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Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie!!

27 października 2015r.
„Jesień

Oddajemy w Wasze ręce
pierwszy
powakacyjny
numer
gazetki szkolnej. Za nami prawie
dwa miesiące nauki w czasie
których, w naszej szkole wydarzyło
się już bardzo wiele. Serdecznie
zapraszamy Was do czytania
naszych artykułów zarówno na
stronie internetowej, jak i w wersji
drukowanej naszej gazetki.

u fryzjera”

Przyszła jesień
do fryzjera:
-Proszę mną się zająć teraz!
Lato miało włosy złote,
ja na rude mam ochotę.
No, bo niech pan spojrzy sam,
rudo tu i rudo tam…

Redakcja

Mówi fryzjer:
- Rzeczywiście!
Dookoła rude liście,
ruda trawka, rude krzaki,
chyba modny kolor taki.
Szczotka, grzebień, farby fura,
już gotowa jest fryzura.
Woła jesień:
- W samą porę!
płacę panu muchomorem!
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Ślubowanie
klas pierwszych

artystyczne przypominające postać

"Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać

pamięć Papieża – Polaka uroczystą

o

akademią, którą przygotowały klasy V

imię

swojej

Jana Pawła II.
Uczniowie naszej szkoły uczcili
klasy

i

szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać

a i V b pod kierunkiem p. Anny

Ojczyznę, jak dla niej pracować

Ciborowskiej. Uczniowie poprzez

kiedy

recytację wierszy przybliżyli swoim

dorosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą,

kolegom i koleżankom życie i

swym

twórczość Ojca Świętego.

zachowaniem

sprawiać

radość

i

nauką

rodzicom

i

Przypomnieli także o wielkim smutku,

nauczycielom."

który zapanował na całym świecie po

Tymi słowami 16 października 2015

jego śmierci, kiedy to „cały świat

roku,

płakał”. Wzruszającym momentem

uczniowie

klas

pierwszych

wstąpili w poczet uczniów "Stalowej

akademii było odśpiewanie „Barki” –

Jedynki".

ukochanej pieśni papieża. Jej słowa
uświadomiły zebranym, że każdy z
nas jest powołany do świętości.
Podsumowaniem występu był pokaz
zdjęć z Ojcem Świętym.
Akademia z pewnością dostarczyła
widzom wielu wrażeń estetycznych,

WSPOMINAMY

ponieważ uczniowie, którzy ją

JANA PAWŁA II

przygotowali stanęli na wysokości
zadania - byli doskonale
przygotowani.

W niedzielę 11 października
obchodzony był XV Dzień Papieski
pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron
Rodziny”. Tego dnia w całej Polsce
prowadzona była zbiórka pieniędzy
pod hasłem „Dzielmy się miłością”.
Zebrane środki przeznaczone zostały
na fundusz stypendialny Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Pamiętajmy jednak, że Jan Paweł II

Obchody Dnia Papieskiego to także

to nie tylko kremówki i „Barka”. Jego

koncert y i inne wydarzenia

życie powinno być dla nas przykładem
miłości do Boga i drugiego człowieka.
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Nadchodzi jesień, zaczynają się

WARTO PRZECZYTAĆ

mrozy zacznijmy więc dokarmiać
ptaki a liczebność nie będzie spadać !
W jaki sposób?

„Kawa dla Kota”

Proste!

Autor: Agnieszka Tyszka

Znajdź dużą pokrywkę, postaw ją na

„Kawa dla Kota” to typowo letnia

przykład na zewnętrznym parapecie i

książka, która podczas roku

nasyp do niej różnego rodzaju ziaren.

szkolnego pozwoli oderwać od szarej

W taki sposób zapobiegniemy

i ponurej rzeczywistości.

spadkowi liczebności ptaków.

Główną bohaterką powieści jest
czternastoletnia Nela. Dziewczynka

Ola Sosnowska Vd

musi dużo poukładać w swoim życiu.
Utrudnia jej to jednak nowa rola

Humor

starszej siostry i trudne spotkania z

Jasio odwiedził w domu chorego

tatą. Podczas samodzielnego pobytu

nauczyciela matematyki.

nad morzem, Nela poznaje szalenie

Na następny dzień koledzy wypytują

miłego Kota pijącego kawę. Jaki

chłopca:

wpływ na życie bohaterki będzie miał

- I co? Jak z nim???

ten fantastyczny zwierzak

- Bardzo źle - mówi Jaś – jutro wraca

przekonacie się czytając powieść

do szkoły.

Agnieszki Tyszki.
Zachęcam Was do lektury tej

Pani na lekcji polskiego pyta Jasia:

książki, ponieważ przy przygodach

- Jasiu, podaj dwa zaimki osobowe.

Neli nie można się nudzić.

- Kto? Ja?
- Bardzo dobrze, piątka.

Zuzanna Kosierb kl. V d

Co jest dalej od nas: Chiny czy

Ciekawostki

Księżyc?
Chiny, bo Księżyc widzimy niemal co

Czy wiesz że ?

noc, a Chin nie.

Spadek liczebności populacji ptaków
w Puszczy Białowiejskiej w przeciągu

Co to jest para wodna?

15 lat wyniósł:

Dwie rybki.

-bocian czarny 68 %
-dzięcioł trójpalczasty 56 %
-orlik krzywy 51 %
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W bieżącym roku szkolnym pracę w

JRW: Zapoznałam się z

naszej szkole rozpoczęła

dokumentacją dotyczącą uczniów .

Pani psycholog Jolanta Rosińska-

Odbyłam wiele rozmów.

Włodarczyk . Postanowiliśmy

Przeprowadziłam zajęcia z dziećmi.

przeprowadzić z nią wywiad.

Ustaliłam grafik spotkań z uczniami .

Lustro Jedynki: Dzień Dobry .

LJ: Ile lat pracuje Pani jako

Jolanta Rosińska – Włodarczyk:

psycholog ?

Dzień Dobry .

JRW: Pracuje w tym zawodzie już 14

LJ: Czy podoba się Pani w naszej

lat . Współpracuję z przedszkolami:

szkole ?

uczę już małe dzieci rozpoznawania

JRW: Bardzo mi się podoba .

emocji i sposobów radzenia sobie z

Poznałam już wielu ciekawych uczniów

nimi. Moją pasją jest uczestniczenie

. Niektórzy potrzebują wsparcia

w Treningu Umiejętności

psychologa .

Społecznych dla dzieci z ADHD,

LJ: Na czym polega Pani praca ?

autyzmem, z Zespołem Aspergera.

JRW: Moja praca polega na

Bardzo lubię tworzyć scenariusze

rozmowach z uczniami , rodzicami,

zajęć i plan adekwatnej pomocy.

nauczycielami oraz Panią pedagog i

LJ: Czy ta praca sprawia Pani

Panią logopedą, a także Dyrekcją . Z

przyjemność ?

niektórymi dziećmi ćwiczę różne

JRW: Lubię swój zawód. Najbardziej

umiejętności. Uczę, jak radzić sobie

cieszę się, gdy uda mi się pomóc

z emocjami np. ze złością. Pokazuję,

jakiemuś dziecku .

jak regulować emocje i umieć

LJ: Jak wspomina Pani szkolne

wprawić się w dobry nastrój.

lata ?

Planuję także spotkanie z rodzicami,

JRW: Szkolne lata wspominam

które będzie dotyczyło roli

bardzo dobrze . Trenowałam wtedy

psychologa w szkole. Będę zachęcała

tenis stołowy i to było moją pasją .

do pomaganiu dzieciom zanim

Dobrze się uczyłam, więc dostawałam

problemy narosną. Bardzo istotne

dyplomy i dowody uznania, co było dla

jest szybkie rozpoznawanie

mnie dość miłe. Od czwartej klasy

doświadczanych przez dziecko

szkoły podstawowej, codziennie

trudności i wprowadzenie

podróżowałam komunikacją miejską z

adekwatnego programu pomocy.

Legionowa do Warszaw. Nauczyło
mnie to: samodzielności, czujności,

LJ: Czym zajmowała się Pani przez

uważnej obserwacji ludzi

pierwszy miesiąc pracy w naszej

podróżujących wraz ze mną.

szkole?
4

Przeczytałam wtedy całą masę

JRW: Również dziękuję. Bardzo miło

książek.

było was poznać .

LJ: Czy mogłaby Pani zdradzić , co

LJ: Do widzenia .

najbardziej zainteresowało panią w

JRW: Do widzenia .

naszej szkole ?
JRW: Ucieszyły mnie tablice

Przypominamy, że z Panią psycholog

interaktywne . Zaciekawił mnie też

można spotkać się w: poniedziałek,

patron waszej szkoły pilot Marian

środę, czwartek.

Pisarek . Jedna z sal ma bardzo

Wspomnienia z wycieczki

ciekawą ekspozycję z samolotami i
rekwizytami historycznymi.
LJ: Jakie jest Pani hobby ?

W chłodny, ale słoneczny poranek

JRW: Moje hobby to czytanie

8 października uczniowie klas II a i

literatury naukowej oraz

II f pod opieką wychowawczyń Agaty

wynajdywanie książek ze

Szczepanik i Anety Jusińskiej

scenariuszami pomocy dla dzieci.

wybrali się na pierwszą w tym roku

LJ: Jaka były Pani ulubione książki

szkolnym, autokarową wycieczkę.

w dzieciństwie ?

Celem naszej podróży była wizyta w

JRW: Książki o Indianach i piratach.

gospodarstwie agroturystycznym

Pamiętam, że mama kupiła mi w kiosku

"Leszczynowe Zacisze" w Rozalinie.

dużo książek Karola May’a np.

Gospodarze bardzo miło nas przyjęli,

„Czarny Mustang”. Jednak popłakałam

opowiedzieli o pracach wykonywanych

się, gdy na Mikołajki z tego samego

w gospodarstwie, o uprawie roślin,

kiosku kolega kupił mi „Starą baśń”

warzyw, o zwierzętach które hodują.

Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Uczestniczyliśmy w wykopkach,

Pamiętam smak tego rozczarowania.

karmiliśmy zwierzęta przywiezionymi

Dostałam książkę, bo przyznałam się,

z pola warzywami. Sami posililiśmy się

że lubię czytać. Niemniej kocham

pieczonymi ziemniaczkami i grilowaną

czytać do tej pory, gdyż całe moje

kiełbaską. Zgromadzone w

życie zawodowe jest związane z

gospodarstwie atrakcje rekreacyjne

czytaniem – bardzo długo uczyłam się

bardzo przypadły uczniom do gustu -

i uczę nieustannie. Ciągle pojawiają

zabawy było co niemiara, humory

się książki fachowe, które zgłębiam,

dopisywały. Zmęczeni, ale zadowoleni

by pomagać innym w sposób

wróciliśmy do szkoły.

konstruktywny.
LJ: Dziękujemy za wywiad i
poświęcony nam czas .
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Imię i Nazwisko …………………………………………………….. Klasa………….
Rozwiąż krzyżówkę . Litery z pól oznaczonych cyframi utworzą rozwiązanie.
Wytnij krzyżówkę i podpisz w wykropkowanym miejscu. Wrzuć do urny w
bibliotece. Wśród autorów prawidłowych rozwiązań rozlosujemy nagrody.
UWAGA: W losowaniu wezmą udział tylko te osoby, które odpowiedzą prawidłowo
na wszystkie pytania i poprawnie wpiszą hasło główne. Na odpowiedzi czekamy do
4 listopada 2015 roku.
1. Jak nazywa się końcówka od sznurówki?
2. Jak nazywała się żona Piasta z legendy „O Piaście i Rzepisze”?
3. Podaj imię kompozytora który urodził się w Żelazowej Woli.
4. Dokończ przysłowie: „Gdzie kucharek sześć tam niema co …………”.
5. Jak na nazwisko miał Papież Jan Paweł II?
6. Znajdował się w kałamarzu?
7. Przykrywasz się nią gdy idziesz spać.
8. Np. pocztowa?
1.
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11

2.

9

4

3.
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HASŁO GŁÓWNE:
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