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Rok szkolny 

2009/2010 
Numer wydania   76  

Białe pola, białe lasy  

toną w białym śnie.  

Mróz za oknem trza-

ska z bata  

Kulig drogą mknie. 

 

Jak wesoło 

nam!!! 



04. 01. 10r.- Rozstrzygnięcie konkursu międzyklaso-

wego „Góra grosza”. 

10. 01. 10r.- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

22. 01. 10r.- Rozstrzygnięcie konkursu na najciekaw-

szą kukiełkę lub pacynkę. 

22. 01. 10r.- Wyjazd dzieci klasy I  

i II na przedstawienie teatralne pod 

tytułem „Kto rozśmieszy pechowe-

go nosorożca”. 

27. 01. 10r.- Wyjazd klas V i VI na 

spektakl teatralny pod tytułem „Ania z Zielonego 

Wzgórza”. 

28. 01. 10r.- Rada pedagogiczna. 

01. 02. 10r.- Ogólnopolski Turniej 

Wiedzy Pożarniczej- etap szkolny. 

01.02.10r.—Rozpoczęcie w klasie 

I  P ro j ek tu  Edukacyjnego 

„Pierwsze Uczniowskie Doświad-

czenia Drogą Do Wiedzy”.  

02.02.10r.—Kulig  klasy IV. 

03.02.10r.—Przedstawienie przygotowane przez 

uczniów klasy IV pt. „Jestem bezpieczny”. 

04. 02. 10r.- Koncert zespołu Orkiestra Dni Naszych 

pod tytułem „Podróże Kubusia po Unii Europejskiej”. 

04. 02. 100r.- Konkurs wiedzy       

o krajach Unii Europejskiej. 

05. 02. 10r.- Turniej piłki ręcznej 

chłopców w Konstantynowie- etap 

międzygminny. 

08. 02. 10r.- Minikoszykówka chłopców w Cici-

borze- etap gminny. 

09. 02. 10r.- Zebranie z rodzicami. 

10. 02. 10r.- Zabawa karnawałowa uczniów klas 

IV- VI. 

11. 02. 10r.- Zabawa karnawałowa 

uczniów klas 06 i I-III. 

11. 02. 10r.- Ogólnopolski Turniej 

Wiedzy Pożarniczej w Białej Podla-

skiej- etap gminny. 

12. 02. 10r.- Przedstawienie przygo-

towane przez uczniów klasy III po tytułem „Baśń 

o dwunastu Miesiącach". 

12. 02. 10r.- Zakończenie konkursu 

na najciekawszą Walentynkę. 

12. 02. 10r.- Poczta walentynkowa. 

15- 26. 02. 2010r.-  Ferie zimowe. 

Red. P. Justyna Firsiuk 

miejsca.  W tym roku po-
goda ma być idealna na 

sanki. Trzeba też uważać, 
bo czają się różne niebez-

pieczeństwa. Nie wolno 
nam chodzić na stawy jeź-

dzić na łyżwach, ponieważ 
lód się może załamać. Pa-

miętajcie też, żeby ostroż-

nie zjeżdżać z górek i żeby 
nie były one blisko jezdni.  

 

W końcu mamy 
ferie  

     Ferie, to czas kiedy 

każdy  z nas może odpo-
cząć od szkoły. Trwają one 

dwa tygodnie. Myślę, że 
każde dziecko czeka na nie 

z niecierpliwością. W te zi-

mowe wakacje mamy oka-
zję, by pojechać z rodziną  

w góry lub inne ciekawe 

 

Wszystkim życzymy 
udanych ferii           

zimowych 2010. 

Str. 2 T YSI Ą CLAT KA  
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Przybyłowski Bartłomiej 

Sawczuk Józef 

Semeryło Szymon 

Sergiej Remigiusz 

Sęczyk Robert 

Smarzewski Dominik 

Sobczuk Dominika 

      Werbiński Mateusz 

 

 

Wzorowy uczeń 

KLASA III 

Wychowawczyni klasy:                   

p. mgr  Justyna Firsiuk 

Uczniowie wyróżniający się               

w klasie: 

 

Gałamaga Patryk 

Grochowska Martyna 

Janowski Jakub 

Kalinowska Izabela 

Kuszneruk Jakub 

Narkiewicz Beata 

KLASA 0 6 

Wychowawczyni klasy:                  

p. mgr Barbara Filipiuk 

Uczniowie wyróżniający się               

w klasie: 

Grochowska Maria 

Gryta Jacek 

Hodun Kinga 

Kaliszewski Hubert 

Koczkodaj Paulina 

Krukowska Emilia 

Łochina Julia 

Panasiuk Katarzyna 

Sawczuk Lucyna 

Smarzewski Kamil 

Stefański Kacper 

Walczuk Julia 

 

KLASA I 

Wychowawczyni klasy:              

p. mgr Joanna Grochowska 

Uczniowie wyróżniający się          

w klasie: 

Czemierowski Maciej 

Dmitrowicz Aleksandra 

Gawda Mikołaj 

Giereło Klaudia 

Grochowski Jakub 

Melaniuk Weronika 

Nożyńska Klaudia 

Sobczuk Wiktoria 

Stefański Dominik 

Struk Hubert 

Szyc Klaudia 

Werbińska Emilia 

Weresa Kacper 

KLASA II 

Wychowawczyni klasy:           

p. mgr Barbara Konkol 

Uczniowie wyróżniający się          

w klasie: 

 

Gromadzka Natalia 

Gromadzki Piotr 

Jaszczuk Monika 

Kalich Eryka 

Kasjaniuk Aleksandra 

Konkol Weronika 

Urbaniuk Jakub 

Wawryniuk Natalia 

Łochina Zuzanna 

Małachwiejczuk Patrycja 

Miszczuk Marcelina 

Str. 3 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW DYDAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZYCH 

W I  PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2009/2010 

Na początek przedstawiamy Wam listę uczniów wyróżniających się w klasach młodszych.  

Przypominamy, że w klasach I-III obowiązuje ocena opisowa. 



KLASA IV 

Wychowawczyni klasy:             

p. mgr Agata Zbaracka 

 

Średnia ocena klasy: 4,22 

 

Uczniowie wyróżniający się          

w klasie (średnia ocena 4,75           

i wyżej); 

 

Makarewicz Adrianna śr. 5,1 

Łochina Weronika śr. 5,0 

Chalimoniuk Kinga śr. 4,9 

Skrzypczak Szczepan śr. 4,9 

Karwowski Mateusz śr. 4,81 

 

KLASA V 

Wychowawczyni klasy:              

p. mgr Iwona Chaniewicz 

 

Średnia ocena klasy: 4,24 

 

Uczniowie wyróżniający się          

w klasie  (średnia ocena 4,75         

i wyżej) 

Sawczuk Piotr śr. 5,0 

Skrzypczak Michał śr. 5,0 

Sęczyk Katarzyna śr. 4,9 

Treska Justyna śr. 4,9 

Potocka Aleksandra śr. 4,9 

Treska Kamil śr. 4, 81 

Jaskólska Aleksandra śr. 4,81 

KLASA VI 

Wychowawczyni klasy:              

p. mgr Iwona Gałamaga 

 

Średnia ocena klasy: 3,75 

 

Uczniowie wyróżniający się w kla-

sie  (średnia ocena 4,75 i wyżej) 

 

Treska Izabela śr. 5,1 

Steciuk Aleksandra śr. 5,1 

Karwowska Paulina śr. 5,0 

Przybyłowska Marta śr. 5,0 

Konkol Jakub śr. 4,87 

I ty możesz odnieść 

sukces 
     Czasem zastanawiasz się, 

dlaczego Twoi rówieśnicy osią-

gają to, czego pragną, a Tobie 

się wciąż nic nie udaje. Czy 

Twoje koleżanki i koledzy są 

zdolniejsi od Ciebie i dlatego 

mają lepsze stopnie w szkole 

albo znaczące wyniki w spo-

rcie? Wcale nie musi tak być.      

Wielu psychologów uważa, że 

każdy może odnieść sukces         

i zrobić karierę. A nawet więk-

sze szansę mają ludzie przecięt-

nie uzdolnieni, ale bardzo pra-

cowici i dość odporni psychicz-

nie niż utalentowani, lecz leni-

wi i słabi. Wystarczy poznać       

i zastosować kilka sprawdzo-

FREKWENCJA W SZKOLE 

Średnia frekwencja poszczegól-

nych klas: 

Klasa 06- 89,6% 

Klasa I- 90,91% 

Klasa II- 90,08% 

Klasa III- 91,5% 

Klasa IV- 89,19% 

Klasa V- 91,86% 

Klasa VI- 92% 

 

Frekwencja szkoły: 90,73% 

nych zasad, które pozwolą zreali-

zować wytyczone cele. 

1.Określ swoje predyspozycje      

i zainteresowania. 

2.Zgłębiaj wiedzę przede 

wszystkim w tych dziedzinach, 

które Cię interesują. 

3.Uwierz w siebie, naucz się 

myśleć pozytywnie. 

4.Bądź systematyczny i wy-

trwały. 

5.Nie rozmyślaj bez przerwy      

o niepowodzeniach, poprzestań 

na wyciągnięcia wniosków         

z nieudanych działań. 

6.Nie bój się trudności. 

7.Nigdy się nie poddawaj.   

Str. 4 

UCZNIOWIE WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KLASACH IV - VI  

T YSI Ą CLAT KA  

ŚREDNIA OCENA SZKOŁY: 4,07 
 

 Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!!! 

Redakcja 
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ZA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO  

2009/2010 

 
W pierwszym półroczu roku szkolnego 2009/2010  

wypożyczono ogółem 1595 książek, 

 średnia wypożyczeń na jednego ucznia to 8,91 książki.   

Red. p.  Renata Tarasiuk 

   

0 588 24,5 

1 315 13,7 

2 245 9,1 

3 205 7,6 

4 81 3,2 

5 88 3,5 

 6 73 2,7 

 
 

 

 

 

 

 

 

Łączna kwota zgromadzona na książeczce SKO to 29 059.67zł 

Str. 5 

   

0 3149,05zł 131,21zł 

1 5658,00zł 246,00zł 

2 5724,50zł 212,00zł 

3 6539,50zł 242,20zł 

4 3460,40zł 138,42zł 

5 4034,10zł 161,36zł 

6 587,00zł 21,74zł 



SKO  ogłasza konkurs 

na PROJEKT PODKŁADKI POD MYSZKĘ KOMPUTEROWĄ 

                  Regulamin konkursu: 

                  1.Praca powinna być wykonana techniką komputerową i powinna zawierać logo SKO      

                  (Szkolna Kasa Oszczędności). 

                 2. W konkursie mogę wziąć udział wszyscy chętni uczniowie Szkoły Podstawowej w Sworach. 

                3. Format pracy: A-5. 

                4. Termin składania prac - 10.03.2010, do opiekuna SKO p.Renaty Tarasiuk. 

Atrakcyjne nagrody! 

Rozstrzygnięto konkurs 

„ZŁOTNIK STYCZNIA” 

Tytuł „Złotnika stycznia” otrzymuje 

Mateusz Walczuk z klasy I, 

wyróżniono także: 

Mateusza Grytę z klasy V i Jacka 

Grytę z klasy 0. 

 

Rozstrzygnięto konkurs 

 „OSZCZĘDZAM SYSTEMATYCZNIE       

W SKO” 
Uczniowie wyróżniający się systematycznością w gromadzeniu wkładów na 

książeczce SKO (dokonali ponad 20 wpłat): 

1.Grochowski Jakub klasa 1 

2.Grochowska Andżelika klasa 3 

3.Stefański Dominik klasa 1 

                            

Zwycięzcom konkursów serdecznie gratulujemy!!! 

 

          

   ogłasza konkurs plastyczny  

 

Regulamin konkursu: 

1.Pracę można wykonać techniką dowolną. 

2. Format pracy dowolny,  

w wykonaniu projektu banknotu może uczestniczyć cała rodzina. 

3.Termin składania prac - 10.03.2010, do opiekuna SKO p. Renaty 
Tarasiuk. 

Pamiętaj, banknot  ma dwie strony! 

Red. p.  Renata Tarasiuk 

Str. 6 

*  Podsumowanie konkursów  z SKO  *   

T YSI Ą CLAT KA  

4.Konkol Weronika klasa 2 

5.Gerełło Szczepan klasa 3 

6.Dmitrowicz Aleksandra 

klasa 1 
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Kukiełkowo – pacynkowy  

konkurs baśniowy 

     Dużym powodze-

niem cieszył się kon-

kurs na najciekawszą 

kukiełkę – pacynkę – 

bohatera baśni, bajek, 

opowiadań zorganizo-

wany przez opiekunki 

Samorządu Uczniow-

skiego p. B. Konkol    

i p. B. Filipiuk. 

      Konkurs trwał od  

1 października do 15 

grudnia. Wpłynęły 32 

prace. Były one bar-

dzo pomysłowe i cie-

kawie wykonane. 

      Komisja wyróżniła 

11 najciekawszych postaci bajkowych. 

1.Czarownica 2 wykonana przez Patryka Gałamaga z klasy III. 

2.Reksio -  Kacper Stefański kl. 06. 

3.Śpiąca Królewna – Matusz Filip kl. IV 

4.Księżniczka Roszpunka – Kasia Panasiuk kl.06 

5.Smerf – Lucynka Sawczuk – kl.06 

6.Czerwony Kapturek1 – Marysia Grochowska kl. 06 

7.Babcia Czerwonego Kapturka –Paulinka Melaniuk kl. IV 

8.Pinokio – Ewelina Gromadzka kl. IV 

9.Czarownica 1 -  Hubert 

Kaliszewski kl. 06 

10.Czerwony Kapturek2 – 

Emilka Sobczuk kl. IV 

11. Bolek – Mateusz Wer-

biński kl. III 

      Wyróżnione prace zo-

staną nagrodzone            

po feriach.                                        

Gratulujemy!!! 

 

 

                ,, Góra grosza’’ 

         Ucznio-

wie naszej 

szkoły po raz 

k o l e j n y 

uczestniczyli 

w akcji ,,Góra 

grosza’’ pod 

p a t r o n a t e m 

Ministra Edu-

kacji Narodo-

wej. Akcja ta co roku cieszy się ogromnym 

powodzeniem w związku  z tym Samorząd 

Uczniowski zorganizował konkurs klasowy. 

I – miejsce uzyskała klasa V – 128, 32 zł gdzie 

na jednego ucznia przypadło 5, 13zł 

II – kl. I -   44,20zł  - śr. 1,92zł 

III – kl. VI  - 49,15zł – śr. 1, 82zł 

IV – kl. II  - 40,00 zł   - śr. 1,48 zł 

V  - kl.  IV -  33,65zł   - śr.  1,34zł 

VI – kl. III -  33,50zł   -  śr. 1,24zł 

VII – kl. 06 -  25,74zł   - śr. 1,07 

      W sumie zebraliśmy 354,56zł. Pani B. 

Konkol i p. B. Filipiuk są bardzo zadowolone 

z obu   zorganizowanych konkursów  przez 

Samorząd Uczniowski.. 

  Dziękujemy za duży wkład i wysiłek i zachę-

camy uczniów do udziału w kolejnym konkur-

sie Na najciekawszą ,,Kartkę walentynkową’’. 

Gratulujemy!!! 

 

    

Red. p. B. Flipiuk 

Opracowała Magda Sobczuk Kl. VI 

Str. 7 

Z ŻYCIA SZKOŁY… Samorząd 
Uczniowski informuje 

UWAGA UCZNIOWIE!!! 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

ZWRACA SIĘ ZE SZCZEGÓL-

NĄ PROŚBĄ DO UCZNIÓW NA-

SZEJ SZKOŁY O BEZPIECZNĄ 

I KULTURALNĄ ZABAWĘ POD-

CZAS PRZERW MIĘDZYLEK-

CYJNYCH!!!!! 



                                       

 

Konkursy, konkursy…. 
 

Nadrzędnym celem działalności w naszej szkole Szkolnego Klubu Europejskiego „Mały 

Europejczyk” jest inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską. 

Dlatego też opiekun SKE organizuje m.in. konkursy. W miesiącu styczniu odbyły się dwa kon-

kursy dotyczące Unii Europejskiej. Pierwszy mini - konkurs odbył się 7 stycznia 2010 r.          

i wzięło w nim udział 9 uczniów z klasy V. Najlepiej na wszystkie pytania odpowiadała Ola Po-

tocka zdobywając I miejsce, natomiast aż 5 uczniów uplasowało się na drugiej pozycji – Ma-

teusz Gryta, Piotr Stańczuk, Maciej Przybyłowski, Magda Chwedczuk i Kasia Sęczyk. 

Wszyscy uczestnicy konkursu dostali drobne upominki. 

Do drugiego konkursu, który odbył się na przełomie stycznia i lutego przystąpiło 16 

uczniów z klasy V i VI. Konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej składał się z dwóch eta-

pów. Pierwszy etap polegał na udzieleniu pisemnje odpowiedzi na 60 pytań dotyczących kra-

jów unijnych. Natomiast drugi etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 34 pytań. 

Najwięcej punktów zdobyła Magda Sobczuk z klasy VI, a na II miejscu znalazły się ex-quo 

dwie osoby: Ola Steciuk z klasy VI i Kamil Treska z klasy V. III miejsce uzyskały uczennice 

z klasy VI Paulina Karwowska i Karolina Gałamaga. Jeden punkt mniej otrzymali: Maciej 

Przybyłowski i Justyna Treska z klasy V, którzy uplasowali się na IV miejscu.  

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach o te-

matyce unijnej. 

W związku zbliżającymi się obchodami DNIA EUROPY w naszej szkole zapraszamy 

wszystkich uczniów z całej szkoły do wzięcia udziału w następujących konkursach: 

1.Konkurs plastyczny: „Podróże po Europie bez granic”. Konkurs polega na wykonanie do-

wolną techniką plakatu na powyższy temat. Podczas oceny będzie brana pod uwagę pomy-

słowość, estetyka oraz zaangażowanie. Prace należy składać do 8 marca 2010 r. do p. 

Iwony Chaniewicz. 

2.Konkurs Piosenki Europejskiej, który odbędzie się w marcu. Osoby chętne mają zapre-

zentować piosenkę w dowolnym języku obcym. Podczas oceny występu playback show bę-

dzie brany pod uwagę pomysłowość, dobór repertuaru, wykonanie i pomysłowość. Piosenkę 

można śpiewać indywidualnie bądź zespołowo. Zapisy na konkurs prowadzi p. Iwona Cha-

niewicz.                                       Red. p. I.Chaniewicz 

Str. 8 T YSI Ą CLAT KA  

Ciekawostki 

1.Mottem Unii Europejskiej jest 

„Jedność w Różnorodności”. Przesłanie 

tego hasła jest takie, że poprzez UE Eu-

ropejczycy są zjednoczeni w wysiłkach 

na rzecz pokoju i dobrobytu oraz że 

mnogość kultur, tradycji i języków          

w Europie jest jej ważnym atutem.       

2.Euro jest oficjalną walutą również        

w krajach znajdujących się poza UE.  

Do krajów nie będących w Unii 

Europejskiej, a używających euro 

jako oficjalnego środka płatnicze-

go należą: Kosowo, Czarnogóra, 

Andora, Monako, Watykan i San 

Marino. 

3.Flaga europejska jest symbolem 

nie tylko Unii Europejskiej, ale 

również jedności i tożsamości Eu-

ropy w szerszym znaczeniu. Krąg  

złotych gwiazd reprezentuje solidar-

ność i harmonię między narodami 

Europy. 

4.Liczba gwiazd nie jest związana           

z liczbą Państw Członkowskich. 

Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba 

dwanaście jest tradycyjnie symbolem 

doskonałości, pełni i jedności. Dlatego 

też, flaga pozostaje jednakowa, bez 

względu na rozszerzenia UE. 
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KOLĘDNICY MISYJNI DZIECIOM Z PAKISTANU 
 

Hasło Kolędników Misyjnych 2009’ 

brzmiało: „Głośmy światu: Bóg jest miło-

ścią”, by podkreślić, że trwały pokój ro-

dzi się jedynie z prawdziwej miłości. 

     Do naszych  domów 26 grudnia zapukali misyjni 

kolędnicy. Była to grupa dziewcząt ze Szkolnego 

Koła Caritas nr 34 ze Szkoły Podstawowej w Swo-

rach.  Piękne stroje, krótkie przedstawienie, radosne 

kolędy przy dźwięku gitar -wszystko po to, aby Do-

bra Nowina 

napełniła po-

kojem i rado-

ścią serca 

mieszkańców 

parafii, a także serca 

dzieci  w Pakistanie, którym ofiarowali trud kolędy i zebrane ofiary (173 zł ). 

Wiele ludzi z chęcią otwierało drzwi swoich domów, ale byli też tacy, którzy 

nie przyjmowali kolędników. Nie zrażało to młodych, chcących pomagać in-

nym - ochoczo kolędowali dalej. 

Radość napełniała małych misjonarzy, gdy mieszkańcy włączali się do wspól-

nego śpiewania kolęd i nie żałowali przysłowiowego grosza na rzecz małych, 

biednych Pakistańczyków. 

    Każdy, kto chce pomagać dzieciom w krajach misyjnych może zostać ko-

lędnikiem misyjnym! Mamy nadzieję, że w przyszłym roku w SKC powstanie 

więcej grup kolędniczych  wspierających misje. 

„ Jak kropelka do kropelki –z serc do serc pomoc mknie, bę-

dzie jej ocean wielki”.                             

(O Pakistanie czytaj na stronie  12)                                     Red. Ola Steciuk 

Str. 9 

Gdy  zapukają — otwórz drzwi... 

 

 

KONKURS 

 

    Dnia 3 lutego został ogłoszony konkurs na imię dla chomika. Konkurs został 

ogłoszony  przez panią Iwonę Gałamaga. Chętni do wzięcia udziału w konkursie 

muszą wypisać imię wymyślone przez siebie na karteczce, a następnie kartkę przy-

nieść do pani Iwony Gałamaga. 

Imię musi być męskie. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!!! 

Red. Paulina Karwowska 



Buźki 
        W Internecie często spotykamy się      
z jakimiś znaczkami. Te znaczki to uczu-
cia lub grymasy twarzy innych internau-
tów. Najłatwiej odczytać je przechylając 
głowę w lewo, np. to jest uśmiech :-) . Jeśli 
spojrzeć na to przechylając głowę w lewo 
to widać, że : to oczka, - to nosek, a ) to 
uśmiech. Przykłady takich twarzy i nie 
tylko znajdują się poniżej: 
  :) jestem uśmiechnięty 

:( jestem smutny 

;) mrugam oczkiem 

;( płaczę 

:& pogniewałem się 

:* przesyłam całusy 

:> Hmm, niech pomyślę 

:D śmiechowe, zabawne 

:I to wcale nie jest  

      śmieszne! 

:O wrzeszczę 

:[ jestem zdołowany,          

      przygnębiony 

>:) jestem diabłem 

8) jestem Twoją żabką 

Przepis na zdrowie 
2 witaminy C  

5kg sportu  

0,5kg ubrań  

2kg owoców  

2kg warzyw  

3l mleka  

12 wiader snu  

4 główki czosnku  

5 kanapek z miodem  

6l soku z kwaśnych owoców np.: cytryny, pomarańcze, grejpfruty  

Wykonanie:  

Rano ubierz się w 0,5kg ubrań. Zjedz 3 kanapki z miodem. Weź  
2 witaminy C i popij 3l mleka. Na deser zjedz 1kg owoców i 1kg 
warzyw. Wyjdź na świeże powietrze i pobiegaj, poskacz, poćwicz 
(5kg). Zabierz ze sobą na dwór 1kg owoców, 1kg warzyw oraz 3l 
soku z kwaśnych owoców i 4 główki czosnku. Gdy zechce ci się 
jeść lub pić to zrób sobie odpoczynek i zjedz produkty, które 
wziąłeś ze sobą. Kiedy już wrócisz zjedz na kolację 2 kanapki       
z miodem i popij sokiem. Później przyda ci się 12 wiader snu.  

                Życzymy zdrowego dnia !!!  

Przepis na zdrowie napisały:  

Martyna Krasucka, Aleksandra Jaskólska, Justyna Treska 

 

 

WIELKA ORKIESTRA 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

   W tym roku odbył się XVIII finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, w którym harcerze z naszej 

szkoły zbierali datki do puszek. Nasza szkoła zebrała 586,17 zł. Pie-

niądze do puszek zbierały: Aleksandra Steciuk, Katarzyna Sęczyk, 

Magdalenka Kalinowska i Natalia Piotrowicz. W tym roku pieniądze 

były przeznaczone dla dzieci z chorobami onkologicznymi, na doposa-

żenie klinik onkologicznych i w sprzęt wysokospecjalistyczny. Jak co 

roku w ramach Finału WOŚP odbył się wielki koncert na Placu Defilad 

w Warszawie (przed Pałacem Kultury  i Nauki). Data założenia Wiel-

kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: 2 marca 1993 rok. Każdy mógł dać 

datek do puszki w szkole i po mszy   w niedzielę. 

Red. Magda Chwedczuk  i Iza Narkiewicz kl.V 
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Kulig 
 Dnia 02.02.2010r. odbył się kulig, który 

zorganizowała nasza wychowawczyni  Pani Agata. 

Tata naszej koleżanki z klasy Pan Grzegorz Gro-

madzki przyjechał ciągnikiem  z podczepionymi 

dużymi saniami. Dzięki życzliwości księdza pro-

boszcza Stanisława Chodźki  mogliśmy z nich sko-

rzystać. 

 Celem naszej podróży były ,,jamy” w Pojel-

cach. Po długiej drodze i niewielkich przygodach 

dotarliśmy na miejsce. Zjeżdżaliśmy z górki na 

workach i sankach. Rodzice zadbali o to, aby było 

nam ciepło, ponieważ czekało już na nas rozpalone 

ognisko. Grzaliśmy się przy nim i piekli kiełbaski. 

Nasza pani  zrobiła dużo zdjęć. 

 Było bardzo przyjemnie, bo nawet  pogoda 

dopisała. Po trzech godzinach trzeba było wracać 

do szkoły. 

   Myślę, że nie był to ostatni kulig naszej klasy.                                                                                      

Mateusz Karwowski kl. IV 

 ,,Jestem bezpieczny” 
 

        Dnia 03.02.2010r. wystawiliśmy w sali gimna-

stycznej inscenizację pt: ,,Jestem bezpieczny”.  Było 

to przedstawienie dla całej szkoły.  Odegraliśmy pięć 

scenek, których tematyka dotyczyła ruch drogowe-

go. Każdy miał chyba tremę, ale ją pokonał. Wyszło 

chyba nieźle. Przedstawienie przygotowywaliśmy na 

kółku j. polskiego. Zadbaliśmy o dekoracje -na zaję-

ciach malowaliśmy pojazdy. Niektórzy przygotowali 

przejście dla pieszych i sygnalizator świetlny. Wy-

korzystaliśmy parawan przygotowany przez Pana 

Waldemara Karwowskiego – bardzo się nam przy-

dał. 

  Było fajnie. Każdy z naszej  klasy, czyli z klasy 

czwartej, był raczej zadowolony. 

Aleksandra Chwedczuk kl. IV 
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    Nazwa kraju pochodzi od pierwszych liter nazw prowincji: Paniedżab, Afgan, Kaszmir i Sind oraz końcówki na-

zwy Beludżystan, zaś w lokalnym języku słowo Pakistan oznacza „kraj czystości”. 

Pakistan jest to kraj azjatycki, pełen niepokoju, braku wolności, z trudnym dostępem do szkół i szpitali. Graniczy      

z Indiami, Afganistanem, Iranem i Chinami. To jeden z najbardziej zaludnionych krajów świata. Kraj zajmuje po-

wierzchnię 896 145 km2, co stanowi prawie 2,5 krotność ziem polskich. Przez większość część kraju przebiegają 

Himalaje, najwyższe góry świata, w których znajduje się kilkadziesiąt szczytów przekraczających 6000 m n.p.m. 

Główne rzeki kraju to Indus i Satledż. Terytorium Pakistanu położone jest w dwóch strefach klimatycznych: pod-

zwrotnikowej, wybitnie suchej na wyżynach i w górskich częściach, a także zwrotnikowo monsunowej na Nizinie 

Indusu.                                                                  

    Oprócz oficjalnego języka urdu i angielskiego w użyciu są także inne języki np. pendżabski, paszto, sindhi, balo-

czi. Ważnym zwrotem w Pakistanie są słowa „Ass-salam alejkum”, co oznacza „Niech pokój będzie z tobą”. Odpo-

wiadamy wówczas „Wa aleikum as- salam”. Słowa grzecznościowe to „Shukriya” – dziękuję i „Khudaa Haafiz” 

W Pakistanie istnieją różne religie: Islam 97%, Chrześcijaństwo1,7%(Katolicyzm 0,7%), inne 1,3%. 

   Z danych organizacji humanitarnych wynika, że miliony dzieci pracują ponad swe siły. Rodzice nie są w stanie 

utrzymać rodziny, dlatego posyłają je do pracy np. w warsztatach , w fabrykach dywanów, w cegielniach, kopali-

nach. Ich dzień roboczy liczy nawet 12 godzin. Dzieci maja świadomość, że jeśli nie zarobią pieniędzy, będą głodo-

wać. W ostatnim czasie ich liczba z ponad 3 mln wzrosła dziewięciokrotnie (dane dotyczą dzieci, które nie ukończy-

ły 18 lat). Niektórzy rodzice za niewielkie kwoty odsprzedają swoje dzieci do pracy w bogatszych, azjatyckich kra-

jach. 

   Jedno na dziesięcioro dzieci umiera przed ukończeniem 5 roku ży-

cia. Ponad 15 mln cierpi z powodu niedożywienia. Niedożywienie, 

ogromne ubóstwo oraz zły stan wody pitnej powoduje różnego rodza-

ju choroby. Dzieci bardzo potrzebują opieki medycznej. 

W Pakistanie jest słabo rozwinięty system edukacji. Tylko co drugie 

dziecko chodzi do szkoły. Wskaźnik analfabetyzmu młodzieży wy-

nosi 42%. Ponad 20 tys. Dzieci poniżej 15 roku życia mieszka na 

ulicach Karaczi. Większość z nich opuściła swoje domy, ponieważ 

doświadczały tam przemocy, a wielu z powodu problemów finanso-

wych rodziców. Dużo z nich wkracza na drogę przestępstwa. 

  W wyniku różnego rodzaju kataklizmów tysiące pakistańskich dzie-

ci tracą rodziców oraz dach nad głową. 

   Talibowie skupują w Pakistanie dzieci, które później szkolą do sa-

mobójczych zamachów, a następnie odsprzedają je innym partyzan-

tom. Cena tak wyszkolonego dziecka sięga 12 tyś. dolarów.   

Str. 12 T YSI Ą CLAT KA  
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Przedstawienie było bardzo dopracowane. 

Spektakl miał swoje plusy i minusy. Aktorka grająca 

Anię, przedstawiła tę postać niesamowicie. Jednak 

kiepskich aktorów przydzielono Dia-

nie  i Gilbertowi. Dianę zagrano bez 

emocji, a Gilberta… nie mogę tego 

skomentować. Scenografia była cie-

kawa. Było trochę inaczej niż w 

książce, ale podobało mi się. Gdy ak-

torzy przechodzili do innego pokoju, 

reflektory padały w inne miejsce. Bar-

dzo ciekawie został przedstawiony 

moment „Upicia Diany”. Podziwiam 

aktorów, a szczególnie młodą dziew-

czynę, która zagrała Anię, grała bar-

dzo emocjonalnie i świetnie wczuwa-

ła się w rolę. 

Aleksandra Potocka  

 

Moim zdaniem przedstawie-
nie pt. ,,Ania z Zielonego Wzgó-
rza” było bardzo fajne. Były sceny 
humorystyczne, które bardzo 
śmieszyły  widzów. Było dużo dobrze dobranych 
rekwizytów. Gdyby było oceniać teatr bym dał 
6+. Były również piękne stroje, specjalna lampa 
się zapalała w pokoju, a gasiła się w kuchni.  

Maciej Przybyłowski 
 

Moim zdaniem przedstawienie było bardzo 
fajne. Sala, w której odbywał się spektakl była 
bardzo rzeczywiście udekorowana. Dom na Zielo-
nym Wzgórzu był bardzo staroświecko udekoro-
wany, tak odpowiednio do tamtych czasów. Ania 
poznała Dianę, z którą zapoznała się kilka dni po 
przyjeździe na Zielone Wzgórze. Jedna scena 
mnie bardzo rozśmieszyło,  w której Ania upiła 
Dianę oczywiście przez przypadek. Przedstawie-
nie było bardzo pomysłowe i piękne. Chciałabym 
jeszcze powiedzieć, że były piękne stroje, strój 
Małgorzaty przypadł mi do gustu. 

Magda Chwedczuk  

Moim zdaniem przedstawienie teatralne było fan-
tastyczne lecz trochę za mało dynamiki. Scenografia była 

rzeczywista. Aktorka, która przedstawiała „Anię” 
była bardzo szybka i to mi się bardzo podobało. 
Sala była bardzo pełna, nikt sobie nie przeszkadzał, 

gdyż było tak jak w kinie. Scena 
była bardzo ładnie zaprojekto-
wana. Do pokoju, w którym 
mieszkała Ania było ładne przej-
ście. Bardzo mi się podobało. 

Martyna Krasucka 

Przedstawienie pod tytu-

łem „Ania z Zielonego 
Wzgórza” bardzo mi się 

podobało. Dekoracja        
i podkład muzyczny od-

dawały atmosferę  spek-
taklu. Stroje też były 

wspaniałe. Przedstawie-

nie było dobrze skon-
struowane, ponieważ 

gdy z jednego pokoju 
przechodzono do drugie-

go reflektory  świetnie przenosiły do 
tych pomieszczeń. Reżyser musiał się 

sporo napracować przy przygotowaniu 
przedstawienia. Reżyser wybrał do-

brych aktorów, których nadawali się do 
gry. 

Michał Skrzypczak  

   Przedstawienie było bardzo ciekawe, po-

dobały mi się bardzo dekoracje. Występowa-

ło tam pięć osób. Najbardziej podobała mi 

się scenka, w której Maryla pogoniła szmatą 

Mateusza; by poszedł spać. Na początku, 

gdy te przedstawienie się zaczęło chciało mi 

się płakać, bo było bardzo smutne. 

Ale później zrobił o się śmiesznie i interesu-

jąco.  Myślę,  że było warto pojechać, to było 

niezwykłe przeżycie. Gdybym miała jeszcze 

raz pojechać, to bym na pewno pojechała. 

Weronika Grochowska  
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Przedstawienie pod tytułem „Ania z Zielonego Wzgórza” 

 widziane przez uczniów klasy V 



 

        Dnia 10.02.2010 roku odbył się w naszej szkole 

Bal Karnawałowy dla klas IV-VI. Chętni mogli się 

przebrać, dlatego na sali można było ujrzeć klaunów, 

cyganki, chłopców przebranych za dziewczyny, cza-

rownice i wiele innych ciekawych postaci. Wielką 

furorę zrobił strój Patryka Szweda, który przebrał się 

za Dodę, a także Michała Skrzypczaka, który z kie-

szeni w spodniach w stroju klauna wyciągał krawaty. 

Na samym początku odbył się konkurs na  najcie-

kawsze przebranie.            . 

 Ponieważ wybór był bardzo trudny, wyróżnieni zo-

stali wszyscy i otrzymali pamiątkowe nagrody. Prze-

prowadzony został konkurs ,,Mam talent”, w którym 

wyróżnieni zostali 

Martyna Krasucka 

wraz z Kasią Sęczyk, 

Paweł Bagłaj i dziew-

czyny z klasy IV Na-

talia Gałamaga, Ola 

Chwedczuk i Kamila 

Mirońska. Była także 

dyskoteka na począt-

ku, której nikt nie 

chciał tańczyć ,ale 

potem wszyscy się 

świetnie bawili. Po 

wyczerpującym tańcu 

była przerwa na po-

częstunek, a potem 

znowu dyskoteka. Do 

węża, którym je-

chali uczestnicy 

balu karnawało-

wego dołączali 

s i ę  m ł o d s i 

uczniowie z ze-

rówki. Wszyscy 

świetnie się ba-

wili. Myślę, że 

powtórzymy to w 

następnym roku.  

 

Redagowała Paulina 

Karwowska Kl.VI 

Str. 14 T YSI Ą CLAT KA  



R OK SZ KOLNY  2009 /20 10  

     W czwartek 11 lutego od-
był się bal karnawałowy dla 
uczniów klas 0-III. 

Dzieci przygotowywały się 
do niego od kilku dni, ponie-
waż był to bal przebierań-
ców. 

       Od rana w szkole zaroiło 
się od Księżniczek, Wróżek, 

Murzynek, Pszczółek, 
Czarownic, Rycerzy, 
Batmanów, Zorro, 
różnego rodzaju 
zwierząt i różnych 
osobliwości. Stroje 
dzieci były piękne, 
kolorowe, a przede 
wszystkim bardzo 
p o m y s ł o w e .                  
W klasach rodzice 

p r z y g o t ow a l i 
poczęstunki dla 
u c z e s t n i k ó w 
balu, a sala 
gimnastyczna 
tego dnia zmie-
niła się w salę 
balową. 

    Bal rozpoczę-

ła pani dyrektor i Wróżka 
Basia. Przy porywającej 
do tańca muzyce, dzieci 
bawiły się świetnie. Kolo-
rowe korowody, tańce 
w  k ó ł k u ,  p a r a -
mi, indywidualnie, każdy 
tańczył jak lubi. 

  Były również konkurs  na najciekawsze 
przebranie karnawałowe. Komisja konkurso-
wa, którą widzimy u góry, bacznie obserwo-
wała piękne stroje.  Tego dnia nikt nie był 
smutny, w tańcu dzieci mogły wyrazić swoją 
radość, emocje i ogromną, w tym wieku po-
trzebę ruchu.                                            J.G. 

Str. 15 



♥  Amor w moje serce celował 
i mnie dla Ciebie upolował 
Moja słodka dziewczynko 
Czy będziesz moją WALENTYNKĄ??? 

♥  Chciałbym Ci dzisiaj pieśń podarować. 
Taką, by zawsze przy Tobie była. 
Nuty i słowa cudownie dobrać, 
byś, jej słuchając, swobodnie żyła. 
Chciałbym Ci dzisiaj taniec darować, 
najcudowniejszy, jaki znać mogę. 
Byś w takt muzyki wirując śmiało, 
zawsze zgubiła smutki i trwogę. 

♥  Chcę być Twoim czarodziejem, 
zaczaruję nasz wspólny świat, 
Ty będziesz moją królową, 
a ja Twoim królem, 
każda droga będzie tęczą, 
a każdy dzień niebem. 

♥  14-luty to fajny dzień, bo każdemu buziaka ślę  

i na Ciebie przyszła kolej - serce bije coraz mocniej 

Mam dla ciebie walentynkę, bo Cię kocham jak kwa-

śną cytrynkę! 

♥ Jak miś miód pokochał, 
Jak słonecznik słońce,  
Tak Ciebie pokocha 
me serce gorące. 

♥ Dzień jest wyjątkowy, 
bo Walentynkowy, 
więc szepnę Ci do uszka, 
że KOCHAM CIĘ 
z całego serduszka! 

♥  Najlepsze życzenia  
W dniu Walentynki 
Od fajnego chłopca  
Dla fajnej dziewczynki. 

♥  Są misie brązowe, są misie białe. 
Są misie duże... I te całkiem małe. 
Są misie pluszowe... Są też szklane. 
I tak jak Ty 
BARDZO, BARDZO KOCHANE!!! 

     Większość z nas uwielbia to, 

zapożyczone do naszej rodzimej 

tradycji, święto. Walentynki są 

bowiem niezwykle ciepłym akcen-

tem podczas polskiej, ciągnącej 

się niejednokrotnie kilka miesięcy, 

zimy. W tym to dniu i dniach go 

poprzedzających, nasze serca stają 

się gorące od uczuć, sklepy, centra 

handlowe i kwiaciarnie wypełniają 

się tłumami zakochanych, a wy-

stawy sklepów wabią przechod-

niów intensywną czerwienią serc. 

To niesamowite, ale tak właśnie 

działa na wszystkich legenda Wa-

l e n t e g o  i  j e g o  ś w i ę t a . 

    To właśnie w tym szczególnym 

dniu, cieszymy się, obdarowując    

i będąc obdarowywanymi, bo ma-

my świadomość, że wszystkie 

podarunki są wyrazem miłości 

bliskich nam osób. Wśród pre-

zentów dominują: kwiaty, perfu-

my, bielizna, czekoladki, ale na-

de wszystko karty walentynko-

we. Najważniejszą jednak rolę 

odgrywają życzenia, które często 

przybierają formę wiersza i wraz 

z kartką walentynkową są wysy-

łane do naszych ukochanych.     

Niektórzy w tym celu wykorzy-

stują postęp i jego wynalazki, 

używając np. telefonów komór-

kowych, za pomocą których wy-

syłają sms – owe życzenia walen-

tynkowe.         . 

      Ci, którzy mają okazję spę-

dzić ten szczególny wieczór z 

wybranką lub wybrankiem swo-

jego serca, przygotowują roman-

tyczną kolację we dwoje, pod-

czas której dobra kuchnia miesza 

się z wymyślnymi napojami          

i  wyśmienitym humorem.  

   Opracowała: Natalia Melaniuk 

Str. 16 

Życzenia 
walentynkowe 

T YSI Ą CLAT KA  



R OK SZ KOLNY  2009 /20 10  

 

 

Ke$ha Rose Sebert (wymawiane 

KESH-ə, urodzona 1 marca 1987), lepiej znany mononymously jak Kes-

ha (stylizowane jak Ke$ha), amerykański artysta nagrywania. An active 

musician since 2005, her breakthrough came in early 2009 after appearing 

on Flo Rida 's number one single " Right Round ". Aktywny muzyk od 

2005 roku, jej przełom nastąpił na początku 2009 r. po znajdujących się 

na Flo Rida 's numer jeden "Right Round". Her debut single, " Tik Tok ", 

was released in August 2009 and reached number one in five countries 

and set the female weekly download record in the US. Jej debiutancki sin-

gel, "Tik Tok", został wydany w sierpniu 2009 r. i osiągnęła numer jeden 

w pięciu krajach oraz zbiór kobiet pobrań Pobierz rekord w USA. Her debut album, Animal , was released 

in early 2010 and debuted at number one in the US. Jej debiutancki album, zwierząt, został wydany na po-

czątku 2010 roku i zadebiutował jako numer jeden w USA.  

Opracowała: Karolina Gałamaga kl. VI 
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Czy luty ma 30 dni?  

Luty ma na ogół 28 dni, a w latach przestępnych 29, jednak kilkakrotnie zdarzyło się, że miesiąc ów miał 30 
dni. Sytuacje takie miały jednak wyłącznie charakter lokalny, tj. dotyczyły każdorazowo tylko jednego kraju. 
Państwa, w których z różnych przyczyn wystąpił dzień 30 lutego to: Szwecja, ZSRR i starożytny Rzym. Dzień 
ten występuje także w tzw. „Kalendarzu Światowym”. 
 
Szwecja. 
30 lutego wystąpił w Szwecji w 1712 w związku z rezygnacją z przejścia przez ten kraj na kalendarz gregoriań-
ski. W związku ze zmianą kalendarza wynikła różnica w rachubie czasu i luty miał wówczas 30 dni.  
 
ZSRR 
W Związku Radzieckim luty miał dwukrotnie 30 dni. Miało to miejsce w latach 1930 i 1931. Było to związane  
z wprowadzeniem w tym kraju w 1929 r. nowego, rewolucyjnego kalendarza. Według niego każdy miesiąc,        
w tym luty trwał 30 dni. W roku 1932 zrezygnowano częściowo z odmiennej rachuby czasu i powrócono do 
takiej długości miesięcy, jaka stosowana jest w kalendarzu gregoriańskim. 
 
Starożytny Rzym 
Angielski historyk Sacrobosco żyjący w XIII wieku pisze, że luty w pierwotnej wersji kalendarza juliańskiego, 
wprowadzonej przez Juliusza Cezara posiadał 29, a w latach przestępnych 30 dni. Dopiero w 8 r. n.e. cesarz 
Oktawian August dokonał w tym kalendarzu zmiany. Informacja ta nie jest jednak potwierdzona przez inne 
źródła historyczne. Jeżeli jednak byłoby to prawdą, znaczyłoby to, iż lata przestępne w tym państwie w okresie 
44 r. p.n.e. - 8 r. n.e. miały miesiąc luty trwający 30 dni. 
 
„Kalendarz Światowy” 
W 1930 r. Amerykanka Elisabeth Achelis zreformowała funkcjonujący dotąd kalendarz. Wprowadzone przez 
nią zmiany powodują, że długości miesięcy są inne, niż we współczesnym kalendarzu gregoriańskim, a luty ma 
zawsze 30 dni. Na razie kalendarz ten nie funkcjonuje.                                                                     J.G. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Flo_Rida&prev=/search%3Fq%3DKe%2524ha%26hl%3Dpl%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADFA_pl&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgLZ3l16ePequHW9F
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Right_Round&prev=/search%3Fq%3DKe%2524ha%26hl%3Dpl%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADFA_pl&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhioUIK9tw5nYOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Tik_Tok_(song)&prev=/search%3Fq%3DKe%2524ha%26hl%3Dpl%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADFA_pl&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhxaeU_cCzH
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_(Kesha_album)&prev=/search%3Fq%3DKe%2524ha%26hl%3Dpl%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:pl:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADFA_pl&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjIYG


Oba mecze były bardzo ciekawe i zacięte, ponieważ  

padło bardzo wiele strzałów i akcji na bramki.             

W trzeciej klasie kapitanem był Szymon Semeryło,               

a w czwartej Ja. 

   Z chęcią zagrałbym ten mecz jeszcze raz. 

Michał Skrzypczak 

8 stycznia graliśmy w piłkę nożną. Czwarta klasa 

przeciwko trzeciej klasie. 

Zostały wybrane dwie drużyny z czwartej klasy          

i dwie z trzeciej. Pierwszy mecz zakończył się wygraną  

czwartej klasy 6:0. Drugi mecz wygrała jednak trzecia klasa 

2:0. 

   15 grudnia w naszej szkole odbyły się międzyklasowe zawody w piłkę nożną. W rozgrywkach 

brali udział chłopcy i dziewczyny z klas IV-VI. Klasy IV i V grały w jednej drużynie przeciwko 

klasie VI. 

Uczniowie starszych klas zebrali się na hali sportowej. Niektórzy reprezentowali swoją klasę,      

a inni kibicowali swoim zawodnikom. Wszystkie klasy starały się jak najlepiej zaprezentować. 

Pierwsi rozegrali mecz chłopcy. Po dzielnej rywalizacji mecz chłopców skończył się remisem, po którym na-

stąpiła dogrywka  w postaci rzutów karnych. Następnie odbył się mecz dziewcząt. Długo odbywała się zacięta wal-

ka, ale mecz  ten nie zakończył się jednak dogrywką. 

Wszystkie drużyny starały się i dzielnie rywalizowały, ale ostatecznie rozgrywki skończyły się zwycięstwem 

dziewcząt z klasy VI i chłopców z klasy IV i V. 

Takie rozgrywki powinny odbywać się częściej, ponieważ jest to świetna zabawa, a w naszej szkole wszyscy 

uczniowie bardzo chętnie biorą udział w takich imprezach. Gratulujemy wszystkim wygranym! 

Dziękujemy pani Monice Kiryluk za zorganizowanie takiej  imprezy sportowej. 

Wyrośnięci zawodnicy rywala nie 

dali nam szans. W pierwszej po-

łowie graliśmy za wolno i stracili-

śmy za dużo goli. W drugiej poło-

wie podobnie. Pod koniec me-

czu ,,obudziliśmy się” i zaczęli-

śmy grać o wiele lepiej. Jednak 

nie dało to nam zwycięstwa. 

Przegraliśmy 9 do 6. Marzenie 

pierwszego miejsca przepadło, 

ale i tak cieszymy się z drugiego. 

Czuliśmy się jak szczypiorniści z 

drużyny narodowej. Pani Monika 

Kiryluk była jak Bogdan Wenta 

dając nam wskazówki, jak mamy 

grać. 

Mamy nadzieję, że w przy-

Dnia 5 lutego 2010 roku 

w Konstantynowie odbyły się 

zawody piłki ręcznej chłopców. 

W rozgrywkach brały udział trzy 

drużyny z Rokitna, Swór i Kon-

stantynowa. 

Pierwszy mecz rozegrały 

zespoły z Konstantynowa i Ro-

kitna. My w tym czasie mogli-

śmy poobserwować taktykę i sła-

be strony poszczególnych dru-

żyn. Później przyszła kolej na 

nas. Pierwszy mecz graliśmy        

z Konstantynowem. Grało się       

z nimi łatwo z resztą sam wynik 

o tym świadczy. Wygraliśmy 14 

do 3. Gorzej było z Rokitnem. 

szłości odniesiemy sukces, ale na 

to trzeba ciężko trenować. 

 

Michał Skrzypczak 
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Przed feriami nauczyciel mówi do 
dzieci:  
- Drogie dzieci, przez ferie zmądrzej-
cie i bądźcie grzeczne!  
- Nawzajem panie profesorze! 

 

Przed feriami nauczyciel mówi do 
dzieci:  
- Drogie dzieci, przez ferie zmądrzej-
cie i bądźcie grzeczne!  
- Nawzajem panie profesorze! 

Zagadki 

Jest sroga pani na świecie, znasz ją 
dobrze miłe dziecię. 
Ma trzech synów: 
Pierwszy – ostry, w uszy szczypie. 
Drugi – miękki, w białe płatki, cho-
ciaż dobry w oczy sypie. 
Trzeci – twardy, jak szkło gładki. 
Nazwij synów, nazwij matkę. 

I już całą masz zagadkę. 

 

Kącik humoru 
Dziwne literki 
Ojciec ogląda zeszyt syna: 
-Czemu tak nierówno literki piszesz?! 
-To nie literki, to nuty, tato.  

Historia 
Ojciec przegląda dzienniczek szkolny 
Jasia: 
-Co ty, znowu jedynka z historii? 
-Niestety, historia lubi się powtarzać… 

 

Nauczyciel wyjaśnia na lekcji:  
- Ciepło sprawia, że rzeczy zwiększają 
swoją objętość, a zimno - że się kur-
czą. Może-
cie podać 
jakieś przy-
kłady?  
Jasio:  
- Wakacje 

są dłuższe 
od ferii zi-
mowych! 

Jakie to są 
płatki: 
nie gubią ich 
kwiatki, 
nie owsiane, 
nie mydlane, 
dla nart dobre i 
dla sanek. 

 

Latem było tu 
boisko, 
a gdy zimą mróz ścisnął, 
wylano wodę czystą, to już jest… 

 

Nosi je na rękach nawet słaby malec. 
Mogą mieć pięć palców, albo jeden 
palec. 

 

Dwie siostry – na dole 
para braci – z boku, 
bez nich żaden narciarz nie zjedzie po 
stoku.                                  J.G. 
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Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagują:   

p. Joanna Grochowska, p. Justyna Firsiuk, 

p. Agata Zbaracka oraz koło dziennikar-

skie; Paulina Karwowska, Natalia Mela-

niuk, Karolina Waszczuk, Karolina Gała-

maga, Aleksandra Steciuk, Magdalena 

Sobczuk, Natalia Piotrowicz, Magda Kali-

nowska, Magdalena Chwedczuk, Izabela 

Narkiewicz, Martyna Krasucka, Ewelina 

Kasjaniuk.  

Adres: Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia 

Państwa Polskiego w Sworach, ul. Szkolna 34, 

21-500 Biała Podlaska 

  www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (083) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Violetta Więckowska 

TYS I ĄC L A T KA  

 

Kącik humoru 

Pani pyta Jasia: 
- Jasiu czemu napisałeś kura przez ó zamknięte 
Jasio odpowiada: 
- bo wymienia się na kogut 

Pani od biologii pyta Jasia: 
- Jasiu wymień mi 5 zwierząt mieszkających w Afryce. Na to Jaś : 
- 2 małpy i 3 słonie. 
 


