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ROK SZKOLNY 

 

Uczniom, rodzicom,         

nauczycielom                  

i pracownikom Szkoły  

Podstawowej w Swo-

rach  życzenia składa  

Redakcja „Tysiąclatki” 



31. 10. 2012r.-Wycieczka uczniów kl. II, kl. III i kl. V na 
cmentarz parafialny w Sworach. 

05.-09. 11. 2012r.– Lekcje interaktywne w kl. II. 

09. 11. 2012r.-Przełajowe Biegi Niepodległości –Janów 
Podlaski. 

11. 11. 2012r.-Święto Odzyskania Niepodległości. 

15. 11. 2012r.-Wycieczka dzieci z Punktu Przedszkol-
nego oraz Oddziały Przedszkolnego do Gminnej Biblio-
teki w Klubie Kultury w Sworach. 

16. 11. 2012r.-Wycieczka dzieci z Punktu Przedszkol-
nego oraz kl.06 na cmentarz parafialny w Sworach. 

16. 11. 2012r.-Zajęcia biblioteczne kl. VI w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Sworach— ”Historia powstania 
okolicznych miejscowości”. 

19. 11. 2012r.- Cyrk w szkole.                                                                                                                                                      
21. 11. 2012r.- Dzień Życzliwości zorganizowany przez 
Szkolne Koło Caritas.   

22. 11. 2012r.-Dzień Misia i Kindersztuba –impreza 
ogólnoszkolna.                                                              

23. 11. 2012r.- Podsumowanie konkursu „Czysta Zie-
mia” organizowanego przez Starostwo Powiatowe      
w Białej Podlaskiej.    

27. 11. 2012r.-Zajęcia biblioteczne w Klubie  Kultury     
w Sworach przeprowadzone dla dzieci z PP przez p. 
Katarzynę Chwedczuk. 

28. 11. 2012r.-Wyjazd do Kręgielni „Kometa” uczniów 
kl. V-jako mikołajki klasowe.                                                                                                                                     

29. 11. 2012r.- Andrzejki szkolne. Organizatorzy - SU   
i 26 DH. składają podziękowania Rodzicom za piecze-
nie ciasta do kawiarenki oraz p. Jowicie Mikiciuk za 
sponsorowanie napojów. 

29. 11. 2012r.– Andrzejki w PP i Oddziale 06.                                                                                                                                             

30. 11-02. 12. 2012r.- Rekolekcje harcerskie.        

05. 12. 2012r.- Wyjazd uczniów klas IV-VI do Warsza-
wy na koncert mikołajkowy.    

05.-06. 12. 2012r.-Recytacja wierszy J. Tuwima przez 
dzieci z Oddziału 06.                                                             

06. 12. 2012r.- Mikołajki w szkole. 

06. 12. 2012r.-  „Nie! Dla meningokoków ”-prezentacja 

multimedialna dla kl. 06-VI zorganizowana przez 
Klub Wiewiórka. 

06. 12. 2012r.– Przekazanie chorym dzieciom miko-
łajkowych prezentów przez wolontariuszy ze Szkol-
nego Koła Caritas.                                                                                                                                       
07. 12. 2012r.- Próbny sprawdzian klasy VI.                                                                                                                             

10. 12. 2012r.-Pogadanka o tematyce zdrowotnej   
w kl. I „Wiem, jak dbać o zdrowie” przeprowadzona  
przez opiekuna Klubu Wiewiórka. 

11. 12. 2012r.-Zajęcia biblioteczne w Klubie Kultury 
w Sworach  przeprowadzone w kl. 06                  
przez K. Chwedczuk. 

11. 12. 2012r.-III edycja konkursu plastycznego na 
Kartkę Bożonarodzeniową w kl. 06-VI. 

11. 12. 2012r.-   Drużynowy Turniej Tenisa  Stoło-
wego dziewcząt i chłopców  -finał Gminy Biała Pod-
laska  - Swory. 

12. 12. 2012r.-  Wyjazd klasy IV do Białej Podlaskiej 
do Kręgielni  „Fregata”- impreza mikołajkowa.   

12. 12. 2012r.– Koncert uczniów Zespołu Szkół Mu-
zycznych w Białej Podl. zorganizowany przez Pu-
bliczne Gimnazjum w Sworach.  

14. 12. 2012r.-  Minikoszykówka chłopców –finał 
Gminy Biała Podlaska—Cicibór Duży (czyt. w na-
stępnym numerze).  

17. 12. 2012r. –Wyjazd uczniów kl. VI do kina           
w Białej Podlaskiej na film pt. „Frankenweenie” 3D.   

18. 12. 2012r.-Zebranie z rodzicami. Jasełka.                                   

21. 12. 2012r.- Jasełka szkolne.  

21.12.2012 r.—Wigilia klasy IV. 

22. 12. 2012r.-Pierwszy dzień astronomicznej zimy.                                                                                                                                                          
22.12. 2012r.- 01. 01. 2013r.- Przerwa świąteczna.                                                                                                    
24. 12. 2012r.- Wigilia Bożego Narodzenia.                                                                                                                         

25-26. 12. 2012r.- Święta Bożego Narodzenia.                                                                                                                 

01. 01. 2013r.- Nowy Rok. 
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23 listopada 2012 roku w Starostwie 

Powiatowym w Białej Podlaskiej nastąpiło 

podsumowanie i rozstrzygnięcie zmagań oraz 

wręczenie nagród  konkursu „Czysta Ziemia”. 

V edycja okazała się być rekordowa, wzięło w 

niej udział 40 szkół z powiatu.  

Od maja do października 2012 roku      

w ramach konkursu na terenie szkoły przepro-

wadzone zostały różnorodne działania, w któ-

rych uczestniczyli wszyscy uczniowie a inicja-

torami byli wszyscy nauczyciele. W ciągu kil-

ku miesięcy odbywały się turnieje wiedzy eko-

logicznej- Ekotest w klasach IV-VI, olimpiada 

wiedzy ekologicznej dla klasy 06, konkurs przy-

rodniczo – ekologiczny w klasach I – III. Nauczyciele organizowali liczne konkursy: na biżuterie ekolo-

giczną - punkt przedszkolny, klasy 06 -VI, skarbonkę klasową - SKO,  album o parkach narodowych w Pol-

sce dla klas III – VI,  „Dzień Ziemi – plakat”, album „Poznaję zwierzęta Polski”, „ Zielnik”, plastyczny 

„Powiat Bialski wolny od dymu tytoniowego” klasy 06 -VI, „Śmieci mniej Ziemi lżej” - klasa III. 

 Dzieci uczestniczyły w wycieczkach do Kazimierz Dolnego, Janowca i Nałęczowa dla klas II – IV, rezer-

watu Jata dla klas II – VI, nad Morze Bałtyckie – Trójmiasto dla klas II-VI, podczas których dzieci pozna-

wały osobliwości naszej polskiej przyrody ale również realizowane były treści ekologiczne. Odbywały się 

przedstawienia i inscenizacje: „Chrońmy przyrodę” – przedstawienie  klasy 06 ,Dzień Ziemi, Święto Pol-

skiej Niezapominajki. Samorząd Uczniowski był organizatorem „Sprzątania świata” wiosennego i jesien-

nego. W ramach pomocy zwierzętom Szkolny Klub Wiewiórka zorganizował zbiórkę pokarmu, misek, ko-

cyków dla schroniska Azyl w Białej Podlaskiej. Wykonano wiele gazetek ściennych propagujących ekolo-

giczny styl życia, segregację śmieci, dbałość o środowisko, zarówno w klasach, jak i na korytarzach. 26 

Drużyna Harcerska zajęła się zbiórką surowców wtórnych. Podczas obchodów Światowego Dnia Ziemi 

uczniowie przystąpili do wzbogacania terenów wokół szkoły o nowe elementy zieleni. Z inicjatywy prze-

wodniczącej Rady Rodziców p. E. Kaliszewskiej zakupione zostały krzewy ozdobne oraz nasiona trawy. 

Akcja ta będzie kontynuowana w przyszłym roku na wiosnę.  

  Koło dziennikarskie działające w naszej szkole na podsumowanie naszych działań wydało specjalny eko-

logiczny -numer szkolnej gazetki Tysiąclatka. 

   Podczas wykonywania zadań konkursowych wyróżnili się następujący uczniowie: A. Grochowska- kl. 

VI , N. Wawryniuk - kl. V, E. Werbińska- kl. IV, K. Smarzewski- kl. III, P. Koczkodaj- kl .III, J. Wawry-

niuk- kl.06,  M. Filipiuk- kl .I,  M. Dmitrowicz- kl .II, M. Werbińska- kl. II, M. Grochowska- kl. VI. Jednak 

na szczególne wyróżnienie 

zasłużył Michał Filipiuk z kla-

sy I, który otrzymał specjalną 

nagrodę. Uczniowie ci wraz    

z panem dyrektorem G. Jaki-

miukiem   i  p. I. Gałamaga 

reprezentowali naszą szkołę 

na uroczystości rozdania na-

gród.  

Str. 3 

I miejsce w konkursie „Czysta Ziemia” 

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników 

Na rozstrzygnięcie konkursu 

przybyło wielu przedstawicieli 

szkół  z  powiatu bialskiego. 



LAUREACI KONKURSU:  
I miejsce - Szkoła Podstawowa im. 1000-lecia Pań-

stwa Polskiego w Sworach - nagroda wizualizer  

II miejsce Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkie-

wicza w Sławacinku Starym - nagroda HP Pavilion 

III miejsce - Gimnazjum Publiczne w Małaszewiczach

- nagroda projektor  

IV miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Tuliło-

wie - nagroda kamera cyfrowa  

V miejsce -  Publiczna Szkoła Podstawowa w Rogoź-

nicy - nagroda projektor 

Wyróżnienia: nagrodami były tablety, za piąte 

miejsce drukarka 

1. Publiczne Gimnazjum w Sworach 

2. Gimnazjum w Konstantynowie 

3.. Szkoła Podstawowa  w Komarnie Kolonii 

4. Szkoła Podstawowa  w Grabanowie 

5. Szkoła Podstawowa w Huszczy 

Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami dziękuje 

za pomoc w realizacji naszych konkursowych działań 

rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w działania 

szkoły oraz następującym instytucjom: 

ADF Doradcy Ubezpieczeniowi 

KSEMAR Biała Podlaska 

XeFax Biała Podlaska 

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 

Hipermarket Carrefour  

Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik w Białej 

Podlaskiej 
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I miejsce w konkursie „Czysta Ziemia” 

Nagrody dla szkół wręczał starosta bialski Tadeusz Łazowski.  

Szczególną nagrodę otrzymał Michał z klasy pierwszej. 

Redagowała: p. Iwona Gałamaga 

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH  

W RAMACH KONKURSU „CZYSTA ZIEMIA” 

Rodzaj odpadów Ilość zebranych i przekazanych 
surowców wtórnych ogółem 

Baterie i akumulatory 118 kg 

Szkło 6402 kg 

Plastik 5078 kg 

Papier i tektura 2803 kg 

Puszki aluminiowe 5455 kg 

Nakrętki 217,3 kg 

Złom 12977 kg 

Zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny 
700 kg 

Zużyty toner drukarski 675 sztuk 
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Kultura pomaga nam w życiu 

codziennym. Dzięki niej inni mają         

o nas dobre zdanie. Można powiedzieć, 

że jest naszą wizytówką. Kultura to nie 

tylko nienaganne maniery, ale także 

dbanie o wygląd i zdrowie. Kultura to 

inaczej nasza godność. Stare polskie 

przysłowie mówi: „Jak cię widzą, tak 

cię piszą”. Zgodnie z nim musimy pa-

miętać o tym, że zachowanie i wypo-

wiedzi świadczą  o naszym ogólnym 

poziomie. Człowiek kulturalny jest sza-

nowany przez innych ludzi. Dobre ma-

niery uczą właściwego postępowania 

zarówno wobec samego siebie, jak też 

wobec innych osób. Uczą również 

umiejętności prawidłowego zachowania 

się w każdej sytuacji. Dobre maniery to 

po prostu sztuka życia, dlatego bardzo 

ważną sprawą jest, by szkoła wspoma-

gała rodziców w uczeniu dzieci wcale 

niełatwej  sztuki KINDERSZTUBY. 

Zgodnie z takim wyzwaniem      

w naszej szkole od zawsze realizujemy zadania 

wychowawcze w tym zakresie, a w bieżącym 

roku szkolnym położyliśmy szczególny nacisk 

na propagowanie wśród uczniów zasad savoir 

vivre’u. Zajął się tym Samorząd Uczniowski pod 

kierunkiem swoich opiekunów – p. Violetty 

Więckowskiej i p. Barbary Konkol. Ogłoszono 

międzyklasowy konkurs pod hasłem „Grunt to 

dobre wychowanie” w dwóch kategoriach wie-

kowych: klasy I – III oraz klasy IV – VI.  

Od początku września do połowy listopada na 

gazetce ściennej organizacji, co tydzień  za-

mieszczano nowe wiadomości związane z kultu-

rą osobistą, z zasadami właściwego zachowa-

nia w różnych sytuacjach oraz dobrymi ma-

nierami.  

        Rywalizacja klas miała polegać na wy-

konywaniu różnorodnych zadań związanych  

z kulturą osobistą i dobrym wychowaniem. 

Uczniowie w dniu rozstrzygnięcia konkursu 

mieli założyć odpowiednie stroje, zgodne        

z wyznacznikiem, jaki wylosowali ich gospo-

darze klas podczas apelu szkolnego. 

 Wreszcie nadszedł długo oczekiwany 

dzień, kiedy to odbył się WIELKI FINAŁ. 

22 listopada cała społeczność szkolna 

zgromadziła się w udekorowa-

nej tematycznie sali zabaw. 

Teraz dopiero miało się 

wszystko okazać, w jakim 

stopniu uczniowie poznali za-

sady etykiety, a co za tym 

idzie , jakie efekty miała przy-

gotowana przez Samorząd 

Uczniowski cała akcja 

„KINDERSZTUBA”. 

      Po krótkim wprowadzeniu 

zaprezentowanym przez p. 

Violettę, związanym z historią 

dobrych manier, wybrano nie-

zależne jury konkursowe. Za-

szczytu tego dostąpiły:              

p. B. Filipiuk, p. I.  Chanie-

wicz i p. R. Tarasiuk. 

   Konkurencje były bardzo 

atrakcyjne, ale też wymagające 

w y s i ł k u  u m y s ł o w e g o .              

W pierwszej części dotyczyły 

zasad prawidłowego przedsta-

wiania innych sobie nawzajem.  

     W drugiej części konkursu 

uczestnicy zmagali się z pytaniami, 

ukrytymi w balonach, dotyczącymi 

zasad odpowiedniego zachowania     

w restauracji. Wszystkim bardzo 

spodobała się kolejna konkurencja, 

sprawdzająca wiedzę i umiejętności  

w zakresie przyjmowania gości. Za-

daniem  przedstawicieli poszczegól-

nych klas było też prawidłowe  na-

krycie stołu.  

      Z zasadami przyjmowania gości 

oraz składaniem wizyt uczniowie 

zmagali się jeszcze  

w innych zadaniach. Tym razem 

młodsze dzieci układały puzzle,  

a starsze, wcale niełatwe, rozsy-

panki wyrazowe. Ostatnią konku-

rencją w konkursie była „Zgaduj 

– zgadula”. Zagadki dotyczyły 

dobrych manier, ogłady towarzy-

skiej i kultury osobistej. Przed-

stawiciele poszczególnych klas 

wypadli świetnie, wykazując się 

dużą wiedzą w tym zakresie. 

Str. 5 

„GRUNT TO DOBRE WYCHOWANIE…” 

Przedstawiciele kl. II przed pytaniami 

Mikołaj i Emila radzili sobie świetnie 

Prowadząca p. Violetta 

Nakrycie stołu należało do trudnych zadań 



      Konkurs Samorządu Uczniowskiego okazał się wspa-

niałym pomysłem w skali ogólnoszkolnej. Skorzystały 

wszystkie dzieci, pogłębiły swą wiedzę i zdobyły nowe 

umiejętności.  Bawiąc się, wszyscy się czegoś nauczyli      

i na pewno  jest to wiedza, która nie tylko posłuży            

w szkole, ale przede wszystkim w codziennym życiu,        

a przyznane nagrody podniosły poczucie własnej warto-

ści  i utwierdziły w przekonaniu, że warto rozwijać się  

w tym kierunku. 

     Pamiętając, że kultura to nie tylko dobre maniery, ale 

również dbanie o wygląd  

i odpowiedni do okazji dobór ubioru,  w przerwach kon-

kursu wszystkie klasy zaprezentowały się w różnorod-

nych strojach: 

punkt przedszkolny i zerówka – biznesmeni i bizneswo-

man 

klasa I – dyskotekowy 

klasa II – galowy 

klasa III – balowy (karnawałowy) 

klasa IV – wieczorowy 

klasa V – sportowy 

klasa VI – elegancki. 

      Wszyscy uczniowie podeszli z pełną powagą do zada-

nia, stroje każdej klasy odzwierciedlały prawidłowy do-

bór ubioru do przyjętych norm. Największymi jednak 

brawami oceniono przebrania zerówki oraz klasy IV          

i właśnie te klasy otrzymały nagrody.  

      Podczas imprezy nie zabrakło wspólnego śpiewania. 

Wszystkie dzieci nauczyły się dwu nowych piosenek, do 

których tekst, specjalnie na tę okazję, napisała p. Violetta 

Więckowska. Wyśpiewując słowa: „Taki mały, taki duży 

kindersztubę zna, taki ja i taki ty o kulturę dba…”,  wszy-

scy się świetnie bawili, a ponieważ  w tym dniu ogłoszo-

no w szkole również „Dzień Misia” , uczczono i jego 

święto wspólnym śpiewem:  „My są misie…”  

   W końcowej części naszej imprezy przedstawiono  naj-

bardziej uprzejmych uczniów w szkole. Wyboru dokonali 

sami uczniowie w poszczególnych klasach. Wybrańcy 

zostali udekorowani szarfami z napisami „Miss Uprzej-

mości” oraz „Mister Uprzejmości”, a także nagrodzeni za 

swoje cechy charakteru godne naśladowania. Są to: 

 

punkt przedszkolny – Sylwia Czemierowska 

zerówka – Paulina Jaskólska 

klasa I –Wiktoria Szupiluk 

klasa II – Kacper Panasiuk 

klasa III – Katarzyna Panasiuk 

klasa IV – Klaudia Giereło 

klasa V –Piotr Gromadzki  

klasa VI – Dominika Sobczuk 

     A na koniec mała 

dygresja: W naszej 

szkole zawsze się 

dzieje dużo, często 

wychodzimy z ławek  

i wychodzimy poza 

mury szkoły, ale 

wszystkie nasze dzia-

łania mają ważne         

i konkretne cele, czę-

sto ukierunkowane na 

wychowanie. Z ich 

wymiernych efektów 

wszyscy jesteśmy 

dumni.   

Str. 6 TY S IĄ C LA TKA  

Udekorowani „Uprzejmi” 

Zadowoleni uczniowie z kl. I 

Szóstoklasiści przed kolejnym zadaniem 

Tego dnia każdy przyszedł do szkoły z misiem. 

Red. p. Violetta Więckowska 
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     Przedszkolaki nie próżnują, lecz poprzez wy-

cieczki zdobywają wiedzę i umiejętności przydat-

ne w dalszej edukacji. Zerówka i punkt przedszkolny dnia 15 listo-

pada 2012 roku pod opieką P. Barbary Filipiuk, P. Iwony Cha-

niewicz i P. Jolanty Wasilewskiej wybrały się na wycieczkę do 

Gminnej Biblioteki działającej przy Klubie Kultury w Sworach. 

Pani Katarzyna Chwedczuk przyjęła nas bardzo ciepło i serdecz-

nie. Zajęcia przeprowadzone przez bibliotekarkę były bardzo cieka-

we interesujące  i pouczające, dały również możliwość rodzinnego 

wypożyczania książek. Ponadto dzieci miały okazję wysłuchać 

opowiadania o trzyletnim przedszkolaku Kubusiu.  

    Należy podkreślić, że przedszkolaki bardzo aktywnie uczestni-

czyły  w zajęciach, ponieważ dużą wiedzę o pracy bibliotekarza        

i funkcję jaką pełni, posiadają ze szkolnej biblioteki. Są częstymi 

jej go-

ś ć m i 

i uczestnikami w zajęciach bibliotecz-

nych.  

    Nasze następne odwiedziny odbędą 

się niebawem, ale tym razem będziemy 

uczestniczyć w zajęciach plastyczno-

technicznych organizowanych przez Pa-

nią Kasię. 

    Natomiast dnia 16 listopada udaliśmy 

się na cmentarz. Przedszkolaki zapalili 

znicze na grobach najbliższych, jak rów-

nież na grobie żołnierza i nauczyciela.       

W trakcie wycieczek praktycznie 

utrwalaliśmy - zasady ruchu drogowego. 

Należy stwierdzić, że i tym razem nasi 

wychowankowie nas nie zawiedli. 

Dzieci bardzo mile wspominają te 

chwile i dociekają, kiedy będą następne 

wycieczki, ale marzą im się nieco dłuższe 

– na te niestety musimy zaczekać 

do wiosny. 

 

Red. p. B. Filipiuk, I.Chaniewicz 

Str. 7 
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CZARODZIEJSKIE            

ANDRZEJKI  

W PUNKCIE                 

PRZEDSZKOLNYM 
   W punkcie przedszkol-

nym 29 listopada 2012 roku 

odbyło się magiczne spotka-

nie – pełne wróżb, radości 

i zabawy. Tego dnia do 

w s p ó l n e j  z a b a w y 

z przedszkolnymi czarodzie-

jami zaproszono dzieci sze-

ścioletnie z klasy 06. Na uro-

czystości pojawiły się rów-

nież tajemniczy goście - 

Nietoperze, które przyniosły od czarodziejki listy         

z wróżbami.  

Wspólna zabawa rozpoczęła się od czarowa-

nia. Po wypowiedzeniu czarodziejskich słów: Hokus 

– Pokus, mary – dary, niech się spełnią andrzejko-

we czary. Czary – mary, czary – mary, aby wróżby 

się spełniły złóżmy dary, każde dziecko złożyło do 

koszyka serduszko z życzeniem andrzejkowym. Ko-

lejnym punktem programu była wróżba z kapelusza. 

Przedszkolaki losowały karteczki i odgadywały, kim 

będą w przyszłości. U dziewcząt przeważały modelki 

i nauczycielki a większość chłopaków zostanie 

w przyszłości kierowcami zawodowymi. Później 

dzieci dowiedziały się z wylosowanych kolorach 

o przestrogach na przyszłość. I już wiemy, kto musi 

uważać na zdrowie lub na swoje rzeczy, by je nie 

pogubić. Z następnej wróżby – wróżby z butów, 

dowiedzieliśmy się, że Julitka Bernadkiewicz 

pierwsza wyjdzie za mąż, a Tomek Filipiuk 

pierwszy się ożeni. Gratulujemy – no rodzice 

chyba muszą już zacząć zbierać pieniążki na we-

sele. 

Potem każdy przedszkolak dowiedział się 

ile i jakie prezenty dostanie od Mikołaja. Pani 

Iwonka Chaniewicz dostanie lwa a pani Basia Fi-

lipiuk tablety dwa. A na końcu było wróżenie       

z wosku. Dzieci z pomocą nauczycieli lały wosk 

przez czarodziejski klucz, a potem wspólnie pró-

bowaliśmy odczytać z cienia na ekranie swoją 

przyszłość. 

Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały nie 

tylko zabawy przy piosenkach z repertuaru dzie-

cięcego, lecz także zabawy ruchowe i zabawy         

z gazetami. Po zakończeniu zabawy dzieci dzieli-

ły się z innymi swoimi wrażeniami. Rysowały 

flamastrami swój nastrój, w jakim znajdowały się 

po zakończeniu zabawy. W 99 % 

przeważały rozpromienione sło-

neczka.  

Wspólne wróżenie zakończyło 

się zabawą w wybranych kąci-

kach w punkcie przedszkolnym. 

To był naprawdę udany dzień        

i każdy przedszkolak z uśmie-

chem na twarzy opuszczał przed-

szkolną salę magii i czarów. 
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Pamiątkowe zdjęcie Przedszkolaków  

Red. p.  Iwona Chaniewicz  



   26 października 2012 

roku po raz trzeci tygo-

dnik ,,Kontakty” i TWP     

w Łomży rozstrzygnęli konkurs na Gazetkę Szkolną. Jury złożone z pro-

fesjonalnych dziennikarzy obejrzało zestawy gazetek wydanych w ubie-

głym roku szkolnym w szkołach różnego szczebla. Głównym prioryte-

tem, na który zwracało Jury, było umieszczanie w gazetkach tematów 

związanych z bezpieczeństwem, zagrożeniami oraz „Szkołą bez przemo-

cy”. Wyróżnienie wśród gazetek szkół podstawowych zaję-

ła ,,Tysiąclatka”, wydawana przez Koło Dziennikarskie  w Sworach.  

    Sukces jest tym większy, że wszystkie nagrodzone gazetki wydawane 

są przez szkoły funkcjonujące w miastach i to przynajmniej powiato-

wych. 

   Młodym dziennikarzom gratulujemy i życzymy wytrwałej i owocnej 

pracy nad redagowaniem kolejnych numerów naszej ,,Tysiąclatki”. 

Str. 10 

Szkolna gazetka                        

w ogólnopolskim konkursie 
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Red. J.G. 

ZAPOBIEGAJMY POŻAROM 

W naszej szkole od 19 do 29 października 2012 roku 

trwał szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

„Zapobiegajmy Pożarom” przeprowadzony przez opiekuna 

Klubu Wiewiórka panią Justynę Firsiuk. Celem konkursu by-

ło zainteresowanie dzieci tematyką strażacką, ochroną prze-

ciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich. Kon-

kurs sprzyjał rozwojowi uzdolnień plastycznych. W konkur-

sie uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły podstawowej, 

klasy 06 i PP. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, 

ponieważ wpłynęły 103 prace. Wszystkie prace wyekspono-

wane zostały na wystawie zorganizowanej na szkolnych ko-

rytarzach. Szkolna komisja konkursowa w składzie P. B. Fili-

piuk, p. I. Gałamaga, p. J. Firsiuk wyłoniła do etapu gminne-

go prace następujących autorów: 

I grupa:- przedszkolna: Tomek Filipiuk PP, Wojtek Stępień 

kl. 06, Jakub Gromadzki kl. 06, Wojciech Baczkura kl.06, 

Michalina Łochina kl. 06 

II grupa:- klasy I-III:  Michał Filipiuk kl.I, Weronika Treska 

kl. II, Paulina Koczkodaj kl. III, Emilia Krukowska kl. III, 

Julia Łochina kl. III. 

III grupa :- kl. IV-VI: Maciej Czemierowski kl. IV, Emilia 

Werbińska kl. IV, Magdalena Grochowska kl. VI, Natalia 

Olesiejuk kl. VI, Dominik Smarzewski kl. VI. 

W eliminacjach gminnych II miejsce zajęła Michali-

na Łochina kl. 06 w I- przedszkolaki i III miejsce w swojej 

grupie wiekowej zajęła Weronika Treska kl. II.               

Zwycięzcom gratulujemy! Red. p. J. Firsiuk 
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      W bieżącym roku szkolnym w dniach 
od 30.11 do 02.12. odbyły się już po raz 12 

rekolekcje dla harcerzy. Zajęcia odbywały się w obu szkołach a prowadził je ks. Piotr Oskroba. 
    Uczestniczyło w nich 140 harcerzy, z których część nocowała w szkole podstawowej pod opieką 
p. Barbary Filipiuk i p. Iwony Gałamaga. 
   Harcerze serdecznie dziękują panu dyrektoro-
wi  G. Jakimiukowi za udostępnienie bazy noc-
legowej oraz p. B. Łazowskiej i p. E. Gromadz-

kiej za pyszny bigos. 
Czuwaj!!! 

       Jest to bardzo ważne święto i powinno o nim pamiętać każde 

pokolenie, a zwłaszcza to najmłodsze. 

Aby w jak najbardziej obrazowy sposób pokazać młodym ludziom 

to, co miało miejsce 96 lata temu, dh I. Gałamaga i dh  B. Filipiuk 

zorganizowały  "żywą lekcję historii". W przeddzień tego wielkie-

go święta  harcerze 26 DH odwiedzili pomnik znajdujący się           

w Sworach wystawiony w 10 rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości czyli w 1928 roku. Jest to bardzo ważne miejsce, 

które pokazuje młodym ludziom znaczenie tej daty i przypomina, 

że o wolność raz zdobytą i niepodległość raz osiągniętą trzeba 

dbać i czcić. 

    Teren wokół pomnika został przez harcerzy wysprzątany, a na-

stępnie zapalono znicze i złożono wieniec. 

Str. 11 

REKOLEKCJE HARCERSKIE 

11 LISTOPADA – „żywa lekcja historii” – 26 Drużyna Harcerska 

Uczniowie wokół pomnika 

Red. p.  Iwona Gałamaga 

Red. p.  Iwona Gałamaga 
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       Dnia 5 grudnia wy-
braliśmy się wraz ze szko-

łą w Kobylanach oraz gimnazjum w Sworach na 
wycieczkę do Warszawy. 

       Z naszej szkoły pojechali uczniowie z klas IV-
VI  z panią opiekunką Moniką Kiryluk. Jako 
pierwsze miejsce odwiedziliśmy muzeum geolo-
giczne, Mieliśmy tam wykład o trzęsieniu Ziemi, 
prezentacja była monotonna i bardzo usypiająca. 
Po muzeum pojechaliśmy do najbardziej oczeki-
wanej atrakcji czyli na koncert Mikołajkowy, któ-
ry odbył się w Sali Kongresowej. W koncercie wy-
stąpiły między innymi takie gwiazdy jak Rafał 
Brzozowski, Ewelina Lisowska, zespół ,,Loca”.      
A na koniec koncertu był pokaz laserów. Był także 

czas wolny na drobne zakupy. 

     Najbardziej z całej wycieczki zapamiętamy 
koncert, który był najlepszym przeżyciem a także 
pokaz laserów. Wyjazd był bardzo udany. Myślę, 
że za rok, jeśli będzie taki wyjazd na koncert Mi-
kołajkowy to znajdzie się o wiele więcej chętnych. 

 Red. Martyna Grochowska 

     Dnia 19 listopada do naszej szkoły przyjechali artyści cyrko-
wi. Uczniom wszystkich klas oraz przedszkolakom zaprezento-
wali godzinny program artystyczny. Możliwość uczestniczenia 
dzieci w występach sprawiły, że uczniowie oglądali show z za-
ciekawieniem.  Nie zabrakło egzotycznych zwierząt: węży, mał-
py, krokodyla. Podobały się również kolorowe papugi i białe go-
łębie. Prezentacja zwierząt wywołała na sali spore zamieszanie 

– niemal każdy 
chciał dotknąć 
egzotycznych 
gadów. Wszy-
scy z ogromną ochotą głaskali bestię - krokodyla. 

 Występ cyrkowców był niezwykle interesujący. 
Wszystkie pokazy budziły w widzach wiele emocji. 
Pokaz bardzo się podobał, dlatego na zakończenie 
uczniowie podziękowali artystom gromkimi bra-
wami.  
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Koncert Mikołajkowy  w Sali Kongresowej 

Pokaz cyrkowy w naszej szkole 
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W muzeum przed szkieletem mamuta 
Podczas koncertu 

Podczas pokazu wystąpili nasi uczniowie 

Artyści ze zwierzętami Red. J.G. 
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r o l i n k a 

T r e s k a     
w dalszej 

kolejności 

byli; Wik-

toria Gro-

c h o w s k a    

i Angelika 

Krekora.                                                                                             
       Laure-

aci konkur-

su zostali 

nagrodzeni 

w dzień Mikołaja. Wszyscy otrzymali 

dyplomy, za wyróżnione miejsce              

i udział, oraz nagrody. Oczywiście za 

pierwsze miejsca upominki były atrak-

cyjniejsze.  Ten dzień  dzieci przeżyły 

radośnie i na wesoło. Dziękujemy 

przedszkolakom, a także rodzicom za 

pomoc w przygotowaniu do konkursu.                                                                   

     A teraz z niecierpliwością oczekuje-

my na Święta Bożego Narodzenia i na 

następny konkurs klasowy. 

    Dnia 05.12.2012r. w zerówce odbył się  Konkurs recytator-

ski wierszy Juliana Tuwima. Do konkursu przystąpiło 18 

przedszkolaków, czyli cala klasa. Odbiorcami  występów, była 

najmłodsza część społeczności szkolnej - Punkt przedszkolny.                                                                      

       W skład jury  weszła Pani Iwona Chaniewicz, Pani Jolan-

ta Wasilewska a nad całością czuwała Pani Barbara Filipiuk. 

Wybór najlepszej grupy recytującej przysporzył troszeczkę kło-

potu komisji, gdyż przedszkolaki świetnie prezentowały wybra-

ne przez siebie 

utwory  Tuwima.                                                                                                                                   

      O s t a t e c z n i e 

pierwsze miejsce 
zdobyła Paulinka 

Jaskólska, drugie 

- Julia Wawry-

niuk, trzecie przy-

padło Oli Wal-

czuk, czwarte zaś 

zdobyła Monika 

C h a l i m o n i u k ,  

piątą pozycję uzy-

skał się Gabryś 

Wołosowicz i Ka-
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Recytacja wierszy w „Zerówce” 

Przedszkolaki po konkursie recytatorskim 

Zwyciężczyni konkursu—

Paulina 

Red. p. Barbara Filipiuk 

       
        Od 5 listopada przez 

cały tydzień klasa druga realizowała swój program nauczania mul-

timedialnie.  

      Do sali wniesiono projektor, za pomocą którego poprzez MUL-

TIBOK realizowano zajęcia na każdy dzień. Multibok to inaczej 

podręcznik wraz z ćwiczeniami w wersji elektronicznej. Wszystkie 

teksty do czytania i ćwiczenia do wykonania widoczne były na 

wielkim ekranie.  

   Bohaterowie książek czyli Pola i Oskar przekazywali ciekawost-

ki i ważne informacje za pomocą swoich głosów. Niektóre ćwicze-

nia uczniowie wykonywali indywidualnie korzystając z laptopa i 

to, co robili, mogli wraz pozostałymi uczniami obserwować na 

ekranie. Nauczyciel w każdej chwili mógł powiększyć wybrany 

fragment z widocznej na ekranie rozkładówki.   

    Program pozwala na łatwe przechodzenie pomiędzy stronami 

książki, a w szczególności na powrót do zagadnień omawianych na 

wcześniejszych zajęciach. Lekcje cieszyły się ogromną popularno-

ścią. Każde dziecko chciało samodzielnie wykonać jakieś zadanie.  

   Dzięki takim interaktywnym zajęciom, wiedza uczniów mogła 

być głębiej poszerzona, gdyż dzieci chętniej i  aktywniej włączały się w proces nauczania.  

Kolejne takie lekcje przeprowadzimy  w styczniu. A „ drugaki” już czekają na nowe wyzwania.  

Red. p. Barbara Konkol 

ZAJĘCIA INTERAKTYWNE U „DRUGAKÓW” 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 

uczestniczyły w zajęciach. 



      Spoglądając w kalendarz, na pierwszy rzut oka wydaje się, że 

21 listopada to zwyczajny dzień. Lecz właśnie 21 listopada obcho-

dzony jest Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pomysł 

Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień narodził się w Sta-

nach Zjednoczonych już w 1973 roku pod nazwą World Hello 

Day. 

  Wolontariusze 

ze Szkolnego Ko-

ła Caritas już po 

raz trzeci zorgani-

zowali Dzień 

Życzliwości w 

naszej szkole. Po-

legał on na tym, 

że chętni ucznio-

wie i pracownicy 

szkoły przynosili 

różne słodycze, 

które składane 

były do wspólnego pudełka. Najmłodsi byli najbardziej hojni. 

Często ofiarowali pełne reklamówki łakoci. Każdy starał się poda-

rować coś słodkiego, a za to otrzymywano podziękowanie               

i uśmiechniętą buźkę oraz zakładkę. W rezultacie SKC uzbierało 

26 kg słodyczy. Co z nimi zrobili?  Na mikołajki wykonali trzy 

paczki dla dziewczynek, które z powodu  choroby nie mogą uczyć 

się w  szkole.  Z pozostałych słodyczy, będą wykonane paczki 

świąteczne dla samotnych i starszych ludzi ze Swór i okolic. Mali 

wolontariusze zaniosą je wraz z życzeniami, aby choć na chwilę 

w n i e ś ć  r a d o ś ć  d o  i c h  d o m ó w .                                                                                                                         

Kolejny raz mogliśmy się przekonać, że w naszej szkole są dzieci 

bardzo życzliwe          

i potrafiące dzielić 

się z bliźnimi.   

Wszystkim ofiaro-

dawcom serdecz-

nie dziękujemy!                                                                                         

 

XIII EDYCJA 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

P O D  P A T R O N A T E M 

„ T O W A R Z Y S T W A  N A S Z 

DOM” OGŁASZA AKCJĘ, 

KTÓREJ CELEM JEST: 

- POMOC DLA ZAWODO-

WYCH RODZIN ZASTĘP-

CZYCH, RODZINNYCH DO-

MÓW DZIECKA, 

- POMOC DLA DOMÓW DLA 

DZIECI, 

- POMOC DLA DOMÓW 

DZIECKA I INNYCH PLACÓ-

WEK OPIEKUŃCZO – WY-

CHOWAWCZYCH. 

JAK CO ROKU ODBĘDZIE SIĘ 

ZATEM W SZKOLE ZBÓRKA 

MONET (od 1gr do 5 zł). 

 

   Wszystkie klasy pod opieką wy-

chowawcy od listopada do 15 

stycznia 2013 roku będą groma-

dziły pieniądze, które następnie 

przekażą opiekunom Samorządu 

Uczniowskiego. 

W STYCZNIU NASTĄPI ROZ-

T R Z Y G N I Ę C I E  A K C J I                          

I WYŁONIENIE ZWYCIĘSKIEJ 

KLASY. 
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Akcja okazała się wielkim sukcesem. 

Mikołaje są wśród nas 

Red. p. Małgorzata 

Skrzypczak 



Pamiętaj także o: 
   Przed wyjściem do szkoły zjedz  

w domu pożywne śniadanie. Kanap-

ki z warzywami (np. sałata, pomi-

dor, ogórek) i ciepłe kakao dodadzą 

Ci siły na cały dzień nauki i zabawy 

w szkole. 

 

   Szkoła to miejsce, gdzie uczysz się wielu nowych, ciekawych rze-

czy. Oprócz poznawania świata, spędzasz też czas, bawiąc się na 

przerwach z przyjaciółmi. Pamiętaj, aby wybierać takie zabawy, 

które będą dla Was bezpieczne: 

1. Postaraj się nie biegać po schodach i korytarzach. Biegając, mo-

żesz się przewrócić, poślizgnąć lub wpaść na kogoś. 

2. Nie zjeżdżaj po poręczy! Możesz z niej spaść i mocno się po-

tłuc. 

3. Pamiętaj, by ostrych przedmiotów nie używać do zabawy. Nie 

wymachuj nożem podczas posiłku, ani nożyczkami na lekcji plasty-

ki. 

4. W trakcie zabawy: nie popychaj, nie bij i nie wyśmiewaj innych 

uczniów. Gdy ktoś postępuje tak wobec Ciebie, powiedz o tym ro-

dzicom i nauczycielowi. 

5. Zabieranie komuś jego własności (zabawek, zeszytów, pienię-

dzy lub śniadania) nie jest zabawą. Powiadom nauczyciela i rodzi-

ców, gdy ktoś, bez Twojej zgody, odbiera Ci jakąś rzecz. 

6. Nie zabieraj do szkoły dużych sum pieniędzy. Możesz łatwo je 

zgubić. 

Str. 15 
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          W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły oraz  ich                  

            rodzice biorą udział w ogólnopolskim programie „Klub Bezpiecznego Puchat-  

                   ka”. Jest to program edukacyjno – profilaktyczny, którego głównym ce-

lem jest edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają na-

ukę w szkole. Zadaniem przyświecającym tej akcji jest wytworzenie            

u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia. 

                       Program składa się z 4 modułów obejmujących następujące zagad-   

                        nienia: 

                       1. Bezpieczeństwo na drodze – poruszanie się po drodze, przecho -

dzenie przez jezdnię bez sygnalizacji i z sygnalizacją świetlną, dziecko 

jako pasażer, bezpieczna jazda na rowerze. 

2. Bezpieczeństwo w szkole – w klasie podczas zajęć, na przerwie, relacje z ró-

wieśnikami. 

3. Bezpieczeństwo w domu – zachowanie dziecka podczas nieobecności rodziców, 

niebezpieczne sytuacje, dziecko w sieci, na podwórku. 

4. Bezpieczny odpoczynek – bezpieczne ferie zimowe, bezpieczne wakacje: bez-

piecznie na kolonii i wycieczce, nad wodą, na słońcu. 

Uczniowie kl. I otrzymali również książeczki „Dołącz do Klubu Bezpiecznego Puchat-

ka”. Zawarte tam zadania, krzyżówki, rebusy, gry, wykreślanki i opowiadania w cieka-

wy i zabawowy  sposób przybliżyły dzieciom niezwykle ważną tematykę bezpieczeń-

stwa. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczniowie otrzymają Dyplomy Klubu Bez-

piecznego Puchatka.  Dzieci chętnie zaglądają również na stronę  

 www.bezpiecznypuchatek.pl, gdzie znajduje się  wiele zabaw i gier dotyczących bezpieczeństwa. Broszu-

ry informacyjne otrzymali również rodzice najmłodszych uczniów. Mamy nadzieję, że realizacja zadań 

wynikających z programu pozytywnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczniów, a nasza szkoła nabę-

dzie prawo do posługiwania się Certyfikatem „Klubu Bezpiecznego Puchatka”. 

Uczniowie podczas rozwiązywania zadań 

Red. J.G. 

http://www.bezpiecznypuchatek.pl/
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Klasa III — wychowawczyni mgr Justyna Firsiuk— Bagłaj Wiktoria, Bajkowski Tomasz, Chomiuk Ad-

rian, Grochowska Maria, Gryta Jacek, Hodun Kinga, Kalinowski Szymon, Kaliszewski Hubert, Karwow-

ska Izabela, Koczkodaj Paulina, Kroszka Anita, Krukowska Emilia, Leoniuk Igor, Łochina Julia, Panasiuk 

Katarzyna, Sawczuk Lucyna, Sawczuk Sylwester, Smarzewski Kamil, Stefański Kacper, Urbaniuk Hubert, 

Walczuk Julia, Wasilewski Mateusz,  Weresa Szymon, Wiśniewska Natalia. 

Klasa IV — wychowawczyni mgr Violetta Więckowska — Bagłaj Amelia, Chwetczuk Adam, Czemie-

rowski Maciej, Dmitrowicz Aleksandra, Gawda Mikołaj, Gerełło Sylwester, Giereło Klaudia, Grochowski 

Jakub, Jóźwiak Bartłomiej, Kaliszewski Damian, Melaniuk Kamil, Melaniuk Weronika, Nożyńska Klau-

dia,  Olesiejuk Marta, Piotrowicz Mikołaj, Sobczuk Wiktoria, Stefański Dominik, Struk Hubert, Szyc Klau-

dia, Turska Adrianna, Walczuk Mateusz, Wasilewska Weronika, Werbińska Emilia, Weresa Kacper. 

Str. 16 

Nagłówek artykułu w środku 



    Mikołajki to święto obchodzone 6 grudnia na cześć świętego Mikołaja biskupa Miry. Według 

zwyczaju – wierzeń tego dnia Mikołaj obdarowuje dzieci prezentami. W szkole też Mikołaj nie 

zapomniał o najmłodszych. Prawdziwy Święty dotarł na salę zabaw we czwartek 6 grudnia, aby roz-

dać mnóstwo wspaniałych prezentów dzieciom z PP i klas 0-III.  Uradowane buzie wszystkich po-

ciech potwierdziły, że wierzą w Mikołaja i czekają na to, co im przyniósł. 

     Niektóre dzieci jednak obawiały się Mikołaja, bały się wejść Mu na kolana, inne martwiły się, że 

nie dostaną prezentu, ponieważ broiły troszkę przez ostatni rok. W końcu jednak wszyscy otrzymali 

paczki. 

    Miło jest otrzymywać prezenty, a jeszcze milej jest móc obdarowywać innych, dlatego pamiętaj-

my o wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują. I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!!! 

    W uroczystość zaangażowali się Rodzice z Rady Rodziców, MIKOŁAJ  oraz nauczyciele. Dzię-

kujemy Mikołajowi, że o nas pamiętał, do zobaczenia już wkrótce 24 grudnia 2012r. 

 

 Kiedy Mikołaj udał się już do innych dzieci, uczniowie klasy drugiej w ramach kółka teatralnego 

przygotowali przedstawienie pt. „Wiedza i zachowanie to nasze zadanie”. Krótki, ale wymowny 

spektakl zaprezentowali wszystkim klasom młodszym. 
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Red. J.G. 
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Porady na święta 

   Już niedługo święta. Jak 
zrobić ciekawą kartkę? Po 
pierwsze trzeba być dokład-
nym. Jak coś wycinamy, to 
nie zostawiamy białych nie 
dociętych miejsc. Po drugie na kartkę nie nakle-
jajmy zbyt dużo, ponieważ wygląda to mało este-
tycznie. Po trzecie elementy. Mogą one być wy-
cięte z gazety, czasopisma itp. lub zrobione sa-
modzielnie. 

     Jak wykonać bombki na choinkę? Bardzo 
łatwo, wystarczy tylko szklana bombka lub 
sznurek i kilka dekoracji. Można nadmuchać 
balon i owinąć go sznurkiem. Potem należy go 

posmarować kle-
jem. Gdy klej 
stwardnieje prze-
bijamy bombkę     
i gotowe! Bombki 
można ozdobić 
także obierkami 
z kredek. 

Boże Narodzenie - choinka  

    Wszyscy lubimy zielone, pachnące lasem drzewko 

rozświetlone migotliwymi ognikami świeczek, stroj-

ne w bombki i ozdoby, z gwiazdą betlejemską na 

wierzchołku. Wraz z pojawieniem się w naszych do-

mach choinki zaczynają się kolejne święta Bożego 

Narodzenia- najpiękniejsze, ze wszystkich rodzin-

nych uroczystości. Choinka jest nieodzownym ele-

mentem świąt Bożego Narodzenia, wnoszącym do 

naszych domów nastrój spokoju, szczęścia i radości.  

    Zawieszane na drzewku w wigilię ozdoby i sma-

kołyki nie były dobrane przypadkowo. I tak: 

* jabłka symbolizowały 

zdrowie i urodę, 

* orzechy zawijane         

w złotko miały zapewnić 

dobrobyt i siły witalne, 

* miodowe pierniki - 

dostatek na przyszły rok, 

* opłatek umacniał mi-

łość, zgodę i harmonię  

w rodzinie, 

* łańcuchy wzmacniały 

rodzinne więzi 

* lampki i bombki miały 

chronić dom od demo-

nów i ludzkiej nieżyczli-

wości 

* gwiazdka na czubku - to pamiątka gwiazdy betle-

jemskiej oraz znak mający pomagać w powrocie 

członków rodziny przebywających poza domem, 

* dzwonki oznaczały dobre nowiny i radosne wyda-

rzenia w rodzinie 

* aniołki - to opiekunowie domu. 

    Pierwsze wzmianki          

o bożonarodzeniowej cho-

ince pochodzą z Alzacji          

z  końca XV w. W następ-

nych wiekach zwyczaj ten 

rozprzestrzenił się w ca-

łych Niemczech, a do Pol-

ski dotarł poprzez zabór 

pruski na przełomie XVII                

i XIX w.  

Str. 18 

"Wigilijny 

kompot           

z suszonych 

owoców" 

 

Składniki:  śliwki 

kalifornijskie, figi, 

gruszki, jabłka, 

morele, cukier, cytryna 

Sposób przyrządzenia: 

Śliwki, figi i morele płuczemy, wkładamy do oddziel-

nych naczyń i zalewamy zimną, przegotowaną wodą. 

Moczymy je przez całą noc. Natomiast jabłka, gruszki 

można namoczyć na kilka godzin wcześniej. Owoce 

gotujemy oddzielnie. Śliwki tylko zagotowujemy         

z dodatkiem cukru, a figi i morele 

gotujemy z dodatkiem cukru, soku     

i skórki z cytryny przez  5 minut. 

Jabłka i gruszki gotujemy także         

z cukrem, ale przez 15 minut. Po 

ugotowaniu owoców, łączymy je, 

schładzamy. 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA  
„Jeśli człowiek chce, to znajdzie czas dla 
najbliższych. 
Jeśli człowiek chce, to od razu staje się 
milszy i lepszy. 
Jeśli człowiek chce, to świąteczny nastrój 
może mieć nie  tylko od święta. 
Jeśli człowiek chce to może.” 
 
Wspaniałych, pysznych, ośnieżonych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, 
magicznej atmosfery wigilijnego wieczoru 
i niepowtarzalnych chwil w rodzinnym gro-
nie, 
a w Nowym 2013 Roku samych 
dobrych i szczęśliwych dni 

Życzy        Rada Rodziców 

Opr. Paulina Chalinowska 
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ANKIETA  NA BOŻE NARODZENIE Ankietę w klasach IV-VI opracowała Iza 

Kalinowska. 
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Z czym kojarzą 

Ci się święta 

Bożego Naro-

dzenia? 

Kto przy-

nosi pre-

zenty na 

Boże Na-

rodzenie? 

Jaka jest Twoja ulu-

biona kolęda? 

Kto            

u Was       

w domu 

ubiera 

choinkę? 

Co zamierzasz 

dać        w 

prezencie? 

Kto pod-

czas wigilii 

przemawia 

ludzkim 

głosem? 

 Narodzenie Jezu-

sa-9 
Wspólne spędze-

nie czasu z ro-

dziną-3 
Uroczystą kola-

cją-1 
Dzieleniem się 

opłatkiem-2 
Choinką-2 
Świętem-1 
Prezentami-8 
Śniegiem-1 

Mikołaj-4 
Rodzice-

17 
Nie wiem-

2 

Wśród nocnej ciszy-3 
Bóg się rodzi-3 
Dzisiaj w Betlejem-5 
Pójdźmy wszyscy do 

stajenki-1 
Przybieżeli do Betle-

jem-2 
O gwiazdo Betlejem-

ska-1 
Żadna/nie wiem/nie 

znam-5 
Na pasterkę jadą-1 
Gdy się Chrystus ro-

dzi-2 

Rodzice-

10 
Dzieci-3 
Rodzeń-

stwo-3 
Cała rodzi-

na-9 
Ja-5 

Nic/ nie wiem 

-11 
Sekret-1  

Gra/puzzle-1 
Kolczyki-1 
Perfumy-3 
Mydełka zapa-

chowe-1 
Świecznik-1 
Co każdy 

chce-1 
Słodycze-5 
Ubrania-1 

Człowiek-1 
Zwierzęta-

16 
Nie wiem-2 
Babcia-2 
Wujek-1 
Co roku kto 

inny-1 

 Prezenty-5 
Choinka-6 
Spotkanie z ro-

dziną-5 
Mikołajem-2 
Świętam-1 
Kolędami-4 
Narodzenie Jezu-

sa-10 
Miłą atmosferą-1 
12 potrawami-1 
Śniegiem-1 
  

Rodzice-

18 
Mikołaj-4 
Rodzeń-

stwo-1 
Nie dostaję 

prezentów-

1 

Znak pokoju-2 
Gdy się Chrystus ro-

dzi-5 
Dzisiaj w Betlejem-4 
Wśród nocnej ciszy-2 
Pójdźmy wszyscy do 

stajenki-1 
Nie znam/żadna/nie 

wiem-1 
Gdy śliczna panna-1 
Lulajże Jezuniu-1 
Wołek i osiołek-1 
Cicha noc-4 
Wszystkie-2 
Grudniowe noce-1 

Rodzice-8 
Dzieci-8 
Dziadko-

wie-1 
Rodzeń-

stwo-2 
Cała rodzi-

na-10 
Ja-3 

Słodycze-7 
Nic/ nie wiem-

8 
Co kto chce-1 
Miłość i 

uśmiech-1 
Grę-2 
Zależy komu-1 
Obrazki-1 
Kolczyki-1 
Rózgę-1 
Perfumy-1 
Kwiaty-1 
Różne rzeczy-

1 

Ludzie-7 
Zwierzęta-

11 
Babcia-3 
Bracia-2 
Jezus-2 

 Narodzenie Jezu-

sa-11 
Spotkanie z ro-

dziną-4 
Choinką3 
Pasterką-1 
Bombkami-1 
Kolacją-1 
Prezenty-2 
Z niczym-1 

Mikołaj-13 
Rodzice-

11 
Wujkowie-

1 

Przybieżeli do Betle-

jem-10 
Pójdźmy wszyscy do 

stajenki-6 
Lulajże Jezuniu-4 
Jezus malusieńki-1 

Rodzice-7 
Dzieci-8 
Rodzeń-

stwo-1 
Cała rodzi-

na-11 
  

Słodycze-7 
Kwiaty-2 
Nic/nie wiem-

5 
Książki-1 
Grę-1 
Perfumy-3 
Miskę-1 
Coś niezwy-

kłego-1 
  

Zwierzęta-8 
Babcia-2 
Jezus-6 
Każdy-1 
Mama-3 
Baranek-1 
Nie wiem-1 
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K
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Z czym kojarzą 

Ci się święta Bo-

żego Narodze-

nia? 

Kto przy-

nosi pre-

zenty na 

Boże Na-

rodzenie? 

Jaka jest Twoja 

ulubiona kolę-

da? 

Kto  u Was       

w domu ubiera 

choinkę? 

Co zamierzasz 

dać   w pre-

zencie? 

Kto pod-

czas wigilii 

przemawia 

ludzkim 

głosem? 

 Narodzenie Jezu-

sa-1 
Mikołajem-1 

Choinką-13 
Prezentami-6 
 

Mikołaj-18 
Rodzice-3 
 

Cicha noc-6 

Pójdźmy wszy-

scy do stajenki-4 
Przybieżeli do 

Betlejem-9 
Nie wiem/nie 

znam-2 
 

Rodzeństwo-2 
Cała rodzina-13 
Ja-2 

Ja i mama-2 

Ja i tata-1 

Ja i babcia-1 

Perfumy-1 
Czekoladę i 

inne słodycze-7 

Walentynkę-1 

Misia-3 

Tablet-1 

Zabawkę-1 

Lalkę-1 

Klocki lego-1 

Żelazko-1 

Łuk-1 

Samochód-1 

Bluzkę-1 

Pieniądze-1 
 

Ludzie-1 
Zwierzęta-

10 
Nie wiem-2 
Mama-4 

Ciocia-1 

Rodzina-1 

 Magda K.-1 

 Prezenty-1 
Choinka-13 
Spotkanie  

z rodziną-4 
Mikołajem-1 
Narodzenie Jezu-

sa-5 
  

Rodzice-1 
Mikołaj-23 
 

Pójdźmy wszy-

scy do stajenki-1 
Był pastuszek 

bosy-3 

Przybieżeli do 

Betlejem-15 

Skrzypi wóz-2 

Przybyli paste-

rze-1 

Nie wiem/nie 

znam –2 

Rodzeństwo-1 
Cała rodzina-20 
Ja-2 

Tata-1 

Grę –1 
Milion różnych 

rzeczy-2 

Bilet na Hawa-

je–3 

Łańcuszek-1 

Zwierzęta-1 

Laurkę-8 

Serduszko-2 

Bilet do 

Włoch-1 

Samochodzik-2 

Czekoladę-1 

Spokój w do-

mu-1 

Nic-1 

Zwierzęta-

21 
Jezus-2 

Tata-1 

 Narodzenie 

 Jezusa-2 
Choinką-2 
Prezenty-4 
Mikołajem-2 

Mikołaj-10 
 

Przybieżeli do 

Betlejem-7 

Dzisiaj w Betle-

jem-1 
Pójdźmy wszy-

scy do stajenki-1 
Był pastuszek 

bosy-1 

Rodzice-1 
Rodzeństwo-2 
Cała rodzina-4 

Siostry-1 

Tata-1 

Mama-1 

Książkę i cze-

koladę-1 

Lalkę-1 

Laurkę-4 

Zabawkę-1 

Rysunek-1 

Samochód-2 
  

Zwierzęta-1 
Kolędnicy-1 

Jezus-1 
Mama lub 

tata-2 
Nie wiem-5 

Ankietę w klasach I—III opracowała 

Paulina Chalinowska 
ANKIETA  NA BOŻE NARODZENIE 
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WIZYTA MIKOŁAJA Prace uczniów klasy I  
wykonane na zajęciach komputerowych 

Błażej Hodun 

Michał Filipiuk 

Karolina  Sawczuk 

Julia Kostuch 

Aldona Łukaszuk 

Klaudia Gerełło 

Wiktoria Szupiluk Karol Głowacki 



tomskiej zawiera niezmiernie ważne dla każ-

dego dziecka wartości wychowawcze. Cha-

rakteryzują się dowcipem i są bardzo poucza-

jące. Otrzymała wiele nagród, została odzna-

czona Orderem Uśmiechu (1969). 

 Wanda Chotomska  
urodziła się 26 października 

1929r. w Warszawie. Jest 

mamą... Ewy Chotomskiej 

(czyli Ciotki Klotki z progra-

mów telewizyjnych dla dzie-

ci i młodzieży Tik-Tak            

i Ciuchcia), babcią Karoliny 

i prababcią Zuzi. Ponieważ 

na spotkaniach autorskich 

często była pytana przez 

dzieci, czy ma jakieś pra-

dziecko, postanowiła razem z prawnuczką na-

grać audiobooka na podstawie swojej książki 

"Pięciopsiaczki", opowiadającej o suczce Balbinie i jej 

potomstwie. Jej twórczość to przede wszystkim wiersze 

dla dzieci. Pierwsze jej utwory umieścił na swoich łamach 

„Świat Młodych” w roku 1949. Wydała kilkanaście zbio-

rów wierszy dla dzieci. Ważniejsze z nich to „Tere-fere”, 

„Gdyby tygrysy jadły irysy”, „Kaczka tłumaczka”, „Dla 

każdego coś śmiesznego”, „Gdyby kózka nie skakała”, 

„Dlaczego cielę ogonem miele”, „Dziesięć bałwanków”, 

„Kram z literami”. Poetka jest autorką wielu audycji radio-

wych i telewizyjnych. Pisała też piosenki i sztuki dla dzie-

cięcych teatrzyków. Z zakresu tych ostatnich warto wspo-

mnieć o „Teatrze na jednej nodze”, „Przebierańcach” oraz 

„Trampku na drodze”. Większość utworów Wandy Cho-

  One Direction – brytyjsko-irlandzki boysband.                

W jego skład wchodzą:  Liam Payne, Harry Styles, Louis 

Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan. W VII brytyjskiej 

edycji programu X Factor zajęli trzecie miejsce. Grupa 

podpisała kontrakt z wytwórnia Syco Music. 

Debiutancki singiel One Direction "What Makes You 

Beutiful" został wydany 11 sierpnia 2011 roku. Singiel 

zadebiutował na UK Singiel Chart jako numer pierwszy 

18 września 2011 roku i stał się najszybciej sprzedającym 

się singlem roku ze sprzedanymi 153 965 kopiami. Ich 

drugi singiel "Gotta Be You" wyszedł 13 listopada 2011 

roku i zajął miejsce trzecie. Ich debiutancki album Up All 

Night miał premierę 21 listopada. Album znalazł się na 

drugim miejscu UK Albums Chart ze sprzedanymi 138 

631 kopiami. Album ten stał się najszybciej sprzedającym 

się albumem na UK Albums Chart w 2011 roku. 

 Zostało sprzedanych 369.382 egzemplarzy w ciągu czte-

rech pierwszych tygodni po premierze. 'Up All Night' stał 

się najszybciej sprzedającym debiutanckim 

albumem w Wielkiej Brytanii w 2011 roku.          

W dniu 16 grudnia okazało się, że album zo-

stał 27 najlepiej sprzedającym się albumem 

2011 roku w ciągu trzech tygodni sprzedaży. 

 

Str. 22 TY S IĄ C LA TKA  

Warto przeczytać…    

Opr.  Iza Kalinowska 

Opr. J.G. 
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‘’Królowa i piesek’’ 

    Za górami za lasami żyła sobie 
królowa białogłowa. Miała pieska 
chudego jak deska. Sierśd na nim 
była szaroniebieska. Lubił biegad 

do lasu, w którym robił dużo hałasu. Aż myśliwy 
strzelał do niego od czasu do czasu. Królowa lubiła 
taoce i bale, lecz nie umiała taoczyd wcale. Zjeśd 
dobrze lubiła aż w koocu się udławiła, a psina tak 
się zasmuciła, połknęła dużą kośd, też się udławiła i 
w ten sposób bajka się skooczyła. 

                                                         Maria Grochowska 

„Bomba” 

    Pewnego jesiennego dnia we wsi Cełujki 

na kolonii Pan Tadeusz Melaniuk odkrył 

na swoim podwórku bombę. Bomba ukryta 

była w kamieniach. Pan Tadeusz odkrył ją 

podczas robienia porządków na podwórku. 

Wezwał jednostkę wojskowa, która nazywa 

się saperzy. Przyjechało kilka samochodów 

wojskowych i policyjnych. Jedni rozbrajali 

bombę, a drudzy poszukali, czy nie ma 

więcej. Wszystko skończyło się dobrze, 

bomb nie znaleźli, a pan Tadeusz żyje do 

tej pory zadowolony i szczęśliwy. 

 

Szymon Weresa 

,,Kto to wie” ! 

Ile kropek ma biedronka? 

Który kwiat pnie się do słonka? 

Ile pije kwiat? 

I jak duży jest nasz świat? 

Ile gwiazd świeci na niebie? 

Jakiej mąki używają w chlebie? 

Która liczba jest parzysta? 

Jak dbać, by Ziemia była czysta? 

W szkole znajdziesz odpowiedzi. 

Gdy tajniki poznajesz wiedzy. 

Mądra głowa wszystko wie. 

Tylko uczyć trzeba się. 

„ K o r a l i k ”       .      
       W mieście Pokopane żyły sobie trzy krasnolud-

ki  Henio, Grzesio, Stasio. Pewnego dnia Stasio 

miał urodziny, więc za swoje pieniążki kupił cukier-

ki. Gdy Stasio przyniósł torbę, poczęstował Henia      

i Grzesia. Kiedy Henio rozpakował cukierek, nie 

było go tam, tylko koraliki. Jeden z krasnoludków 

przyjrzał mu się dokładnie. Zobaczył niespotykaną 

rzecz . Była to kartka, na której było napisane „Ten 

koralik spełnia 3 życzenia”. Stasio powiedział          

jedno życzenie dla jednego z nas.                                        

- Niech zacznie najstarszy z krasnoludków – powie-

dział  Grześ ,  który b ył  najmłodszy.                             

Jako pierwszy życzenie wypowiedział Stasio :                                 

- Chciałbym mieć dużo pieniędzy. Wnet jego skar-

bonka pękła i wyleciały złote monety. Następnym 

wypowiadającym życzenie był Grześ:                               

- Marzę     o najpiękniejszej czapce – w tej chwili na 

jego głowie pojawiła się złota czapka. Ostatnim kra-

snoludkiem, który pomyślał życzenia był Henio:                  

–Chciałbym mieć więcej takich koralików. Jego 

pragnienie nie spełniło się, a pieniądze Stasia i czap-

ka Grzesia zniknęły. Krasnoludki zrozumiały, że na 

szczęście trzeba zasłużyć i zapraco-

wać, aby być spełnionym w życiu.           

                                Kacper Stefański                             
Za górami, za lasami, a może jesz-
cze dalej żył mądry król skrzatów, 
który mieszkał w wielkim drzewie. 

Miał jeden skarbiec, dwie kuchnie, piętnaście 
sal, dwadzieścia pięć pokoi, pięć jadalni, pięt-
naście balkonów i dwa tysiące dwunastu ryce-
rzy  i trzydzieści tysięcy piętnastu poddanych. 
Miał trzech synów: Tomka, Kacpra i Szymona. 
Każdy z nich chciał przejąć królestwo. Król po-
wiedział, żeby zorganizować zawody z pływa-
nia na trzydzieści metrów. Zawody wygrał 
Kacper, znalazł sobie żonę i miał pięciu synów 
oraz trzy córki. Żył długo i szczęśliwie. Wszy-
scy  poddani bardzo skrzata Kacpra kochali. 
Nagle wybuchła wojna. Na królestwo Skrzato-
landii napadły wojska Ogrów. Kacper   i jego 
rycerze odbili atak wroga. Od tej pory żyli dłu-
go i radośnie w cieniu ogromnego drzewa 
„Królestwo króla Kacpra”. 

Z zeszytów szkolnych uczniów klasy III  

Bajki, wiersze, opowiadania... 

Hubert Kaliszewski  
Julia Łochina  



,,Bajka o grajku Tomku” 
   Za górami za lasami żył sobie mały chłopiec. Miał 

na imię Tomek. Od małego marzył tylko o jednym, 

chciał zostać muzykiem.  

   Zaczął się uczyć gry na fujarce, potem na  gitarze. 

Całkiem nieźle mu to szło. Przygrywał więc lu-

dziom na ulicach swojej wioski. Niestety, zarobione 

pieniądze nie wystarczały na życie. Postanowił 

więc, że wyruszy w podróż po miastach i będzie 

starał się tam zdobyć niezbędne środki do życia. 

Jednakże nie bardzo  mu to wychodziło, gdyż poza 

graniem na ulicy nie miał stałej pracy. Aż pewnego 

dnia uśmiechnęło się do niego szczęście. Trafił na 

przesłuchanie do pobliskiego zamku. Został wybra-

ny spośród wielu kandydatów nie nadwornego graj-

ka.  

    Od tego dnia był bardzo szczęśliwy. Spełniło się 

jego marzenie. 

 

Red. Kinga Hodun 

                 ,, MRÓWKA” 

Dzisiaj rano mrówka mała 
Wejść na krzesło sama chciała. 

Lecz w połowie swojej drogi 
Spadła łamiąc sobie nogi. 

Do szpitala ją zabrali,  
By tam wszystko poskładali. 
Po miesiącu gips jej zdjęli, 

Więc już szczerze się weseli. 
Bo nazajutrz mrówka mała 

Znów na krzesło to wejść chciała. 
Lecz w połowie swojej drogi….. 

                Emilia Krukowska 
 

,, MAŁA PSZCZÓŁKA ULA” 

Mała pszczółka Ula 
Wyleciała rano z ula 
Nad łąką latała 
Kwiatuszków szukała, 
Usiadła na kwiatuszek 
napełniła miodem brzuszek 
Na słoneczku się wygrzewa 
I piosenki pięknie śpiewa. 
Potem dalej poleciała 
Cały dzień nektar zbierała. 

Wieczorem wróciła do ula 
Nasza mała pszczółka Ula. 

                Lucynka Sawczuk 
 

‘’Przygoda z psem’’ 

  Pewnego wiosennego dnia, gdy mama wyszła na 
dwór, by zobaczyd, czy nie wracam ze szkoły, do-
znała szoku. Otwierając drzwi, zobaczyła kilka me-
trów dalej wielkiego, czarnego psa. Był to pies rasy 
‘’Amstaf’’.  

    Nie wiedziała, co robid, bo była sama w domu. 
Bała się wyjśd i bała się o mnie, bo miałam wracad 
ze szkoły. Na szczęście wrócił tato i brat. Sposobem 
udało im się im zamknąd tego psa w garażu, chociaż 
szczerzył zęby do nich. Ja wróciłam bezpiecznie. Ale 
co dalej robid z tym groźnym psem? Zadzwoniła 
mama na policję, mówiąc o zaistniałej sytuacji. Pan 
policjant powiedział, że to nie jest w ich kompeten-
cji i żeby powiadomili schronisko lub Urząd Gminy.       
W schronisku nikt nie odbierał telefonu. Urząd Gmi-
ny o tej porze już nie pracował. Na szczęście kolega 
mego brata był miłośnikiem tej rasy psów i miał od-
powiedni kojec dla niego.  

    Dobrze, że nikomu nic się nie stało, bo tylko się 
słyszy ostatnio o pogryzionych dzieciach. No i pies 
będzie miał swój dom. 

                                                                 Julia Walczuk 

‘’Kajcia’’ 

Moja Kajcia to koteczka, 
 co nie chodzi po płoteczkach. 
Ona mieszka sobie w domu,  
nie przeszkadza tu nikomu. 
Lubi psoty i zabawy, chce się bawić?  
Nie ma sprawy! 
Lubi mruczeć, leniuchować,  
albo zaraz powariować! 
Kocham moją małą kicię. 
Za nią mógłbym oddać życie. 

                                                                                        

Hubert Urbaniuk 
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      Historia niezwykłej dziewczyny biegającej na nartach zaczyna się niezwy-
kle, bo od zmiany daty urodzenia. Faktycznie Justyna Kowalczyk przyszła na 
świat 19 stycznia 1983 roku w Limanowej, jednak zbieg okoliczności sprawił, 
że w dokumentach znalazła się data 23 stycznia. Nikt pomyłki nie sprostował  
i Justyna urodziny może świętować dwukrotnie. Do wyjaśnienia pozostaje je-
dynie kwestia znaku zodiaku. Justyna sama przyznaje, że zdecydowanie bli-
żej jest jej do upartego Koziorożca. 

 Justyna pochodzi z rodziny nauczycielsko - lekarskiej i jest czwartym najmłod-
szym dzieckiem swoich rodziców. Jej tata pracował w schronisku na Śnieżnicy na wyso-
kości ponad 1000m. Często zabierał Justynę do pracy, a ona będąc pięcioletnim dziec-
kiem pokonywała trasę pod górę sama na własnych nogach. Pomimo, iż pamięta jaki 
sprawiało jej to ból, to właśnie  podchodzenie pod górę pokochała najbardziej. Sama przy-
znaje wielokrotnie, ze nienawidzi zjazdów.  

A jak wygląda jeden dzień z życia Justyny? Nasza mistrzyni wstaje codziennie    
o 5 rano (dla niektórych to jeszcze głęboka noc ) i ma dla siebie pół godziny, podczas któ-
rej najczęściej pije kawę i czyta książkę. Potem przygotowania do półtoragodzinnego roz-
ruchu. Najczęściej jest to bieg lub ćwiczenia na przyrządach. Potem śniadanie i godzina 
przerwy na tzw. trawienie. Między godziną 8 a 9 rano rozpoczyna kolejny trening, na który 
składają się cztery godziny solidnego wysiłku i wtedy Justyna pracuje naprawdę ponad 
ludzkie możliwości. Biega na nartach lub rolkach, biega z kijami po górach lub robi tak zwaną imitację. Są to 
podskoki pod górę lub bieg po płaskim terenie z użyciem kijków i pchaniem rękami. Tego nie lubi najbardziej, 
a jest to jej trening maksymalny. Czasami podczas tych 4 godzin jeździ na rowerze i pokonuje wtedy ponad 
100 km. Na wolnych nartorolkach w tym czasie pokonuje ok.30km., a na szybkich nawet 150 km. Czasami 
ćwiczy tzw. siłę specjalną na nartorolkach, na których wykonuje tylko pchanie rękami, nogi są w bezruchu.       
I tak ok. 20 km. pod górę. Taki wysiłek to obciążenie startowe i ogromny ból. 

Wczesnym popołudniem Justyna kończy trening i ma czas na prysznic oraz po-
siłek, a nie ukrywa, ze jest wtedy strasznie głodna. Po obiedzie śpi ok. 2 – 3 godzin ( jeśli 
może zasnąć, a po takim wysiłku ciężko ) i cieszy się, że przed nią został już tylko jeden 
trening. Trzeci wysiłek rozpoczyna między godzina 17 a 18 i trwa on ok. 2,5 godziny. 
Idzie wtedy na siłownię ( raz na trzy dni ) i dźwiga podobno bardzo duże ciężary, ale nie 
chce się przyznać ile, bo uważa, że i tak nikt jej nie uwierzy. Pracuje głównie nad mię-
śniami rąk i tułowia. Nogi musi oszczędzać, ponieważ zbyt duże obciążenia wpływają ne-
gatywnie na kolana i ścięgna Achillesa ( to te małe górki z tyłu stopy ). Jeśli nie ma siłow-
ni,  idzie na rolki, ale trenuje wtedy w spokojnym tempie. 

Zgadnijcie, ile wynosi tętno spoczynkowe Justyny ( ilość uderzeń serca na minutę ). U dorosłego 
człowieka przeciętnie wynosi ono od 60 do 80 uderzeń, a u Justyny 30. Co to oznacza? Że jej serce pracuje 
wolniej, ale dużo bardziej wydajnie, to bardzo ważne w sporcie wyczynowym. Po kolacji Justyna ma czas dla 
siebie i wtedy najchętniej lubi oglądać filmy, ale rzadko kiedy udaje jej się do końca. Zasypia o 22.  

Oczywiście intensywność treningów zmienia się w roku w zależności od pór i okresów startowych. 
Maj i czerwiec to czas na wybieganie i siłę maksymalną. Lipiec i sierpień to czas na intensywność. We wrze-
śniu przez 10 dni nie robi nic ( trochę truchta lub pływa ) i jest to czas na regenerację. W październiku wyjeż-
dża na lodowiec i zaczyna trenować na nartach. Pracuje wtedy nad wytrzymałością, a jej treningi są dłuższe. 
W październiku robi to samo co w maju, tylko na śniegu,  Justyna uważa, że te treningi zdecydowanie mniej 
ją bolą, bo przez 5 ostatnich miesięcy organizm przyzwyczaił się do wysiłku. 

Nasza mistrzyni uważa, że nie jest robotem i jak każdy człowiek musi odpoczywać. W trakcie odpoczynku 
dużo śpi, lubi chodzić po sklepach i wychodzić do ludzi. Uwielbia jeść i twierdzi, że lodówkę 
uzupełniać musi często. Trener nazwał ją koszem na śmieci, bo lubi jeść wszystko. 
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      11.12.2012 w Sworach odbyły się Druży-

nowe Zawody w Tenisie Stołowym dziewcząt 

i chłopców. W tym roku większym niż zwykle 

powodzeniem cieszył się ten turniej. Do walki 

o puchary przystąpiły drużyny aż z 9 szkół 

gminy Biała Podlaska.         . 

Oto drużyny: z Cicibora , Hruda, Grabanowa, 

Woskrzenic, Dokudowa, Sitnika, Styrzyńca, 

Słowacinka oraz gospodarze zawodów – Swo-

ry. Z naszej szkoły reprezentowali nas najlep-

si:                                                                      

  -Klaudia Szyc i Aleksandra Dmitrowicz –

klasa IV 

-Jakub Grochowski i Kacper Weresa –klasa 

IV 

-Weronika Konkol i Natalia Gromadzka –

klasa V 

-Maciej Krasucki i Szymon Semeryło – klasa 

VI 

   Turniej trwał długo, mecze były bardzo za-

cięte, każdy zespół walczył o swoje punkty 

skrupulatnie. Poziom zawodów był wysoki, 

więc trudno było wywalczyć dobre, punkto-

wanie miejsce. Na szczęście udało się to na-

szym najlepszym zawodnikom –Natalii Gro-

madzkiej i Weronice Konkol, które po długiej 

walce zajęły w swojej kategorii  II miejsce 

awansując do etapu międzygminnego.  

   Ola Dmitrowicz i Klaudia Giereło zajęły IV 

miejsce, Maciek Krasucki i Szymon Semeryło 

oraz Kacper Weresa i Kuba Grochowski-

miejsce V- VI. 

Dziękujemy P. Dariuszowi Makarewiczowi 

za dofinansowanie nagród zawodnikom!!! 

      Od osiemnastu lat w Ja-
nowie Podlaskim organizo-
wane są Przełajowe Biegi 
Niepodległości, których ce-
lem jest uczczenie rocznicy 
odzyskania niepodległości 
p r z e z  P o l s k ę .             
       Podobne biegi zorgani-
zowano również w Białej 
Podlaskiej i Łukowie. Naj-
więcej, bo prawie 600 
uczniów stanęło na starcie 
właśnie w Janowie. Coroczne zawody te organizuje 
Szkoła Podstawowa im. Czesława Tańskiego i Gim-

nazjum im. Jana 
Pawła II  w Janowie 
P o d l a s k i m .                 
   Tegoroczne biegi 
odbyły się 9 listopa-
da. Jak wiadomo 
pogoda w tym okre-
sie nie jest sprzyja-
jąca, ale nie zabra-
kło ani kibiców, ani 
chętnych sportow-

ców do walki. Klasyfikacje biegów przeprowadzono  
w piętnastu kategoriach. Nie zabrakło tam również 
naszych uczniów. Odważni, którzy pojechali to: 

    Remek Sergiej kl. 
VI, Maciej Krasucki  
kl. VI, Szczepan Gie-
rełło kl. VI, Zuzia Ło-
china kl. V, Ilona Łu-
kaszuk kl. V, Klaudia 
Szyc  kl. IV, Klaudia 
Nożyńska  kl. IV, Kac-
per Weresa kl. IV, Ja-
cek Gryta kl. III, Julia 
Łochina kl. III, Tomek 
Bajkowski kl. III, Kac-

per Nitek kl. II, Karol Piotrowicz kl. II.             

   Najbliżej podium była Kaudia Szyc, która zaję-
ła V miejsce. Pozostali zawodnicy zajęli dalsze 
miejsca, ale najważniejsze, że „byli, walczyli, bieg 
ukończyli”.  
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Udekoruj i pokoloruj bałwana. 
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ROZRYWKA 

Pokoloruj obrazek 

Opr. Dominika Sobczuk                   

i Martyna  Grochowska 
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Rozwiąż krzyżówkę i podaj hasło. 

ROZRYWKA 

TYSIĄC LATKA  

Gazetkę szkolną „Tysiąclatka”  

redagują:   p. Joanna Grochow-

ska, p.  Violetta Więckowska oraz 

koło dziennikarskie;  

  Martyna Grochowska, Dominika 

Sobczuk, Izabela Kalinowska,     

Beata Narkiewicz, Paulina Chali-

nowska.. 

Adres: Szkoła Podstawowa im. 

1000-lecia Państwa Polskiego       

w Sworach, ul. Szkolna 34, 21-500 

Biała Podlaska 

www.sp-swory1000.cba.pl 

Tel.: (83) 3458406  

Dyrektor szkoły: mgr Gustaw          

Jakimiuk 

1. Lukrowe, słodkie. 

2. Imię jednego z Trzech Króli. 
3. Wieszamy je na choince. 

4. Przeddzień Bożego Narodzenia. 
5. Lubią je dostawać nie tylko dzieci. 
6. Pierwsza na niebie rozpoczyna 

Wigilię. 
7. Popularna ryba na wigilijną kola-

cję. 

Opr. Martyna Grochowska 

Odgadnij podchwytliwe zagadki: 

Co jest dłuższe wąż czy żmija? 
 

 

Czemu owca jest smutna? 
 

Po której stronie gęś ma wię-

cej piór? 

             (żmija, bo ma pięć liter) 

bo ma męża barana) 

(po zewnętrznej) 

Ile końców ma sznurek? 

Co zrobić, gdy zobaczy się 

latającego słonia? 
 

(jeden, bo drugi to początek) 

        (obudzić się) 


