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8 listopada 2016r.
„ Jak nie kochać jesieni...”
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,
Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu
tańczących.
Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,
Czekając na swych braci, za morze lecących.
Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,
Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych,
szczerozłotych.
Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,
Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.
Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,
Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.
Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.
Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.
Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,
Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.
I w swoim majestacie uczy nas pokory.
Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie.

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie!!
Witamy Was w pierwszym
powakacyjnym numerze gazetki szkolnej.
Za nami ponad dwa miesiące nauki, w
czasie których, w naszej szkole wydarzyło
się już bardzo wiele. Serdecznie
zapraszamy
do czytania naszych
artykułów
zarówno
na
stronie
internetowej, jak i w wersji drukowanej
naszej gazetki.
Redakcja
11 listopada 1918 r. w Compiegne pod Paryżem
podpisano rozejm kończący działania wojenne
(koniec I wojny światowej) na froncie
zachodnim. W tym samym dniu Józef Piłsudski
przejął dowództwo nad formacjami wojskowymi
podległymi dotychczas Radzie Regencyjnej.
Dzień ten uznaje się za symboliczną datę
odzyskania przez Polskę niepodległości po 123
latach niewoli.

Tadeusz Wywrocki
Opiekunowie redakcji:
p. Agnieszka Baraniok
p. Agnieszka Cichy
p. Anna Ciborowska

Kazimierz Dolny i Janowiec
Korzystając
z
przepięknej
wrześniowej pogody klasy III b i IIIg wraz
z wychowawczyniami Katarzyną Milewską i
Ewą Stańczak wybrały się na wycieczkę do
Kazimierza Dolnego oraz Magicznych
Ogrodów w Janowcu.
Zwiedzanie
Kazimierza
Dolnego
zaczęliśmy od spaceru po Bulwarach
Wiślanych po czym udaliśmy się na ruiny
gotyckiego zamku z XIV wieku oraz
weszliśmy na samą górę przepięknej
kazimierskiej baszty. Następnie weszliśmy
na znaną wszystkim Górę Trzech Krzyży,
gdzie
w
promieniach
słonecznych
podziwialiśmy
przepiękną
panoramę
Kazimierza.
Ostatnim
punktem
było
zwiedzanie
malutkiego ale przepięknego rynku. Drugą
część dnia spędziliśmy w Magicznych
Ogrodach w Janowcu. Przekraczając bramę
Magicznych Ogrodów staliśmy się częścią
niezwykłego baśniowego świata. Wśród
drzew, kwitnących krzewów i kwiatów
schronienie znalazły olbrzymie gąsienice,
smoki, skrzaty Bulwiaki, wróżki, magiczne
ptaki, psotliwe Mordole i dzielnie strzegące
ogrodu Krasnoludy. W przepięknej scenerii
kilkuhektarowego ogrodu odkrywaliśmy
kolejne place zabaw, miejsca wypoczynku.
Po zakupie pamiątek bardzo szczęśliwi
wróciliśmy do domku.
Katarzyna Milewska

Kopalnia Soli w Kłodawie
We wtorek 11 października uczniowie
klasy III c i III f pod opieką p. Bożeny
Rolki, p. Anety Jusińskiej i p. Agnieszki
Cichy udali się na wycieczkę do Kopalni Soli
w Kłodawie.

Pierwszą atrakcją w kopalni był zjazd
windą 600 metrów pod ziemię z prędkością
6m/s. Następnie panowie górnicy zabrali
uczestników wycieczki na niesamowitą
wędrówkę labiryntem korytarzy i komór
solnych. Uczniowie mieli okazję obcowania z
solnymi cudami natury sprzed 250 milionów
lat. Wsłuchując się w niezwykłe opowieści i
legendy pana przewodnika zobaczyli m. in.
przepiękną Kaplicę św. Kingi i jej postać
wykutą z soli, wózki z solą, maszyny
wiertnicze, a także budzącą grozę grotę
Draculi.
Dużą atrakcją dla zwiedzających był
korytarz zwany "strefą wolnego lizania",
gdzie każdy mógł polizać ściany i przekonać
się, że to naprawdę jest sól. Ciekawym
miejscem okazała się także wykuta z soli
komora
z
ogromną sceną,
na
której
pobito rekord
Guinessa
w
koncercie
zagranym
najniżej
pod
ziemią.
Na koniec wizyty w kopalni, uczniowie
za zgodą panów górników zebrali bryłki
odłamków solnych i zabrali je ze sobą na
pamiątkę.
Kolejnym punktem wycieczki była nazywana
królewskim miastem i położona nad rzeką
Bzurą - Łęczyca. Uczniowie obejrzeli tu
m.in.: zamek gotycki zbudowany przez
Kazimierza Wielkiego (obecnie siedzibę
Muzeum w Łęczycy), mury miejskie
okalające gród, a także piękny Ratusz.
Duże wrażenie na zwiedzających wywarł
skansen w Tumie. Tu poznali bliżej pracę
kowala w kuźni i młynarza w młynie.
Wsłuchując się w legendę o łęczyckim
diable Boruta, dzieci postanowiły odnaleźć
jego ślady na murach Kolegiaty w Tumie.
Wracając do domu uczestnicy wycieczki

przejechali koło geometrycznego punktu,
wyznaczającego
środek
Polski
i
znajdującego się w miejscowości Piątek.
Zmęczeni, ale zadowoleni dotarli na
miejsce. Ta ciekawa wyprawa, na długo
pozostanie w ich pamięci.
Aneta Jusińska

Baza Lotnictwa Szkolnego
w Radomiu
Dnia 18.10. 2016 r. uczniowie kl. IIIa
i IIIf z nauczycielami p.Bożeną Rolką i
p.Anetą Jusińską wyruszyli na wycieczkę do
42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.
Na miejscu, korzystając z uprzejmości
jednostki wojskowej zwiedzili i obejrzeli
hangar z samolotami. Każdy uczeń mógł
wejść do samolotu Bryza oraz Orlik i usiąść
za ich sterami.
Kolejnym punktem wycieczki było spotkanie
z żołnierzami wojskowej straży pożarnej.
Uczestnicy wyprawy wysłuchali na czym
polega praca żołnierzy tej służby, mogli
obejrzeć wojskowy sprzęt strażacki oraz
pobawić
się
w
małych
strażaków.
Następnie uczniowie udali się do budynku,
gdzie
mieścił
się
symulator
lotów
samolotem Orlik. Tu każdy uczeń mógł
usiąść za sterem maszyny lotniczej i
poczuć
się
jak
prawdziwy
pilot.
Wycieczka była cenną wyprawą, gdyż
uczniowie mogli pogłębić wiedzę o Patronie
naszej szkoły, którym jest ppłk. pil. Marian
Pisarek. Był on lotnikiem i bohaterem
biorącym czynny udział w bitwach II wojny
światowej w barwach m.in. Dywizjonu 303.
Składamy
serdeczne
podziękowania
Dowódcy 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w
Radomiu płk pil. Janowi Skowron za
umożliwienie
zwiedzania
Bazy
i
dostarczenie zarówno uczniom jak i
opiekunom
niezapomnianych
wrażeń.
Pani Joannie Wordliczek i panu Tomaszowi

Sobiegraj dziękujemy za
zorganizowaniu wycieczki.

pomoc

w

Muzeum Wojska Polskiego
i Muzeum Narodowe
29 września 2016 r. uczniowie z kl.
IVc i IVd wraz z nauczycielami p. Marią
Klimkiewicz oraz p. Emilią Żmijewską Łapińską wybrali się na wycieczkę do
Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum
Narodowego
na
lekcję
muzealną.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od ekspozycji
plenerowej w Muzeum Wojska Polskiego, na
którą
składały
się:
czołgi,
pojazdy
opancerzone, śmigłowce, samoloty. Po
obejrzeniu ciężkiego sprzętu wojskowego
udaliśmy się do gmachu muzeum, gdzie
czekały na nas wystawy stałe prezentujące
rozwój polskiej techniki wojennej i
uzbrojenia, poczynając od X wieku, a
kończąc na II wojnie światowej. Z bliska
mogliśmy przyjrzeć się militariom: broni,
umundurowaniu,
sztandarom,
orderom,
odznaczeniom, a także podziwiać malarstwo
batalistyczne.

Drugim punktem na trasie naszej wycieczki
było Muzeum Narodowe. Uczniowie mogli
przyjrzeć się eksponatom muzealnym i
wysłuchać lekcji muzealnej. Kl. IV d wybrała
się na lekcję muzealną pt."Archeologiczna
przygoda w Faras". Wyprawa śladami
profesora
Kazimierza
Michałowskiego,
wybitnego polskiego archeologa. Uczniowie
mogli się udać do Faras, gdzie w piaskach
pustyni
profesor
odkrył...
katedrę.

Dowiedzieli się, jak wyglądały wykopaliska,
jakich narzędzi używali archeolodzy i
dlaczego wyprawa profesora była też misją
ratunkową.
Z kolei kl. IV c przeniosła się w świat
mitów. Nie można wyobrazić sobie kultury
starożytnej Grecji i Rzymu bez opowieści o
bogach i herosach. Mity były także
natchnieniem dla twórców późniejszych
epok.Motywy mitologiczne wykorzystywano,
tworząc alegorie i symbole obecne w wielu
dziełach sztuki. Uważamy, że wycieczka
była
bardzo
udana.
Poznaliśmy
i
zobaczyliśmy
wiele
interesujących
eksponatów oraz miejsc. Panowała miła
atmosfera. Zrobiliśmy sporo pamiątkowych
zdjęć. Pełni wrażeń opuściliśmy Warszawę i
weseli wróciliśmy do szkoły.
Maria Klimkiewicz
„Leszczynowe Zacisze”

w Rozalinie
W dniu 7 października uczniowie
klas: IIe i IIc pod opieką p.Agaty
Szymborskiej i p.Natalii Materskiej wybrali
się na wycieczkę do gospodarstwa
agroturystycznego "Leszczynowe Zacisze"
w Rozalinie.
Celem wycieczki było umożliwienie
dzieciom
bezpośredniego
i
bliskiego
kontaktu z ekosystemem pola oraz ze
zwierzętami żyjącymi na wsi. Na miejscu
czekało na dzieci szereg niezapomnianych
atrakcji. Uczniowie zapoznali się z pracą
rolnika, procesem wykopywania ziemniaków
oraz wreszcie brali czynny udział w
zbiorach warzyw. Wszyscy chętnie, z
wielkim zaangażowaniem wykonywali swoje
zadania.
Po powrocie wozem konnym z pola mogły
nakarmić
zwierzęta
mieszkające
w
gospodarstwie.
Czas
wolny
wypełniły
wspólne zabawy, m. in.: skoki na sianie oraz
trampolinie, gra w tenisa stołowego, gra w

piłkę, dokarmianie zwierzątek, a także
obserwacja
zmian
zachodzących
w
przyrodzie jesienią. Na koniec dzieci miały
okazję skonsumować swoje zbiory, czyli
pieczone ziemniaki, a także kiełbaski z
ogniska. Pogoda, choć ostatnio kapryśna,
nam dopisała. Większość dzieci stwierdziła
jednogłośnie, że to najlepsza wycieczka na
jakiej mieli okazję być. Serdeczne
podziękowania dla Państwa Gospodarzy!
Agata Szymborska

„Od krowy do kartonika”
W dniu 11.10.2016 r. moja klasa V c
oraz klasa VI e pod opieką p. Katarzyny
Marzec, p. Agnieszki Stankiewicz oraz p.
Grzegorza
Jelenia
wybrały
się
do
Gospodarstwa Agroturystycznego państwa
Klimaszewskich
w Klimaszewnicy i do
Zakładów
Produkcji
Mleczarskiej
„Mlekpol” w Zambrowie.
Podróż była długa, trwała dwie i pół
godziny. Towarzyszyła nam pani dietetyk,
która z wielkim zaangażowaniem opowiadała
o mleku i jego produktach, które są
najważniejszym
źródłem
dobrze
przyswajalnego wapnia w diecie. Wapń to
przecież podstawowy budulec zdrowych
kości i zębów.
W gospodarstwie agroturystycznym
zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani
przez gospodarzy. Podczas wycieczki
poznaliśmy interesujące fakty dotyczące
hodowli zwierząt, a szczególnie krów.
Dowiedzieliśmy się co dokładnie spożywają
te zwierzęta, dające nam mleko i jak
wygląda ich zwykły dzień. Po odwiedzinach
w oborze wszyscy razem mogliśmy
obserwować kucyka, a nawet pozwolono nam
go
nakarmić.
Całkiem
dużym
zainteresowaniem cieszyły się urocze
kocięta i chociaż spotkanie z nimi nie było
wpisane w program wycieczki, to bardzo

rozradowały nas swoim widokiem.
Duże wrażenie zrobili na nas gospodarze,
przygotowując
i
częstując
nas
własnoręcznie
przygotowanymi
przysmakami, wśród których były bułeczki,
twarożki, kakao i wiele innych. Cały
poczęstunek został zjedzony ze smakiem.
Kolejną częścią wycieczki były odwiedziny
w firmie „Mlekpol”. Dyrektor firmy
opowiadał nam o mleku i jego przetworach .
Zaciekawił nas opowiadając, że mleko z
Zambrowa rozwożone jest nie tylko do
różnych punktów w Polsce, ale również poza
granice kraju. Podzielił się z nami
informacjami o bezpiecznym sposobie
przewożenia mleka, który gwarantuje, że
mleko zostanie dostarczone
świeże na
wyznaczone miejsce.
Na zakończenie wycieczki otrzymaliśmy
cały zapas mleka i jogurtów oraz na
pamiątkę dostaliśmy różne upominki takie
jak na przykład zeszyty i magnesy.
Uznaliśmy, że wycieczka była bardzo
udana i długo o niej nie zapomnimy.
Wszyscy wróciliśmy do domu cali i zdrowi z
nową wiedzą.
Oliwia Kobylińska

"Sprzątanie Świata - Polska 2016" pod takim hasłem odbyła się 23 edycja
akcji. W dniu 16 września nasza szkoła, jak
co roku, przyłączyła się do sprzątania.
Akcję rozpoczęto pogadanką na temat
zasad bezpieczeństwa oraz głównych jej
celów. Następnie uczniowie pod opieką
swoich
wychowawców
i
nauczycieli
zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie
zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli
spod szkoły sprzątać wyznaczone tereny.
Najmłodsi uczniowie sprzątali teren i park
wokół szkoły, starsi - park miejski, teren

dawnego cmentarza żydowskiego oraz
przyległe ulice. Dzięki pięknej, słonecznej
pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i
sprawnie, a efekty pracy wszystkich
uczniów były zadowalające.
Czynny udział w akcji dał uczniom do
zrozumienia, że należy dbać o swoje
środowisko, o czystość otoczenia i jakie
mogą być negatywne skutki zaniechania
tych działań w przyszłości. "Sprzątanie
Świata" to świetna lekcja ucząca młodych
ludzi dbałości o Ziemię. W akcji udział
wzięło ponad 260 uczniów z 13 klas.
Rękawice ochronne, worki i napoje dla
uczestników zapewnił Urząd Miasta i Gminy
Radzymin.
Małgorzata Jankowska

Plener Malarski
13 września 2016r. uczniowie klas
piątych i szóstych pod opieką p. Agnieszki
Cichy wzięli udział w plenerze malarskim w
Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w
Wyszkowie.
To już kolejne spotkanie uczniów z
Radzymina i Słupna zorganizowane przez
Polskie
Towarzystwo
Zapobiegania
Narkomanii w ramach programu "Przeżyj to
z nami". Koordynatorką działań jest
p.Aleksandra Rutkowska-Szwed.
Program kierowany jest do dzieci i
młodzieży a jego celem jest: stworzenie
warunków do rozwijania zainteresowań,
budowanie właściwych relacji społecznych.
świat wokół nas to temat pracy
malarskiej z jakim musieli zmierzyć się
młodzi artyści.
Powstało wiele pięknych prac różnymi
technikami, które komisja oceniła i
zorganizowała wystawę plenerową.
Wyróżnienia otrzymali:
Jakub Gibadło, Oskar Sochacki, Agnieszka
Kania i Julia Marcinkiewicz.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody
książkowe. Uczestnicy pleneru otrzymali
pamiątkowe dyplomy. Wszyscy świetnie się
bawili
podjadając
pyszne,
pieczone
kiełbaski.
Agnieszka Cichy

Występ artystów z Ukrainy
Czwartkowy poranek 6 października
dla uczniów naszej szkoły rozpoczął się
muzycznie i tanecznie. Wszystko to za
sprawą młodych artystów z zespołu
"Chodaki" z Tarnopola na Ukrainie, który
gościł w Sali Koncertowej w Radzyminie.
Uczniowie mieli okazję zapoznania się z
kulturą ukraińską, wysłuchania pieśni
ukraińskich połączonych z elementami
tańców
ludowych
przeplatanych
żartobliwymi
scenkami. Młodzi
artyści
bardzo
atrakcyjnie
prezentowali się
w
kolorowych
regionalnych
strojach, prezentując równocześnie swoje
umiejętności gry na różnych instrumentach.
Wspólnie z publicznością zaśpiewano
dobrze nam znaną piosenkę biesiadną "Hej
sokoły". Występ bardzo się wszystkim
podobał, a publiczność nagradzała artystów
gromkimi brawami.
Katarzyna Milewska
„Start po zdrowie”
We wtorek 4 października 2016 roku w
naszej szkole odbył się cykl niezwykle
interesujących spotkań uczniów klas V i VI
z panią Karoliną Witak, dietetykiem
programu edukacyjnego "Start po zdrowie".
Tematem przewodnim spotkania były napoje
i rola wody w działaniu ludzkiego ciała. W
czasie zajęć dzieci dowiedziały się, jakie

napoje powinno się spożywać, aby zapewnić
najlepszą
kondycję
organizmu
oraz
sprawdziły ile cukru możemy znaleźć w
rożnych typach napojów dostępnych w
sklepach. Klasy wspólnie z dietetykiem
sprawdziły skład napojów energetycznych i
wskazały elementy niebezpieczne dla ich
zdrowia. Na podstawie samodzielnej analizy
etykiet napojów, zrobiły ranking od
najbardziej zdrowych do tych, których
kupowania należy unikać. Uczniowie poznali
również
przepisy
na
samodzielne
sporządzanie zdrowych napoi. Spotkania
przebiegały
w
miłej,
przyjaznej
atmosferze. Uczestnicy wykazali się dużą
wiedzą na temat prawidłowego odżywiania i
roli wody w naszym organizmie, Bardzo
liczne zadawane p. Karolinie pytania
świadczyły o potrzebie organizowania
takich spotkań z młodzieżą. Wiadomo od
dawna przecież, że czego nauczy się mały
Jaś, to duży Janek będzie umiał.

Święto Drzewa
Drzewa jako największe rośliny na
Ziemi najskuteczniej produkują tlen i
pochłaniają dwutlenek węgla. Odgrywają
także niezastąpioną rolę w przeciwdziałaniu
powodziom i spowalnianiu procesów erozji.
W miastach regulują klimat otoczenia
łagodząc nagłe zmiany temperatury i
zwiększając wilgotność powietrza. Stanowią
najważniejszy składnik lasu, tworząc
środowisko życia dla co najmniej jednej
trzeciej wszystkich gatunków roślin i
zwierząt. Od ich obecności i stanu
zdrowotnego
zależy
różnorodność
biologiczna
środowiska
naturalnego.
Święto Drzewa jest programem edukacji
ekologicznej Klubu Gaja realizowanym od
2002 roku, którego inauguracją jest
ogólnopolska i międzynarodowa akcja
sadzenia drzew co roku w październiku.
Celem programu jest edukacja dla rozwoju

zrównoważonego
i
podnoszenie świadomości
ekologicznej
społeczeństwa w zakresie
ochrony
środowiska
i
zmian klimatu na Ziemi.
Wspólne sadzenie drzew w ramach
programu, przyczynia się do zwiększenia
zalesienia
i
zadrzewienia
oraz
do
zmniejszenia skutków globalnego ocieplenia.
Święto Drzewa od 12 lat integruje
społeczności wokół inicjatyw lokalnych jak
sadzenie drzew, zakładanie ogrodów,
otaczanie
opieką
starych
drzew,
organizowanie,
wycieczek,
konkursów.
Ochrona
i
sadzenie
drzew
jest
uniwersalnym przesłaniem dla każdego
człowieka.
Święto Drzewa to nie tylko akcja
sadzenia drzew 10 października ale także
całoroczny
program
edukacji
ekologicznej. Nasza szkoła włączyła się w
taką akcję poprzez udział w konkursie jaki
był zorganizowany dla uczniów kl.4. Chętni
uczniowie wzięli udział w XIV edycji
programu edukacyjno - ekologicznego
"Święto Drzewa - wśród pól". Zadaniem
uczestników konkursu było wykonanie pracy
plastycznej na temat drzewa. Celem
konkursu jest: podniesienie świadomości
ekologicznej
młodego
pokolenia;
uwrażliwienie na piękno przyrody oraz
kształtowanie umiejętności plastycznych i
twórczego podejścia do tematu. Oto
zwycięzcy
konkursu:
I miejsce:
Pasterkowska Zuzanna, Zawiliński Paweł
IImiejsce:
Posiewka
Ewelina,
Jakubiak
Maja
III miejsce:
Kępiński
Filip,
Łobodzińska
Daria
Wyróżnienia: Oponowicz Martyna, Kurowski
Filip, Barszczewska Maja, Korytkowska
Wiktoria.
Maria Klimkiewicz

Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 18 października o godzinie 8.30
w uroczystej atmosferze odbyło się
ślubowanie klas pierwszych.
Do odświętnie udekorowanej sali
gimnastycznej weszły w strojach galowych i
kolorowych
biretach
pierwszoklasiści.
Zebranym uczniom towarzyszyli rodzice
oraz panie wychowawczynie: p. Jolanta
Łuczyk,
p.Kamila
Tyburska,
p.Beata
Wojciechowska, p.Natalia Galicka.
Podniosłą uroczystość zaszczyciła
swą obecnością również Dyrektor szkoły
pani
Elżbieta
Jeleń
wraz
z
Wicedyrektorami  panią Katarzyną Marzec
i panią Ireną Jankowską. Gdy już wszyscy
zajęli
miejsca
został
uroczyście
wprowadzony sztandar Szkoły, po czym
odśpiewano Hymn państwowy. Dyrektor
szkoły powitała zgromadzonych gości,
rodziców,
a
przede
wszystkim
pierwszoklasistów i wygłosiła przemówienie
otwierające uroczystość nawiązując w nim
do hasła przewodniego: "Podróż w cudowny
świat nauki."
Po części oficjalnej rozpoczęła się
część artystyczna. W obecności szkolnego
Duszka
uczniowie
klas
pierwszych
zaprezentowali przygotowany program:
wiersze i piosenki, w których żegnali lata
przedszkolne i opowiadali o początkach
nowego etapu życia - bycia uczniem.
Rodzice byli dumni ze swoich pociech i nie
kryli wzruszenia. Każda piosenka i każdy
wiersz recytowany na tej uroczystości na
długo
pozostaną
w
sercach
pierwszoklasistów.
Podniosłym momentem był akt pasowania na
ucznia, którego dokonała pani Dyrektor.
Dużym ołówkiem dotykała ramienia każdego
pierwszaka, co oznaczało przyjęcie go do
grona braci uczniowskiej. W obecności
pocztu sztandarowego uczniowie klas

pierwszych
przyrzeczenie.

złożyli

uroczyste

Po pasowaniu delegacja dzieci złożyła
kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona
szkoły ppłka pilota Mariana Pisarka.
Pani Dyrektor na zakończenie wręczyła na
ręce wychowawczyń dyplomy i legitymacje
dla
uczniów. Po
wielkich
emocjach
związanych
z
pierwszymi
występami
uczniowie udali się do klas, gdzie czekał na
nich przygotowany przez rodziców słodki
poczęstunek.
Kamila Tyburska

Wywiad
z księdzem Albertem Mądrym
Lustro Jedynki(LJ): Szczęść Boże księże
Albercie.
ksiądz Albert Mądry:
Szczęść Boże! Witam Was bardzo
serdecznie!
LJ: Chciałybyśmy zadać księdzu kilka
pytań. Proszę nam powiedzieć, czy pochodzi
ksiądz z Radzymina , bądź z jego okolic?
Ksiądz Albert Mądry: Nie. Mój dom
rodzinny, w którym się wychowałem i
mieszkałem, aż do momentu wstąpienia do
seminarium, jest w Warszawie, w dzielnicy
Warszawa-Wawer.
LJ: Co zachęciło księdza do pracy w naszej
szkole?
Ksiądz Albert Mądry: Uczyć religii w
szkole to jedno z podstawowych zadań
księdza wikariusza. Więc uczę! Mamy w
Radzyminie kilka szkół i kilku katechetów, i

właśnie mnie spotkał ten zaszczyt, że mogę
pracować akurat tu u nas.
LJ: Czy jest coś, co szczególnie zapamiętał
ksiądz ze swojego dzieciństwa i lat w
szkole podstawowej, może lekcje religii?
Ksiądz Albert Mądry: Na lekcje religii
oczywiście chodziłem, ale nie pamiętam jak
wyglądały. A moje dzieciństwo różniło się
zupełnie od tego, które mają dzieciaki
dzisiaj. Po szkole razem z kolegami
mnóstwo czasu spędzałem na grze w piłkę
nożną, jeździe na rowerze, bieganiu po
lesie, wspinaniu się na drzewa, a dziś
dzieciaki zamiast tego spędzają mnóstwo
czasu na różnych zajęciach dodatkowych,
albo przed telewizorem lub komputerem.
LJ: Czy ma ksiądz swoje ulubione książki
lub filmy, do których ksiądz wraca?
Ksiądz Albert Mądry: Nie mam ulubionych
książek,
czytam
różne.
Najchętniej
oczywiście sięgam do Pisma Świętego i
różnych komentarzy do niego.
Ulubionych filmów, do których jakoś
specjalnie wracam, też nie mam, ale za to
często chodzę do kina. Oglądam nawet
jeden serial w TVP - „Ranczo”.
LJ: Czy trudno jest księdzu pogodzić
obowiązki kapłana i katechety? Czy jest
coś, co szczególnie się księdzu podoba w
pracy, w szkole?
Ksiądz Albert Mądry: Nie, ponieważ mam
dość mało godzin w tygodniu, w szkole, a
dzięki temu mam sporo czasu na pracę w
parafii. W swojej posłudze kapłańskiej
szczególnie lubię możliwości licznych,
różnych, radosnych, spotkań z ludźmi – ze
starszymi, z młodzieżą, ale też i z dziećmi.
LJ: Czy pomimo licznych obowiązków,
znajduje
ksiądz
czas
na
swoje
zainteresowania. Czy mógłby nam ksiądz
opowiedzieć o swoim hobby?
Ksiądz Albert Mądry: Nie mam swojego
specjalnego hobby. Lubię jeździć do domu
rodzinnego, by wypić z rodzicami kawę i
obowiązkowo
pojechać
na
wycieczkę

rowerową do pobliskiego lasu razem z moim
zwariowanym psem Ząbkiem. A wieczorami
od czasu do czasu lubię pojechać do teatru,
albo po prostu odwiedzić kogoś z grona
licznych znajomych.
LJ: Na zakończenie trochę nietypowe
pytanie, czy lubi ksiądz gotować? Jaka jest
księdza ulubiona potrawa? Czy możemy
otrzymać przepis?
Ksiądz
Albert
Mądry:
Nigdy
nie
gotowałem! Poza wodą oczywiście! W domu
gotowała babcia i mama, w seminarium były
panie kucharki, a na plebaniach też są
gotujące panie gospodynie. Nie miałem, więc
nigdy potrzeby samodzielnego gotowania.
Zresztą dla mnie nie ma problemu z
gotowaniem, bo ja po prostu wszystko co
jadalne lubię jeść...a najbardziej frytki!
LJ: Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam
czasu i bardzo ciekawą rozmowę. Życzymy
miłego dnia. Szczęść Boże!
Ksiądz Albert Mądry: Również ślicznie
Wam dziękuję!

SPORT
W dniu 20.09.2016r na stadionie
Mazur
w
Radzyminie
odbyły
się
Lekkoatletyczne
Biegi
Przełajowe,
w
których udział wzięła reprezentacja naszej
szkoły z klas IV, V i VI. Najlepiej w
eliminacjach
spisał
się Tobiasz
Gosk
zajmując I miejsce. Do finału powiatu po
eliminacjach
awansowało
15
naszych
uczniów.
Awans wywalczyli: Roguski Maciej kl. VI,
Korytkowski Jakub kl. VI, Murawski Piotr
kl. VI, Bojarczuk Maria kl. VI, Leszczyńska
Wiktoria kl. VI, Gosk Tobiasz kl. V,
Michalak Maciej kl. V Kamińska Klaudia kl.
V, Hirsz Amelia kl. V, Kiędzińska Sandra kl.
V, Grygiel Kacper kl. IV, Dąbkowska Julia
kl. IV, Bożyk Mateusz kl. IV, Kowalik
Dominika kl. IV, Łobodzińska Daria kl. IV.

Wśród tej grupy I miejsce zajął Tobiasz
Gosk uczeń klasy Va. Tym samym uzyskał
awans do Finałów Międzypowiatowych.
Dobrze
spisali
się
również:
Grygiel Kacper - VIII miejsce, Michalak
Maciej - XVI miejsce.

W czwartek 20 października 2016
roku
na
obiektach
sportowych
radzymińskiego Klubu Sportowego Mazur
odbył się VI Bieg Przełajowy im. Ojca
Józefa Jońca, przyjaciela naszej szkoły,
tragicznie zmarłego 10 kwietnia 2010 roku
w katastrofie prezydenckiego samolotu pod
Smoleńskiem.
Głównym celem biegu było - uczczenie
pamięci ojca Józefa Jońca wieloletniego
prezesa
Stowarzyszenia
Parafiada,
przyjaciela młodzieży, niezłomnego patrioty
i człowieka bez miary oddanemu służbie
Bogu i ludziom oraz popularyzacja wśród
uczniów biegania, jako zdrowego sposobu
życia.
W biegach uczestniczyło ponad 200
młodych sportowców z klas III - VI.
Zawodnicy mieli do pokonania trasę od 300
metrów klasy III do 800 metrów klasy VI.
Biegi przełajowe przebiegły w sportowej
rywalizacji przy ogłuszającym dopingu
kolegów i koleżanek, którzy zasiedli na
trybunach stadionu. Medale zwycięzcom
poszczególnych
kategorii
wiekowych
zostaną uroczyście wręczone podczas
najbliższej
szkolnej
uroczystości.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i
gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom
biegu, którzy nie zważając na kapryśną
pogodę pobiegli, aby uczcić pamięć

przyjaciela naszej szkoły. To nasz dla
Niego szkolny prezent w dniu jego urodzin.

Kącik kreatywności
Jesienny przybornik
Już jest jesień, a razem z nią dużo
przepięknych
liści,
które
pokrywają
chodniki i trawniki. W tym wydaniu dowiesz
się jak je ciekawie wykorzystać i zrobić
ładny przybornik na biurko, do którego
włożysz długopisy, flamastry lub jakieś
swoje bibeloty.
Do jego wykonania potrzebujesz:
Słoik, liście, klej, bibułę, koraliki (lub
kasztany).
Zaczynajmy!
1.Najpierw słoik dokładnie oklej bibułą.
(najlepiej brązową)
2.Następnie przyklej liście.
3.Na obrzeżach umocuj ozdobne koraliki.
4.Na dno słoika możesz wysypać kasztany.
Bardzo łatwe do zrobienia ! Nie jest
czasochłonne, a efekt jest rewelacyjny.

PRZEPIS NA CIASTO RAFFAELLO
Potrzebne składniki:
krakersy – 3 paczki, 1 litr mleka, 3 łyżki
mąki pszennej, 3 łyżki mąki ziemniaczanej,
1 szklanka cukru, 2 żółtka, cukier waniliowy,
3 paczki wiórek kokosowych (po 100g
każda), 2 masła roślinne, płatki migdałów do
posypania
Sposób przygotowania:
Na początku 1 szklankę mleka połączyć z
mąką pszenną, mąką ziemniaczaną oraz
żółtkami, zmiksować i tak przygotowaną
masę odstawić. Następnie 3 szklanki mleka
zagotować z cukrem i cukrem waniliowym.
Gdy mleko będzie wrzało, wlać wcześniej
połączone składniki
i gotować do
zgęstnienia. Wystudzić masę, a później

zmiksować ją dodając do niej 1,5
opakowania masła roślinnego i wiórki.
Układać warstwami (na przemian krakersy i
masę) w wysmarowanej masłem i posypaną
bułką tartą blasze. Na koniec posypać
migdałowymi płatkami i wstawić do lodówki.
Smacznego!
Weronika Borkowska

Warto przeczytać
Książka „Fajna ferajna” Moniki
Kowaleczko-Szumowskiej z niezwykłymi
ilustracjami Elżbiety Chojnej wydana
została w 2015 r. Na jej podstawie został
nakręcony
również
film.
Książka
relacjonuje przeżycia i perypetie młodych,
a nawet bardzo młodych ludzi, którzy brali
udział
w
Powstaniu
Warszawskim.
Opowiadania zostały napisane na podstawie
autentycznych relacji zachowanych w
Archiwum Historii Mówionej Muzeum
Powstania Warszawskiego, rozmów i listów
osób, które przeżyły.
Według
przewidywań powstanie
miało trwać nie więcej niż pięć dni, ale
wszystko
się
przedłużyło,
trwało
sześćdziesiąt trzy dni. Brali w nim udział
żołnierze AK,
ochotnicy do walki z
Niemcami, harcerze oraz ludność cywilna
Warszawy.
Głównymi bohaterami książki są Jaga
(17 lat), Mirek (10 lat), Jureczek (9 lat),
„Miki” (13 lat), Kazimierz (14 lat), Basia (13
lat), „Hipek” (14 lat) i Halusia (10 lat).
Udało im się przeżyć
Powstanie
Warszawskie, chociaż niejednokrotnie byli
w wielkim niebezpieczeństwie i poważnych
tarapatach. Wykonywali przeróżne zadania.
Zajmowali się ratowaniem zwierząt ( psów i
kotów), dostarczali meldunki i roznosili
powstańczą prasę. Jeśli była taka potrzeba,
pełnili służbę w kanałach. Najmłodszy z
nich mający dziewięć lat, służył na

Mokotowie. Ukrywali się w nieludzkich
warunkach, w piwnicach. Starsi podnosili
tych młodszych na duchu i dodawali im
odwagi w krytycznych chwilach.
Bardzo zachęcam do przeczytania
tej książki każdego, kto zainteresowany
jest historią,
kto poszukuje świata
wartości opartego na przyjaźni, lojalności,
oddaniu i wierności sprawie. W powstaniu
walczyli i umierali ludzie dla wolnej Polski,
żebyśmy mogli uczyć się języka polskiego i
prawdziwej historii. Oceniam tę książkę
bardzo wysoko, bo pokazuje ona Powstanie
Warszawskie oczami dzieci. Napisana jest
językiem zrozumiałym dla nas. Miejscami
zabawna, często wzruszająca , a na pewno
bardzo wciągająca.
Ola Spors

toczy się szybko, w każdej chwili następuje
coś nowego i nieoczekiwanego. Nagłe
zwroty wydarzeń powodują, że książkę
czyta się z wypiekami na twarzy.
Bardzo polecam tę lekturę każdemu,
kto lubi czasami pomarzyć i oderwać się od
ekranów
komputerów,
telewizorów
i
telefonów.
Powieść „Lew, czarownica i stara
szafa” rozpoczyna siedmiotomową serię,
więc jeśli komuś spodoba się ona tak jak
mnie, to polecam
sięgnięcie po kolejne
części, które są równie dobrze napisane i
absorbujące.
Jakub Leszczyński
Od listopada w naszej szkole ruszył
III Ogólnopolski Konkurs

Wielka Liga Czytelników

Drodzy Czytelnicy, zachęcam Was
wszystkich do przeczytania książki pod
tytułem
„Opowieści z
Narnii. Lew,
czarownica i stara szafa”, której autorem
jest brytyjski pisarz i poeta Clive Staples
Lewis.
Powieść
zaciekawiła
mnie
różnorodnością zdarzeń. Akcja dzieje się w
dwóch
światach:
rzeczywistym,
współczesnym bohaterom i w magicznym
wymiarze
Narnii.
Bohaterowie
to
rodzeństwo: Piotr, Zuzanna, Edmund i
Łucja, a także zwierzęta, które znają
ludzką mowę oraz baśniowe i mityczne
stwory,
takie jak na przykład fauny,
centaury, trolle.
Rodzeństwo w niezwykłej krainie
Narnii przeżywa wiele ciekawych i
niebezpiecznych przygód. Akcja powieści

Konkurs odbywa się pod patronatem
Ministra Edukacji Narodowej.
"Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą
zrobić dla szczęścia i przyszłości swego
dziecka, jest codzienne głośne czytanie mu
dla przyjemności i radykalne ograniczenie
telewizji"
Głównym celem projektu "Wielka Liga
Czytelników" jest tworzenie mody na
czytanie wśród rodzin. Pragniemy, aby
czytający rodzic stanowił dobry przykład
dla dziecka i był dla niego promotorem
kultury.
Na czym polega konkurs?
Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają
(w bibliotece szkolnej lub filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej) książki z listy
konkursowej i odbierają do nich pytania.
Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas
rodzinnego
czytania.
Wypełnione
formularze oddają do biblioteki, gdzie
zostają ocenione. Po troje najlepszych
czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie
udział w drużynowym półfinale. Następnie
najlepsi z całej Polski wystąpią w finale.

Finałowi towarzyszyć będą liczne atrakcje
dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod
nazwą "VI Wielka Zabawa Rodzinna".
Osoby odpowiedzialne za realizację
konkursu w szkole:
Agnieszka Cichy,
Natalia Galicka, Kamila Tyburska, Aneta
Jusińska.

W październiku biblioteka szkolna
włączyła
się
do
obchodów
Międzynarodowego
Miesiąca
Bibliotek
Szkolnych. Członkowie Koła Przyjaciół
Biblioteki rozpropagowali akcję pod hasłem
„Podaruj bibliotece książkę – pozostaw
ślad po sobie w bibliotece szkolnej” –
kierowaną do wszystkich uczniów i
nauczycieli naszej szkoły. Dzieci ofiarowały
bibliotece 20 książek o różnej tematyce.
Za ten piękny gest pragniemy podziękować
uczniom:
Michalinie
Zalewskiej,

Małgorzacie Kostrzon, Hannie Jaźwińskiej,
Zuzannie Zięba,
Igorowi Pieńczuk,
Łukaszowi Olszewskiemu.
________________________________
Nasza

szkoła

uczestniczy

w

"Chroń
się
przed
kleszczami wszystkimi sposobami!",
programie

którego celem jest edukacja na temat
kleszczy i chorób odkleszczowych.
Program organizowany jest przez
Fundację "Aby Żyć" we współpracy z
Powiatową Stacją Epidemiologiczną w
Warszawie
i
Powiatową
Stacją
Epidemiologiczną
w
Wołominie.
Od początku wiosny do późnej jesieni
wędrując i przechadzając się po lasach i
parkach należy zwracać szczególną uwagę

na kleszcze. Te niepozorne pajęczaki są
groźne z uwagi na to, że mogą przenosić
niebezpieczne choroby, m.in. boreliozę i
kleszczowe
zapalenie
mózgu.
Warto
wiedzieć, jak się przed nimi chronić. W
trakcie zajęć uczniowie uzyskają odpowiedź
na wiele pytań: Gdzie żyją kleszcze? Kiedy
najłatwiej je spotkać? Jak postępować w
przypadku ukąszenia? Jak prawidłowo
usunąć kleszcza?
Zajęcia poprowadzą wychowawcy klas
pierwszych, drugich i trzecich. Zadbają o
przyjazną i dostosowaną do wieku uczniów
formę
zajęć:
poprzez
zabawę,
rozwiązywanie quizów czy łamigłówek.
Małgorzata Łuczyk
_______________________________________

HUMOR
Jak odmienia się rzeczownik ,,kot’’ przez
przypadki?
Mianownik: kot
Dopełniacz: kota
Celownik: kotu
Wołacz: kici, kici!
-Jasiu, jak jest po angielsku ,,księżniczka’’?
-pyta nauczycielka
- Princess – odpowiada Jaś
-A jak jest ,,książę’’?
-Prince Polo

Jaś wymądrza się przed Małgosią...
-Przeciwnika należy pokonać jego własną
bronią – mówi Jaś.
- A próbowałeś użądlić pszczołę? - pyta
Małgosia.

Rozwiąż krzyżówkę . Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.
Rozwiąż krzyżówkę, podpisz i 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 29.11.2016 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Możesz tam czytać książki.
Okrycie głowy.
Wynik mnożenia.
Potrzesz na niej warzywa i owoce.
Największa pustynia świata.
Bieg Przełajowy im. Ojca Józefa ...
W domu pastora Crawforda zwano ją „panną Mary ...”
Przylądek … - ośrodek lotów kosmicznych.
„one … a day, keeps a doctor away”
Supermarine S... - brytyjski myśliwiec z okresu II wojny
Światowej.
11.
2 listopada.
12.
Grzegorz … - autor „Kacperiady”.
13. „Dzielny ołowiany ...”.
14. Charakterystyczny ssak rozlewisk Biebrzy.
15. Bohaterka powieści „Ten obcy”.
Hasło główne:.............................................................................................
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………….. klasa: …………………….

