
PREZYDENT NIE ŻYJE  

Katastrofa samolotu Prezydenta RP pod 

Smoleńskiem. Nie żyje 96 osób: Para 

Prezydencka, politycy, żołnierze, przedstawicie-

le rodzin katyńskich.  

 

Do katastrofy prezydenckiego TU-154M doszło     

w sobotę 10 kwietnia 2010 roku, tuż przed     

godz. 9 czasu polskiego, w gęstej mgle. 

To największa tragedia w historii Polski.  
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Rok szkolny 

2009/2010 
Numer wydania   77 

MARIA I LECH KACZYŃSCY 



 

 

 

 

05.03.—Gminne Zawody w Mini Koszykówkę dziewcząt w Ciciborze. 

08.03.—Klasowy Dzień Kobiet i Chłopców kl. 06, I, II, III i IV. 

09.03.—Obchody Dnia Dziewczynek w klasie szóstej. 

09.03.—Podsumowanie konkursów szkolnych: SKO, walentynki, konkursy o tematyce 

europejskiej. 

09.03.—Międzyklasowe rozgrywki piłki ręcznej chłopców i dziewcząt. 

11.03.—Eliminacje szkolne do konkursu „Polonista roku 2010”. 

11.03.—Obchody Dnia Dziewczynek w klasie piątej. 

15.03.—Międzygminne Zawody w Mini Koszykówkę dziewcząt w Konstantynowie. 

16.03.—Gminne zawody w Mini piłkę nożną chłopców rocznika 1999 i młodsi w Ciciborze. 

16.03.—Zawody międzygminne w piłkę ręczną dziewcząt w Rokitnie. 

18.03.—Międzygminne rozgrywki w Mini piłkę nożną chłopców rocznika 1999 i młodsi w Ciciborze. 

19-21.03.—Rekolekcje wielkopostne. 

21.03.—Sprzedaż wielkanocnych palm przez uczniów ze Szkolnego Koła Caritas. 

24.03.—Fotograf w szkole. 

25.03.—Wiosenny konkurs ortograficzny kl. III—V. 

25.03.—Powiatowe rozgrywki w Mini piłkę nożną chłopców rocznika 1999 i młodsi         

w Łomazach. 

26.03.—Powitanie wiosny– impreza szkolna zorganizowana przez SU i 26 DH. 

26.03.—Droga Krzyżowa prowadzona przez 26 DH. 

26.03.—Rozstrzygnięcie konkursów z SKO. 

31.03.—Konkurs harcerski pt.”Małkowscy—założyciele harcerstwa w Polsce”. 

01-06.04.—Przerwa wiosenna. 

02. 04.– Piąta  rocznica śmierci Jana Pawła II. 

04—05.04.—Wielkanoc. 

08.04.– Sprawdzian klasy VI. 

10.04.– Katastrofa samolotu prezydenta pod Smoleńskiem.                       J.G. 
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Nadchodzi wiosna 

21 marzec gdy nadchodzi 

To i wiosna przychodzi 

Wszystko się mieni 

Czas się zmieni 

Przyroda się odmieni. 

Kolor zielony będzie wszędzie 

I rolnik będzie w pędzie 

I ptaków ćwierkot będzie wszędzie 

Bo wszystko będzie obudzone 

I życie w przyrodzie ożywione. 

                 Aleksandra Dmitrowicz kl. I 
                 Opracowała: Magda Chwedczuk 
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PRZEPIS NA UDANE ŚWIĘTO DZIEWCZYNEK 

polecają chłopcy z klasy V 

1. Najpierw serwuje się pięknym niewiastom słodki poczęstunek, by 

uśmiech w jednej chwili pojawił się na wszystkich twarzyczkach. A jak się 

uśmiech pojawi, to już połowa sukcesu gwarantowana   

2. Do tego trochę rozrywki, 

bo wiadomo łamigłówki 

wszelkiej maści są najlep-

szym pokarmem dla nasze-

go umysłu. Mają nieocenio-

ny wpływ jak witamina B 

na nasz umysł   

 

 

 

 

3.Można do tego dorzucić 

gry zręcznościowe, np. lot-

ki. Bo kto ćwiczy nie tylko 

umysł ale i ciało ten zdrowy i sprawny jest   

4.A na sam koniec wiadomo „dodatek” musi 

być. A że wiosna idzie dużymi krokami, to 

trzeba koniecznie zadbać o swoją kondycję, 

to dlatego warto zainwestować w praktyczny 

prezent, który przyda się w utrzymaniu do-

brej kondycji nie tylko dziewczynkom, ale 

i chłopcom   Pamiętajcie jednak o tym, że-

by nie inwestować w bubel, bo szybko się 

zawiedziecie L Od czasu do czasu warto jed-

nak postarać się o coś lepszego, wtedy mina 

osoby próbującej nasz przepis jest niezapo-

mniana                   .                                                                                                                                                           
p r z e p i s  p r z y g o t o w a ł a  z a ł o g a  c h ł o p a k ó w  z  k l a s y  V  

pod kierunkiem kuchmistrzyni p. Iwony Chaniewicz 

Str. 3 



 

Czy wiesz, że...? 
... mrówka może podnieść pięćdziesiąt 

razy tyle, ile sama waży, a popchnąć 

może trzydzieści razy tyle. 

... niemożliwe jest polizanie swojego 

łokcia. 

... gdy kichasz mocno, możesz poła-

mać żebra. 

... połowa ludzi na świecie nigdy nie 

 

 

 

 

         Miesiąc temu w naszej szkole został ogłoszony konkurs na imię dla chomika. W ostatnich dniach został on 

rozstrzygnięty. Propozycje imion mogli przynosić uczniowie z klas o6-VI do Pani Iwony Gałamaga. Spośród wielu 

imion, które zostały złożone dzieci wybrały imię, które ich zdaniem było najładniej-

sze, otrzymało ono 24 głosy. Zwycięskie imię otrzyma  nagrodę. 

Zwycięskie imię podane przez Kasię Panasiuk z klasy o6: 

 

 

Propozycje imion podane przez resztę uczniów: 

Roman, Skubus, Max, Wiórek, Stefan, Ruszek, Kajtuś, Kubuś, Edek- Zgre-

dek, Tubus, Kościsław, Fredzio, Borysek, Miki, Futrzysław (Futrzuś), Rufus, 

Bodzio, Zyzio, Gapcio, Dyzio, Gucio, Pikuś, Filemon, Ogryzek, Horton, Or-

to, Spid, Tabaluga, Fafi, Maniek, Franek 

Redagowała: Paulina Karwowska kl. VI 

zadzwoniła do nikogo ani nikt nie 

zadzwonił do nich. 

... kwakanie kaczki nie powoduje 

echa i nikt nie wie dlaczego? 

... słonie są jedynymi zwierzętami, 

które nie potrafią skakać? 

... najsilniejszym mięśniem w ludz-

kim ciele jest język. 

... ludzie praworęczni żyją przeciętnie  

Str. 4 T YSI Ą CLAT KA  

Poczęstunek przygotowany przez dzieci Składanie życzeń i wręczanie upominków 

o dziewięć lat dłużej niż leworęczni. 

... niedźwiedzie polarne są leworęcz-

ne. 

... pchła może skoczyć na odległość 

równą 350 razy jej długości. To tak, 

jakby człowiek potrafił przeskoczyć 

całe boisko do piłki nożnej. 

... strusie oko jest większe niż jego 

mózg.                            J.G. 
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       26 marca 2010r.odbyła się w 

naszej szkole impreza nawiązująca 

d o  t r a d y c j i  w i o s e n n y c h 

„Pożegnanie zimy - przywitanie 

wiosny”, w której uczestniczyli 

uczniowie, nauczyciele, pracowni-

cy szkoły i rodzice oraz przed-

szkolaki.  

    Było zabawnie, wesoło i kolo-

rowo. Każdy uczestnik imprezy 

miał kolorowy strój, kwiatek na 

palcu lub przypięty do ubrania, 

symbolizujący wiosnę. Uroczy-

stość rozpoczęła się rozgrywkami 

sportowymi na hali gimnastycznej.  

   Następnie wszyscy udali się do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Pani dyrektor powitała 

uczniów zaproszonych gości i zaprosiła na część arty-

styczną klasę III, która przedstawiła bajkę ,,12 miesię-

cy”. Kiedy trzeciaki pożegnały zimę, reszta publiczności 

witała już wiosnę ,,Wiosno, wiosno, wiosenko przy-

chodź do nas prędko, żegnamy zimę ,żegnamy bo 

wiosnę witamy”. Harcerka Kasia przybliżyła nam trady-

cje wiosenne, a sześciolatki wprowadziły nas w ciepły 

wiosenny nastrój - wiosenną piosenką. Kasia z Lucynką 

otrzymały wielkie brawa za swój wspaniały wokal.  

     Z ko-

lei Pani 

B a s i a 

zaprosiła 

uczniów do konkurencji - ,,Mini Koła Fortuny”. Przed-

stawiciele klasy VI i V mieli za zadanie odkryć hasło z ka-

tegorii przyroda „Ekosystem Wodny”, klasa IV i III 

z kategorii muzyka „Symfonia narodowa”, a klasa 0, I, II 

z kategorii literatura „Pan kotek był chory  i leżał w łó-

żeczku”. Zaś nauczyciele z kategorii edukacja „Sztuka 

nauczania”. Na-

leży przyznać, że 

wszyscy startujący w konku-

rencji mieli nie lada kłopot z odczytaniem hasła.  

     Zwycięzcy otrzymali nagrody, a biorący udział upominki. 

Zwycięzcą klasy VI i V była Iza Treska, klasy IV i III Aleksan-

dra Chwedczuk, a najmłodszej grupy 0, I, II Lucynka Sawczuk. 

Natomiast swoje koleżanki z pracy „pobiła” pani Monika Kiry-

luk.  

Str. 5 

Występ uczniów klasy III 

Okrywanie hasła przez uczniów klasy V i VI 

Konkurencja nauczycieli 

Pomarańczowe lato 



Wszystkim zgromadzonym towarzyszył rado-

sny nastrój, dopisywał dobry humor, ale największą 

frajdę i zabawę dostarczyła nam trzecia część progra-

mu – „Koncert życzeń”.  

 Jako pierwszy wystąpił zespół Bos ma skos     

w niemieckiej piosence: „Was soll ich tun?”. W na-

stępnej kolejności występowały: Engels w piosence 

„Inna hot”, Ich 

Sześcioro w pio-

sence „Bez tytułu”, 

EmN – „Wiosna”, 

2+6 w piosence 

„Wiosna”, zespół Stokrotki – 

„Kwiecień”, TRIO - „Małgośka”, Złotki – „Złoty kluczyk”, 

Dzieciaki w piosence angielskiej „Zwierzęcy rock”, zespół 

Pluszaczki - „Miś Usza-

tek” oraz Pomarańcze 

w piosence 

„Pomarańczowe lato”.    

 Najbardziej przypadł do gustu publiczności występ 

zespołu 2+6 w wykonaniu gitarzystów z klasy III (Maciej 

Krasucki, Patryk Gałamaga, Robert Sęczyk, Bartek 

Przybyłowski, Mateusz Werbiński, Mateusz Tymoszuk, 

Patryk Szupiluk) oraz zespół taneczny Pluszaczki w wy-

konaniu 6-latków Kingi Hodun i tancerki Marysi Gro-

chowskiej.  

Całość imprezy zakończył humorystyczny i zabawny 

monolog Gabrysi w wykonaniu Pawła Bagłaja z klasy V, który 

rozbawił do łez całą zebrana publiczność. Uczniowie za wzorowe zachowanie się podczas imprezy 

otrzymali słodkie upominki.  

Opiekunki Samorządu Uczniowskie-

go pani Barbara Konkol i pani Bar-

bara Filipiuk i DH „Leśni Przyjacie-

le” pani Iwona Gałamaga i pani Ber-

nadetta Małachwiejczuk serdecznie 

dziękują uczniom biorącym udział 

oraz pani Monice Kiryluk za prze-

prowadzenie konkurencji sportowej  

i pani Justynie Firsiuk za przygoto-

wanie przedstawienia. 
Red. p. Barbara Filipiuk 
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Chłopcy z klasy III 

TRIO i „”Małgośka”” 

Świetny występ 6-latków 

Popisy pierwszaków 
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Sprawdźcie, co cie-

kawego wydarzyło 

się w SKO!!! 

W konkursie „Zaprojektuj banknot 

1000zł” 
wyróżniono prace następujących uczniów: 

1.Mikołaj Gawda klasa 1 

2.Andżelika Grochowska klasa 3  i  Jakub Gro-

chowski klasa 1 

W konkursie  

„Zaprojektuj podkładkę pod myszkę 

komputerową” 
wyróżniono prace następujących uczniów: 

1.Patryk Gałamaga klasa 3 

2.Paulina Karwowska klasa 6  

3.Szczepan Skrzypczak klasa 4 

W konkursie „Zakładka do książki     

z logo SKO” 
wyróżniono prace następujących uczniów: 

1.Aleksandra Jaskólska klasa 5 

2.Magdalena Chwedczuk klasa 5 

3.Piotr Sawczuk klasa 5 

Wyróżnienia: Katarzyna Sęczyk klasa 5  i  Klau-

dia Izdebska klasa 5 

Wszyscy wyróżnieni uczniowie zostali nagrodzeni podczas  

uroczystych apeli. 

Serdecznie im gratulujemy!!! 

 

Dziękuję pani Iwonie Gałamaga za pomoc  

w realizacji konkursów. 

 

Opiekun SKO- Renata Tarasiuk 

Banknot Mikołaja 

Podkładka pod myszkę Patryka 

Zakładki Oli i Magdy 



Młodsza grupa wiekowa kl. III 

 

 

 

 

 

 
KLASA IV 

Klasa V 

WIOSNA 
Idzie, idzie wiosna 
pora to radosna. 
Wiosną słońce i ptaszki, 
oglądają przylaszczki. 
Spoglądają dzieci 
gdzie ptaszek leci. 
Każdy już od rana 
wypatruje bociana. 
Śpiewa pięknie skowronek 
cały już dzionek. 
 

Wiktoria Sobczuk kl. I 
 

Idzie wiosna po świecie, 
Piszą o niej w gazecie. 
Ma zziębnięte paluszki 
I we włosach kwiatuszki. 
Biega boso po trawie, 
Trzyma kwiatki w rękawie. 
 

Kacper Weresa kl. I 
 

Idzie wiosna 
Słonko już mocniej świeci, 
Cieszą się z tego 
dzieci. 
Cała przyroda się 
raduje, 
Piesek wesoło 
ogonkiem                
wymachuje. 

 

Ada Turska kl. I 

Opracowała: Magda Chwedczuk 

Str. 8 

Podsumowanie Wiosennego 

 Konkursu Ortograficznego 

z dn.25.03.2010r. 

T YSI Ą CLAT KA  

Lp. Nazwisko i imię Liczba 

punktów 

% 

poprawności 

Miej-

sce 

1. Sobczuk Dominika 28,75 89,84 I 

2. Grochowska Martyna 26,5 82,81 II 

3. Kalinowska Izabela 26,5 82,81 II 

Lp. Nazwisko i imię Liczba 

punktów 

% 

poprawności 

 Miej-

sce 

1. Łochina Weronika 30  93,75 I 

2. Mirońska Kamila 28,5 89,06 II 

3. Sobczuk Emilia 27,5 85,93 III 

4. Karwowski Mateusz 26,75 83,59 IV 

5. Melaniuk Paulina 26,75 83,59 IV  

Lp. Nazwisko i imię Liczba 

punktów 

% 

poprawności 

Miejsce 

1. Potocka Aleksandra 37,75 96,79 I 

2. Skrzypczak Michał 37,25 98,02 II 

3. Sawczuk Piotr 31,75 83,55 III 

4. Treska Justyna 30,25 79,60 IV 

Red. p. Agata Zbaracka 

PUSTKA W GŁOWIE PRZED KLASÓWKĄ 
Aż 85% uczniów przeżywa stres, gdy nauczyciel wywołuje ich do tablicy. W wielu przypadkach ten stres mo-

że działać pobudzająco: sprawia, że się szybciej koncentrujemy i przypominamy sobie to, co wiemy na dany 

temat. Są to pozytywne skutki, ale bywają również i te negatywne powodujące całkowitą blokadę umysłu,       
a wtedy nie jesteśmy w ogóle zdolni do myślenia ani do działania. Czujemy pustkę w głowie, serce podchodzi 

nam do gardła, nogi robią się jak z waty. 

Oto kilka rad, co możesz wtedy zrobić:  

1. - nie rezygnuj z odpowiedzi - nie poddawaj się - jeśli naprawdę umiesz, mętlik w głowie zaraz Ci przejdzie 

2. - weź kilka głębokich oddechów: dotlenisz mózg i uspokoisz nerwy - możesz nawet powiedzieć: “Bardzo 

się denerwuje, ale postaram się opanować.” - nauczyciel powinien to zrozumieć i dać Ci chwilę na zebranie 
myśli 

3. - teraz skoncentruj się na pytaniu, jeśli twoje milczenie przedłuży się, powiedz: “Przepraszam, jeszcze 

momencik.” - zacznij odpowiedź od tego, co wiesz na pewno - w trakcie mówienia twój umysł odblokuje się      
i pojawią się w nim potrzebne informacje. 

- staraj się mówić pewnym, energicznym głosem. - warto mieć kontakt wzrokowy z nauczycielem (patrzenie   

w podłogę lub w sufit daje fatalny efekt) - jeśli czegoś nie jesteś pewien, nie udawaj, że wiesz i nie mamrocz 

pod nosem. 

UWAGA!!!:   Wszystkie te rady będą pomocne tylko pod warunkiem, że wcześniej nauczyłeś się materiału,      
z którego pyta nauczyciel. Cudów nie ma, jeśli nie umiesz nie odpowiesz!!!                                         J.G. 
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A teraz specjalnie dla naszych wiernych czytelni-
ków wywiad z panią Małgorzatą Skrzypczak kate-
chetką  w naszej szkole, którym zdradza ona nam 
swoje wielkanocne zwyczaje i przekonania. 

 

Redakcja: Gdzie spędza Pani Wielkanoc? 

 

Pani Małgorzata Skrzypczak: W domu rodzin-
nym, razem z mamą, bratem i jego rodziną i z ro-
dziną siostry.  

R.: Jakie potrawy znajdują się na Pani stole w to 
święto? 

M.S.: Jajka w majonezie, faszerowane jajka, żu-
rek z kiełbasą, różne sałatki, wędlina swojska, 
babki wielkanocne, mazurki i inne ciasta, chrzan. 

R.: Jaka jest Pani ulubiona potrawa? 

M.S.: Żurek z białą kiełbasą i jajka, chociaż lubię 
wszystkie potrawy. 

R.: A co znajduje się e Pani koszyku wielkanoc-
nym?  

M.S: Kiełbaska, chleb, jajka, babeczka, cukrowy 
baranek, sól i pieprz. 

R.: Czy lubi Pani to święto? 

M.S.: Tak, bardzo lubię, a zwłaszcza dni poprze-
dzające, czyli Triduum Paschalne. 

R.: Czym są dla Pani Święta Wielkanocne? 

M.S.: Święta te są radością ze Zmartwychwsta-
nia Pańskiego i możliwością spotkania się z całą 
rodziną. 

R.: Wobec tego czy święta te są dla Pani najważ-
niejszymi świętami w roku? 

 

 

 

 

M.S: Oczywiście. 

R.: Dlaczego wła-
śnie Święta Wielka-
nocne są dla Pani 
najważniejsze, a nie 
np. Święta Bożego 
Narodzenia? 

M.S.: Ponieważ to 
święto uzmysławia 
mi jaka wielka jest 
miłość Boża do człowieka, skoro Poświęcił swoje-
go Syna abyśmy byli zbawieni. 

R.: Wracając do tradycji wielkanocnych, czy 
lubi Pani malować pisanki? 

M.S: Tak, maluję je razem z synami, a robimy to 
różnymi technikami. 

R.: A czy w tym roku będzie Pani malowała pi-
sanki? 

M.S.: Jeśli czas na to pozwoli, to tak, a na pew-
no zrobią to synowie. 

R.: Na zakończenie chciałybyśmy Panią zapytać, 
jaki nastrój panuje w to święto u Pani w domu? 

M.S.: Głównie panuje radość, ale od 3 lat też 
zaduma i rozpamiętywanie o moim tacie, którego 
już nie ma. 

R.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy zdrowych 
i wesołych Świąt Wielkanocnych. 

M.S.: Ja również dziękuje i życzę całej redak-
cji Błogosławieństwa od zmartwychwstałego 
Chrystusa. 

Wywiad przeprowadziła Ola Steciuk. 

Str. 9 

Księdza Jana Twardowskiego – kilka 
słów na Wielkanoc. 

Święcone 

     Kiedyś, gdy poświęcałem wielkanocne koszycz-

ki ze święconką, wyrwał się ktoś i głosem trochę 

zirytowanym zapytał: 

-         Jaki sens ma dla księdza to poświęcanie? 

Poświęcić to znaczy powierzyć opiece Bożej, oczy-

ścić, odtruć. Dzięki jedzeniu nasze ciało rośnie      

i wzbogaca się nasza krew. Dzięki Bogu, że chce-

my mieć rzeczy czyste, pobłogosławione, bo lepiej  

jeść święcone, niż to, co diabeł potrącił ogonem. 

     Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, więc po-

wiem jak do dzieci: Jak kto nie je chleba, by nie 

zasłabł – trzymać go potrzeba. Jak kto nie je kieł-

basy, nie zda do następnej klasy. 

Jak kto nie pije mleka, na Bródnie miejsce go 

czeka. 

     Właściwie każda modlitwa przed jedzeniem 

jest poświęceniem pokarmów, nie kroplą wody, 

ale znakiem krzyża.                             J.G. 



     

Austria 
  W niedzielny poranek pojawia się wielkanocny zajączek. Przynosi dzieciom 

kolorowe pisanki i słodycze, które chowa w ogrodzie lub mieszkaniu 

(wielkanocnym gniazdku).  

  Stukanie jajkami. Któż tego nie robił - trzeba uderzyć jednym jajkiem w drugie 

- zwycięża ten, którego jajko pozostanie całe. Trzeba pamiętać o uderzaniu stro-

ną szpiczastą w szpiczastą i zaokrągloną w zaokrągloną! 

  Wrzucanie do jajka: jedna osoba trzyma jajko ze ściętym czubkiem między pal-

cem wskazującym a kciukiem: przeciwnik rzuca monetą: jak trafi, jajko należy 

do niego.  

Szwecja 
    Zwyczajem od wieków kultywowanym w Szwecji    

w okresie świąt wielkanocnych są wizyty składane     

w domach przez małe "czarownice". Liczą one sobie 

od 5 do 11 lat, noszą chustki na głowach, długie suk-

nie, a na buziach mają wymalowane pie-

gi."Czarownice" grzecznie stukają do drzwi. Gdy się 

im otworzy recytują chóralnie - Glad Påsk! (wym. 

Glad posk) czyli - Wesołej Wielkanocy ! Trzeba odpo-

wiedzieć tym samym, a do podsuniętego koszyka 

wrzucić słodycze lub drobne pieniądze. Zostaną one 

zamienione na gumę do żucia albo ulubione anyżkowe 

cukierki. 

W Wielką Sobotę, wielkanocny  zajączek, przynosi 
dzieciom Wielkanocne jajko, w którym to kryje  się 

ogromna ilość cukierków.  

          Bułgaria 
  Święta Wielkanocne w Bułgarii zaczynają się tydzień przed dniem Wielkiej 

Nocy w sobotę, obchodzeniem dnia Świętego Łazarza, tak zwany Łazarowden. 

Zgodnie ze starą bułgarską tradycją tego dnia młode panienki, wystrojone           

i przyodziane kwiatami wizytowały domy, śpiewając piosenki, recytując wier-

sze i wykonując tańce obrzędowe. 

  W Wielkanoc do obiadu przygotowuje się jagnię nadziewane ryżem i dymką. 

Jagnię powinno być karmione jedynie mlekiem matki, żeby jego mięso nie na-

brało charakterystycznego zapachu. Po obiedzie wielkanocnym na rynku tań-

czyło się horo jedynie przy akompaniamencie śpiewu, bez muzyki instrumen-

tów. W czasie Świąt spożywa się wielkanocne kruche ciasteczka w kształcie 

kurczaczków i zajączków, zwane kurabije, oraz spore ilości kozunaków i jajek. 

W Bułgarii spożywają jajka i stukają się nimi, aż do 40 dni po Wielkanocy. 

Osoba, której jajko zostanie najdłużej nie stłuczone będzie zdrowa i szczęśli-

wa.               Opracowała: Paulina Karwowska 
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http://www.bulgaricus.com/index.php?option=com_garyscookbook&Itemid=30&func=detail&id=117
http://www.bulgaricus.com/index.php?option=com_garyscookbook&Itemid=30&func=detail&id=114
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KONKURS WALENTYNKOWY            

ROZSTRZYGNIĘTY!!! 

      Konkurs Walentynowy cieszył się ogromnym 

powodzeniem, ponieważ wpłynęło około 60 prac. 

Wszystkie piękne Walentynki zostały umieszczone 

na wystawce szkolnej. Każdy uczeń naszej szkoły 

mógł głosować na najpiękniejszą.  

      Dzieci pod kierunkiem pani Basi 

Filipiuk i pani Basi Konkol wybrały 

13 najbardziej pomysłowych prac. 

Najwięcej głosów oraz nagrody 

otrzymały Walentynki następują-

cych osób: 

Kacper Stefański 

Natalia Wawryniuk 

Weronika Konkol 

Katarzyna Sęczyk 

Patrycja Małachwiejczuk 

Robert Sęczyk 

Hodun Kacper 

Klaudia Giereło 

Sylwek Sawczuk 

Struk Hubert 

Aleksandra Jaskólska 

Dominik Wiśniewski 

Natalia Wiśniewska 
   

       Zachęcamy do udziału w konkursie plastycz-

nym  „Album o Wielkim Polaku”. Szczegółowe 

informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń.        

Red.   p. B. Filipiuk 
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Samorząd Uczniowski informuje... 

Nagrodzeni za walentynkę 

 

UWAGA UCZNIOWIE!!! 

Samorząd Uczniowski w miesiącu kwietniu zaplanował tereny do sprzątania poszczególnym klasom.     

Prosimy zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia do pracy. 

TERENY DO SPRZĄTANIA 

KLASA 0 6 – zbiera śmieci wokół szkoły 

KLASA I – sprząta trawnik pod oknami pokoju nauczycielskiego 

KLASA II – sprząta trawnik obok sali gimnastycznej i deptak między biblioteką a holem 

KLASA III – sprząta deptak od strony hali i podcienie pod szkołą 

KLASA IV – sprząta skocznię, trawnik wzdłuż lipek 

KLASA V – sprząta główne wejścia i drogę wzdłuż ogródka 

KLASA VI – sprząta teren wokół kotłowni i budynków gospodarczych 

    



      Olga i Andrzej Małkowscy to małżeństwo, 
które z wielkim oddaniem i poświeceniem prze-
niosło na polski grunt zasady i ideały skautingu 
czyli harcerstwa. Byli wspaniałymi pedagogami  
i wychowawcami młodzieży, którą przygotowy-
wali do walki o niepodległą Polskę.  
   Małkowscy  pracując z harcerzami i harcerka-
mi głosili wierność harcerskim ideałom – służby 
Bogu, ojczyźnie i bliźnim. 
Pierwsze drużyny polskiego harcerstwa powsta-
ły  w latach 1910 – 1911. 
    Olga Małkowska była twórcą hymnu harcer-
skiego, natomiast Andrzej Małkowski inicjato-
rem powstania krzyża harcerskiego wzorowane-
go na Orderze Virtuti Militari. 
   W roku 2010 mija 100 lat od powstania har-
cerstwa w Polsce. 

31 marca 2010 r. opiekunki drużyny dh. 
I.Gałamaga i dh.B.Małachwiejczuk przeprowa-
dziły wśród harcerzy 26 DH „Leśni Przyjaciele” 
konkurs wiedzy o życiu  i działalności Olgi i An-
drzeja Małkowskich. 

Najlepsze wyniki uzyskali następujący 
harcerze: 

Michał Skrzypczak 
Piotr Sawczuk 
Wyróżnieni zostali następujący harcerze: 
Weronika Grochowska 
Norbert Budzyński 
Michał  Sergiej 
Błażej Turski 
Katarzyna Sęczyk 
Mateusz Gryta 
Karolina Olesiejuk 
Aleksandra Potocka 
Michał  Melaniuk 
Szczepan Skrzypczak. 

 

Czuwaj! 26DH,,Leśni 
Przyjaciele”. 

 
                        Redagowały: 

p. Iwona Gałamaga 
p. Bernadetta Małachwiejczuk 

Nim się spać położę podziękuję Ci 

Boże 

Za te wielkie dęby i buki, 

dzięciołów głośne stuki  

Strumyki z gór, płynące 

jak wstążki na wietrze fruwające. 

Krokusy, fiołki i sasanki 

i malin pełne dzbanki  

Za zwierzęta i ludzi, 

którym nigdy się nie nudzi. 

Bo w różny sposób wyznają, 

że Ciebie kochają 

Za te piękne stworzenia 

ślę Tobie chwalebne pienia. 

      Szczepan Skrzypczak 

 

Dziękuję Ci Panie za radość i łzy 

dziękuję za miłość, co w sercach się nadal  tli. 

Za przyjaźń, co wiąże ludzi na świecie, 

dziękuję za wiatr, co włosy  me plecie. 

Dziękuję za słońce, co świeci  na niebie, 

za kwiaty i wodę pragnące wciąż siebie. 

Ten świat jest cudowny dzięki Tobie Panie, 

i wierzę, że z Tobą nic co złe się nie stanie. 

Bo dałeś nam życie, by je dzielić z  nami, 

za to też dziękuję jak umiem słowami. 

Bo wszystko na ziemi Ty Panie stworzyłeś, 

Ty dla nas będziesz, jesteś i byłeś. 

Emilia Sobczuk 

 

 

 

Dziękuję Ci Boże,  

Za wszystko, za morze, 

Za góry, za lasy, 

Za chleb z kiełbasą, 

Za trawy, kwiaty, 

Łąki, pola i leśne zioła. 

Za te piękne rośliny,  

Które zdobią kraj rodzinny, 

Od wiosny, aż do zimy. 

Dziękuję Ci Boże za ludzi,  

Dziękuję za ptaki „za zwierzęta”, 

I za mojego ślicznego pieska. 

Za mamę, tatę, całą rodzinę  

I kochaną siostrę Paulinę. 

Dziękuję za kolegów i koleżanki,  

Za grę w berka i w chowanki. 

Za zdrowie moje i moich bliskich,  

Za ludzi starszych i tych w kołysce. 

Dziękuję Ci za cały piękny świat, 

Który jest tak wiele wart. 

Mateusz Karwowski 
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KONKURS HARCERSKI „MAŁKOWSCY – TWÓRCY HARCERSTWA W POLSCE” 

Twórczość uczniów klasy IV– 
Podziękowania 

T YSI Ą CLAT KA  

Opracowała: Iza Narkiewicz 
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    Cała społeczność szkolna 

miała okazję w marcu podziwiać wystawki uczniów z klas IV 

– VI. Wystawki związane były z tematyką europejską.   

N a j p i e r w  z a p r e z e n t o w a n o  g a z e t k ę 

o najpopularniejszym państwie unijnym, tzn. o Anglii. Na 

gazetce zostały zaprezentowane prace uczniów z klasy IV. 

Uczniowie wykonali swoje plakaty w ramach zajęć dodatko-

wych z języka an-

gielskiego prowa-

dzonych przez 

p. Ewę Król. Wystawka zawierała ciekawostki kulturalne 

i informacje geograficzne o Anglii. 

 W ramach działalności Szkolnego Klubu Europejskiego 

zaprezentowano na kolejnej wystawce prace konkursowe nt. 

„Podróże po Europie bez granic”. Na konkurs plastyczny 

wpłynęło w sumie 12 prac siedemnastu uczniów z klas IV – VI.  

Uczniowie wykazali się nie tylko umiejętnościami plastycznymi, 

ale także wiedzą 

tematyką europej-

ską. Zadaniem uczniów było zachęcić w dowolny sposób do 

zwiedzania wybranych państw europejskich. Najbardziej 

spodobał się członkom jury pomysł dziewczynek z klasy V – 

Justyny Treska i Aleksandry Jaskólskiej. Na II miejscu 

uplasowała się praca: „Podróże po krajach Unii Europej-

skiej” Pauliny Karwowskiej z klasy VI. Na uwagę człon-

ków jury zwróciła uwagę praca z tekstem: Jestem piękną pa-

nienką, małą Europejką. Wędruję po całym świecie. Gdzie 

mnie dzisiaj znaj-

dziecie? uczennic 

Izabeli Narkiewicz i Aleksandry Steciuk. Wyróżniono dodat-

kowo dwie prace: „Pociągiem po Europie” Natalii Gałamaga 

i Emilii Sobczuk oraz pracę: „Europa wita WAS” Karoliny Ga-

łamaga i Magdy Sobczuk. 

 Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a zwy-

cięzcom gratulujemy. 

Kolejną wystawkę z pracami uczniów można było podziwiać      

w sali informatycznej. Uczniowie z klasy II, klasy V i klasy VI 

rysowali wybrane postacie z bajek europej-

skich programie graficznym PAINT.          Oto niektóre prace: 
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PAPA SMERF 

 

Marcelina Miszczuk 

Piotr Gromadzki 

KUBUŚ PUCHATEK 

 

Weronika Konkol Natalia 

Treska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się konkurs informatyczny: „Mistrz Informatyki”. Konkurs 

zorganizowała i przeprowadziła nauczycielka informatyki p. Iwona Chaniewicz. W konkursie wzięło 

udział 22 uczniów z klas V – VI. Ogólnym celem konkursu było wdrożenie uczniów do stosowania kom-

putera, oprogramowania i sieci, a także zainteresowanie uczniów technologią informacyjną i rozwojem in-

formatyki. 

Konkurs był dwuetapowy –  I etap teoretyczny, II etap praktyczny.  

I etap konkursu polegał na samodzielnym rozwiązywaniu testu pytań zamkniętych. A II etap polegał na 

samodzielnym rozwiązywaniu zadań praktycznych przy pomocy komputera. 

Podczas całego konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami z następujących 

o b s z a r ó w  i n f o r m a t y k i :  1 )  B u d o w a  i  z a s a d a  d z i a ł a n i a  k o m p u t e r a .  

2) Środowisko Windows. 3) Program graficzny PAINT. 4) Edytor tekstu Word. 5) Sieci komputerowe 

i Internet. 6) Arkusz kalkulacyjny EXCEL.   

Laureatami pierwszej edycji konkursu: „Mistrz Informatyki” zostali: 

I miejsce - Sawczuk Piotr z klasy V 

II miejsce - Miroński Marcin z klasy VI  

III miejsce - Steciuk Aleksandra z klasy VI 

Zaledwie jeden, dwa punkty mniej uzyskali: 

IV miejsce – Karwowska Paulina z klasy VI 

V miejsce – Juszczuk Marcin z klasy VI. 
 

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zmaganiach informatycznych. 

Redagowała: p. Iwona Chaniewicz 
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PROSIACZEK 

 

Sandra Chalimoniuk 

Karolina Olesiejuk 

KONKURS *** KONKURS ***KONKURS 

29 kwietnia 2010 r. odbędzie się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej: „EUROPĘ WARTO 

POZNAĆ”. Zapraszamy chętnych uczniów z klas IV – VI do udziału w konkursie.                     

Zapisy prowadzi i informacji udziela p. Iwona Chaniewicz. 
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     Przed świętami Bożego Narodzenia w naszej szkole zakończył się pierwszy etap projektu edukacyjnego 

dla najmłodszych uczniów pod nazwą "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". W ra-

mach projektu - dzieci z klasy drugiej pod kierunkiem pani Barbary Konkol rozwijały swoje inteligencje. 

      W grudniu rozpoczął się też kolejny etap projektu w szkole. Teraz inteligencje rozwijają kolejni pierw-

szoklasiści pod okiem Joanny Grochowskiej. Trzeci i ostatni etap projektu rozpocznie się we wrześniu. 

       Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki - przeprowadzany jest w oparciu o głęboko humanistyczną teorię inteligencji wielora-

kich Howarda Gardnera.  

       Jego celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów. – Każde dziecko posiada 6 – 7 inteligencji, które są u niego większym lub mniej-

szym stopniu rozbudowane. Celem tego projektu jest wzmocnienie tych inteligencji, które dziecko już po-

siada  i wywołanie tych, których dziecko nie posiada w ogóle lub są one u niego bardzo słabe. 

Inteligencje rozwijane są podczas zajęć dodatkowych 2 razy w tygodniu. Koncentrują się na tematyce zwy-

czajów, świąt, obrzędów wiosennych. W ich przeprowadzeniu pomagają przekazane szkole gry, plansze, 

ilustracje i książki o wartości 8 tys. zł. 

      W klasie zostały stworzone  ośrodki zainteresowań, w których dzieci mają możliwość rozwijania zdol-

ności językowych, matematycznych, przyrodniczych, muzycznych, ruchowych i artystycznych. Uwieńcze-

niem pracy i zabawy pierwszaków będzie przygotowana przez nich prezentacja, wykonana w szkole           

w czerwcu. 

       Jakie efekty przynoszą  zajęcia?  Dzieci, które były bardziej skromne, zamknięte w sobie, – otwierają  

się na innych, chętniej biorą udział w zajęciach grupowych, poszerzają też swoje zainteresowania i rozwi-

jają się w różnych kierunkach.                                                                                  Red: p. Joanna Grochowska 
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     W tym roku po raz drugi miałem okazję 
uczestniczyć  w Ogólnopolskim Turnieju Wie-

dzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Wraz z kolegami  i koleżankami przygotowy-
wałem się do konkursu pod opieką pani Moni-

ki Kiryluk.      

    W ramach przygotowań mogliśmy zwiedzić 
remizę Państwowej Straży Pożarnej  w Białej 

Podlaskiej, gdzie pan komendant Waldemar 
Kroszka prezentował nam sprzęt   i wozy stra-
żackie. Pierwszy etap konkursu odbył się         

w naszej szkole.  

   Do drugiego etapu zakwalifikowały się: Ola 

Steciuk, Karolin  Waszczuk, Kasia 

Sęczyk, Weronika Łochina i ja. 11 lute-
go pojechaliśmy do Białej Podlaskiej, 
by reprezentować naszą szkołę w elimi-

nacjach gminnych. Udało mi się tam 
zająć pierwsze miejsce i przejść do 
trzecie-

go eta-
pu,   a 

O l a 
Steciuk 
z a j ę ł a 

drug ie 
m i e j -

sce.  

    

  Elimi-
n a c j e 

powia-
t o w e 
odbyły 

się 18 marca. Poziom był bardzo wyso-
ki. Po trudnych testach następował 

ustny egzamin finalistów, do którego 
nie udało mi się niestety zakwalifiko-
wać, choć zabrakło niewiele. Mam jed-

nak zamiar 
nadal zgłębiać 
wiedzę pożarni-

czą i wystarto-
wać w przy-

s z ł o r o c z n e j 

edycji turnieju.    

 

 

Piotr Sawczuk 
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XXXIII EDYCJA 

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 

pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” 

T YSI Ą CLAT KA  

Wspólne zdjęcie 

podczas elimina-

cji powiatowych.  

Etap gminny 
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szykówki do  Konstantynowa.  

      W zawodach brały udział trzy 

drużyny  Konstantynów, Sitnik       

i Swory. Każdy mecz trwał 24 mi-

nuty. Pierwszy mecz grał Konstan-

tynów i Sitnik. Sitnik  niestety 

przegrał. Drugi mecz grałyśmy my 

i Sitnik. Nie udało nam się i ponio-

słyśmy klęskę. I ostatni mecz także 

grałyśmy my i Konstantynów. 

Dziewczyny były bardzo zmęczo-

ne i po męczących 24 minutach nie 

udało nam się wygrać.  

  Wróciłyśmy do Swór i tak 

szczęśliwe, że doszłyśmy tak da-

leko. 

Miejsce I- Konstantynów 

Miejsce II- Sitnik 

Miejsce III- Swory  

                                                                

Natalka Piotrowicz Kl.VI 

Zawody w Mini  

Koszykówkę 

       Dnia 15 marca 2010 r. druży-

na koszykarska dziewcząt w skła-

dzie: Iza Treska, Gabrysia Gło-

wacka, Natalka Piotrowicz, Na-

talka Piotrowicz, Kasia Sęczyk, 

Magda Sobczuk, Ola Steciuk, 

Martyna Krasucka, Magda 

Chwedczuk, Ola Jaskólska wyje-

chała na międzygminny  mecz ko-

Zawody w Mini   

Koszykówkę  

     Dnia 5 marca 2010 r. drużyna 

dziewcząt pojechała na zawody w pił-

kę koszykową do Cicibora.   O godzi-

nie 8.30 wyjechała sprzed szkoły z  10 

osobową drużyną w składzie : Iza 

Treska, Gabrysia Głowacka, Natal-

ka Piotrowicz kl.VI, Natalka Piotro-

wicz kl.V, Kasia Sęczyk, Ola Ste-

ciuk, Magda Sobczuk, Martyna 

Krasucka, Magda Chwedczuk., Ola 

Jaskólska. 

  Gdy przyjechaliśmy już na miejsce, 

na hali trenowały już dwie drużyny 

Cicibór i Sitnik. Pierw-

szy meczy graliśmy my 

i Cicibór. Po męczą-

cych 24 minutach wy-

graliśmy z Ciciborem 

bez żadnych przeszkód. 

Drugi mecz grał Sitnik 

i Cicibór. Sitnik także 

bez przeszkód wygrał 

mecz  z Ciciborem. 

Najbardziej obawialiśmy się meczu  

z Sitnikiem,  ponieważ Sitnik był 

bardzo groźnym  przeciwnikiem. 

Chodź bardzo się starałyśmy, ale nie 

udało nam się wygrać z Sitnikiem. 

Ale i tak się cieszyłyśmy, ponieważ 

przeszliśmy na zawody międzygmin-

ne i  dostaliśmy piłkę do koszyków-

ki.   

Miejsce I- Sitnik 

Miejsce II- Swory 

Miejsce III- Cicibór                                                                           

Natalka Piotrowicz Kl. VI 

    PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT 

 

   Dnia 09.03.2010 roku odbyły się rozgrywki 

międzyklasowe w piłkę ręczną dziewcząt. Uczest-

niczyły w nim klasy 4-6. Było bardzo ciekawie, 

ponieważ odbywały się na lekcjach.  

   Pierwszy mecz rozegrała klasa szósta na piątą, 

niestety klasa piąta przegrała wynikiem 12:0. 

Lecz klasa piąta się nie poddała i mecz z czwartą 

klasą wygrała 8:1.  

   Chciałybyśmy żeby takie rozgrywki odbywały 

się częściej. 

Katarzyna Sęczyk 
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PIŁKA RĘCZNA CHŁOPCÓW 

 

       Dnia 9 marca 2010 roku w Szkole Podstawowej 

w Sworach odbyły się międzyklasowe rozgrywki pił-

ki ręcznej chłopców. 

    Wszystkie drużyny grały dobrze. Pierwszy mecz 

grała klasa VI z V i wygrała klasa VI 8:4. Piątoklasi-

ści nie stracili ducha walki i w starciu z drużyną kla-

sy IV wygrali 4:2. 

    Wszystkim meczom towarzyszyły wielkie emocje, 

bo do końca nie byliśmy pewni, kto zostanie zwy-

cięzcą. 

Arek Głowacki kl. V 



MINI PIŁKA NOŻNA 

CHŁOPCÓW 

Dnia 16.03.2010r. w Ciciborze odbyły się 

gminne zawody ha-

lowej mini piłki 

nożnej chłopców 

ro czn ik a  19 99             

i młodsi. Pierwszy 

mecz  gra l i śmy            

z gospodarzami. By-

ła zacięta walka, 

lecz wygraliśmy 

3:2. Wszystkie gole 

dla naszej drużyny 

trafił Michał Mela-

niuk.  

W kolejnych  

meczach również 

odnieśliśmy zwycięstwa.  Wreszcie weszliśmy do 

finału, w którym znowu przeciwnikiem była drużyna 

z Cicibora. Dzięki wygranej 5:0 przeszliśmy do 

gminnych rozgrywek. W tych zawodach najlepszymi 

strzelcami byli Szczepan Skrzypczak  i Michał Me-

laniuk, obaj z klasy czwartej. 

 

Rozgrywki międzygminne odbyły się          

18.03.2010r.również w Ciciborze. Nasi przeciwnicy 

przyjechali z Konstantynowa i Janowa Podlaskiego. 

Z pierwszymi wygraliśmy 2:0 po strzałach Michała 

Melaniuka z karnego i z prawego boku boiska. Ten 

mecz zadecydował, która drużyna wyjdzie z grupy. 

Finał był bardzo ciekawy Swory - Janów Podlaski. 

Wygraliśmy, to była zasługa Szczepana Skrzypcza-

ka, który dał awans do powiatowych rozgrywek 

halowych. 

 

Do  powiatowych 

zawodów, które 

były rozegrane  

w Łomazach dnia 

2 5 . 0 3 . 2 0 1 0 r .                      

przeszły tylko 

najlepsze druży-

ny: Terespol, 

Swory, Manie       

i Łomazy. Pierw-

szy mecz jak 

zwykle graliśmy 

my.  Tym razem 

przeciwnikiem 

był Terespol, z którym była walka do końca. W me-

czu nikt nie wygrał, nikt nie przegrał- remis. Skut-

kiem tego musiała być rozegrana pięciominutowa  

dogrywka. 

 W czwartej minucie gola dla naszej druży-

ny trafił Szczepan Skrzypczak, który dał nam 

awans do finału. Graliśmy go z Łomazami i nieste-

ty przegraliśmy 1:3. Honorową bramkę trafił Mi-

chał Melaniuk. Ale i tak mamy drugie miejsce        

w powiecie z czego bardzo jesteśmy dumni. 

                                        Red. Szczepan Skrzypczak:) 

Jaskólska, Karolina Gałama-

ga, 

    W zawodach brały udział dru-

żyny z: Konstantynowa, Rokit-

na, Sitnika, Leśnej Podlaskiej      

i Swór. 

      Bardzo ciężko grało się nam 

z Rokitnem, ponieważ dziew-

czyny z Rokitna grały bardzo 

dobrze skrzydłami i być może 

dlatego z nimi przegrałyśmy. 

Ale i tak bardzo cieszymy się      

PIŁKA RĘCZNA 

DZIEWCZĄT 

    16 marca 2010 roku odbyły się 

w Rokitnie zawody międzygminne 

w piłkę ręczną dziewcząt. 

 Oto skład naszej drużyny: 

Iza Treska, Gabrysia Głowacka, 

Natalka Piotrowicz kl.VI, Natal-

ka Piotrowicz kl.V, Kasia 

Sęczyk, Magda Sobczuk, Ola 

Steciuk, Martyna Krasucka, Ola 

z II miejsca.  

Oto miejsca zajęte przez drużyny: 

I miejsce — Rokitno 

II miejsce — Swory 

III miejsce — Konstantynów 

IV miejsce — Sitnik 

V miejsce –  Leśna Podlaska 

 

Iza Treska 
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1. Kukła, palona i topiona na wiosnę. 

2. Cześć topiącego lodu, znajdującego 

się na rzece. 

3. Miesiąc, w którym rozpoczyna się 

lato. 

4. Kwiat wyłaniający się ze śniegu. 

5. Kotki , które rosną na drzewach. 

6. Ptak, symbolizujący wiosnę.             

Labirynt 

  Mała małpka jest bardzo głodna. Czuje zapach bananów, ale 

nie potrafi znaleźć drogi do żadnego banana.  

Dodatkowo, labirynt pozwala dostać się tylko do jednej grupy 

bananów.  

Pomóż małpce i wskaż jej drogę do bananów, które są dla niej 

dostępne i które może zjeść.  

Pospiesz się! Małpka już prawie nie ma sił i koniecznie musi 

szybko coś zjeść! 
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ROZRYWKA 

Zagadki 

 

1. Jeszcze śpi wszystko, co żyje,  

jeszcze nic nie rośnie,  

a on śmiało śnieg przebija -  

powie nam o wiośnie! 

 

2. Kolorowa wstęga  

na niebie się mieni,  

utkana jest z deszczu  

i słońca promieni. 

 

3. Jakieś czary - hokus - 

pokus  

w śniegu w górach zakwitł ... 

 

4.Wiatr ją po niebie  

bez przerwy goni,  

ona z wysoka  

łzy na ziemię roni. 

 

5.Mówią, że w nim jak w garncu,  

nieustanna zima, słońce grzeje,  

mrozik szczypie z rana,  

a do tego jeszcze przelatują deszcze.  

OPRACOWAŁA: NATALIA MELANIUK 

Humor 

- Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy? 

- Bo jestem romantyczny. 

- Nie rozumiem. 

- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. 

Tak się zasłuchałem, że nie usłyszałem kosiarki... 



 

Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  redagu-

ją:   p. Joanna Grochowska, p. Justyna 

Firsiuk, p. Agata Zbaracka oraz koło 

dziennikarskie; Paulina Karwowska, 

Natalia Melaniuk, Karolina Waszczuk, 

Karolina Gałamaga, Aleksandra Ste-

ciuk, Magdalena Sobczuk, Natalia Pio-

trowicz, , Magdalena Chwedczuk, Iza-

bela 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 

ROZRYWKA 

TYS I ĄC L A T KA  

Wiosenny humor 

 

Biedronka, żuk i stonoga 

umówili się na naradę na 

starym dębie. 

Biedronka i żuczek przy-

szli punktualnie. Stonoga 

spóźnia się. 

Minęły już dwie godziny. 

Biedronka zdenerwowana 

chce już iść do domu. 

Otwiera drzwi, a tu stono-

ga. 

- Gdzie się podziewałaś?! - 

pyta żuk. 

- Nad drzwiami jest napi-

sane, aby wytrzeć nogi... 
    

Idzie ślimak pod górkę i 

śpiewa: 

- Za rok, może dwa... 

Z górki schodzi inny, sta-

ry i śpiewa: 

- Czterdzieści lat minęło... 


