w Papui Nowej Gwinei.  

Nasze Szkolne Koło Caritas również postanowiło włączyć się 
w tę pomoc. Cztery dziewczęta przebrały się  w przedstawi-
cieli różnych krajów: Gierełło Karolina – Japonka, Kaliszew-
ska Patrycja – Indianka, Ignaciuk Paulina – Murzynka, Bagłaj Kasia – Cyganka. Dzień wcześniej ogłosiły w 
klasach, że 6 stycznia przybędą do naszej szkoły Misyjni Kolędnicy i będą zbierali pieniądze na lekar-
stwa, żywność i inne potrzebne środki do życia i rozwoju dzieci w misyjnych krajach.  

     Z gitarą, gwiazdą i kolędą na ustach chodzili kolędnicy od klasy do klasy, zwiastując narodziny Dzieciąt-
ka Jezus i składając życzenia. Uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły nie żałowali symbolicznej 
złotówki. Dzięki ich hojności kolędnicy z Koła Caritas zebrali 191,10 zł . Pieniądze zostały wysłane na kon-
to Papieskich Dzieł Misyjnych. (O Papui Nowej Gwinei na s. 11).       Redagowała: Patrycja Kaliszewska 
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Udana zbiórka zabawek 

 

Uczniowie z klasy III i IV podczas zbiórki maskotek. Zabawki zbierali Mikołaje z klasy pierwszej. 

KOLĘDNICY MISYJNI 

Dziewczęta podczas kolędowania. 



 

 

 

 

 

  
 
        Dnia 8.01.2009R . - 9.01.2009R. w nasze szkole odbyła się zbiórka, do puszek na cel charyta-
tywny " Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy". 

   W tym przedsięwzięciu uzbieraliśmy wraz z parafią 522 zł i 10 gr. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zbierała na wczesne 
wykrywanie nowotworów u dzieci. Fundacja ze środków uzyskanych w 
zbiórce publicznej XVII Finału zakupi sprzęt i aparaturę medyczną dla 
szpitali oraz będzie finansować cztery programy medyczne i program 
edukacyjny. 
 
* Program powszechny przesiewowych badań słuchu u noworodków. 
* Program leczenia dzieci pompami insulinowymi. 
* Program Infant flow - metoda inwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków. 
* Program zapobiegania retinopatii wcześniaków. 
* Program Ratujemy i uczymy ratować. 

 Więcej informacji o działaniach fundacji dowiecie się na stronie internetowej 
www.wosp.org.pl 

Redagowała: Katarzyna Bagłaj kl. VI 
 
 
 
 

       W styczniu w szkole podsumowano konkurs fotograficzny pod tytułem „Jesień też może 
być piękna”. Konkurs zorganizowała OSP w Sworach i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z na-
szej szkoły. Opiekunami konkursu zostali: Pan Waldemar Kroszka i Pani Monika Kiryluk.   Wysta-
wę zdjęć zorganizowano na górnym korytarzu. Głosy zbierał i podliczał uczeń klasy VI Michał 
Kroszka. Szkoda, że tak niewielu uczniów wzięło udział w tym kon-
kursie. 

Wyniki: 

I miejsce -  Kinga 
Miszczuk i Ola Ja-
skólska- 49 p. 

II miejsce  - Kasia         
Bagłaj- 30 p. 

III miejsce -  Michał 
Skrzypczak -26 p. 

IV miejsce -  Paulina Karwowska- 19 p. 

V  miejsce - Kacper Chodun- 7 p. 

Dziękujemy za wspaniałe nagrody, które ufundowała 
Pani Teresa Makarewicz. 

Redagowała: Kinga Miszczuk kl. VI 
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KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Kinga odbiera nagrody w imieniu swoim i Oli 

„Jeże” - zdjęcie , które zdobyło I miejsce 



 

 

 

 

            

 

W dniu 23.01.2009 r. w Zespole Szkół Zawodowych,      

w Białej Podlaskiej odbył się spektakl pt. „Pinokio”, na 

który wyjechali uczniowie klas 06 i IV pod opieką pani Barbary Filipiuk i Aga-

ty Zbarackiej. Dzieci z naszej i innych szkół podstawowych obejrzały przedstawienie z wielkim za-

interesowaniem. We wszystkie odegrane postacie wcielało się, tylko trzech aktorów. Scenografia        

i inscenizacja była wykonana na podstawie książki Carla Collodi. Malowana dekoracja była zmie-

niana w zależności od przedstawianych scen. Stroje były dopasowane do postaci. Cały spektakl 

trwał niecałą godzinę.                                                                   Redagowała: . Ewelina Kasjaniuk  kl. IV 

 

 

W styczniu (21 i 22) przypadały dwa święta ważne dla każdej ro-

dziny – Dzień Babci i Dzień Dziadka.     

   Z tej okazji dla wszystkich kochanych babć          

i dziadków, dużo zdrowia, pomyślności,  uśmiechu 

na co dzień i optymizmu 

PRZESYŁAJĄ WNUKOWIE  CZYLI UCZNIOWIE     

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SWORACH 

 

 

  

    

   Święto obchodzone 14 lutego, w dniu Świętego Walentego. W tym dniu 

zakochani i przyjaciele obdarowują się "walentynkami" są to zazwyczaj 

wierszyki na walentynki, wiersze lub wyznania miłosne, niekiedy laurki        

i prezenty. 
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

WALENTYNKI  

ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH 

Nie ten przyjaciel co             

w pogodnej chwili swą 

życzliwością życie ci umili. 

Lecz ten co w klęsce, 

samotnej godzinie sztandar 

miłości nad głową rozwinie. 

Przyjaciel to ktoś, kto 

cię zna i kocha za to, 

czym byłeś, i kim jesteś, 

i który podziela twoje 

nadzieje, co do tego, kim 

będziesz. 

Wszystkim czytającym gazetkę,           

prawdziwych przyjaciół                          

życzy  

Redakcja „Tysiąclatki 

Opracowała: J.G. 



Kraj i jego mieszkańcy 

    Papua Nowa Gwinea to państwo poło-
żone w zachodniej części Oceanu Spokoj-

nego. Kraj obejmuje część głównej wy-
spy Nowej Gwinei i ponad 2800 wysp        

i wysepek.  

      Mieszkańcy to Papuasi, ludzie niskie-

go wzrostu, mieszka ich w całym kraju 

około 5,6 mln osób. Papuasi różnią się 
nie tylko pochodzeniem, ale również ję-

zykiem i wyglądem fizycznym. Mieszka 
tam ponad 1000 grup etnicznych. 

    Językiem urzędowym jest język an-
gielski, ale posługuje się nim tylko około 

2% mieszkańców. Bardziej rozpowszech-
nione są lokalne narzecza. 

   Większość Papuasów mieszka w buszu 
w małych społecznościach klanów rodzin-

nych. Mieszkańcy wiosek stanowią wspól-
notę kilku klanów żyjących razem. 

     Rodzina papuaska jest rodziną wielo-
dzietną, ponieważ ilość dzieci w rodzinie 

stanowi o sile klanu. Jeśli dzieci utraciły 

rodziców, to przyjmują je krewni jako 
swoje dzieci. Wszystkie dzieci pozostają 

pod opieką matki aż do pójścia do szkoły. 
O losach dzieci i młodzieży decydują star-

si i rada klanu, nawet wybierają im męża 

lub żonę.  

  Istnieje duża śmiertelność dzieci spo-

wodowana chorobami i niedożywieniem. 
Wiele dzieci umiera przed 5 rokiem ży-

cia. Najgroźniejsza jest malaria, prze-
ziębienie i AIDS. Spotyka się wiele że-

brzących dzieci na ulicach. Nie ma obo-
wiązku uczęszczania do szkoły, dlatego 

uczęszcza do niej tylko około 10% dzie-

ci. 

   Podstawowym pożywieniem miesz-

kańców jest sagsag – rodzaj mąki wy-
twarzanej z palmy sagowej oraz różne-

go rodzaju ziemniaki, warzywa i owoce: 
mango, ananasy i papaje. 

    Tradycyjną religią Papui Nowej Gwi-
nei jest animizm, czyli wiara w duchy 

oraz silne zakorzeniony kult przodków. 
Dzięki działalności misyjnej dotychcza-

sowe wierzenia powoli ustają. Misjona-
rze przynoszą także zdobycze europej-

skiej cywilizacji. Papuascy katolicy 
szczególną czcią otaczają Matkę Bożą. 

Żywa jest pobożność maryjna w nabo-

żeństwach majowych i modlitwa różań-
cowa. Ludzie wędrują w procesjach       

z figurkami Matki Bożej i różańcem, 
modląc się w swoich miejscowościach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Opracowała: Patrycja Kaliszewska 

Ciekawostki 
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Papua Nowa Gwinea  

Rdzenni mieszkańcy Nowej Gwinei 



      20 stycznia odbył się koncert zespołu 
„Orkiestra Dni Naszych” . W tym roku tematem 
przewodnim koncertu była ekologia.  Jak co ro-
ku nasi uczniowie świetnie się bawili przy mu-
zyce  i dialogach z Kubusiem.  Ponadto redakto-
rzy naszego pisemka przeprowadzili wywiad      
z członkami zespołu. 

Redaktorzy: Dzień dobry, jesteśmy redaktorami 
szkolnej gazetki „ Tysiąclatka”, czy możemy przepro-
wadzić wywiad z zespołem? 

Zespół: Jak najbardziej, z tego powodu będzie nam 
bardzo miło. 

R.: Jak długo zespół istnieje? 

Z.: Zespół istnieje 17 lat. 

R.: Czy Kubuś to prawdziwe imię czy pseudonim? 

Z.: Prawdziwe imię. 

R.: Skąd biorą się pomysły na występy? 

Z.: Pomysły biorą się z podróży, które bardzo lubimy 
i w trakcie których jesteśmy prawie przez cały czas. 

R.: Którą szkołę zapamiętali panowie ze swoich wy-
stępów? 

Z.: Nie możemy jednocześnie wskazać jednej, ponie-
waż jest wiele miejsc, gdzie dzieci i młodzież są wspa-
niali, chętni do współpracy i gdzie z przyjemnością 
wracamy wiele razy. 

R.: Czy na występach zdarzają się pomyłki lub wpad-
ki? 

Z.: Oczywiście, że tak. To są koncerty na żywo. Na-
wet największym gwiazdom takie wpadki się przyda-
rzają. Najważniejsze zrobić to tak, żeby widzowie te-
go nie zauważyli. 

R.: Czy zdarzyło się coś nieoczekiwanego podczas 
występu? 

Z.:  Tak, wielo-
krotnie np. wy-
łączyli prąd         
i zrobiło się 
ciemno. 

R.: Co myślicie 
o naszej szkole? 

Z.: Do waszej 
szkoły przyjeż-
dżamy od wielu 
lat, znajduje się 
ona cały czas na 
naszej trasie koncertowej,  a grać dla was to przy-
jemność, ponieważ dzieci z waszej szkoły znają nas 
na tyle, że wiedzą czego można się spodziewać. 

R.: Ile macie występów w roku? 

Z.: Koncertów dla dorosłych jest około 50, a dla 
dzieci ponad 200. 

R.: Jak długo przygotowujecie się do występu? 

Z.: Nowy koncert powstaje około 3 miesiące.          
W tym jest pisanie piosenek i próby zespołu. 

R.: Czy występujecie tylko w szkołach? 

Z.: Nie. Gramy na różnych scenach, dużych  i ma-
łych, w Polsce i za granicą. Najdalej byliśmy na 
szwedzkiej Gotlandii, jest to wyspa na Bałtyku. 

R.: Gdzie nagrywacie płyty? 

Z.: Płyty nagrywamy w różnych studiach,  w War-
szawie, Rzeszowie i w Siedlcach. 

R.: Jaki tytuł ma wasza ostatnia płyta? 

Z.: Ostatnia płyta dla dzieci nazywa się 
„Kubusiowe piosenki” a dla dorosłych „Damy ra-
dę”. 

R.: Jaki jest wasz największy sukces? 

Z.:  Pierwsze miejsce w telewizyjnym plebiscycie 
„Muzyczna Jedynka”. 

R.: Czego wam życzyć? 

Z.: Zdrowia, tego, żeby benzyna potaniała, ponie-
waż długo jeździmy i czekolady. 

 

Zespół zaprasza na swoją stronę internetową:   
www.odn.pl                                   

Wywiad przeprowadziły: Kinga Miszczuk kl. VI        
Karolina Gierełło kl. VI 
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Koncert zespołu „Orkiestra Dni Naszych” 

 

Podczas występu z Mikołajem 

Redaktorki z członkami zespołu 



     Wydawałoby się, że w XXI wieku, w do-

bie komputerów i supertechnologii wiara      
w przesądy to przeszłość. Nic bardziej błęd-
nego. Jeszcze mocniej wierzymy w złą moc. 

Szczególnie kiedy wstaniemy lewą nogą       
z łóżka, czarny kot przebiegnie nam drogę 

lub stłuczemy lustro. To wszystko jednak 
nic w porównaniu z siłą liczby 13, która wy-
jątkowo złowieszczo działa w piątek. 

     Trzynasty dzień miesiąca. Piątek. Tego 
dnia w 1307 roku aresztowano we Francji 

wszystkich templariuszy. Odtąd piątek trzy-

nastego uznawany jest za dzień pechowy.  

    W wielu krajach, w hotelach, biurach         
i apartamentowcach nie ma numeru 13,       

a w niektórych samolotach nie ma miejsca  
z takim numerem.                    .                                               

W 2009 roku piątek 13-go wypada aż trzy 
razy: w lutym, marcu i listopadzie.             
Kiedy wypada 13-ty dzień miesiąca        

w piątek?                    .     
        Tablelka poniżej przedstawia piątki 

wypadające 13 -tego dnia miesiąca w latach 
2009-2015. Jak widać w latach 2000-2008 
trzynasty piątek występował maksymalnie 

dwa razy. Począwszy od roku 2009, w nie-
których latach, piątek trzynastego wypada 

aż trzy razy (2009,2012,2015). 

 

Piątek 13-go  
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Tłusty Czwartek  
  Tłusty Czwartek jest świętem ruchomym. W 2009 

roku wypada 19 lutego.  

           Tłusty Czwartek - Ostatni czwartek przed Wielkim 

Postem (Środą Popielcową) rozpoczynający ostatni ty-

dzień karnawału. W ten dzień zwyczajowo objadamy się 

pączkami i faworkami (w niektórych rejonach Polski zwa-

nych chrustem). Jeszcze jakiś czas temu w polskich do-

mach obok słodkości przygotowywało się też tłuste kieł-

basy, kasze, słoninę, skwarki i inne potrawy jak najbar-

dziej tłuste. W regionie podkrakowskim tłusty czwartek 

znany jest także jako "Combrowy Czwartek", było to 

święto wszystkich krakowskich kramarek i służących. 

Tłusty czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału i jest 

wstępem do hucznych, obficie zakrapianych, pełnych ob-

żarstwa zabaw i bali karnawałowych.  

 

Przepis na pączki 

Składniki na około 25 pączków: 

50 dag mąki (3 szklanki), 6 dag drożdży, 6 dag cukru (4 

łyżki), 4 żółtka, 1/2 kostki masła, 200ml mleka (szklanka), 

1/2 szklanki cukru pudru, sól, tłuszcz do smażenia 

(smalec, margaryna), powidła śliwkowe lub dżem z róży 

lub inny, ew. łyżka spirytusu. 

Przygotowanie: 

Drożdże rozpuścić w połowie szklanki ciepłego mleka, 

dodać łyżkę cukru, łyżkę mąki rozmieszać i odstawić na 

kwadrans w ciepłe miejsce. Gdy drożdże będą rosnąć roz-

topić masło a żółtka utrzeć z cukrem. Następnie zmieszać 

rozczyn drożdży z żółtkami i masłem, dodać resztę mąki   

i mleka (można dodać także łyżkę spirytusu). Ciasto wy-

robić i odstawić w ciepłe miejsce na ok. pół godziny. Gdy 

ciasto podwoi swą objętość rozwałkować je na stolnicy 

oprószonej mąką na grubość ok. 2cm. Szklanką wykrawać 

kółka na jedno z nich położyć dżem, konfiturę lub powi-

dła drugim przykryć i formować w ręku kulki. Uformowa-

ne ciasto kładziemy na stolnicy oprószonej mąką i zosta-

wiamy do wyrośnięcia. Następnie w dużym naczyniu sil-

nie rozgrzewamy dużo tłuszczu ( tak żeby ciasto w nim 

pływało ) i smażymy w nim pączki po 2-3 minuty z każdej 

strony. Po usmażeniu pączki delikatnie wyjmujemy i od-

kładamy na bibułę aby odciekł z nich tłuszcz. Posypujemy 

cukrem pudrem i ... pączki gotowe. Smacznego.  

Opracowała: J.G. 

Rok Razy Miesiące 

2009 3 luty, marzec, 

listopad 

2010 1 sierpień 

2011 1 maj 

2012 3 styczeń, kwie-

cień, listopad 

2013 2 wrzesień, gru-

dzień 

2014 1 czerwiec 

2015 3 luty, marzec, 

listopad 



 

 

 

 

 

       Dnia 2 lutego 2009 roku o godzinie 
9:00 rozpoczął się w naszej szkole  Bal kar-
nawałowy,   w którym brały udział kla-
sy ,,06-III. Dzieci były przebrane za posta-
ci z bajek i baśni oraz innych wymyślonych 
przez siebie bohaterów. Stroje były różno-
rodne i kolorowe. Dominowały wróżki,  
księżniczki, rośliny i zwierzęta. Bal prze-
b i e g a ł  n a s t ę p u j ą c o : 
    Najpierw odbyło się oficjalne rozpoczę-
cie balu przez Panią dyrektor Violettę 
Więckowską. Potem odbyła się dyskoteka, 
w której brali udział także rodzice.  Na-
stępnie został przeprowadzony konkurs na 
najciekaw-
szy ko-
stium.  

      Jury składało się z pięciu rodziców, po jednym z każdej klasy. 
Wybór był bardzo trudny, bo wszystkie stroje były super. Następ-
nie odbył się konkurs ,,Mam talent", który poprowadziła uczenni-
ca klasy 6 Monika Dylik. 

    I miejsce zajął Robert Sęczyk i Maciek Krasucki z klasy 
II,   II miejsce zajęły Weronika Konkol i Patrycja Małachwiejczuk 
z klasy I,  III miejsce zajął Kuba Janowski i Hubert Weresa  z klasy 
II. 
     Panie Wychowawczynie zorganizowały też dla poszczególnych 
klas ciekawe konkursy. 
W klasie ,,0" - I miejsce zajęły: Ada Turska i Weronika Wasi-
lewska.  w klasie  I—I miejsce egzekwo zajęły: Agata Janowska   
i Zuzia Łochina oraz Natalka Treska i Marysia Sobkie-
wicz,  w klasie II- I miejsce egzekwo zajęli: Hubert Weresa        
i Natalka Olesiejuk  oraz Szczepan Gerełło i Andżelika 
Grochowska, w klasie III- I miejsce zajęli: Natalka Gałamaga i Michał Stachura. 
Po zakończeniu wszystkich zabaw i konkursów - uczniowie udali się do swoich klas  na słodki po-
częstunek. 
      Po poczęstunku zostały wręczone wszystkie nagrody  za poszczególne konkursy. Wszyscy 

uczestnicy balu otrzymali upominki. 

Dziękujemy Pani  Teresie Makarewicz 
oraz          bbbbbb   bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb        

za sponsorowanie nagród. 

Dziękujemy Pani  Ewie Ignaciuk oraz Pani 
Anecie Tmoszuk za zakup nagród. 

Redagowała: Paulina  Karwowska kl. V 
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Wszyscy świetnie się bawili 

 Kuba i Hubert podczas występu 

Obradujące jury 



 

 

 

 

 

 

        W naszej szkole 3 lutego 2009 roku 

odbył się Bal karnawałowy dla klas star-

s z y c h .          .  

Na początku pani Iwona Gałamaga zabra-

ła głos i uroczyście nastąpiło otwarcie ba-

lu . Z magnetofonu popłynęła muzyka,      

a na parkiecie pojawiły się pierwsze od-

ważne pary i zamaskowane twarze. Można 

tam było spotkać wesołą cygankę, groźne-

go szeryfa i trzech wesołych murzynków . 

   Kiedy zabawa była w pełni, nasze szanow-

ne grono pedagogiczne wybrało z pośród  

siebie trzy panie: p.Iwonę Gałamagę, 

p.Agatę Zbaracką i p.Małgorzatę Roma-

niuk . Zabawa trwała na dobre, a nasze pa-

nie zaczęły wybierać z pośród uczestników 

najlepiej przebraną osobę. Każdy miał szan-

sę sie zaprezentować i przedstawić. Wybór 

był naprawdę trudny. Po burzliwych dysku-

sjach, laureatów było aż trzech:  z klasy 

czwartej Natalka Piotrowicz— urocza cy-

ganka, z piątej klasy wygrały trzy miłe murzynki  

- Paulina Karwowska, Natalia Piotrowicz i Iza-

bela Treska ,  zaś z klasy szóstej  

wygrał szalony rokowiec pod postacią  - Moniki 

Dylik..  Gdy emocje już opadły odbyły się zabawy 

zorganizowane przez uczniów. Po tych szaleń-

stwach uczniowie poszczególnych klas rozeszli się 

na poczęstunek zorganizowany przez rodziców.  

  Cały bal zakończył sie około godziny 12.30. Im-

preza naprawdę była udana, niech żałuje ten kto 

nie był.             Redagowała:  Natalia Piotrowicz kl. 
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Każdy chciał zaprezentować swój strój 

Wspólne zdjęcie zwycięzców 

Szalejące dziewczęta 
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Moja bombka 

 

Prace uczniów klasy V  

wykonane na zajęciach informatyki 

Natalia Melaniuk Iza Treska  Marlena Łukaszuk 

Paulina Karwowska Szymon Gierełło  Marcin Juszczuk 

Marcin Miroński Ola Steciuk,  Natalia Piotrowicz Karolina Gałamaga, Magda Sobczuk 



   D r o g a  D z i e w c z y n k o ! 
   Witaj Dziewczynko z zapałkami. Nazywam się 
Kacper Mikołajczuk. Bardzo  cieszyłbym się, 
gdybyś spędziła ze mną i moją rodziną święta 
Bożego Narodzenia. Zapraszam Cię serdecznie 
do wspólnego stołu w moim ciepłym i przytul-
nym domu. W wigilijny wieczór nikt nie może 
być sam. Usiądziesz przy naszym stole, podzie-
limy się opłatkiem i będziemy śpiewać kolędy. 
Droga Dziewczynko chciałbym, żebyś przyje-
chała do mnie i zamieszkała w moim domu. Już 
nigdy nie będziesz głodna i  zmarznięta. Oddam 
Ci swoje buty i łóżko. Bardzo serdecznie Cię po-
zdrawiam i zapraszam do siebie. 
                                       Twój przyjaciel 
                                       Kacper Mikołajczuk.  

         Witaj Dziewczynko z zapałkami! 
   Mam na imię Krystian. Mieszkam na wsi. Je-
stem uczniem klasy trzeciej. Na lekcji czytali-
śmy o Tobie opowiadanie. Z okazji 
nadchodzących świąt Bożego Narodze-
nia składam Ci serdeczne życzenia. Ży-
czę Ci spełnienia marzeń, nowej rodzi-
ny i pięknego domu. Pozdrawiam.                                      
Krystian  Nożyński  

 

   D r o g a  D z i e w c z y n k o ! 
    Mam na imię Paweł. Mieszkam w 
małej miejscowości, w Cełujkach i chodzę do III 
klasy. Twoja życiowa historia, bardzo mnie po-
ruszyła.   Zrobiło mi się smutno, że w tak mroź-
ny dzień musiałaś sprzedawać zapałki. Bardzo 
chciałbym Cię poznać i zaprzyjaźnić się z Tobą. 
Zbliżają się ferie zimowe, więc będzie dużo wol-
nych dni.        Ucieszyłbym się bardzo, gdybyś 
mnie odwiedziła. U mnie w domu jest wesoło, 
bawilibyśmy się różne gry i zabawy. Proszę od-
pisz.                       Paweł Stańczuk  

 

                       Droga Dziewczynko! 
    Bardzo jest mi przykro, że musiałaś marznąć 
w wigilijny wieczór. Musiałaś zarobić na jedze-
nie. Jeśli to możliwe przyjedź do mnie na świę-
ta. Ogrzejesz się, zjesz ciepłą kolację. Na pewno 
otrzymasz miły prezent. Myślę, że będziesz za-
dowolona z pobytu w mojej rodzinie. A jeśli Ci 

się spodoba, będziesz mogła zostać na dłużej. 
           Do zobaczenia  Szczepan Skrzypczak 

                             
Droga Dziewczynko!    

     Mam na imię Ada i mieszkam w Polsce. Cho-
dzę do III klasy szkoły podstawowej. Bardzo Ci 
współczuję,  że masz takie trudne życie. 

   Wierzę jednak, że ulegnie ono zdecydowanej 
poprawie i na przyszłe święta nie będziesz mu-
siała sprzedawać zapałek, aby kupić rodzinie 
jedzenie. Ja połowę swojego kieszonkowego bę-
dę odkładała i przyślę Ci pieniądze. Mam też 
dużo ubrań i butów, którymi podzielę się z To-
bą. Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na 
Twój list. 

                   Ada Makarewicz 
 

       Kochana Dziewczynko z zapałkami! 

   W pierwszych słowach mego listu 
chcę Cię pozdrowić i prosić, żebyś  
już się  nie martwiła.  Wiem, że jest 
Ci smutno i zimno, ale to niedługo się 
zmieni. Niedługo będą święta i chcę,  
abyś je spędziła ze mną i moją rodzi-
ną. U nas będzie Ci ciepło i już nie 
będziesz  głodna. Pod choinką znaj-
dziesz dla siebie ciepłe ubranie i buty. 
Ja ofiaruję  Ci czapkę, szalik i ręka-

wiczki. Wiem, że o takim prezencie marzysz, 
abyś już nigdy marzyła. Będzie mi bardzo miło 
jak nas odwiedzisz. 

Twoja przyjaciółka 

                                   Weronika Łochina 

Droga Dziewczynko z zapałkami! 

Na wstępie mojego listu chciałbym Cię serdecz-
nie pozdrowić. Mam na imię Mateusz, mam 9 
lat i chodzę do klasy III. Gdy przeczytałem 
książkę o Tobie to wzruszyła mnie Twoja histo-
ria. W moim domu jest ciepła rodzinna atmos-
fera. Chciałbym zaprosić Cię do siebie na wigilię 
i święta.  Chętnie się z Tobą  zaprzyjaźnię. 

Do zobaczenia.     

  Mateusz Karwowski 

Opracowały: Karolina Gałamaga i Magda Sobczuk       

Dzieci mają głos... 

 SZKOLNY 2008/2009—STYCZEŃ/LUTY Str. 17 

Listy do Dziewczynki            

z zapałkami 



     10.12.2008 r. w naszej szkole w hali sporto-

wej odbył się Drużynowy Turniej Tenisa Stołowe-

go – eliminacje gminne dziewcząt i chłopców.        . 

             N a s z ą  s z k o ł ę  r e p r e z e n t o w a l i : 

Jakub Demeszko i Adrian Walczuk z kl. VI 

Kinga Miszczuk i Paulina Ignaciuk z kl. VI  

Kamil Treska i Jakub Olesiejuk z kl.IV 

Kasia Sęczyk i Martyna Krasucka z kl.IV 

   W zawodach brali udział uczniowie z Hruda, Cici-

bora, Grabanowa, Sitnika, Styrzyńca, Sławacinka, 

Ortela i Swór. Najlepsze dwie drużyny 

 z każdej kategorii awansowały do finału gminy.           

Z moją koleżanką Martyną udowodniłyśmy, że              

z nami nie jest tak łatwo wygrać. Razem  

z Jakubem i Adrianem na eliminacjach zaję-

łyśmy I miejsce, II miejsce zajęły Paulina         

i Kinga, które również przeszły do finału 

gminy. Szkoda, że nie poszczęściło się Kamilowi i 

K u b i e .            .           

    Finał gminy rozegrano 18.12.2008 r. również w 

nas ze j  s z ko l e .           . 

I miejsce w kategorii chłopców klas V-VI za-

jęli Adrian i Kuba , ja i Martyna w naszej ka-

tegorii III miejsce, Paulina z Kingą IV.                                                                                                           

Redagowała: Kasia Sęczyk kl. IV 

 

 

   Największy sukces w tej dyscyplinie sportu odnieśli 

Adrian Walczuk i Jakub Demeszko (jako 

drużyna), którzy w finale międzygminny   

i powiatu zajęli I miejsce, a na etapie rejo-

nowym (byłe województwo bialskopodla-

s k e )  –  I V  m i e j s c e . 

    Każda drużyna została nagrodzona dyplomem,         

a  n a j l e p s i  o t r z y m a l i  p u c h a r . 

        

Ruszyły rozgrywki zespołowych mini-gier 

s p o r t o w y c h .          . 

      

Jako pierwsza – mini-koszykówka dziew-

cząt        z rocznika 1996 i młodsi. Finał gmi-

ny  odbył się 30.01.2009 r. w Ciciborze.   

Z naszej gminy uczestniczyły drużyny z Hruda, 

S i t n i k a ,  C i c i b o r a  i  S w ó r . 

Nasze zawodniczki w składzie: P. Kaliszewska,     

P. Ignaciuk, K. Miszczuk, K. Mirońska, K. Giereł-

ło, M. Dylik, K. Bagłaj., A. Steciuk,  

G. Głowacka, I. Treska, K. Sęczyk, A. Jaskólska, 

N. Piotrowicz wywalczyły III miejsce.     Do 

dalszego etapu awansowały dwie drużyny:  z Cici-

bora i z Sitnika.        . 

      Wszystkim sportowcom gratulujemy odwagi, 

chęci do walki, ogromnej motywacji    i sukcesów. 

 Redagowała: P. Monika Kiryluk 

Str. 18           TYSIĄCLATKA 

ZAWODY SPORTOWE NA PRZEŁOMIE  

GRUDNIA I STYCZNIA 

 

Kuba i Adrian podczas rozgrywki finałowej 

Dziewczyny  zastanawiają się nad strategią meczu 



ZIMOWA ZABAWA!!!!!!!! 
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Znajdź 6 haseł związanych z zimą i wypisz je w li-

niach!      

 
UWAGA BARDZO 

TRUDNE!!!!! 
 

Odszukaj drogę 

prowadzącą do 

wyjścia.                                                  

Masz tylko         

5 minut!!! 

HUMOR Z UCZNIOW-
SKICH ZESZYTÓW 

 
Moim ideałem kobiety jest blon-
dynka o czarnych włosach z natu-
ralnymi przesmykami... 
 
Staś strzelił do lwa - a wtedy on 
ryknął jak zabity. 
 
Mumie służyły jako wkłady do gro-
bów i były robione przez Egipcjan. 
 
Królik to zwierzę roślinobójcze.                              
 
Piraci to marynarze z jednym 
okiem. 
 
Chłopi chodzili po polu pionowo       
i poziomo. 
 
W Krakowie ostatnio wybudowano 
mnóstwo nowych zabytków. 
 
Zwyczaj opalania się pochodzi       
z epoki brązu. 
 
Kierpce górale robią z własnej skó-

ry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Ola Steciuk 
kl.V 



ZIMOWA ZABAWA!!!!!!!! 
Oblicz działania i wpisz litery do odpowiednich pól, a dowiesz się, co jest najważniej-

sze w czasie zimowych ferii. 
 

Opracowała: Ola Steciuk kl.V 

     Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagują:   p. Joanna 

Grochowska, p. Justyna Firsiuk, oraz koło dziennikar-

skie;   Kinga Miszczuk, Karolina Mirońska, Paulina 

Ignaciuk, Katarzyna Bagłaj, Karolina Gierełło, Patrycja 

Kaliszewska, Paulina Karwowska, Natalia Melaniuk, 

Karolina Waszczuk, Karolina Gałamaga, Aleksandra 

Steciuk, Magdalena Sobczuk, Natalia Piotrowicz. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Państwa Pol-

skiego w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500 Biała Podla-

ska      .                               www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (o83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Violetta Więckowska 

Tysiąclatka 

Uzupełnij pola we-

dług liczb i odczy-

taj hasło. Co jest 

n a j w a ż n i e j s z e       

w czasie ferii zi-

mowych? 

 

1 - Z       2 - 0    
16 - D    20 - A    
4 - C     12 - Y    
9 - K      11 - N    
14 - B    13 - W    
19 - E    15 - I    
18 - P     3 - Ń    
17 - S    10 - T  


