
 
26 maja to bardzo ważny dzień w kalendarzu          

 

Święto Matki.  

 

Mama to najukochańsza osoba w rodzinie.               

Jesteśmy Jej wdzięczni za życie, za każdy 

dzień, za to, że po prostu jest… 
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22. 04.- Pobyt kl. VI na Zielonej Szkole w Porosiukach- ognisko integracyjne              
z uczniami klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Styrzyńcu. 

01. 05.- Święto Pracy. 

02. 05.- Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. 

03. 05.- Święto Trzeciego Maja. 

11- 12. 05.- Egzamin klasy II do I Komunii Św. 

14. 05.- Rajd rowerowy Szkolnego Koła Caritas. Trasa Swory- Zabłocie. Poznajemy 
historię przydrożnych kapliczek. 

17. 05.- Udział uczennic z naszej szkoły w XV Festiwalu Piosenki Maryjnej w Leśnej 
Podlaskiej. Zajęcie I miejsca w kategorii zespół. 

20. 05. – Szkolny turniej szóstek piłkarskich dziewcząt i chłopców. 

20. 05. Dyskoteka szkolna. 

22. 05.- Wycieczka do Warszawy klasy II i III (czytaj dalej). 

26. 05.- Dzień Matki. 

27. 05.- Rada pedagogiczna podsumowująca wizytację. 

29- 31. 05.- Zlot hufca Biała Podlaska w Gnojnie opiekunowie p. M. Skrzypczak i p. 
I. Gałamaga. 

01.06.—Dzień Dziecka.                                      Redagowała: Pani Justyna Firsiuk 

"Tato ..." 
Szanuj mnie, żebym szanował innych. 
Wybaczaj, żebym umiał wybaczać. 
Słuchaj, żebym umiał słuchać. 
Nie bij, żebym nie bił. 
Nie poniżaj, żebym nie poniżał. 
Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozma-
wiać. 
Nie wyśmiewaj, nie obrażaj, nie lekceważ. 
Kochaj mnie, żebym umiał kochać -      

"Mamo!"  
Nie zostawiaj mnie samego, kiedy się boję - 
Posiedź przy mnie wieczorem. 
Nie mów: "bo ja tak chcę" - wytłumacz mi, dlaczego. 
Pozwól mi nie jeść tego, czego nie lubię. 
Odpowiadaj na moje pytania. 
Uszanuj moje tajemnice. 
Pozwól mi wybierać przyjaciół i zapraszać ich do do-
mu. 
Pozwól mi urządzić pokój tak jak chcę. 
Przytulaj mnie często. 
Nie trzymaj się sztywno wszystkich reguł - 
Pozwól mi czasem na coś szczególnego. 
Pozwól mi uczyć się w moim własnym tempie. 
Pozwól mi popełniać błędy, pomyłki. 
Przyznaj, że i ja mam czasem prawo do złości i gnie-
wu. 
Nie karz  mnie zbyt surowo. 
Nie wyładowuj na mnie swojej złości. 
Ty także miej odwagę przyznać się do błędu. 
Przepraszaj mnie, jeśli zrobisz coś złego. 
Nie wciągaj mnie w sprawy dorosłych. 
Pozwól mi wybrać własną drogę. 
Pozwól mi być sobą. 

Str. 2              TYSIĄCLATKA  



 

 

 

 

       Dnia 22 maja 2009 roku dzieci z klasy II i III  wraz 

z wychowawczyniami panią Joanną Grochowską i pa-

nią Justyną Firsiuk oraz panią Małgorzatą Skrzypczak 

pojechały na wycieczkę do Warszawy. W czasie podró-

ży pilot prowadził zabawne konkursy związane z wie-

dzą o Warszawie. Dzieci śpiewały piosenki i recytowa-

ły wierszyki. Wszyscy otrzymywali nagrody. 

       Z w i e -

dzanie roz-

poczęliśmy 

od dziedziń-

ca Muzeum Wojska Polskiego, gdzie oglądaliśmy zabytkowe 

samoloty, czołgi, działa przeciwlotnicze, armaty. Najbardziej 

zachwyceni  tymi eksponatami, byli chłopcy. Potem udaliśmy 

się Starówkę.  Przed Grobem Nieznanego Żołnierza widzieli-

śmy zmianę warty. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty          

w Zamku Królewskim. Tam oglądaliśmy piękne komnaty, salę 

tronową, salę senatorska, poselską. Wszystkim pobadał się tron 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, przed którym przed-

stawiono projekt Konstytucji 3 Maja  w 1791 roku.                

Widzieliśmy autentyczne 

obrazy Jana Matejki, 

Rembranta, Canaletta. 

Tam na bulwarach zam-

kowych zobaczyliśmy 

jak wygląda nagrywanie 

telewizyjnej ,,Majówki 

na trawie”     i spotkali-

śmy sławnego aktora 

Krzysztofa Tyńca (Koło 

fortuny). 

    Później zwiedzaliśmy 

Stare Miasto. Zrobiliśmy 

pamiątkowe zdjęcie 

przed pomnikiem Syren-

ki i pomnikiem Małego 

Powstańca. 
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W Muzeum Wojska Polskiego 

Na Starym Mieście 

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza 



 

 

 

 

       Minęło już południe i wszyscy byliśmy bardzo głodni. Nie 

mogliśmy się doczekać, kiedy wreszcie będzie Mc’ Donald       

i „jedzonko z zabawkami”. Najedzeni do syta, poszliśmy do 

kina trójwymiarowego na film  pod tytułem „Pod taflą oce-

anu”. Była to zapierająca dech w piersiach podwodna przygo-

da w egzotycznych  

i pełnych niezwy-

kłego życia wodach 

Australii, Indonezji 

i Papui Nowej Gwi-

nei. Film pozwolił  poznać wpływ wywierany przez globalne 

zmiany klimatyczne na to unikatowe środowisko. Film był cu-

downy. Chwilami, kiedy różne podwodne stwory przybliżały się 

do nas, z emocji niektórzy krzyczeli.        

Po filmie udaliśmy się do Parku Fantasy na „piłeczkowe” 

szaleństwa. Wspinaliśmy po drabinkach, przechodziliśmy po labiryntach, 

zjeżdżaliśmy na ślizgawkach. Wymęczeni, spoceni ale bardzo zadowoleni, wracaliśmy do autokaru.                             

W przeprowadzonym w drodze powrotnej sondażu, uczestnicy wycieczki odpowiadali na pytanie, 

co najbardziej podobało ci się na wycieczce. Ty-

powali dwa miejsca. Najwięcej głosów zyskał; 

 Fantasy Park– 29 głosów, 

 Film pt. „Pod taflą oce-
anu”-28 głosów,  

 Zamek Królewski– 13 gło-
sów,  

 Mc’Donald—4 głosy, 

  Muzeum Wojska Polskie-
go– 4 głosy,  

 Grób Nieznanego Żołnierza
– 3 głosy,  

 Stare Miasto– 0 głosów  . 

      

    Wycieczka była wspaniała, 

wszyscy wrócili zdrowi i zado-

woleni!          .                                             

Red. Justyna Firsiuk 
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W Mc’ Donaldzie 

W Fantasty Parku 

Na Starówce 



     Mama - rodzicielka, opiekunka, 
przyjaciółka… Można tak wymieniać 
bez końca, jedno jest pewne: to ktoś 
najważniejszy w życiu każdego z nas, 
to ktoś, dzięki komu przychodzimy na 
świat, uczymy się życia…  

   Czasami stosunki między Matką        
a dzieckiem są partnerskie, a czasa-
mi wręcz przeciwnie - przypomina-
ją dwa obce sobie obozy,  a w obo-
zach przeciwników, wrogów.  Jed-
nak dla wielu osób Mama jest oso-
bą najważniejszą w życiu. Nawet 
jeśli jesteśmy na drugim końcu 
świata,  zawsze      o Niej pamięta-
my. Jest to osoba delikatna i kru-
cha, a  zarazem tak silna i twar-
da.  Matka,   osoba najbliższa, dla 
której nie ma nic cenniejszego niż 
miłość. Jest w stanie zrobić dla nas 
wszystko, poświęcić się bezgranicz-
nie dla swoich pociech. Zawsze 
najpierw zadba      o nas, a na koń-
cu o siebie samą. Ma czasami, tak 
jak każdy, gorsze dni, ale nie tak 
jak każdy ukrywa to i uśmiecha się, 
udając, że wszystko jest w jak naj-
lepszym porządku.  
     Matki - one wszystko wiedzą, 
znają nas na wylot i chociaż  mają 
rację, my zaciskamy zęby i udaje-

my, że nasze zdanie jest jedynie 
słuszne… 
26 maja to Ich dzień - DZIEŃ NA-
SZYCH KOCHANYCH MAM. To 
jednak nie oznacza, że tylko ten 
dzień jest na życzenia, podziękowa-
nia, upominki. Powinniśmy codzien-
nie Im przypominać, że są bardzo 
ważne w naszym życiu!! Czasami 
jednak to jest trudne w natłoku 
spraw, nie myślimy o tak przyziem-
nej kwestii, wydaje nam się to zbyt 
oczywiste, aby o tym mówić.  
     Niech chociaż w ten dzień nasze 
Mamy czują się wyjątkowo!! Niech 
poczują, że są kochane, potrzebne,    
a my, że jesteśmy wdzięczni i nawet, 
jeśli nie powtarzamy na każdym 
kroku, że Je kochamy, to i tak jest!!! 
Pamiętajmy, że nawet błahostki 
(kwiaty nazbierane na łące, ręcznie 
zrobiona laurka), potrafią sprawić 
bardzo dużo radości! A to przecież 
nie kosztuje…  
     Więc traktujmy każdy dzień jak 

26 maja i przypominajmy naszym 

cudownym Mamusiom jak bardzo je 

kochamy, póki jeszcze są…     

  Jaka ziemia – taka góra, jaka matka 

– taka córa. 

 
  Potrzeba matką wynalazków. 

 
   Powtarzanie jest matką wiedzy. 

(Repetitio est mater studiorum) 

 
 Nie ma jak u mamy – ciepły piec, ci-

chy kąt. 

 
Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, 

robi błąd. 

Wojciech Młynarski 

 
  Wstępna środa następuje, pani mat-

ka żur gotuje 

(przysłowie ludowe związane z okre-

sem Wielkanocy) 

 
  Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją. 

Piotr Skarga 

 

Błogosławione są matki, co za złe karzą 

swe dziatki. 

 
  Dla każdej matki miłe jej dziatki. 

 
 Jaki chleb - taka skórka, jaka matka - 

taka córka. 

 
 Jednej matki niejednakie dziatki. 

 
  Matki nie kupisz. 

 
  Matka jest tylko jedna. 

 
 Nigdy z głowy nie wyhuczy, czego ma-

ma raz nauczy. 

 
  U swej matki każdy gładki. 

 

  Matka jest geniuszem dziecka. 

Hegel 

 
 Matki dają naszemu duchowi ciepło, 

a ojcowie – światło. 

Jean Paul Sartre 

 

Opracowała: J .G. 

26 maja - najpiękniejszy dzień        

w roku!!!!! 

POWIEDZENIA ZWIĄZANE     

Z MATKĄ 
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Mamo, tato, coś wam dam 

100 uśmiechów dla Was mam. 

Bukiet kwiatów, upominki 

I wesołe moje minki. 

Dla mamusi laurkę zrobię, 

A dla taty coś opowiem. 

Z tatą lubię łowić ryby,  

Majsterkować i jesienią iść na grzy-
by. 

Za to z mamą książki czytam 

Oraz piłkę dobrze chwytam. 

Nawet, jeśli narozrabiam, coś ze-
psuję 

To mnie mama nie neguje. 

Bratem swym się opiekuję, który 

Zawsze coś zepsuje. 

Gdy przytulasz mnie do siebie 

Jestem wtedy w siódmym niebie. 

Lubię spędzać z wami czas, 

Bo tak bardzo KOCHAM WAS! 

 Klaudia Giereło klasa 06 

Dla Ciebie mamo…. 

Dziś droga jest usłana 

Tysiącem gwiazd do nieba 

Mamusiu ma kochana 

To wszystko co Ci trzeba. 

 

Dzisiaj zakwitły róże 

I pachnie biały bez 

Skowronek leci w górze 

To Tobie mamo też. 

 

I serce daję Ci 

Co kochać szczerze umie 

Bo wciąż o Tobie śni 

I bardzo Cię rozumie. 

 

I wszystko cały świat 

Daruję mamo Ci 

I jeszcze biały kwiat 

I moje słodkie sny. 

Natalia Wawryniuk kl. I 

Dla Ciebie Mamo… 

Dla Ciebie Mamo przyniosę 

Złotą kaczkę na łańcuchu 

Albo słonia, jak chcesz. 

Za Ciebie Mamo pozmywam 

I przyniosę zakupy, 

Posprzątam cały dom. 

 

Dla Ciebie Tato 

I dla Ciebie Tato zro-
bię, co chcesz. 

Pomogę składać drzewo, 

Umyję Ci samochód i motor 

Pomogę Ci naprawić piłę 

 Będę kosił trawę za Ciebie 

na całym podwórku. 

Bo bardzo kocham Cię. 

Marceli Olesiejuk kl. VI 

 

Opracowala; Magda Sobczuk i 

Patrycja Kaliszewska 

Do snu nucisz piosenki,  

jesteś zawsze blisko mnie 

więc podziękować Ci, Mamo  

za to wszystko chcę. 

Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się, 

bo uśmiech jest najważniejszy i to, 

że kocham Cię. 

 

Dla kochanej i wspaniałej mamusi - 

córeczka Natalka Krasuska kl. 1 

 

Kochana mamo! 

Niech Ci się spełnią pragnienia, 

niech słonko zawsze Ci świeci. 

Przyjmij te skromne życzenia, 

od kochających Cię dzieci. 

 

Marysia Sobkiewicz kl. 1 

Tato 

Dzisiaj Dzień Taty! Mojego Taty! 

I wszystkich Ojców na Świecie! 

Niosę dla Taty z ogródka kwiaty... 

Zarzucę Tacie na szyję ciepłe ręce... 

Powiem do ucha: Tatku, posłuchaj... 

Chcę cię uściskać...nic więcej... 

 

Dla Tatusia - od Natalki Krasuckiej kl. 1 

Mamusiu 

Tak wiele mnie uczysz, 

tak wiele uśmiechu mi dajesz, 

na spacery ze mną chodzisz, 

kiedy jestem jeszcze mała. 

Mamo, Tato cóż Wam dać mogę. 

Mamo dam sto kwiatów na łące, 

a Tobie Tato dam serce magiczne,  

gorące. 

 

Kochanym rodzicom - Patrycja Piotro-

wicz kl. 1 

 

Dla Ciebie Mamo 

Dla Ciebie mamo, w dniu Twojego świę-

ta  

Wręczam Ci bukiet kwiatów 

Bo o Tobie pamiętam 

Bądź zawsze uśmiechnięta, zdrowa 

 Wesoła i szczęśliwa 

 Kocham Cię mamo moja miła. 

Kochanej Mamusi - Bartek Jóźwiak        

kl. 06 
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Dla Ciebie Mamo… Dla Ciebie Tato  -             

konkurs poetycki 

Życzenia przesłane 
Rodzicom 

 

      W maju Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs poetycki  pt. „Dla Ciebie Mamo!, Dla Ciebie Ta-

to! Do konkursu przystąpili uczniowie z klas 06—VI. Komisja konkursowa wyróżniła trzy najład-

niejsze wiersze, które prezentujemy w pisemku. 



    Dzień dziecka obchodzony jest 

już od 55 lat. Jest świętem dosyć 

mało rozpowszechnionym w Eu-

ropie. Głównie znany jest w 

Polsce, Czechach, Słowacji, 

Rosji      i krajach bałtyc-

kich .W innych krajach ob-

chodzony jest Dzień Praw 

Dziecka, który przypada na 20 

listopada. 

    Z czasem święto to przy-

brało charakter polityczny, 

jednak został zainicjowany   

w innym celu przez Światową 

Federację Kobiet Demokra-

tycznych jako dzień ochrony 

dzieci przed krzywdą, wojną i 

głodem. Dziś przybrało charak-

ter święta rodzinnego. 

      W 1954 ONZ zaproponowała 

obchodzenie konkurencyjnego świę-

ta - Dnia Praw Dziecka obchodzone-

go 20 listopada. 

   Kiedy obchodzi się to święto        

w świecie : 

- Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji 

i krajach bałtyckich  1 czerwca 

-Francja 

jako świę-

to rodziny           

6 stycznia 

-W Japo-

nii 5 maja 

(chłopcy)           

3 marca 

Krótka historia Praw Dziecka 

1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA  

bez względu na ich rasę, narodowość, wyznanie.  
 
II. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku przyjęta 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Zawiera 10 
zasad, między innymi takich jak:  
 równość wszystkich dzieci,  
 możliwość szczególnej ochrony prawnej,  
 prawo do nazwiska i obywatelstwa,  
 bezpłatna i obowiązkowa nauka na pozio-

mie co najmniej podstawowym.  
 
III. Konwencja o Prawach Dziecka ONZ z 1989r., 
weszła w życie w1990r. z chwilą ratyfikowania jej 
przez 20 państw. Nazywana jest światową kon-
stytucją praw dziecka. Podpisało ją 191 państw, 
żadna inna deklaracja nie ma tylu ratyfikacji. 
Jest pierwszym dokumentem międzynarodo-
wym, który zawiera tak szeroki katalog praw 
dziecka. Na szczególną uwagę zasługują te, które 
ściśle łączą się z pracą nauczycieli:  
 
1.Prawo do wyrażania poglądów, stosownie do 
możliwości, szczególnie w sprawach dotyczących 
dziecka.  
2.Prawo do wypowiedzi oraz otrzymywania            
i przekazywania informacji.  
3.Swoboda myśli, sumienia i wyznania.  
4.Prawo do zrzeszania się i pokojowych zgroma-
dzeń.  

     Jest ona rzeczywiście krótka, gdyż sięga 
przełomu XIX/XX wieku. Zaczęło się od przy-
padków dzieci katowanych przez rodziców, 
kiedy okazało się, że nie ma żadnej instytucji 
chroniących dzieci. Pierwszym takim opisa-
nym przypadkiem była historia 8-letniej Mary 
Wilson z Baltimore, która była regularnie bita 
przez matkę. Pomocy udzielili jej członkowie 
lokalnego oddziału stowarzyszenia przeciw-
działania okrucieństwu wobec zwierząt. Był to 
rok 1874. Wkrótce potem powstało w USA po-
nad 200 różnych lokalnych stowarzyszeń, ma-
jących na celu ochronę dzieci przed przemocą. 
Podobną genezę mają organizacje powstałe      
w innych krajach, nie wyłączając Polskiego Ko-
mitetu Ochrony Praw Dziecka, który powstał 
dopiero w 1981 roku. W Europie Zachodniej 
takie organizacje istniały od kilkudziesięciu 
lat, w Europie Wschodniej była to pierwsza 
tego typu organizacja.  

Ważne dokumenty, z punktu widzenia 
praw dziecka to:  

 
I . Deklaracja Praw Dziecka z 1924 roku zwana 
Genewską. Zawiera ona 5 zasad mówiących     
o tym, jak dorośli powinni traktować dzieci 
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5.Ochrona prywatności, w tym korespondencji          
i życia rodzinnego.  
6.Dostęp do informacji z różnorodnych źródeł, 
ochrona przed informacjami szkodliwymi dla 
dziecka.  
7.Ochrona przed wszelkimi formami przemocy, 
(fizycznej czy psychicznej), zaniedbaniem i wyko-
rzystaniem seksualnym.  

8.Prawo do nauki, w tym nauczanie bezpłatne           
i obowiązkowe na poziomie podstawowym.  
9.Cele edukacji, w tym rozwijanie osobowości i ta-
lentów dziecka, nauczanie szacunku dla praw czło-
wieka i podstawowych swobód szacunku dla rodzi-
ców i przygotowanie do życia w wolnym społeczeń-

stwie.  
10.Prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 
uczestnictwo w kulturze.  
11.Ochrona dzieci przed narkomanią.  
12.Ochrona i specjalne traktowanie nielet-
nich przestępców.  

W Polsce Konwencja ta została przyję-
ta z zastrzeżeniami:  

 poradnictwo rodzinne powinno być 
zgodne z moralnością, 

 prawo dziecka do tożsamości jest u nas 
ograniczone przez tajemnicę adopcji.       
Opracowała: Paulina Karwowska kl. V 

3. Nie postępuj tak, abym czuł się młodszy 

niż jestem. To prawda, że zachowuję się głu-

pio, żeby udowodnić, że jestem duży. 

4. Nie karć mnie w obecności innych. Najbar-

dziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie 

spokojnie         i dyskretnie. 

5. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami 

tego co zrobiłem. 

6. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi 

dolegliwościami. Pomyśl jednak czy nie sta-

ram się za ich pomocą przyciągnąć twojej 

uwagi i zainteresowania. 

7. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czu-

ję się zawiedziony, gdy później ich nie dotrzy-

mujesz. Postaraj się abym nie wątpił w praw-

dziwość twych słów. 

8. Nie zmieniaj zasad swojego postępowania 

w zależności od układów. Czuję się wtedy za-

gubiony i tracę wiarę w ciebie. Przestaję ci 

ufać. 

9. Nie zbywaj mnie gdy stawiam ci pytania. 

Tak bardzo potrzebuję rozmowy z tobą. 

10. Nie sugeruj, że jesteś doskonała(y) i nie-

omylna(y). Przeżywam wstrząs widząc, że nie 

jesteś taka(i). 

11. Nie zabraniaj mi eksperymentowania        

i popełniania błędów. Bez tego nie mogę się 

rozwijać. Pozwól mi na upadki abym umiał się 

podnosić i iść dalej. 

12. Nie zapominaj jak szybko dorastam. Jest 

ci pewnie trudno dotrzymać mi kroku, ale pro-

szę - postaraj się. To dla mnie ważne. 

Opracowała: J.G. 

"Lista próśb Twojego      

dziecka"  

1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co poproszę. 

czasami wystawiam cię na próbę, sprawdzam. 

2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo         

i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa. 
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Zestawienie SKO  
Opiekunem SKO jest Pani Renata Tarasiuk. W naszej szkole na-

leży do organizacji SKO 91 uczniów co stanowi 51% wszystkich uczniów 

Szkoły Podstawowej w Sworach. 

 

Średnia kwota przypadająca na członka SKO- 377,58zł. 
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ZAOSZCZĘDZONA     

KWOTA 
34359,91zł 

Podsumowanie konkursu SKO indywidualnego 

(Główne kryteria :wysokość 
wpłat (powyżej 500zł) i sys-

tematyczność) 

                Nagrodzeni: 

Olesiejuk Natalia klasa II  

Werbiński Mateusz klasa II  

Wawryniuk Natalia klasa II  

Piotrowicz Daniel klasa VI  

Stefański Dominik klasa 0  

Grochowska Andżelika klasa II  

Wyróżnienie (kwota 400zł- 

500zł):  Wyróżnieni: 

 Piotrowicz Natalia klasa IV  

 Sawczuk Józef klasa II  

 Semeryło Szymon klasa II  

 Mirońska Kamila klasa I  

 Chwetczuk Adam klasa I  

 Karwowski Mateusz klasa III  

Małachwiejczuk Patrycja klasa I  

Makarewicz Adrianna klasa III  

Czemierowski Maciej klasa 0  

Miroński Marcin klasa V  

Melaniuk Natalia klasa V  

Konkol Jakub klasa V  

Janowski Jakub klasa II  

Szyc Karolina klasa I  

Kaliszewski Hubert klasa 0  

  

Klasa Kwota zebranych pieniędzy Średnia na ucznia Średnia na członka SKO 

0 klasa 5 033,00 zł 218,83 zł 279,61 zł 

1 klasa 6 096,00 zł 203,20 zł 338,67 zł 

2 klasa 7 904,00 zł 292,74 zł 526,93 zł 

3 klasa 3 672,50 zł 146,90 zł 244,83 zł 

4 klasa 1 760,45 zł 70,42 zł 160,04 zł 

5 klasa 2 372,00 zł 91,23 zł 263,56 zł 

6 klasa 1 594,00 zł 69,30 zł 318,80 zł 



 „Wiosenne oszczędzanie” 

trwającego od 02.03.2009 do 10.04.2009 

Konkurs indywidualny: 

1. Stefański Dominik  

2. Konkol Jakub  

3. Małachwiejczuk Patrycja  

 

Konkurs klasowy wygrała klasa O. 

Zwycięzcom gratulujemy!!! 

„Zaprojektuj logo SKO” 
Wyróżniono prace następujących 

uczniów: 

Katarzyna Sęczyk klasa IV 

Natalia Melaniuk klasa V 

„Zaprojektuj skarbonkę” 

Wyróżniono prace następujących uczniów: 

Kamila Mirońska klasa III 

Weronika Łochina klasa III 

„Konkurs wiedzy na temat 

SKO i PKO BP SA”  

       Konkurs został przeprowadzony dla chętnych 

uczniów naszej szkoły, będących członkami SKO.    

W konkursie mogła wziąć udział tylko jedna osoba  

z rodziny- jako jej przedstawiciel. Prace konkursowe 

zostały rozdane uczniom do domu w dniu 

03.04.2009 i miały być zwrócone opiekunowi SKO 

w dniu 06.04.2009.  

     W wypełnieniu konkursu można było korzystać    

z różnych źródeł informacji oraz odpowiedzi mogła 

szukać cała rodzina (konkurs rodzinny). 

Do konkursu przystąpiło 49 rodzin. 

Wyróżniono prace następujących 

uczniów: 
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1. Grochowska Martyna klasa II- 16 p. 

2. Konkol Weronika klasa I- 16 p. 

3. Kaliszewski Hubert klasa 0- 16 p. 

4.Wawryniuk Natalia klasa I- 15,5 p. 

5.Małachwiejczuk Patrycja klasa I-  

15,5 p. 

6. Olesiejuk Natalia klasa II-  15,5 p. 

7. Grochowska Magdalena klasa II-  

15,5 p. 

8. Grochowska Andżelika klasa II-  

15,5 p. 

9. Chwedczuk Aleksandra klasa III-  

15,5 p. 

10. Turska Adrianna klasa 0- 15,5 p. 

 

 

Redagowała: P. Renata Tarasiuk 

 

 

Konkurs zorganizowany 

 przez opiekuna SKO przy współpracy PKO BP SA 



Moja miejscowość Zabłocie 
     Nazywam się Andżelika Grochowska i mieszkam 
w Zabłociu. Jest to wieś w gminie Biała Podlaska, 
która powstała w okresie międzywojennym. Niewiel-
ka miejscowość licząca około 130 mieszkańców. Są 
to ludzie, którzy uprawiają pola i łąki, utrzymują  się 
przeważnie z gospodarstwa rolnego. Mamy piękny 
krajobraz na lasy i łąki. Wiosną w miesiącu maju 
zbieramy się przy kapliczce na majówki, a jesienią 
na październikowym różańcu.       

      W naszej okolicy znajdują się trzy kapliczki. Jed-
na znajduje się w pierwszej części wsi. Druga ka-
pliczka jest poświęcona Matce Bożej Niepokalanej      
i stoi w środku lasu zwanej Łysocha. Ta kapliczka 
powstała, gdyż tam objawiła się Matka Boska. Poja-
wiła się na sośnie- z Panem Jezusem na ręku. Nie-
daleko gdzie mieszkam znajduje się piekarnia, która 
nosi nazwę- Skrzat. Mama codziennie rano jeździ 
nam po świeże bułki i chleb. Mam wielu przyjaciół, 
gdzie często spotykamy się razem, bawimy jeździmy 
rowerami i gramy w piłkę. 

        Jestem dumna i zadowolona, że akurat miesz-
kam w tej miejscowości. 

Andżelika Grochowska kl. II  

Moja wieś 

     Miejscowość, w której mieszkam nazywa się Za-
błocie. Jest to nieduża wioska licząca czterdzieści 
domów. Zabudowania są przy drodze, która ma oko-
ło 4  kilometry długości. Droga jest asfaltowa. Fajnie, 
że mamy taką drogę, bo dobrze po niej jeździć rowe-
rem lub spacerować. Wieś otaczają łąki, pola i lasy.      

      Mieszkańcy mojej wioski zajmują się pracą na 
ziemi lub gospodarstwie. Są u nas przydrożne ka-
pliczki, które są zadbane. Jest dużo dzieci, one we-
soło się bawią. 

       Zabłocie to ładna miejscowość. Każdy ją lubi        
i kocha, ja też. 

Magdalena Grochowska kl. II 

Pojelce 
     Moja miejscowość to Pojelce. Jest to wieś. Tu 
jest dużo maszyn i rolników. Tu można bezpiecz-
nie przejść przez ulicę, gdyż nie ma zbyt dużego 
ruchu. Gdy idę na przystanek, zawsze widzę pra-

cujących rolników, pola, łąki i drzewa. Ptaki 
głośno śpiewają i jest świeże powietrze. Na far-
mie są krowy, owce, kozy i świnie jest łatwo je 
rozpoznać. Nie ma tu autostrady, bardzo czę-
sto jeżdżą tu jakieś ciężarówki.  

     U nas nie trzeba mieć huśtawki, ponieważ 
można uczepić długi sznurek do drzewa i huś-
tawka będzie gotowa.  

    Jest piękny krajobraz, są tu gniazda bocia-
nów. Gdy jadę do szkoły  widzę domy, ludzi, 
sklep spożywczy, ośrodek, kościół, samochody, 
chodnik i staw, w którym są ryby. Są lasy, jest 
dużo grzybów, jagód i poziomek. Mama robi z 
nich dużo konfitur na przykład: jagodową, po-
ziomkową, z dzikiej róży do pączków, truskaw-
ką, jabłkową, wiśniową, z czarnej porzeczki i z 
gruszek. Mieszkańcy hodują drób      i upra-
wiają ogrody, w których rosną warzywa.   
                                        Iza Kalinowska kl. II 

Sycyna 

    Mieszkam we wsi, która nazywa się Sycyna. 
Jest to mała miejscowość i znajduje się tam 
cmentarz prawosławny. Dużo jest zieleni i la-
s ó w .            . 
                               Dominik Jakubowicz kl. II 

Woroniec 
    Woroniec jest niewielką osadą. Ludzie mieszka-

ją w blokach, w domach wielorodzinnych i jedno-

rodzinnych. Najważniejszymi zabytkami są: kapli-

ca, Klub Kultury i czworak. 

    Lubię też swoją wieś dlatego, że ma ciekawą 

historię. Przed laty Woroniec należał do księcia 

Mirskiego, który jest pochowany w podziemiach 

naszej kaplicy. Obok niej jest jego grobowiec. Jed-

na z legend mówi, że tuż przed śmiercią księcia 

zleciały się wrony. Krążyły nad pałacem, a po ich 

odlocie Mirski zmarł. Od tej pory wrony często 

przylatywały do pałacu. Na pamiątkę tych zdarzeń 

syn księcia nazwał swój majątek Wrońcem. Potem 

ludzie zmienili nazwę wsi na Woroniec. I tak zo-

stało do dzisiaj. 

                        Martyna Grochowska  kl.II             
Opracowały: Karolina Mirońska, Karolina Gierełło, 
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Moja wieś 
 

    Mieszkam we wsi Swory. Jest to dość duża miej-

scowość. Mamy ty kościół, szkołę podstawową           

i gimnazjum z halą sportową. W Sworach są trzy 

sklepy spożywcze jeden gospodarstwa domowego      

i sklep, gdzie są nawozy. Mamy ty też Ośrodek Zdro-

wia i Dom Kultury z biblioteką.  

    Można też spędzać wolny cza na boisku lub na 

placu zabaw. 

Beata Narkiewicz kl.II 
Swory 
 

    Wieś Swory lubię, ponieważ od kiedy się urodzi-

łem to tu mieszkam, są tu moi najbliżsi, rodzina i ko-

ledzy. Tu chodzę do szkoły, do kościoła, gdzie nie- 

długo przyjmę Pierwszą Komunię Św..  

     Jest tutaj bardzo świeże powietrze, wokół mnie są 

łąki a dalej kilka stawów, nad które lubię chodzić         

i patrzeć jak pływają ryby.  

   Lubię spotykać się ze znajomymi i jeździć rowe-

rem. Jak dorosnę i będę musiał ze Swór wyjechać, to 

zawsze będę te miejsca darzył wielkim sentymentem 

i z radością wracał w rodzinne strony.  

     Bardzo mi Swory są bliskie i cieszę się, że tu 

mieszkam. 

Mateusz Werbiński kl.II 

Cełujki 
Moja miejscowość to Cełujki.  

Tutaj mieszkam ja i wujki.  
Mały domek i podwórko.  

Kotek, pies, krówka, kurka.  
Dookoła kwiaty, drzewa.  

Ptaszek nam wesoło śpiewa.  
Słońce świeci, deszczyk pada.  

Piękne lato zapowiada.  
Lasy, pola, łąki, sady.  

Stąd zbieramy nasze skarby.  
Aby chleba wystarczyło. 
 I dostatnie nam się żyło. 

                               Józek Sawczuk kl. II 
 

Cełujki 

Moja wieś Cełujki jest cała zielona  
dookoła pola, łąki,  staw a z boku las.  

Wszyscy ludzie się znają,  lubią i kochają.  
Jest wiele dzieci,  które razem się bawią  

i w piłkę grają.  
Kocham swoją wioskę, bo jest malownicza.  

A ja w niej mieszkam tu jest moje życie. 
                               Hubert Weresa kl. II    

 
Opracowały: Karolina Gierełło, Ola Steciuk 

znajomym i sąsiadom „cześć” (lub 

„dzień dobry”). To bardzo krótki i pro-

sty tekst, od niego zacznij. 

 Pomyśl jakie przedmioty są dla 

Ciebie szczególnie trudne i odpowiedzi 

przy tablicy szczególnie stresujące – 

uczysz się tych przedmiotów najlepiej 

jak możesz. Postaw na prace pisemne. 

Jeśli Twoje klasówki zawsze będą na 

bardzo dobry, nauczyciel potraktuje 

Cię nie tylko pobłażliwie, ale też stwo-

rzy miłą atmosferę przy odpowiedzi. 

 Jeśli wiesz z góry, że będziesz 

musiał coś powiedzieć, przygotuj sobie 

pierwsze dwa zdania. Ułóż je i naucz 

się na pamięć. Brzmi trochę śmiesznie? 

Wiesz, ile osób nieśmiałych tak wła-

śnie robi i jest uważanych za przebojo-

wych? 

    Dopada nas przy tablicy, podczas odpo-

wiedzi, gdy trzeba zabrać głos, ale też          

w sytuacjach prywatnych. Paraliżujący lęk, 

kompletna pustka w głowie, niemożność 

wyartykułowania żadnego sensownego 

dźwięku, pocenie się, drżenie rąk, ucisk      

w żołądku, huk w głowie i… przerażenie. 

Kto z Was nie zna tych dolegliwości, jest 

p r a w d z i w y m  s z c z ę ś c i a r z e m . 

Jeśli masz z tym problem to: 

 Oswój swój głos. Każdego dnia słuchaj 

cicho muzyki i podśpiewuj pod nosem. Kup 

sobie rozmówki i powtarzaj za lektorem.     

Kup sobie zwierzaka i opowiadaj mu o 

wszystkim, co przeżyłeś (na nim także pró-

buj wystąpienia typu prezentacje matural-

ne). Słuchaj własnego głosu, zżyj się z nim. 

 Zawsze, bez wyjątku, mów wszystkim 

 Zwalcz wszystkie pozostałe kom-

pleksy w każdym sektorze. Musisz 

wyglądać tak, żebyś sam sobie się 

podobał. Musisz być zawsze w po-

rządku ubrany, zadbany, przygotowa-

ny, spokojny, zawsze punktualny. 

 Uprawiaj sport, miej hobby, kon-

sumuj kulturę – czasem nieśmiałość      

i kłopoty z zabraniem głosu mają ba-

nalne podłoże: chociaż wstyd się do 

tego oficjalnie przyznać, nie ma się nic 

do powiedzenia. Zmień to. 

 I najważniejsze: Zastanów się, 

dlaczego masz taki problem, skąd się 

wziął, kto Cię przekonał, że masz         

z tym mieć kłopoty. Poznaj etiologię 

swojego problemu – wtedy będziesz 

wiedział, jak go pokonać.    J.G. 

Str. 12            TYSIĄCLATKA 

Z zeszytów szkolnych uczniów klasy II  

— MOJA MIEJSCOWOŚĆ 

 



      

   Dla mnie najważniejszą rzeczą na świecie 
jest śliczna zieleń, piękne drzewa, krzewy, ro-
śliny i zwierzęta. Bardzo ważną rzeczą w życiu 
jest rodzina oraz przyjaźń. Prawdziwa przyjaźń 
nie polega na tym, że jedna osoba przyjaźni się 
z drugą dla pieniędzy, tylko z miłości. 

       Dla mnie ważne jest, aby być dobrym pił-
karzem i zarabiać dużo pieniędzy na utrzyma-
nie swojej rodziny. Najpiękniejszą rzeczą na 
świecie jest bezinteresowna przyjaźń, poświę-
cenie się drugiej osobie. 

Michał Melaniuk kl. III 

 

      Moim zdaniem, najpiękniejszą rzeczą na 
świecie jest miłość rodzicielska. Rodzice trosz-
czą się o dzieci bardziej niż o siebie. Kiedy 
dziecko jest chore, wtedy na zmianę czuwają 
przy nim. Kochający rodzice troszczą się każ-
dego dnia, aby dziecko miało co jeść, co na sie-
bie włożyć oraz zapewniają opiekę i wychowa-
nie. 

Szczepan Skrzypczak kl. III 

        Moim zdaniem, najpiękniejszą rzeczą na 
świecie jest zieleń, bo jej jest najwięcej i kwia-
tów też. Z roślin wydobywa się tlen, którym od-
dychamy. Zwierzęta także oddychają tlenem        
i wiele z nich żywi się roślinami. Rośliny to tra-
wy, krzewy i drzewa, a to wszystko jest zielone. 
Wiosną wszystko budzi się do życia. O tej porze 
roku zieleń jest najpiękniejsza. Z mego okna 
obserwuję różne odcienie zieleni, która się 
zmienia z upływem wiosny.  

      Jeszcze jedną ważną i najpiękniejszą rzeczą 
jest przyjaźń. Dzięki niej ludzie są dla siebie mi-
li, życzliwi i jest na świecie pokój. 

Kinga Chalimoniuk kl. III 

    Moim zdaniem, najpiękniejszą rzeczą na 
świecie jest rodzina. To rodzina daje mi dużo 
miłości, a wśród swoich bliskich wiem, że je-
stem kochana i nic mi nie grozi. Niedziela jest 
moim ulubionym dniem tygodnia, ponieważ 
tego dnia spędzam ze swoimi bliskimi dużo cza-
su. Po obiedzie, wszyscy razem siedzimy             
w ogrodzie lub chodzimy na spacery. 

Ada Makarewicz kl. III 

Opracowała: Kinga Miszczuk kl. VI 

Red.: Cześć. Ile książek przeczytałaś 
w ciągu ostatniego semestru? 
Patrycja: Witam. Trudno mi jest przy-
pomnieć. 
 
Red.: Skąd u Ciebie takie zaintereso-
wanie książkami? 
Patrycja: Lubię czytać książki i po-
znawać ciekawe przygody bohaterów. 
 
Red.: Którą z przeczytanych książek 
pamiętasz najbardziej? 
Patrycja: Przygody Ani z Zielonego 
Wzgórza. 
 
Red.: Sama wybierasz dla siebie 
książki, czy ktoś Ci je proponuje, pole-
ca? 
Patrycja: Raczej wyszukuję sama. 
 
Red.: Ile miałaś lat, gdy zaczęłaś czy-
tać książki? 

Kilka pytań do Patrycji 
Kaliszewskiej     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    

Kim jest Patrycja? 
- Uczennicą klasy VI. 

- Dlaczego z nią wywiad? 
- Bo jest tak zwanym molem 

książkowym, który jest dziś na 
wagę złota. 

Patrycja: Gdy tylko w szkole 
nauczyłam się czytać. 
 
Red.: Pamiętasz swoją pierwszą 
książkę? 
Patrycja: Niestety, nie. 
 
Red.: Jakie książki czytasz naj-
chętniej? 
Patrycja: Przygodowe. 
 
Red.: Czy lubisz czytać lektury? 
Patrycja: Zależy czy są ciekawe, 
ale i tak czytam. 
 
Red.: Jaką książkę poleciłabyś 
na "dobry początek" tym, którzy 
nie lubią czytać? 
Patrycja: "Anię z Zielonego 
Wzgórza", a potem dalsze jej 
przygody. 

Wywiad przeprowadziła: Karolina 

Waszczuk kl.V 
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1. D o której klasy 
chodzisz? 
*  Chodzę do klasy 
szóstej. 
2. Jaką miałaś 
największą śred-

nią? 
*  Największą średnią miałam 5,5. 
3. Jaki przedmiot najbardziej lubisz? 
*  Najbardziej lubię w-f. 
4. Jakiego przedmiotu nie lubisz? 
 *  Dużo by wymieniać. 
5. Z jakich źródeł korzystasz w na-
uce? 
*  Bywają różne, zazwyczaj Internet. 
6. Jaki przedmiot sprawia ci najwię-
cej trudności? 
*  Jak na razie to żaden. 
7. Którego z nauczycieli lubisz naj-
bardziej? 
*  Wszystkich bardzo lubię. 
8. Jaki sport lubisz najbardziej? 
*  Najbardziej lubię piłkę nożną i koszy-
kówkę. 
9. Jaka była twoja najgorsza ocena? 
*  Najgorsza ocena w klasach IV-VI to 2,  
w tym roku to 3+. 
10. Jakie jest twoje motto życiowe? 
*    Zachowam je dla siebie. 
11. Co chciałabyś robić w przyszło-
ści? 
 *   W przyszłości chciałabym wyjechać do 
Afryki lub być pisarką bądź reżyserem. 
12. Czy w przyszłym roku będziesz 
miała wysoką średnią ? 
 W przyszłym roku postaram się o 

wysoką średnią.                                                                                             
Wywiad przeprowadziła Katarzyna 
Bagłaj kl. VI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do której klasy chodzisz? 

Do szóstej. 

Jaką miałaś średnią? 

5,3 

Który przedmiot lubisz 
najbardziej, dlaczego? 

Wychowanie fizyczne. 

Którego nie lubisz, dla-
czego? 

Wszystkie przedmioty są faj-
ne. 

Którego z nauczycieli lu-
bisz najbardziej? 

Panią Agatę Zbaracką, gdyż 
jest moją wychowawczynią. 

Którego z przedmiotów 
najłatwiej Ci się uczyć? 

Matematyki. 

Ile czasu poświęcasz na 
naukę? 

30min-45 min. 

Twoja najgorsza ocena? 

Trójka. 

Z którego przedmiotu 
masz najlepsze oceny? 

Z wychowania fizycznego. 

* * * 

Ojciec pyta małego Jasia: 
- Co chcesz synu, żebym 
ci podarował na urodzi-
ny? 
Kluczyk od szafki, gdzie 
chowasz słodycze… 

* * * 

Nauczycielka pyta dzieci, jakie 
zwierzęta mają w domu. Uczniowie 
kolejno odpowiadali: 
- Ja mam psa... 
- Ja mam kota... 
- U nas są rybki w akwarium. 
Wreszcie zgłosił się Jaś: 
- A my mamy kurczaka 
w zamrażalniku... 

Pani pyta Jasia: 

- Jasiu, powiedz nam skąd się bierze 

prąd? 

A Jasiu na to: 

- Z Afryki. 

- A czemu akurat z Afryki? 

- Bo jak wyłączą prąd to tata zawsze 

mówi: znowu te małpy wyłączyły prąd... 
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Wywiady z najlepszymi uczennicami kl. VI 

Kinga       

Miszczuk 

Paulina 

Ignaciuk 
Ile czasu zajmuje Ci nauka 
przed sprawdzianem lub 
kartkówką? 

30 minut przed sprawdzianem, 
a 15 minut przed kartkówką. 

Jaką radę dałabyś innym 
aby uzyskali takie wysokie 
wyniki w nauce? 

Cały czas do przodu i dobrze 
planować dzień, po równo na 
zabawę i naukę. 

Jakie jest twoje motto ży-
ciowe?  

Nie patrz wstecz. 

Co Ci się podoba w naszej 
szkole? 

Wszystko. 

A co zmieniłabyś w naszej 
szkole? 

Tylko to, aby nauczyciele nas 
tak nie męczyli!!! 

Jakie są twoje plany na 
przyszłość? 

Jeszcze się nie zastanawiałam. 

Co byś zmieniła w swoich 
koleżankach i kolegach? 

Nic, gdyż nie każdy jest dosko-
nały. 

Do jakich organizacji nale-
żysz? 

Można powiedzieć, że do 
wszystkich. 

Dziękujemy za wywiad. 

Wywiad przeprowadziła: Na-
talia Melaniuk kl.V 
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Rozgrzewka  chłopców z kl. VI 

Drużyna chłopców kl. III 

Ostatnie wskazówki sędziego, 

czyli Pani Moniki 

Drużyna dziewcząt z kl. III 

W oczekiwaniu na roz-

grywki 

Skupiona drużyna dziewcząt z kl. V 

Karne w wyko-

naniu chłop-

ców z kl. II 

Obrona karnego przez Michała 

Melaniuka 



    Wielu z was chciałoby założyć "złote 
myśli" ale nie ma pomysłów na pytania         
a oto i one: 
 

1. Jak masz na imię? 
2. Jak masz na drugie imię? 
3. Jak masz na nazwisko? 
4. Ile masz lat? 
5. Ile centymetrów mierzysz? 
6. Jaki masz znak zodiaku? 
7. Jesteś praworęczny czy leworęczny? 
8. Co lubisz robić? 
9. Czego nie lubisz robić? 
10. Co lubisz najbardziej jeść? 
11. Czego najbardziej nie lubisz jeść? 
12. Jaka jest twoja ulubiona słodycz? 
13. Jakie jest twoje ulubione ciasto? 
14. Jakiego ciasta nie lubisz? 
15. Jaki jest twój ulubiony owoc? 
16. Jakiego owocu nie lubisz? 
17. Jakie jest twoje ulubione warzywo? 
18. Jakiego warzywa nie lubisz? 
19. Jaka jest twoja ulubiona zupa? 
20. Jakiej zupy nie lubisz? 
21. Co lubisz najbardziej pić? 
22. Czego najbardziej nie lubisz pić? 
23. Jak się nazywają twoje koleżanki? 
24. Jak się nazywają twoi koledzy? 
25. Jaki masz kolor włosów? 
26. Jakiej długości są twoje włosy? 
27. Jakiego koloru są twoje oczy? 
28. jakie zwierzęta lubisz? 
29. Jakich zwierząt nie lubisz? 
30. Masz zwierze? 
31. Jak się wabi? 
32. Masz chłopaka/dziewczynę? 
33. Jak się nazywa? 
34. Mieszkasz w domu czy w bloku? 
35. Masz swój własny pokój? 
36. Jaki masz adres? 
37. Jaka jest dzisiaj data? 
38. Kiedy się urodziłaś/urodziłeś? 
39. W jaki dzień? 
40. O której godzinie? 
41. Kiedy masz imieniny? 
42. Jak ma na imię twoja mama? 
43. Jak ma na drugie imię twoja mama? 
44. Jak ma na imię twój tata? 
45. Jak ma na drugie imię twój tata? 
46. Masz rodzeństwo? 
47. Jak się nazywa/nazywają? 
48. Ile ma/mają lat? 
49. Jak ma na imię twoja babcia? 
50. Jak ma na imię twój dziadek? 

51. Jakie imię żeńskie ci się najbar-
dziej podoba? 
52. Jakie imię męskie ci się najbar-
dziej podoba? 
53. Jakiego aktora polskiego najbar-
dziej lubisz? 
54. Jaką aktorkę polską najbardziej 
lubisz? 
55. Jakiego aktora zagranicznego 
najbardziej lubisz? 
56. Jaką aktorkę zagraniczną najbar-
dziej lubisz? 
57. Jakiego piosenkarza polskiego 
najbardziej lubisz? 
58. Jakiego piosenkarza zagraniczne-
go najbardziej lubisz? 
59. Jaką piosenkarkę polską najbar-
dziej lubisz? 
60. Jaką piosenkarkę zagraniczną 
najbardziej lubisz? 
61. Jaki zespół polski najbardziej 
lubisz? 
62. Jaki zespół zagraniczny najbar-
dziej lubisz? 
63. Podaj ulubioną piosenkę/
piosenki. 
64. Jaki jest twój ulubiony kwiat? 
65. Jakie jest twoje ulubione drzewo? 
66 Jaki jest twój ulubiony film? 
67. Jaki jest twój ulubiony serial? 
68. Ulubiona strona internetowa? 
69. Ulubiony sklep? 
70. Jakiego sklepu nie lubisz? 
71. Ulubiony program telewizyjny? 
72. Jaki jest twój ulubiony sport? 
73. Ulubiony sportowiec. 
74. Uprawiasz jakiś sport? 
75. Jaki? 
76. Podaj e-mail. 
77. Ulubione przysłowie? 
78. Ulubiony wiersz? 
79. Czego nigdy byś nie zrobił? 
80. Co byś zrobił/zrobiła gdybyś 
wygrał/wygrała 100-
.000.000.000.000.000? 
81. Co byś zmienił/zmieniła na świe-
cie? 
82. Czy wygrałeś/wygrałaś kiedyś Big 
Milka? 
83. Na jakich instrumentach umiesz 
grać? 
84. Czy umiesz pływać? 
85. Lubisz sprzątać? 
86. Byłeś/byłaś kiedyś na koloni? 
87. Jakie lody najbardziej lubisz? 
88. Lubisz chodzić na dyskoteki? 
89. Jakiego obcego języka się uczysz? 
90. Napisz coś w tym języku. 
91. Co to znaczy? 
92. Jeździsz na rowerze? 
93. Jeździsz na rolkach? 
94. Ulubione miejsce wakacyjne? 

95. Co zabrałbyś na bezludną wy-
spę (3 rzeczy)? 
96. Byłeś/byłaś gdzieś za granicą? 
97. Gdzie? 
98. Podaj ulubioną markę samo-
chodu. 
99. Jaki jest twój ulubiony kraj? 
100. Jakie jest twoje ulubione 
miasto? 
101. Jaka jest twoja ulubiona 
rzecz? 
102. Lubisz chodzić do kina? 
103. Na jakim filmie byłaś/byłeś 
ostatnio w kinie? 
104. Czy lubisz czytać książki? 
105. Jaka książka jest twoją ulu-
bioną książką? 
106. Jaka jest twoja ulubiona baj-
ka? 
107. Jaka jest twoja ulubiona ga-
zeta? 
108. Kim chciałbyś/chciałabyś 
zostać w przyszłości? 
109. Jakie masz hobby? 
110. O czym marzysz? 
111. Wymień trzy rzeczy, których 
utrata byłaby dla ciebie bardzo 
bolesna. 
112. Wymień swoje wady. 
113. Wymień swoje zalety. 
114. Co cię denerwuje? 
115. Czego się boisz? 
116. Jaki jest twój ulubiony dzień 
tygodnia? 
117. Jakiego dnia tygodnia najbar-
dziej nie lubisz? 
118. Jaki jest twój ulubiony mie-
siąc? 
119. Jakiego miesiąca najbardziej 
nie lubisz? 
120. Jaki jest twój ulubiony 
dzień? 
121. Jakiego dnia najbardziej nie 
lubisz? 
122. Jaki jest twój numer w dzien-
niku? 
123. Jaki najbardziej przedmiot 
lubisz w szkole? 
124. Jakiego przedmiotu najbar-
dziej nie lubisz? 
125. Którego nauczyciela najbar-
dziej nie lubisz? 
126. Masz „Złote Myśli”? 
127. Podpisz się! 
128. Czy odpowiedziałeś/
odpowiedziałaś szczerze na 
wszystkie pytania? 
129. Które z tych pytań było naj-
głupsze? 

Opracowała: J.G. 

Str. 16            TYSIĄCLATKA 

Pomysł na 

„Złote myśli” 

 



 

                

                  LABIRYNT                                    KOLOROWANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAGADKI  

Przybył z ciepłych kra-
jów 
W czerwonych trzewi-
kach 
Gdy go ujrzy żaba 
Do wody umyka.  
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Z grządki w ogródku  
zrywamy je co rano, 
Najlepiej nam sma-
kują  
z bitą śmietaną. … 

 

Opracowala: Natalia 
Piotrowicz kl. V 



 

 

     Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagują:   

p. Joanna Grochowska, p. Justyna Firsiuk, 

oraz koło dziennikarskie;   Kinga Miszczuk, 

Karolina Mirońska, Paulina Ignaciuk, Kata-

rzyna Bagłaj, Karolina Gierełło, Patrycja Kali-

szewska, Paulina Karwowska, Natalia Mela-

niuk, Karolina Waszczuk, Karolina Gałamaga, 

Aleksandra Steciuk, Magdalena Sobczuk, Na-

talia Piotrowicz. 

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 

* * * 

Jaś przychodzi ze szkoły 
i mówi do mamy: 
- Mamo, mam 2 wiado-
mości, dobrą i złą. 
- To poproszę dobrą. 
- Dostałem dzisiaj piąt-
kę! 
- A zła? 
- Tylko żartowałem! 

* * * 

 Bliźniacy wracają ze 
szkoły i od progu 
wołają: 
- Mamo, mamo! 
Wygrałaś konkurs 
na najlepszą 
mamusię! Wszyscy 
głosowali na swoje 
mamy, a ty dostałaś 
dwa głosy! 

Opracowała: Natalia  Piotro-

wicz kl. V 


