
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Czytelnicy! 
 

Rok szkolny 2008/2009 wystartował! 
 

       Po dwumiesięcznym wypoczynku  uczniowie, na-
uczyciele oraz pracownicy szkoły przystąpili do pracy.  
        Z bagażem wakacyjnych wspomnień i nowym za-
pałem do pracy i nauki podejmą wyzwania jakie przy-
niosą ze sobą kolejne miesiące. 
     Nauczycielom życzymy w nowym roku szkolnym 
jak zwykle cierpliwości i dobrych wyników nauczania,  
a uczniom wytrwałości w zdobywaniu wiedzy oraz  

samych szóstek i piątek, 
realizacji swoich ma-
rzeń, pogody ducha, 
uśmiechu na co dzień       
i znalezienia bratniej 
duszy. 
 

Członkowie koła 
dziennikarskiego 
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2008 

Październik 

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 26 27 28 29 30 
31 

 

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć  

dydaktyczno-wychowawczych 

1 września 2008 r. 

2 Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2008 r. 

3 Ferie zimowe: 19 stycznia - 1 lutego 2009 r.: 
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Za-

chodniopomorskie 

26 stycznia - 8 lutego 2009 r.: 
Podlaskie, Łódzkie, Śląskie 
 

2 - 15 lutego 2009 r.: 

Lubelskie, Podkarpackie, Pomor-

skie,  

Warmińsko-Mazurskie 

16 lutego - 1 marca 2009 r.: 

Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, 

Świętokrzyskie, Wielkopolskie 

4 Wiosenna przerwa świąteczna 9 - 14 kwietnia 2009r. 

5 Sprawdzian przeprowadzany w ostat-

nim roku nauki w szkole podstawowej 

2 kwietnia 2009 r. 

6 Dodatkowym dniem wolnym od zajęć 

w szkołach z 5-dniowym tygodniem 

pracy może być po odpracowaniu: 

10 listopada 2008 r.  

i 2 stycznia 2009 r. 

7 Zakończenie rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych 

19 czerwca 2009 r. 
  

8 Ferie letnie 20 czerwca - 31 sierpnia 2009 r. 
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01.09.- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2009. 

02-04. 09.- Przerwa w zajęciach szkolnych spowodowana przedłużającym się remontem łazienek. 

12. 09.- Apel na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza nią. 

16. 09.- Zebranie z rodzicami. 

17-18. 09.- Szkolenie SUS w Warszawie — uczestniczyła p. J. Grochowska. 

17-20. 09.- Misje przygotowujące do Jubileuszu 100-lecia budowy kościoła w Sworach. 

21. 09.- Obchody 100-lecia budowy kościoła w Sworach. 

25. 09.- Szkolenie nauczycieli w ramach programu WOŚP ,,Ratujemy i uczymy ratować”, uczestni-
czyły p. B. Konkol i p. J. Firsiuk (czytaj dalej). 

26. 09.- Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ,,Mój kościół”. 

29. 09.- 02. 10.- Wycieczka klas I-VI w Góry Świętokrzyskie. 

30. 09.- Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat ,,Śmieci mniej, Ziemi lżej”. 

30. 09.- Rozstrzygnięcie konkursu na biżuterię ekologiczną. 

30. 09.- Zakończenie zbiórki surowców wtórnych. 

30. 09.- Zawody sportowe ,,Gminna Liga Piłki Nożnej Chłopców”. 

Redagowała: p. Justyna Firsiuk 

skuteczną i praktyczną metodą samooceny szkoły 
jaką jest „profil szkoły” , przypomnienie elementów 
systemy zarządzania jakością czyli SUS-a, pokaza-
nie zakresu zadań jakie do wykonania będą miały 
powołane w szkole zespoły zadaniowe, zwrócenia 
uwagi na osoby liderów, którzy pokierują zespołami 
oraz pokazania perspektywy otrzymania certyfikatu 
jakości na przeprowadzonych w przyszłości pane-
lach koleżeńskich. 
Uczestnicy zapoznali się też z zaplanowanym prze-
biegiem wszystkich szkoleń w II module oraz praca-
mi domowymi do wykonania po każdym szkoleniu. 

Opracowała: p. J.G. 

  Szkoła ucząca się to program realizowany 
przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności. Szkoły uczestniczące w progra-

mie wspólnie określają standardy dobrej i twórczej szkoły 
oraz wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości pracy. 
 
  90 dyrektorów z całej Polski, ze szkół podstawowych, gim-
nazjalnych, zespołów i szkół średnich, z miast i wsi, po 
„przejściach” w zeszłorocznym programie pilotażowym pod-
jęło w imieniu swoich Rad Pedagogicznych kolejne wyzwa-
nie. Wychodząc od znanego już wszystkim sposobu pracy 
na lekcji jakim jest Ocenianie Kształtujące postanowili prze-
nieść zasady systemy zapewniania jakości na cały proces 
zarządzania szkołą.  

    Nasza szkoła także przystąpiła do II modułu SUS – Oka. 
W dwudniowym szkoleniu, które odbyło się 17-18 września 
w Warszawie-Miedzyszynie, uczestniczyła w zastępstwie 
pani dyrektor Joanna Grochowska.  

 Szkolenie miało na celu zapoznanie dyrektorów   z ciekawą, 

Szkolenie "Ocenianie kształtujące              

i zasady SUS" 
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Wymiana doświadczeń podczas szkolenia 



   Nowy rok szkolny roz-

poczęliśmy 1 września 

o godz. 8.00 Mszą św. 

w kościele, a  o godz. 

9.00 uroczystym ape-

lem, który odbył się na 

placu przed szkołą.      

W apelu brało udział 

bardzo dużo rodziców, 

szczególnie uczniów 

klas najmłodszych i no-

woprzyjętych do naszej szko-

ły. Uroczystość rozpoczęła się 

odśpiewaniem hymnu pań-

stwowego. Następnie pani dy-

rektor przedstawiła nowego  

nauczyciela od języka angiel-

skiego p. Bartłomieja Biegajło, 

mówiła o organizacji roku szkol-

nego, o planowanych zajęciach 

pozalekcyjnych, a na koniec 

przedstawiła wycho-

wawców klas, z który-

mi uczniowie spotkali 

się po apelu w salach 

l e k c y j n y c h .                                

Jednak największe 

brawa otrzymała, kie-

dy oznajmiła, że wa-

kacje w naszej szkole 

są przedłużone o 3 

dni z powodu niedo-

kończonych prac re-

montowych w łazienkach. Tak 

więc po trzydniowej przerwie 

naukę rozpoczęliśmy dopiero 

5 września. 

Str. 4               TYSIĄCLATKA 

Co nowego w oświacie? 

NOWY ROK SZKOLNY 2008/2009 

-  Minister edukacji Katarzyna Hall zmniejszyła 
też listę obowiązkowych lektur z języka polskie-
go. Część tytułów, w tym powieści Henryka 
Sienkiewicza "Quo Vadis" i "Potop" znajdą się 
teraz na liście lektur uzupełniających. Nauczy-
ciele mogą je omawiać z uczniami ale nie mu-
szą.              .  
- Nowością jest też przepis, że jeśli uczeń nie 
przyjdzie na ponad połowę lekcji i nie uspra-
wiedliwi tych nieobecności, będzie to traktowa-
ne jako niespełnienie obowiązku szkolnego. Ro-
dzice wagarowiczów mogą się spodziewać wizy-
ty policji i kar pieniężnych. 

- Sejm obecnej kadencji zdjął kontrowersyjny 
nakaz jednolitego stroju szkolnego dla podsta-
wówek i gimnazjów wprowadzony przez byłego 
ministra edukacji Romana Giertycha. Dyrekto-
rzy szkół mogą mundurki pozostawić, ale tylko 
jeśli zgodzą się rodzice i uczniowie.  
- Tak jest w naszym przypadku, gdzie Rada Ro-
dziców zadecydowała, że mundurki pozostają . 
- W tym roku przestaje też obowiązywać ograni-
czenie w wyborze podręczników, które wprowa-
dziła poprzednia koalicja rządząca. 

 

Najmłodsi wraz z rodzicami i wychowawcami 

Co nowego w szkole? 
      Wykonano remont łazienek na parterze budynku, wykonano re-

mont opaski wokół szkoły,  naprawiono część chodników i wykonano 

remont boiska szkolnego, Koszty remontów pokryła Gmina Biała 

Podlaska.                   .                                                                                                         

Cieszymy się, że mamy nowe łazienki na parterze, zaś smucimy z po-

wodu zamknięcia łazienek na piętrze. Nie mamy umywalek  w salach 

lekcyjnych, więc dyżurni biegają z gąbką przez całą szkołę. Długą 

drogę do przebycia mają także dzieci młodsze uczące się na piętrze. 

Szkoda, że gmina nie znalazła środków na dokończenie remontu. 
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Szkolne 

dzwonki 

 
8.00 - 8.45  

8.55 - 9.40 

9.50 - 10.35 

10.50 - 11.35 

11.55 - 12.40 

12.50 - 13.35 

13.45 - 14.30 

Dni kolorowe (bez mundurka)  

w I semestrze: 
 

 Październik—  10 X  i 31 X 

 Listopad—   14 XI i 28 XI 

 Grudzień—  5 XII i 19 XII 

 Styczeń—  16 I i 30 I 

 
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           845 - 1045   (2, 3 godzina lekcyjna) 

Organizacja pracy szkoły 

GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEKI:      

 Rok szkolny 2008/2009 

Godziny pracy szkoły 
Dyrektor szkoły 

mgr  Violetta Więckowska 
Pon. - Pt  - 8.00 - 15.00 
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Zestawienie uczniów w klasach                       

z podziałem na miejsce zamieszkania oraz 

na  dziewczynki  i chłopców. 

Pedagog 

Szkolny 
Aneta Maksimiuk 
przyjmuje w sali nr 33 

w gimnazjum 

 

Poniedziałek 

8.00 - 12.00 

Środa 

 10.00 - 14.00 

Piątek 

 10.00 - 14.00 



 Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły 

się w naszej szkole 19 września. Głosowali uczniowie 
z trójek klasowych klas I – VI.  Na liście wyborczej 
umieszczeni zostali chętni do pracy w SU uczniowie 
klas IV – VI. Spośród kandydatów największą liczbę 
głosów uzyskali: Paulina Ignaciuk - kl. VI, Karolina 
Mirońska – kl. VI, Kinga Miszczuk – kl. VI  Błażej Turski 
– kl. V.  

Przewodniczącą  SU została Paulina Ignaciuk  
zastępcą Kinga Miszczuk,  
skarbnikiem Błażej Turski,  
a sekretarzem Karolina Mirońska. 
 
Opiekunami SU pozostały p. Joanna Grochowska        
i p. Barbara Konkol. 
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SAMORZĄD 

UCZNIOWSKI 

W SU działają cztery sekcje: 
 dziennikarska—przewodnicząca 

Kinga Miszczuk 
 porządkowa—przewodniczący  

Michał Kroszka 
 dekoracyjna—przewodnicząca 

Ola Potocka 
 kulturalno  - naukowa—

przewodnicząca Karolina Miroń-
ska 

 

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

 

Klasa 06  - wychowawca  

Barbara Filipiuk 

Gospodarz: Marta Olesiejuk 

Z-ca gospodarza: Wiktoria Sobczuk 

Skarbnik: Aleksandra Dmitrowicz 

Klasa I  - wychowawca  

Barbara Konkol 

Gospodarz: Weronika Konkol 

Z-ca gospodarza: Aleksandra Kasja-

niuk 

Skarbnik: Marcelina Miszczuk 

Klasa II  - wychowawca  

Justyna Firsiuk 

Gospodarz: Bartłomiej Przyby-

łowski 

Z-ca gospodarza: Martyna Gro-

chowska 

Skarbnik: Remigiusz  Sergiej 

Klasa III  - wychowawca  

Joanna Grochowska 

Gospodarz:  Ola Chwedczuk 

Z-ca gospodarza: Szczepan 

Skrzypczak 

Skarbnik:   Natalia Gałamaga 

Klasa IV  - wychowawca  

Iwona Chaniewicz 

Gospodarz: Ola Potocka 

Z-ca gospodarza:  Kamil Treska 

Skarbnik: Michał Skrzypczak 

Klasa V  - wychowawca  

Iwona Gałamaga 

Gospodarz:  Natalia Melaniuk 

Z-ca gospodarza: Michał Ser-

giej 

Skarbnik: Błażej Turski 

Klasa VI  - wychowawca  

Agata Zbaracka 

Gospodarz:   Kinga Miszczuk 

Z-ca gospodarza: Paulina Igna-

ciuk 

Skarbnik: Karolina Mirońska 

 

POCZET SZTANDAROWY: 

opiekun p. Monika Kiryluk—

Jakub Demeszko                     

Kinga Miszczuk                        

Patrycja Kaliszewska                         

Red: p. J.G. 

Skład SU poszczególnych 

klas w roku szkolnym 

2008/2009 



     Wraz z nowym rokiem 
szkolnym 2008/2009 rozpo-
częło swą działalność Koło 
dziennikarskie. Do zespołu 
redakcyjnego zostali włą-
czeni uczniowie    z klasy 
piątej i szóstej. Z wielkim 
zaangażowaniem  i nowymi 
pomysłami włączyli się do 
pracy, starając się godnie 
zastąpić starszych kolegów 
– redaktorów, którzy ukoń-
czyli naszą szkołę.  
      W skład zespołu redak-
cyjnego wchodzą następują-
ce osoby: przewodnicząca – 
Kinga Miszczuk, członkowie 
– Karolina Mirońska, Paulina Ignaciuk, Katarzyna 
Bagłaj, Karolina Gierełło, Patrycja Kaliszewska, 
Paulina Karwowska, Natalia Melaniuk, Karolina 
Waszczuk, Karolina Gałamaga, Aleksandra Ste-
ciuk, Magdalena Sobczuk, Natalia Piotrowicz, Mag-
dalena Kalinowska. 
    Celem pracy zespołu jest informowanie Was        

o ciekawych szkolnych wydarzeniach, wyjściach 
kulturalnych, interesujących książkach, fascynują-
cych filmach oraz inspirowanie do podejmowania 

ciekawych inicja-
tyw. Na łamach 
naszej gazetki 
możecie dzielić 
się spostrzeżenia-
mi dotyczącymi 
życia szkolnego, 
problemami. Jest 
to dobre miejsce 
do opublikowania 
własnych utwo-
rów. Przypomina-
my, że można tak-
że pisać listy do 
r e d a k c j i 

„ T y s i ą c l a t k i ” .  
Skrzynka znajduje 

się na górnym korytarzu. 
      Młodzi redaktorzy spotykają  się raz w tygodniu, 
by omówić, przedyskutować, poprawić i uporządko-
wać zebrane wcześniej materiały. Nad każdym nu-
merem gazetki czuwają: redaktor naczelny –         
p. Joanna Grochowska i opiekunowie – p. Justyna 
Firsiuk i p. Iwona Chaniewicz. 

Red. p. J.G. 

tyfikaty ukończenia 
kursu Ratujemy     
i uczymy rato-
wać.              

W ramach 
szkolenia, ćwiczyły 
udzielanie pierw-
szej pomocy na fan-
tomach, dowiedzia-
ły się, jak prawidło-
wo ułożyć ciało poszkodowanego   i trenowały 
sztuczne oddychanie. Zdobytą wiedzę będą 
przekazywały uczniom w szkole na zajęciach 
udzielania pierwszej pomocy.  

Ponadto WOŚP wyposażyła szkołę        
w cenne pomoce naukowe   ( wartości 4 000 
złotych) takie jak: poradniki, fantomy, filmy 
oraz podręczniki dla wszystkich uczniów          
z klas młodszych, aby wykorzystywać je do 
nauki dzieci. 

Może i ty uratujesz komuś życie? 

Redagowała: p. J. Firsiuk 

Już wkrót-
ce w naszej 
s z k o l e 
uczniowie 
klas I-III 
będą uczyli 
się udziela-
nia pierw-
szej pomo-
cy.  

Jest to 
m o ż l i w e 

dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która uruchomiła program edukacyjny 
dotyczący udzielania pierwszej pomocy.  

Dwie nauczycielki z naszej szkoły p. Barba-
ra Konkol i p. Justyna Firsiuk uczestniczyły 25 
września 2008 roku w szkoleniu i otrzymały cer-

Koło dziennikarskie 

Ratujemy i uczymy 
ratować 
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Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy 

Zespół redakcyjny gazetki „Tysiąclatka” 



 

 

 

 

 

         Kościół parafialny w Sworach wy-
budowany został w 1908 r. przez księcia 
Czesława Światopełk-Mirskiego i para-
fian, z drzewa sosnowego w stylu podha-
lańskim. Długość budynku kościelnego 
wynosi 35 m, szerokość 14 m, a wyso-
kość 10 m. 

       Do jubileuszu 100-lecia budowy ko-
ścioła wierni, tak dorośli jak i dzieci, 
przygotowywali się od tygodnia. Nie by-
ło rodziny, która by nie przygotowała 
dekoracji. Uszyto prawie 25 km propor-
czyków, którymi parafianie udekorowali 
drogi. Każdy dom miał swój ołtarzyk. 
Pięknie został udekorowany kościół          
i cała wieś Swory przybrała odświętny 
wygląd. 

       W ramach przygotowań postawiono przed kościołem kapliczkę z figurą Chrystusa dźwigają-
cego krzyż, poświęconą „bohaterskim unitom sworskim” Parafianie ufundowali też nowe ławki  
w kościele, ks. biskup zaś ofiarował dla parafii relikwie błogosławionych Męczenników Podla-
skich. Z okazji jubileuszu została napisana również książka pt. „Z dziejów wsi i parafii Swory”. 

      Obchody jubileuszu rozpoczęły się 17 września Misjami Świętymi pod hasłem „Świątynią Bo-
żą jesteśmy”, a prowadził je ks. Henryk Jakubowicz. Przez cztery dni odbywały się w kościele na-
bożeństwa oraz inne modlitwy. W piątek       
w Sworach ulicą Osiedlową odbyła się Droga 
Krzyżowa, w której bardzo liczny udział 
wzięli parafianie i goście. W sobotę, był to 
również szczególny dzień dla rodzin, odno-
wiono bowiem przyrzeczenia małżeńskie. 
Każda para wraz z rodziną otrzymała indy-
widualne błogosławieństwo ojca misjonarza. 
Wieczór uświetnił swoim koncertem pieśni 
religijnych ks. Stanisław Kuć pochodzący        
z naszej parafii. 

W niedzielę 21 września odbyły się główne 
uroczystości - był to dzień wdzięczności Bo-
gu za 100 lat istnienia świątyni. Mszę jubile-
uszową celebrował J. E. ks. biskup  Henryk 
Tomasik. Uroczystości zakończyły się wystę-
pem zespołu wokalnego „ No problem”, któ-
ry wspólnie ze zgromadzonymi parafianami 
(zwłaszcza z dziećmi) wychwalali Boga pie-
śnią religijną. 

Str. 8              TYSIĄCLATKA  

Wnętrze kościoła parafialnego 

Ks. biskup  Henryk Tomasik w otoczeniu byłych proboszczów—       

z prawej strony ks. Jan Kurowski, z lewej ks. Mieczysław Mikulski 



 

 

 

 

        O jubileuszu pamiętali uczniowie naszej szkoły. Wspólnie z panią katechetką  wykonali wy-
stawkę  na temat: „Przodkowie wiary” oraz wzięli liczny udział w konkursie plastycznym zorga-
nizowanym przez panią M. Skrzypczak pt: „ Mój kościół”. Powstały bardzo piękne i ciekawe pra-
ce, które można było oglądać na górnym korytarzu. 

         Komisja w składzie: p. Iwona Chaniewicz, Paulina Ignaciuk- przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego, Kinga Miszczuk- członek Szkolnego Koła Caritas  wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce- Narkiewicz Iza, Chwedczuk 
Magdalena 

II miejsce- Kasjaniuk Ewelina 

III miejsce- Melaniuk Natalia 

Wyróżnienia: 

Jaskólska Aleksandra 

Joanna Bagłaj 

Gryta Mateusz 

Laureaci otrzymali nagrody, za które dziękujemy ks. 
Proboszczowi Stanisławowi Chodźko. 

                                    Red. p. M. Skrzypczak 

                                 Opracowała: Kinga Miszczuk 
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I miejsce- Narkiewicz Iza, Chwedczuk Magdalena 

III miejsce- Melaniuk Natalia 

II miejsce- Kasjaniuk Ewelina 



     To był zwykły dzień, jak każdy in-
ny, ale ja zapamiętałam go najbar-
dziej. 
Całą rodziną wybraliśmy się na piknik 
samolotowy. 
Zostawiliśmy samochód na parkingu    
i szliśmy nad rzekę, gdzie ludzie czekali 

na pokaz samolotów- F16. Nieoczekiwanie przelecia-
ły nad nami dwa samoloty. Latały tak szybko, że nie 
mogłam zrobić żadnego zdjęcia i musiałam zatykać 
uszy, bo robiły wielki hałas. Bylo tam wiele innych 
atrakcji, ale przelot F16 zrobił na mnie ogromne wra-
żenie. 
         Kinga Chalimoniuk 

     Wakacje to najpiękniejszy okres 
w roku, ale wszystko co dobre szyb-
ko się kończy. 
W minione wakacje nigdzie nie wy-
jeżdżałem, ale przyjechali do mnie 
koledzy. 
Postanowiliśmy zbudować domek na 
drzewie. Trwało to tydzień, wynik był 

wspaniały. 
Znajduje się on dwa metry nad ziemią. Wchodzi się 
do niego po drabinie. Ma dwa pomieszczenia z okna-
mi i dach. Zabawa przy tym była doskonała. Wakacje 
się skończyły, a domek pozostanie pamiątką do na-
stępnych wakacji. 
                                  Michał Stachura 

      Moje tegoroczne wakacje uważam za 
średnio udane. Nie były one nudne, ale   
i nie wyróżniające się od poprzednich. Na 
początku lipca wyjechałam z rodzicami        
i siostrami do Warszawy. Był to jeden     
z moich najpiękniejszych i najciekaw-
szych wakacji. Już sama podróż była 
bardzo ciekawa. Zatrzymaliśmy się          
w MacDonaldzie na śniadaniu, następnie 

umówiliśmy się z moją siostrą Kasią        w Wilano-
wie. Tam zwiedzaliśmy piękny pałac.  
     Potem pojechaliśmy do zoo. Jest to jedno             
z miejsc, które bardzo mi się spodobało. Na dworze 
było gorąco  i zwierzęta chowały się od słońca. Przez 
te upalne dni były one bardzo leniwe i nie wszystkie 
zwierzęta, które chciałam, zobaczyłam.  
    Potem pojechaliśmy zwiedzać Stare Miasto. Zoba-
czyłam między innymi Zamek Królewski, Kolumnę 

Zygmunta, Łazienki, Pałac Kultury i Nauki  i wiele 
innych ciekawych miejsc. Ogólnie Warszawa mi 
się podobała i chętnie pojadę tam jeszcze raz. 
Właśnie ten dzień uważam za najpiękniejszy. 
      

                      Natalia Gałamaga 

    W te wakacje  po raz pierwszy 
leciałam samolotem. Na lotnisku 
w Warszawie byliśmy 2 godz. 
przed odlotem. Najpierw odebra-
liśmy bilety,  a następnie nadali-

śmy bagaże. Później poszliśmy do odprawy cel-
nej.  
    Do samolotu dowiózł nas autobus. Przy wej-
ściu witała nas stewardesa. Zajęliśmy miejsca, ja 
siedziałam przy oknie. Pilot zapuścił silniki i samo-
lot zaczął kołować do pasa startowego. Gdy zna-
lazł się na nim, to zaczął jechać coraz szybciej, aż 
w końcu oderwał się od ziemi. Najpierw widzia-
łam przez okno ziemię, a potem tylko chmury.  
   Lot trwał 2 godz.30 min. Kiedy wylądowaliśmy         
w tureckim mieście  Bodrum i wyszliśmy z samo-
lotu, to okazało się ,że jest bardzo gorąco, bo aż 
+40 C. Dzień ten uważam za najpiękniejszy pod-
czas wakacji, ponieważ leciałam samolotem. 
 
                                   Adrianna Makarewicz 

 
     Moim najpiękniejszym 
dniem wakacji, który będę 
mile wspominać, był dzień 
na Mazurach. Wreszcie 
nadszedł dzień wyjazdu.     
Z tatą i bratem Piotrkiem 

pojechaliśmy do Augustowa, tam czekała na nas 
mama. Był piękny, słoneczny dzień. Postanowili-
śmy, że pójdziemy nad wodę. Wzięliśmy ze sobą 
kocyk, ręcznik i poszliśmy nad jezioro Necko. 

   Mama opalała się, a my byliśmy w wodzie. Pły-
waliśmy, nurkowaliśmy, graliśmy w piłkę. Po je-
ziorze pływały także kaczki i łabędzie. Czasami 
podpływały do nas. Dawałem okruszki chleba,      
a jeden z nich jadł mi prawie z ręki. Bardzo miło      
i radośnie wspominam tamten dzień. Dni. które 
spędzam z rodziną są najpiękniejsze. 

Paweł Stańczuk 

Opracowały: Paulina  Karwowska. Iza Domańska,  
Karolina Mirońska 
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    Była niedziela 13lipca. Mój 
dzień jak zwykle zaczął się spo-
kojnie i dość nudnie. Wtem za-
dzwonił telefon. To była babcia, 
która zaprosiła nas na niedziel-
ny obiad. Całą rodziną zjawili-
śmy się o wyznaczonej porze, 

czyli o 13.00. Słońce tego dnia grzało bardzo moc-
no. Gry i zabawy umilały nam czas po obiedzie. Po-
stanowiliśmy potem pojechać na żwirownię -zalew, 
który znajduje się kilometr od mojej babci. Nad wo-
dą, na plaży było dużo plażowiczów. Wszedłem do 
wody, choć była trochę zimna i zacząłem harce        
w wodzie. Skakałem ,,na bombę'', nurkowałem, ro-
biłem zamek z piasku i bawiłem się z bratem. Cięż-
ko było stamtąd odjeżdżać. Dzisiaj, gdy jest zimno, 
miło wspominam tamte chwile i jeszcze raz wszedł-
bym do tamtej chłodnej wody  w upalny dzień. Było 
fajnie.               .                                                  

Kacper Kasjaniuk 

    Moim najpiękniej-
szym, wakacyjnym 
dniem była niedziela, 
kiedy z rodzicami poje-
chałem do Nepli. Za-
uroczył mnie piękny 
krajobraz oglądany         
z wieży widokowej. Za-

ciekawiła mnie również kamienna baba, o której 
usłyszałem ciekawe legendy.  

    Jednak najbardziej zaciekawił mnie czołg z cza-
sów II wojny światowej, po którym mogłem cho-
dzić. Pamiątką po tej wycieczce są zdjęcia,  które 
często oglądam. 

 

Szczepan Skrzypczak 

Opracowała: Karolina Mirońska 

Szlakiem Południowego Podlasia 
    W czasie tych wakacji 
najbardziej zapamięta-
łam wycieczkę komunij-
ną z moją klasą. Wy-
cieczkę zorganizował 
nam ks. proboszcz Sta-
nisław Chodźko. 
    Zwiedzaliśmy zabytki 
Południowego Podlasia. 
Byliśmy w Sokołowie 

Podlaskim, Boćkach, Drohiczynie i w innych miejscowo-
ściach. Najbardziej podobało mi się w Drohiczynie, 

gdzie płynęliśmy statkiem po Bugu. Rzeka Bug 
jest wielka i bardzo piękna. Ma porośnięte brzegi 
różnymi drzewami i krzewami. Rzeka Bug jest też 
bardzo niebezpieczna, występują w niej liczne 
wiry.  
   W Drohiczynie zwiedzaliśmy kościół prawosław-
ny. Tutaj ksiądz opowiadał nam wiele ciekawych 
opowieści. 
   Bardzo mile wspominam tę wycieczkę z moimi 
kolegami i koleżankami.  

                                      
 Redagowała: Weronika Łochina kl. III 

                                           Opracowała: Natalia Melaniuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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15.07 - Przyjazd do ośrodka kolonijnego 

"GOLIAT" 

 Ksiądz Stanisław dzieli nas na grupy 

 Kolacja. 

 Wieczorek zapoznawczy 

 Apel wieczorny 

  Sen 

 

16.07 -  Pobudka koloni  - Wstawaj !!! 

Wyczerpująca gimnastyka z księdzem -

20 pajacyków !!! 

 Apel poranny 

 Śniadanie - 5 kanapek i 2 szklanki her-

baty, bo inaczej..... 

Zapoznanie się z okolicą, wizyta u pani 

historyczki  

Obiad jedz!!!! 

Czas do dyspozycji w grupach  

 Podwieczorek  

 Kolacja - Nie gadaj tylko jedz !!! 

 Pogodny Wieczór - Cisza !!!! 

Apel wieczorny   

Spuniu - 22.00 - punkt w łóżkach !!! 

 

17.07- Pobudka koloni Ku ku ryku ... 

Męcząca gimnastyka z księdzem - Zno-

wu !!! 

Apel poranny 

 Śniadanie  

Sprzątanie domków - Myj  podłogę ! 

 Wymyślenie nazw grup, okrzyków, 

piosenek 

  GRUPY:          

Wiewiórki 

Farmerzy 

Rające mi-

sie 

Smerfy 

Młode so-

senki 

Aniołki  

Marsjanie 

Dąb meni 

Różyczki 

      Obiad 

      Msza 

święta. 

      Podwieczorek 

      Kolacja – Jedz, a nie gadasz!!! 

      Pokaz Grup - Cisza !!! 

      Apel wieczorny 

      Sen  

 

18.07- Pobudka koloni - Wstawaj szkoda 

dnia!!! 

W końcu gimnastyka z panią Moniką!!! 

Apel poranny 

 Śniadanie - Kawa czy herbata ? 

 Pucowanie domków - Szoruj !!! 

Czas do wykorzystania w gru-

pach 

Obiad - Jedz !!! 

Czas do wykorzystania w gru-

pach 

        Podwieczorek 

        Kolacja Jedz!!! 

        Pogodny wieczór Cisza !!!! 

        Apel wieczorny 

        Spuniu-  Dobranoc !!!! 

 

19.07- Pobudka koloni  - Wstawaj ! 

Zaspana gimnastyka - 10 kółek wokoło 

ośrodka !!!! 

Apel poranny 

Śniadanie - Bułka czy szyneczka ? 

       Pucuj domek ! 

       Praca w grupie  

       Obiad Jedz !!!!! 

Zajęcia z panem Pawłem Tokarskim  

"Baranek " 

       Podwieczorek  

       Kolacja  - Jedz !!!!! 

       Pogodny wieczór - Cisza !!!!!! 

       Apel wieczorny 

      Sen - Chodzi komisja, lepiej uwa-

żaj !!!!! 

 

20.07- Pobudka koloni. Wstawaj szko-

da dnia !!!!! 

Gimnastyka - Skłon 

w lewo, skłon w pra-

wo !!! 

Apel poranny. 

Śniadanie - Kawa czy 

herbata ? 

Sprzątanie domków. 

Szoruj domek. 

Msza Święta .Dziś 

jest Niedziela !!! 

       Obiad – Jedz,      

a nie gadasz !!! 

        Zajęcia w grupach. 

        Podwieczorek. 

        Kolacja. JEDZ!! 

        Pogodny wieczór Cisza !!! 

        Apel wieczorny .  

        Sen . Dobranoc !!!   

 

21.07 - Pobudka koloni.-  Ale leje za 

oknem . 

Nie ma gimnastyki. Hura!!! 

 Apel poranny. 

Śniadanie. Bułeczka czy szyneczka ?       

Wycieczka do Kostomłotów, i Kodnia. 

Obiad.  

 Zajęcia z panem Pawłem Tokarskim 

 Podwieczorek. 

 Kolacja. Cisza !! 

 Pogodny wieczór. Proszę o CISZĘ!!! 

         Apel wieczorny !!!! 

        Spuniu - Główka do pudusi !!! 

21.07 - Pobudka koloni.   Znowu leje !!!! 

        Nie ma gimnastyki. Super !!!! 

        Apel Poranny. 

        Śniadanie - Jedz bo się udławisz.  

        Wycieczka do Janowa Podlaskiego, 

Leśnej Podlaskiej, 

 Pratulina. 

Obiad  

Zajęcia z panem Pawłem Tokarskim " 

Baranek" 

        Powieczorek 

         Kolacja  

         Dyskoteka - Super sprawa !!! 

         Apel wieczorny. 

         Spuniu - Dobranoc !!! 

 

22.07 - Pobudka koloni.  Wstawaj szkoda 

dnia. 

        Gimnastyka. Pięćdzisiąt przysiadów, 

sto pajacyków… 

 Apel poranny. 

 Śniadanie. Cisza !!!! 

 Sprzątanie domków. Szoruj ! 

 Msza święta na zakończenie koloni. 

 Obiad  

Zajęcia z panem Pawłem Tokarskim 

        Podwieczorek. 

        Kolacja - W kąt !!!!! 

        Pogodny wieczór. 

        Ognisko na zakończenie koloni. 

        Apel wieczorny. 

        Sen-  Cisza nocna ! 

22.07 - Pobudka koloni. 

       Apel poranny. 

       Śniadanie. 

       Oddanie czystych domków. 

       Do domu czas najwyższy. Bo czeka-

ją inni.                                                                                                                                
REDAGOWAŁY : Katarzyna Bagłaj,                                                                                                                                    

Monika Dylik 
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KOLONIE NEPLE  
15.07 - 25.07.2008 r.  

Wspólne zdjęcie z księdzem proboszczem 

Każdy chciał mieć zdjęcie na czołgu 



 W tegoroczne wakacje, część uczniów na-
szej szkoły, pojechała na Mazury. Organizatorką 
kolonii była pani Grażyna Majewska. 
 Miejscowość, w której znajdował się ośro-
dek wczasowy nazywała się Piecki i leżała niedale-
ko Mrągowa, nad jeziorem Wągiel. 
 Zjechały się tam dzieci ze wszystkich szkół 

naszej gminy. Pobyt na koloniach był bardzo do-
brze zorganizowany i zaplanowany. Dzieci pod 
opieką specjalistów uczyły się pływać kajakami. 
Bawiły się w różne gry i zabawy. Był także czas 
wolny, wtedy można było zawierać nowe znajomo-
ści lub odpocząć. 
                 
      Zwiedzaliśmy również okoliczne miejscowości. 
Byliśmy w Mikołajkach, Świętej Lipce, w której po-
dziwialiśmy wspaniałe organy i w Mrągowie, gdzie 
byliśmy na basenie w hotelu "Gołębiewski". 
 Pogoda nam dopisywała i miło minęły nam 
dwa tygodnie. Wszyscy wspaniale się bawili             
i z żalem opuszczali piękne, mazurskie miejsce. 
 Wracaliśmy do domu zadowoleni. Myślimy, 
że wszyscy chcieliby jeszcze kiedyś wrócić do Pie-
cek. 
   

Redagowały: Ola Steciuk  
i Natalka Piotrowicz kl. V 

Obóz konny w Rogalach 

Wakacje w Pieckach  

     Pierwszego dnia wakacji wyjechaliśmy na obóz konny w Rogalach. Jechaliśmy krót-
ko, ponieważ ta miejscowość znajduje się za Międzyrzecem  Podlaskim. 

   Gdy dojechaliśmy na miejsce, podzielono nas na grupy i przydzielono nam namioty, 
w których spaliśmy. Naszymi opiekunami zostali ksiądz Andrzej i pani Halina. 

   Pierwszego dnia wszyscy się rozpakowywali, więc dzień minął szybko. Następne dwa 
dni spędziliśmy na jeździe konnej i wieczornych zabawach przy ognisku. Kolejnego 
dnia z samego rana pojechaliśmy na odkryty basen do Łukowa. Spędziliśmy tam 3 
godziny. Gdy wróciliśmy z basenu, ksiądz uczył nas teorii jazdy konnej. Omówił także 
budowę konia i siodła. 

   W tygodniu zorganizowano nam wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Zwiedzanie za-
częliśmy od rejsu pirackim statkiem po Wiśle. Następnie zwiedziliśmy zamek gotycki, 
basztę, kościół farny i stare kamieniczki. Było super, bo ksiądz Andrzej postawił 
wszystkim lody. 

  Kolejnego dnia pojechaliśmy do Warszawy. Głównym punktem zwiedzania było war-
szawskie zoo. Tym razem najbardziej zaciekawiły mnie kolorowe papugi. 

   Jednym z ciekawszych wydarzeń pobytu w Rogalach był chrzest kolonijny.  Najpierw 
opiekun oblał nas gorącą wodą po goleniu i szorował szczotką do wyczesywania koni. 
Potem odkręcił wodę w wężu ogrodowym i polał nas zimną wodą.  Po przejściu 
„chrztu” ksiądz tych, którzy byli na obozie po raz pierwszy, pasował na młodszego jeźdź-
ca, zaś tych, którzy byli drugi raz, pasował na starszego.  

    Ostatniego dnia, kiedy już spaliśmy, ksiądz Andrzej obudził nas o północy. Powiedział, że ma dla nas niespodziankę - ścieżkę 
strachu. Oznajmił, że musimy przejść obok nawiedzonego domu, następnie musimy pokonać drogę przez las i znaleźć wejście 
na polankę. Mieliśmy iść pojedynczo! 

     Ksiądz zrobił nam kawał. Zawiesił prześcieradło, które miało przypominać ducha. Gałąź jednego drzewa przywiązał sznur-
kiem. Siedziała tam dziewczyna, która miała go w pewnym momencie odciąć. Na drzewie powiesił coś, co przypominało wisiel-
ca. Wszyscy bali się iść, więc ksiądz powiedział, że pójdziemy grupą. W czasie drogi, niektórzy trzymali księdza tak mocno, żeby 
nie uciekł, że o mało nie oberwali mu rękawów. Gdy doszliśmy na polankę, rozpaliliśmy ognisko i długo rozmawialiśmy.         
Następnego dnia wróciliśmy do swoich rodzin. 

Myślę, ze wszyscy uczestnicy miło wspominają ten obóz.                                                           Redagowała: Kinga Miszczuk kl. VI 
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 Kinga podczas jazdy konnej 



 

    Dnia 7 lipca dopiero zaczęłam prawdziwe wa-

kacje, gdyż wyjechałam na kolonie do Roskoszy. 

Od nas ze szkoły pojechało dwóch uczniów. 

Na kolonie mogły pojechać osoby należące do 

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Orkiestry        

i osoby, które były na konkursach z pożarnictwa. 

Każdy uczestnik obozu był nastawiony na pozna-

nie wielu przyjaciół.          . 

   Na miejscu zostaliśmy podzieleni na trzy gru-

py. Ja należałam do najfajniejszej. Następnie 

przydzielani byli wychowawcy. Naszym została 

druhna Martyna. Bardzo ją polubiłam. 

    Organizatorzy kolonii mieli w zanadrzu wiele 

ciekawych niespodzianek. Jedną z nich była wy-

cieczka do szkoły przetrwania w Serpelicach.  

Przejeżdżaliśmy tam na cieniutkiej linie przez 

Bug. Wrażenie były niezapomniane. 

  Byliśmy także na basenie w Białej. 

W następnych dniach mieliśmy zajęcia i konkur-

sy. Uczyliśmy się rozwijania i zwijania węzłów 

pożarniczych. Mieliśmy także terenoznawstwo.  

Zajęcia z mapą i kompasem były bardzo ciekawe, 

ale turniej sportowy też był fajny. Najbardziej 

fascynująca była nauka pierwszej pomocy na 

f a n t o m i e  o  i m i e n i u  A n i a . 

   Czasami wychowawcy nas zadziwiali zajęcia-

mi przygotowanymi dla nas. Gra o nazwie 

"numerki" była jedną z tych ciekawych zabaw. 

Niektóre zajęcia były bardzo potrzebne np. na-

u k a  w i ą z a n i a  w ę z ł ó w . 

   Jak na kolonie przystało były śluby kolonijne. 

Ostatniego dnia każdy rozpaczał, bo mieliśmy 

się rozstać, ale od czego są podpisy. Każdy miał 

zeszyt na pamiątkowe wpisy.  

 

Bardzo dziękuje  wszystkim 

druhnom i druhom za tak inte-

resujący i ciekawy obóz.  

Bardzo dziękuję p. Monice Ki-

ryluk  za to, że namówiła mnie 

na te kolonie.  

 

  Tego obozu nigdy nie zapomnę. Na 

drugi rok też pojadę na kolonie stra-

żackie. 

Redagowała: Paulina Ignaciuk  

kl. VI 
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Kolonie strażackie Roskosz 2008 

 

Utrwalone wspólne chwile 

Uczestnicy kolonii 



Wywiad przeprowadziły: Patrycja Kaliszewska i Karolina Gie-
rełło. 

Koło Dziennikarskie: Dzień dobry, czy możemy przeprowa-
dzić z Panem wywiad? 

 Bartłomiej Biegajło: Proszę bardzo. 

KD: Jak długo pracuje Pan w szkole? 

BB: Miesiąc. 

KD: Jaką pamięta Pan najśmieszniejszą sytuację w szkole? 

BB: Ciężko mi jest przypomnieć. 

KD: Co by Pan chciał zmienić w syste-
mie nauczania? 

BB: Stawkę. 

KD: Od jak dawna interesował się Pan j. 
Angielskim? 

BB: Od młodych lat. 

KD: Jaką lubi Pan najbardziej wysta-
wiać ocenę? 

 BB: Piątki i szóstki jeśli uczeń zasługu-
je. 

KD: Czy lubi Pan uczyć? 

BB: Tak. 

KD: Czy podoba się Panu praca z 
uczniami naszej szkoły? 

BB: Uczniowie są bardzo sympatyczni aczkolwiek bywają głośni. 

KD: Czy uczył Pan w innej szkole? 

BB: Nie. 

KD: Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

BB: J. angielski i j. polski. 

KD: Jakiego przedmiotu w szkole Pan nie lubił? 

 BB: Plastyki. 

KD: Dlaczego został Pan nauczycielem? 

BB: Lubię uczyć. 

KD: Czy ma Pan jakieś zwierzątko? 

BB: Nie mam. 

KD: Kim chciał Pan zostać w dzieciństwie? 

BB: Kierowcą. 

KD: Jakie jest Pana hobby? 

BB: Słuchanie muzyki i układanie muzyki. 

KD: Jaki  jest Pana ulubiony piosenkarz/piosenkarka? 

BB: Maciek Maleńczuk. 

KD: Jaka jest Pana ulubiona piosen-
ka? 

BB: Santa Maria Loei. 

KD: Jaki jest Pana ulubiony aktor/
aktorka? 

BB: Johnny Depp. 

KD: Jakiego rodzaju filmy lubi Pan 
oglądać. 

 BB: Psychologiczne i historyczne. 

KD: Jaki jest Pana ulubiony film? 

 BB: Królestwo. 

KD: Czy ogląda Pan seriole? 

 BB: Absolutnie nie. 

KD: Jaki jest Pana ulubiony pisarz? 

BB: Johnny Napp. 

KD: Jaka jest Pana ulubiona książka? 

BB: Mechaniczna pomarańcza, Ulisses. 

KD: Jakie jest Pana motto życiowe? 

BB: Zawsze patrzeć w przyszłość. 

KD: Dziękujemy za wywiad do gazetki szkolnej. Do widzenia. 

BB: Dziękuję wzajemnie. 

Redagowały: Patrycja Kaliszewska i Karolina Gierełło kl. VI 

    Samorząd Uczniowski przeprowadził wśród 

uczniów klasy V sondaż  na temat „Moje oczekiwania 

w nowym roku szkolnym”.  Wzięło w nim udział 25 

uczniów. Oto najczęściej poruszane tematy: 

-Organizowanie turniejów sportowych  między klasa-

mi—20 głosów.                                                                            

-Pozwolenie na noszenie telefonów komórkowych—

19 głosów. 

-Zorganizowanie wyjazdu do  Porosiuk- 19 głosów.

-Mniej prac domowych—17 głosów.                              

- Więcej dyskotek w szkole—14 głosów.                          

- Mniej kartkówek i sprawdzianów—11 głosów.         

- Więcej dni bez mundurka—10 głosów.                     

–Likwidacja mundurków w szkole—9 głosów.        

–Żeby wszystkie przerwy były długie—9 głosów.      

–Organizowanie większej ilości wycieczek—7 gło-

sów.                                                                                                                

–Usunięcie zeszytu z uwagami—6 głosów.                 

–Żeby nie było muzyki w szkole—2 głosy. 

Wywiad z nauczycielem języka angielskiego  

panem Bartłomiejem Biegajło 

Sondaż SU 
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Najstarszą stolicą jest Damaszek, obec-

nie stolica Syrii. Już 4500 lat temu był 

stolicą państwa. 

**** 

Najstarszym znanym miastem jest Jery-

cho nad rzeką Jordan. Już około 8000 lat 

temu mieszkało tam  3000 osób. Jeszcze 

starsze było, być może, zatopione miasto 

Zawi Chemi Shanidar, odkryte w północ-

nym Iraku. Zostało założone prawdopo-

dobnie przed 11 000 lat – w 8910r.p.n.e. 

*** 

Największy amfiteatr rzymski mieścił 50 

tysięcy widzów. Mogli oni oglądać walki 

gladiatorów, pokazy cyrkowe. W tym 

słynnym rzymskim Koloseum stał ol-

brzymi posąg Nerona a nazwa pochodzi 

od łacińskiego słowa „colossus” – kolos, 

potężny posąg. 

*** 

Największym i najcięższym psem świa-

ta jest prawdopodobnie mastif angielski  

o imieniu Zorba.  W roku 1989 Zorba 

ważył 154kg, a odległość jego czubka 

nosa do końca ogona wynosiła 244cm! 

*** 

Najniższa kobieta miała zaledwie 

61cm wzrostu. Kiedy reporterzy 

odkryli ją w jednym z greckich  

klasztorów, w wieku 9 lat miała 

zaledwie 35 cm wzrostu i ważyła  

2 kilogramy. Była przy tym zupeł-

nie zdrowa! 

*** 

Najdłuższe włosy na świecie ma 

tajski uzdrowiciel Hoo Sateow. 

Jego włosy, zmierzone w 1997 ro-

ku, miały 5,15 metra długości. Pró-

buje go dogonić pewna Chinka – 

Dai Yuengin – której włosy od 26 

lat nie widziały nożyc. Dzis 40 – 

letnia kobieta może poszczycić się 

ponad czterometrowym skarbem. 

*** 

Najczęściej spotykane nazwisko to 

Czang – tak nazywa się 75 milio-

nów Chińczyków. W Europie 

bardzo popularne jest nazwisko 

Kowal – w różnych wersjach : pol-

scy Kowalewscy, Kowalscy i Ko-

wale, niemieccy Schmidt, Schmied 

lub Schmitt, w Anglii – Smith. 

*** 

Najpopularniejszy napój to coca 

– cola. Można ją kupić w 160 

krajach na całym świecie. Po raz 

pierwszy napój ten pojawił się  

w 1886r. w Atlancie. 

*** 

Najwięcej pokoi w budynku 

mieszkalnym jest w pałacu Buc-

kingham w Londynie. Mieszka  

w nim brytyjska rodzina królew-

ska. Jej członkowie mają do dys-

pozycji przeszło 600 pokoi. 

*** 

Najwyższy tort weselny miał 

około 5 metrów wysokości. Do 

jego przyrządzenia zużyto aż ty-

siąc jaj. Tort został zrobiony spe-

cjalnie z okazji spotkania cukier-

ników w Hamburgu. Wyobraźcie 

sobie, co by było, gdyby na Wa-

sze urodziny mama przygotowała 

takiego giganta! Sukces imprezy 

gwarantowany!!! 

Pani pyta Jasia: 

- Ile ważysz? 

- W okularach czy bez?? 

- W okularach... 49 kilo. 

- A bez?.... 

- Nie widzę cyferek. 

 

Siedmioletni Jasio po pierwszym dniu spędzonym       

w szkole wraca do domu. Mama od progu pyta:  -

Czego sie nauczyłeś?  

-Tam nic nie można sie nauczyć, mamo! To nauczy-

ciele chcą się od nas czegoś nauczyć, bo wciąż o coś 

pytają!  

 

Nauczycielka do Jasia:  

- Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!  

- Skąd pani to wie?  

- Bo obok ostatniego pytania ona napisała: "nie 

wiem", a ty napisałeś: "ja też". 

 

- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki?  

- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza 

dziennika z rąk. 
Opracowały: Karolina Gałamaga i  Magda Sobczuk  

Dwie mrówki jadą na motocyklu przez miasto. Jed-

na mówi 

- Zatrzymaj się szybko!!  

- Dlaczego? 

-Bo wpadła mi mucha do oka...  

 

Na lekcji przyrody nauczyciel mówi do uczniów:  

- Małpa przez tydzień zjada tyle bananów, ile waży. 

Jasio: - A skąd ona wie, ile waży?  

 

 Jaskiniowiec zadzwonił po dentystę, żeby usunął mu 

ząb. Lekarz wyjmuje z walizeczki dwie maczugi- ma-

łą i dużą. Jaskiniowiec pyta: 

- Do czego służy ta mała maczuga?  

-Do usunięcia zęba.  

-A duża? 

-To środek uśmierzający ból!!!!  
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Najciekawsze, najstarsze, największe… 

Uśmiechnij się!!!  

 



1. Odszukaj wśród tych liter 8 wyrazów        

z „ó”. Możesz czytać pionowo, poziomo         

i ukośnie. Zapisz te wyrazy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. .................................................................................. 
2. .................................................................................. 
3. .................................................................................. 
4. .................................................................................. 
5. .................................................................................. 
6. .................................................................................. 
7. .................................................................................. 
8. .................................................................................. 

 
2. Rozwiąż zagadki.  
 
Gdy deszcz się zbliża 
swój lot obniża ______________________ 
 
Z wierzchu czerwona 
a w środku biała. 
Kiedy ją jadłeś 
w język szczypała. ______________________ 
 
 
Jedna dziewczynka, a każdy inaczej ją nazwie:                          
pani w szkole powie-uczennica,                                                       
Ania z ławki-przyjaciółka,                                                                       
Kasia z podwórka-koleżanka,                                                                                    
brat Maciek-siostra,                                                                                                   
a mama powie -“To jest moja .....................  ”.  

 

b c o d o n i a l w p o 

k r a r l o k s u t ó a 

n i ó t a r i u k z ź e 

p i s o ó t w k a l n o 

p a l c z ó ł n o g o r 

b u n l w a s p i l a t 

w ł ó c z k a o l b k n 

n p r a t a l b ó s m a 

z y ż t a g r a u a t k 

p ó o k ż ó ł w i o r a 

r a a a b r p i s t o n 

n a a ł o a k l n b s o 

3. Szlak 90 liter 

 Odgadnij wyrazy, których znaczenie podano niżej. 

 Wpisz je bez błędów ortograficznych w kratki Szlaku – 

zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką, bez odstępów 
między wyrazami. 
Litery, które znajdują się w kwadracikach ponumerowanych 
od 1 do 17 ułożą hasło. Zapisz je. 
 
1. Najdłuższy z tych, co szczekają. 
2. Na pięciolinii. 
3. W środku jajka. 
4. Wkładasz ją do spania. 
5. Podobny do zająca. 
6. Turystyczny w górach. 
7. Pojawia się na niebie i jest kolorowa. 
8. Główna postać w książce lub w filmie. 
9. Nosi go strażak i żołnierz. 
10. Na przykład laskowy, kokosowy, włoski. 
11. Nadchodzi, gdy robi się ciemno i grzmi. 
12. Do jedzenia zupy. 
13. Może być wodna lub na powiece oka. 
14. Dodaje się je do pieczenia ciasta lub chleba. 
15. Kwiat z kolcami. 
16. Ruda i ma słabość do orzechów. 
 

4. Rozwiąż rebus. 
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Grzeczność na co dzień 

1. Szkoła to miejsce pracy. Szanuj więc tych, którzy tu pracują - nauczycieli.  Nie przeszkadzaj 

na lekcjach! 

2. Noś zawsze czyste obuwie, nie zaśmiecaj klas. W ten sposób uszanujesz pracę pań sprzątają-

cych. 

3. Zachowaj spokój i rozwagę, czekając na odjazd autobusu. 

4. Uczęszczaj na zajęcia dodatkowe, aby wzbogacić swą wiedzę i umiejętności. 

5. Korytarze szkolne wykorzystaj na miejsce spacerów i rozmów z kolegami, a nie do biegania. 

6. Podczas przerw zjedz drugie śniadanie, możesz także zajrzeć do książek i jeszcze pouczyć się 

przed lekcją. 

7. Proś o pomoc nauczycieli dyżurujących, gdy ktoś wyrządza ci krzywdę. 

8. Korzystaj z biblioteki szkolnej, tam czekają na ciebie ciekawe książki. 

9. W każdym miejscu szkoły zachowuj się kulturalnie, stać cię na to! 

ZAPAMIĘTAJ - GRZECZNOŚĆ NIC NIE KOSZTUJE!! 

Kilka cennych rad na progu Nowego Roku Szkolnego 

Pani od matematyki 

zapowiada jutrzejszą 

klasówkę: 

- Weźcie z domu 

wszystko, co jest po-

trzebne do rozwiązywa-

nia zadań. 

- A czy klasówka może 

być po południu? – pyta 

jeden z uczniów. 

- Dlaczego po połu-

dniu? 

- Bo mój tata nie będzie 

mógł przyjść rano. O tej 

porze jest w pracy. 

Jakie to drzewa? 
 

W zdaniach ukryły się na-
zwy drzew. 
Spróbuj je odnaleźć. 
 

-Po wakacjach zaczyna 
się nowy rok szkolny. 
-Mama kupiła Uli palto 
na zimę. 
-Dzisiaj będzie smacz-
ny sos na obiad. 
-Najładniejsze są choin-
ki świerkowe. 
-Dzieci przyjdą bardzo 
późno do szkoły. 
-Nie wierz bardzo w to 
wszystko. 

 

 

 

     Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagują:   p. 

Joanna Grochowska, p. Justyna Firsiuk, p.  Iwona 

Chaniewicz oraz koło dziennikarskie;  Kinga Misz-

czuk, Karolina Mirońska, Paulina Ignaciuk, Kata-

rzyna Bagłaj, Karolina Gierełło, Patrycja Kali-

szewska, Paulina Karwowska, Natalia Melaniuk, 

Karolina Waszczuk, Karolina Gałamaga, Aleksan-

dra Steciuk, Magdalena Sobczuk, Natalia Piotro-

wicz, Magdalena Kalinowska. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Pań-

stwa Polskiego w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500 

Biała Podlaska.           .                                               

www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (o83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Violetta Więckowska 

Tysiąclatka 

Odpowiedzi 

Akacja, lipa, sosna 

świerk, dąb, wierzba 


