Szkoła Podstawowa nr 1
im. ppłk . pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

15 grudnia 2015r.
Choinka
Ziemio, ziemiątko,
Nocą nad łóżkiem
Świecisz i krążysz
Różowym jabłuszkiem.
Sny wyogromniały,
Ziemio, zieminko,
Wszechświat stał w pokoju
Świąteczną choinką.
Ziemio, ziemeczko,
Dróżki gwiaździste
Po gałązkach błyskały
Mlekiem wieczystem.
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze,
Anioł zaniemówił
Najpiękniejszym wierszem.
Julian Tuwim

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia,
chwil spędzonych w rodzinnym
gronie, spokoju i radości
przy świątecznym stole oraz
wymarzonych prezentów,
życzy redakcja gazetki szkolnej
„Lustro Jedynki”
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Gazetka szkolna „Lustro Jedynki”
przeprowadziła wywiad z Panią
Małgorzatą Puzio – Miękus – aktorką
teatralną i filmową.
Lustro Jedynki: Dzień dobry!
Małgorzata Puzio – Miękus: Dzień
dobry!
L J: Jesteśmy z gazetki szkolnej „Lustro
Jedynki”. Chcielibyśmy zadać kilka pytań.
MPM: Dobrze.
L J: Dlaczego wybrała Pani zawód
aktora?
MPM: Od piątego, szóstego roku życia
lubiłam występować. Początkowo to były
przedstawienia w altance, gdzie kurtyną
był koc, a rodzice wykupywali bileciki,
które drukowałam. Tak zaczęła się moja
przygoda teatralna. Później były
warsztaty w Teatrze Nowym w
Warszawie, prowadzone przez aktorów,
które trwały do egzaminu w szkole
teatralnej. W międzyczasie skończyłam
szkołę muzyczną, a dokładnie wydział
rytmiki, co bardzo mi się przydało.
Można powiedzieć, że moje
zainteresowania artystyczne są
sprecyzowane, bo wiadomo, że „coś w
człowieku siedzi”. Zawsze mnie ciągnęło
w tę stronę.
LJ: W jakich filmach Pani
występowała?
MPM: Występowałam w filmach takich
jak : ,,To nie ja” o mafii włoskiej oraz
dostałam rolę Madame Sabina w serialu
"Wojna i miłość 1920". Grałam więcej w
serialach, np.: „Klan”, „Ojciec Mateusz”
w roli drugoplanowej w „Przepis na
życie” i wielu innych.

L J: Co zaciekawiło panią w tym
zawodzie?
MPM: To, że można się wcielać w różne
postaci.
L J: Co zachęciło Panią do prowadzenia
zajęć teatralnych?
MPM: Na pewno to, że w swoim życiu
grałam w programie dla dzieci w
„Jedyneczce” i byłam blisko dzieci, więc są
one mi bardzo bliskie.
L J: Jakie sztuki teatralne będą
przedstawiane w najbliższym czasie?
MPM: „ Shrek i przyjaciele” , „Wigilia u
babci Jagi”, „Narnia” oraz różne
adaptacje znanych filmów dla dzieci.
Przygotowujemy również adaptację
dramatów Sławomira Mrożka.
L J: Czy podoba się Pani prowadzenie
zajęć teatralnych?
MPM: Tak, bardzo mi się podoba.
L J:Czy można się jeszcze na nie zapisać?
MPM: W tym sezonie już nie. Zapisy
rozpoczną się od nowego roku szkolnego.
L J: Dlaczego warto uczestniczyć w tych
zajęciach?
MPM: Tego typu umiejętności przydają
się od najmłodszych lat Dzieci powinny
umieć się przebić, bo nasz świat jest
strasznie trudny. Stare przysłowie „Siedź
w kącie, a zobaczą Cię” dziś jest
nieaktualne. Poprzez te zajęcia dzieci
nabierają odwagi i pewności siebie.
L J: Jakie zdolności aktorskie odnajduje
Pani w osobach uczestniczących w
zajęciach?
MPM: Zdolności do śpiewania, zdolności
taneczne oraz zdolności aktorskie.

Również zdolności poetyckie i
komediowe.
L J: Jakie jest Pani hobby?
MPM: Moim hobby jest gotowanie.
Bardzo lubię gotować.
L J: Jaka jest Pani ulubiona potrawa
wigilijna?
MPM: Śledzie w różnej postaci.
L J: Jaką potrawę wigilijną lubi Pani
przygotowywać?
MPM: Wszystkie ryby w różnej postaci
po żydowsku, z kaparami,
faszerowanego, np. sandacza, karpia.
Znudziła mi się natomiast kapusta i
pierogi.
L J: Czego życzyłaby Pani sobie na te
Święta i nadchodzący Nowy Rok?
MPM: Spokoju na świecie, spokoju w
naszym kraju, zdrowia, zdrowia i jeszcze
raz zdrowia. Szczęścia najbliższych i ich
uśmiechu, czego życzę również wam.
L J: Dziękujemy za życzenia i udzielenie
odpowiedzi na nasze pytania wywiad.
Życzymy Wesołych Świąt i Do Siego
Roku. Do widzenia.
MPM: Do widzenia.

Zachęcamy do czytania!!
Chciałabym
zachęcić
do
przeczytania książki pt. „Hobbit, czyli
tam i z powrotem” autorstwa Johna
Ronalda Reuela Tolkiena. Jest to powieść
fantastyczna.
Głównym bohaterem tej lektury jest
Bilbo Baggins , który dotąd wiódł
spokojne i rutynowe życie w swojej

zadbanej norze ziemnej. Lecz pewnego
słonecznego ranka,
gdy Bilbo ćmił
olbrzymią, długą, drewnianą fajkę go jego
domu zawitał czarodziej Gandalf . Stary
hobbit nie spodziewał się, że właśnie w
tym dniu jego życie wywróci się do góry
nogami.
Powieść jest pełna zapierających dech w
piersiach przygód. Według mnie
najciekawszą jest ta, podczas której
Bilbo, wraz ze swoimi towarzyszami,
walczy ze straszliwym smokiem
Smaugiem. W powieści Tolkiena
odnajdziemy
wiele
elementów
fantastycznych. Główny bohater jest na
przykład właścicielem pierścienia, dzięki
któremu staje się niewidzialny.
Tytułowy bohater lektury podczas
wędrówki z tchórzliwego i szukającego
wygody domatora zmienił się w osobę,
która odważnie wypełnia swoje
przeznaczenie. Chciałabym,
żebyście
przeczytali tą książkę, gdyż pokazuje jak
bardzo możemy się zmienić i uczy nas
abyśmy zawsze wierzyli w siebie.
Zuzia Kosierb Vd

Skoki narciarskie
Skoki narciarskie, to dyscyplina
sportowa rozgrywana od połowy XIX
wieku. Początkowo zawodnikami tej
dyscypliny byli tylko mężczyźni. Na 1911
rok notuje się pierwszy oficjalny skok w
wykonaniu
kobiety.
Pierwszą
rekordzistką świata w długości kobiecego
skoku narciarskiego została austriacka
hrabina, Paula von Lamberg, która
uzyskała skok na odległość 22 metrów.
Kobiety nie brały jednak udziały w
międzynarodowych konkursach aż do
sezonu 2011/2012. Dyscyplina ta cieszy
się popularnością głównie w Europie.
Najwięcej zawodników pochodzi z
krajów nordyckich ( Norwegii i Finlandii)
i z Europy Środkowej (w Austrii,
Czechach, Niemczech, Polsce, Słowenii i
Szwajcarii). Poza Europą skoki
narciarskie popularne są głównie w
Japonii. W ubiegłym sezonie mistrzem
świata w tym sporcie został Severin
Freund.
Naszą polską legendą w skokach
narciarskich był i nadal jest Adam
Małysz.
Jeden
z
najbardziej
utytułowanych skoczków narciarskich w
historii. Jego najważniejsze osiągnięcia
to: zdobycie czterech medali na
Igrzyskach
Olimpijskic,
liczne
zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata
oraz triumf w zawodach Czterech
Skoczni. We wszystkich 349 startach w
Pucharze Świata w latach 1995–2011
zdobył łącznie 13070 punktów,
punktując 307 razy, a 198 razy plasując
się w pierwszej dziesiątce. Trzykrotnie
odznaczony
przez
Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne
osiągnięcia sportowe Orderem Odrodzenia
Polski. Honorowy obywatel miasta
Zakopanego. Po sezonie 2010/2011
zakończył karierę skoczka narciarskiego a
następnie rozpoczął starty w rajdach
terenowych. W Wiśle znajduje się duża
skocznia HS134 nazwana imieniem
Adama Małysza.

Wycieczka
25 listopada uczniowie klas Vd i Ve pod
opieką p. Weroniki Szymankiewicz i p.
Grzegorza Jelenia , udali się na wycieczkę
do Łazienek Królewskich . Pogoda była
jesienna – wiał lekki wiatr i padał
przelotny deszcz.
Najpierw pan przewodnik opowiedział
nam o pomniku marszałka Józefa
Piłsudskiego. Później weszliśmy na teren
Łazienek. Zobaczyliśmy tam : Ławeczkę
Tuwima , Pomnik Chopina , Łaźnie
Królewskie , Teatr oraz starodawne
wodociągi . Kolejnym punktem wycieczki
była wizyta w Pałacu na Wodzie –
letniej rezydencji króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. W tym miejscu
należy wspomnieć, że zdobywanie

informacji znacznie ułatwił nam zestaw
słuchawkowy, dzięki któremu głos
przewodnika był doskonale słyszany w
przestronnych wnętrzach. Mieliśmy
okazję zobaczyć prywatne apartamenty
króla
Stasia.
Bardzo
ciekawym
eksponatem było potężne biurko, przy
którym władca pracował i podpisywał
ważne dokumenty państwowe. Następnie
udaliśmy się do Oranżerii, gdzie wzięliśmy
udział w lekcji muzealnej dotyczącej
rzeźb. Pani przewodnik opowiedziała
nam mity greckie oraz przekazała
informacje na temat starożytnych bogów.
Rysowaliśmy różne rzeźby bogów
greckich na kartce , były różne quizy.
Musieliśmy na przykład udawać rzeźby
ustawione w szerokim holu Oranżerii.
Gdy wracaliśmy do autokaru, na naszej
drodze pojawiły się wiewiórki, które
należało nakarmić pysznymi orzechami.
Myślę , że ta wycieczka dużo nas
nauczyła , tym bardziej , że w naszych
podręcznikach od historii w 5 klasie są
tematy poświęcone starożytnej Grecji .
Dowiedzieliśmy się też dużo rzeczy, o
których nie
mieliśmy pojęcia. Czy
wiedzieliście na przykład, że ludzie
kąpali się w tam tych czasach tyko raz
lub trzy razy w miesiącu ? Polecam
wszystkim wycieczkę do Łazienek. Myślę,
że wiosną park wygląda jeszcze
wspanialej.
Jakub Gajewski Vd

Imbirowe aniołki,
czyli bożonarodzeniowe ciasteczka na
choinkę
Przygotuj: dwa kubki mąki i trochę mąki
do posypania stolnicy, kubek cukru pudru,
pół kostki masła, dwa jajka, łyżeczkę
starego świeżego imbiru (lub pół łyżeczki
suszonego), szczyptę soli oraz praskę do
czosnku, stolnicę, blaszkę do pieczenia,
filiżankę, kubek, wykałaczkę, folię
spożywczą, folię aluminiową, nóż, sitko
do przesiewania mąki, łyżeczkę.
1.Umyj starannie jajka pod bieżącą wodą
i wbij je do filiżanki.
2.Przesiej mąkę na stolnicę. Dodaj
pokrojone masło i siekaj je nożem tak
długo, aż jego kawałki będą miały
wielkość zielonego groszku i oblepią się
mąką. Dodaj cukier, jajka imbir oraz
szczyptę soli i szybko zagnieć ciasto.
Uformuj kulę. Owiń ją folią spożywczą i
włóż na godzinę do lodówki. Kiedy ciasto
się schłodzi, podziel je na części przykryj
folią.
3.Z każdej części ulep aniołka. Doklej
włosy zrobione za pomocą praski do
czosnku. Na końcu zrób wykałaczką w
główce każdego aniołka dziurkę, aby po
upieczeniu można było przeciągnąć przez
nią tasiemkę. Ułóż aniołki na wyłożonej
folią aluminiową blaszce. Wstaw do
nagrzanego do 190’C piekarnika na 20
minut.
*Sukienki aniołków możesz ozdobić
pestkami słonecznika lub kolorowymi
lukrami i groszkami cukrowymi.
Zuzanna Kosierb

Uczniowie naszej Szkoły laureatami
Ogólnopolskiego Konkursu
"Z Orłem Białym przez wieki. Symbol
władców państwa i narodu"

I- III zajęły czołowe lokaty. Praca Oliwii
Kornackiej (klasa II d) zajęła trzecie
miejsce a pracę Mai Barszczewskiej (klasa
III) Komisja Konkursowa nagrodziła
wyróżnieniem.

W poniedziałek 30 listopada 2015
roku w siedzibie Muzeum Niepodległości
w Warszawie odbyła się uroczysta gala
wręczenia dyplomów i nagród w
Ogólnopolskim Konkursie Historycznym
"Z orłem białym przez wieki. Symbol
władców, państwa i narodu."

Gratulujemy laureatom i serdecznie
dziękujemy za tak godne reprezentowanie
i promowanie naszej szkoły, Ziemi
Radzymińskiej naszej "małej Ojczyzny" w
kraju, którego od ponad 1000 lat
symbolem jest dumny Orzeł Biały.

Adresatem
konkursu,
którego
organizatorem było muzeum byli
uczniowie
przedszkoli,
szkól
podstawowych,
gimnazjalnych
i
licealnych.
W
kategorii
szkoła
podstawowa konkurs polegał na
wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej
technice odzwierciedlającej jego temat.
Głównymi celami konkursu: było
rozwijanie wśród dzieci zainteresowania
historią polskich symboli narodowych,
popularyzacja różnorodnych technik
plastycznych, jako źródła wypowiedzi
oraz zmotywowanie uczniów do
rozwijania swoich pasji historycznych i
artystycznych.
Z radością pragniemy poinformować, że w
kategorii szkoła podstawowa klas IV VI praca Oskara Sochackiego ucznia
klasy IV a zdobyła zaszczytne pierwsze
miejsce zaś praca Weroniki Pawlak z
klasy Vd otrzymała wyróżnienie.
Rewelacyjnie spisali się również nasze
młodsze koleżanki, które w kategorii klas

Wzorowa Łazienka 2015 - II edycja
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział
w Programie Wzorowa Łazienka oraz
ogromne zaangażowanie w projekt dzieci,
rodziców, nauczycieli i głosujących.
Przedstawiamy wyniki rywalizacji:
Nasza szkoła zajęła 18 miejsce na 1196
(biorących udział w programie szkół) w
klasyfikacji ogólnej oddanych głosów, jako
nagrodę dla wyróżnionych szkół
otrzymamy roczny zestaw produktów
marki Domestos.

Ciekawostki świąteczne
Skąd choinka ?
Choinka wywodzi się z Niemiec, a
obyczaj stawiania jej w domu sięga VII
wieku. Drzewko koloru zielonego jest
symbolem narodzin Chrystusa. Stroić je
zaczęto jednak dopiero w XVI wieku.
Używano to tego celu kwiatów z
kolorowego papieru , słodyczy i pozłotka.
Która choinka bardziej ekologiczna ?
Choć wiele osób właśnie z powodów
etycznych i ekologicznych decyduje się na
zakup sztucznej choinki uważając, że w
ten sposób nie marnują i nie wycinają
prawdziwych drzewek, wielu obrońców
przyrody przekonuje , że to prawdziwe
drzewka są bardziej „eko”.
Co w Australii na święta ?
Podczas gdy w Polsce do tradycyjnych
dań wigilijnych zalicza się barszcz z
uszkami czy śledzia, w Australii, gdzie
jest wtedy środek lata i temperatury rzędu
30.C, na Boże Narodzenie podaje się
owoce morza, sałatki i typowo
australijski deser zwany Pavlovo.
Ale prędko !
Naukowcy obliczyli, że Święty Mikołaj
musiałby odwiedzić 822 domy na sekundę,
jeśli chciałby dostarczyć wszystkie
świąteczne prezenty na czas. Średnia
prędkość : ponad 1000 kilometrów na
godzinę !
Ola Sosnowska Vd

Biblioteka szkolna
Jak co roku w październiku
z okazji Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych członkowie Koła
„Lustro Jedynki” rozpropagowali akcję
pod hasłem „Pozostaw ślad po sobie w
bibliotece szkolnej”.
Akcja była kierowana do wszystkich
uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Uczniowie podarowali bibliotece wiele
książek o różnej tematyce. Za ten piękny
gest pragniemy podziękować: Julii
Marcinkiewicz kl. Ve, Hani Jaźwińskiej
kl. IId, Janowi Poznańskiemu kl. IVa,
Natalii Siwińskiej kl. VId.
Członkowie „Lustra Jedynki” zapytali
nauczycieli o „ ulubioną książkę z
dzieciństwa”. Największą popularnością
wśród uczących w naszej szkole cieszyły
się „ Dzieci z Bullerbyn”. Nauczyciele
podali również takie tytuły jak: „Ania z
Zielonego Wzgórza”, „W pustyni i w
puszczy”, „Janko Muzykant”, „Syzyfowe
prace”, „Kubuś Puchatek”, „Co słonko
widziało”, „Sierotka Marysia”, „Serce”, „O
psie, który jeździł koleją”, „Konik
Garbusek”, „Krzyżacy”, „Pan Tadeusz”.
Wystawa
ulubionych
książek
z
dzieciństwa
wskazanych
przez
nauczycieli będzie przygotowana w
bibliotece.

Imię i nazwisko ……………………………………………………..
Klasa……………
Rozwiąż krzyżówkę . Litery z pól oznaczonych szarym kolorem 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 22
grudnia 2015 roku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1. 24 grudnia jest ……..
2. Dzielimy się nim w Wigilię?
3. Urodził się w niej Jezus Chrystus.
4. Uroczysta 24 grudnia?
5. Całują się pod nią zakochani (w święta).
6. Obchodzi imieniny 31 grudnia.
7. Pachnący symbol świąt.
8. Mieszamy tą rzeczą barszcz czerwony w garnku.
9. Kolęda: Mędrcy …………… Monarchowie.
10. Mówią o północy w wigilię.
11. Pod obrusem kładziemy……….
12. Podstawowy składnik ciasta.
13. ……….. Trzech Króli.
HASŁO GŁÓWNE:

Osoby nagrodzone w „Konkursie Krzyżówkowym” z poprzedniego numeru „Lustra
Jedynki”:
Piotr Nowiński, klasa II d, Patryk Drużkowski, klasa V b
Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody zostaną rozdane podczas szkolnych jasełek – 22
grudnia.

