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Redakcja:  

Nadzór nauczycielski: Renata Samsel  
 Masz coś do powiedzenia! Chcesz by inni uczniowie zobaczyli Twoje wiersze, 

opowiadania, komiksy, rysunki, itp..! Napisz do nas na adres e-mail:  

rene_sam@wp.pl lub zgłoś się do swojego wychowawcy! Każda praca jest premiowana 

plusami lub ocenami z przedmiotu.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

W obecnym numerze znajdziecie: 

W dzisiejszym kąciku kultury o dobrym zacho-

waniu w szkole, czyli kilka zasad, o których nie 

powinniśmy zapominać. 

Relacja z wycieczki klas pierwszych do Muzeum 

Techniki oraz prace wykonywane po przyjeź-

dzie z wycieczki. 

Relacja z wycieczki uczniów klas Szóstych do 

centrum Nauki Kopernik. 

Sprawozdanie z apelu świątecznego przygoto-

wanego przez uczniów klas trzecich. 

Wyniki konkursów plastycznych na kartki świą-

teczne. 

 

Życzymy miłej lektury oraz zachęcamy do współpra-

cy. Każdy z Was może pisać artykuły do naszych 

„Wieści szkolnych”. Zapraszamy 
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W dzisiejszym kąciku kultury o : 

Dobrym zachowaniu w szkole 

 W szkole musimy szczególnie dobrze się zachowywać, ponieważ wystawiamy  

w ten sposób wizytówkę sobie i swoim rodzicom za to jak nas wychowali. poniżej 

zostało przedstawione 16 zasad których nie wolno łamać tylko trzeba wprowadzić 

je w życie. 

1. Okazuję wszystkim życzliwość i szacunek. 

2. Używam zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do 

widzenia, przepraszam, dziękuję itp. 

3. Mówię językiem wolnym od wulgaryzmów. 

4. Jestem prawdomówny, kłamstwo i tak obróci się 

przeciwko mnie. 

5. Nie przerywam, kiedy ktoś mówi. 

6. Pamiętam, że wszyscy mają jednakowe prawa i re-

spektuję je. 

7. Jestem koleżeński, pomagam innym. 

8. Dbam o bezpieczeństwo w każdej sytuacji. 

9. Reaguję na dostrzeżone przejawy zła. 

10. Panuję nad swoimi emocjami w kontaktach z innymi ludźmi. 

11. Nie śmieję się z innych, ja też miewam trudne chwile. 

12. Jestem punktualny, nie spóźniam się. 

13. Dotrzymuję zawsze słowa i ustalo-

nych terminów. 

14. Szanuję własność i pracę drugiego 

człowieka. 

15. Dbam o higienę osobistą i porządek 

wokół siebie. 

16. Ubieram się stosownie do sytuacji, 

strój świadczy o mnie. 
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 4 grudnia nasi pierwszoklasiści mieli 

okazję zwiedzić Muzeum Techniki w War-

szawie. Pod opieką swoich wychowawców: 

Celiny Nowak i Marioli Bogdanowicz oraz 

dwóch rodziców wyruszyli w podróż w hi-

storii środków transportu. Podzieleni na 

dwie grupy wraz z przewodnikiem uczest-

niczyli w lekcji muzealnej p.t.: 

„Podróżowanie dawniej i dziś – czyli dzieje 

środków transportu”. Uczniowie zafascy-

nowani byli licznymi eksponatami, które 

odrestaurowane wyglądały jak nowe. Na 

wystawie czasowej p.t. „Samochody filmo-

we” czekała ich również miła niespodzianka. Tam bowiem mogli zobaczyć  pojazdy z filmów 

„Auta”, „Flinstonowie”, „Pogromcy Duchów”.  

 Ogromne zainteresowaniem wśród zwiedzających cieszyła się również poświęcona po-

znanemu już w szkolnej lekturze Koziołkowi Matołkowi, gdzie mogli obejrzeć film o wspo-

mnianym koziołku, przejrzeć przedwojenne wydania komiksu, a nawet przyjrzeć się jego nar-

tom. 

 Końcowym etapem wycieczki była Manufaktura Cukierków na Nowym Świecie. Tam 

pierwszoklasiści zobaczyli jak metodą z VII wieku tworzono karmelowe cukierki. Sami 

uczniowie mieli przyjemność poczuć się jak prawdziwi pracownicy i przez chwilę potrzymać 

masę, z której później wykonano cukierki. Najsmaczniejsze okazało się zakończenie, czyli 

degustacja wyrobu. Nikt również nie mógł wyjść z budynku z pustymi rękoma. Każdy uczeń 

dostał więc na  torebki wypełnione cukierkami i lizakami. 
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 Po wycieczce do Warszawy uczniowie zafascynowani widzianymi eksponatami oraz 

w nawiązaniu do przeczytanej niedawno lektury postanowili stworzyć lub namalować zna-

nego już dobrze Koziołka Matołka. Poniżej przedstawiamy prace uczniów klasy Ia. 

Weronika Bereda Ewelina Pachulska i Maja Malinowska 
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 6 grudnia 2012 r.  Się na wycieczkę do 

Warszawy. Naszym celem było Centrum Nauki 

Kopernik oraz Cmentarz na Powązkach. Opie-

kowały się nami nasze wychowawczynie: Rena-

ta Samsel i Aneta Brzóska.  

 Z Dąbrówki wyjechaliśmy ok.. Godz. 

8.00. Po godzinie jazdy autokarem dojechali-

śmy do Centrum Nauki . Na początku oglądali-

śmy wystawę muzyczną „Wszystko gra”. Mo-

gliśmy tam przeprowadzić eksperymenty na 

bardzo prostych instrumentach np..: na 

szklanych butelkach lub drewnianych bel-

kach. Następnie odwiedziliśmy salę „Korzenie 

cywilizacji”. Tam mogliśmy obejrzeć zadzi-

wiające ogniste tornado oraz rzeźbę świetl-

ną. Najciekawszą rzeczą okazał się teatr , 

prezentujący historię płaszczaków. Potem 

udaliśmy się do Sali „Świat w ruchu”. Tutaj 

ciekawymi obiektami okazały się: armata po-

wietrzna, karuzela Coriolisa i wynalazek 

„Radio w gębie”. Jednak najbardziej zachwy-

ciło nas wszystkich „Trzęsienie ziemi”. Na koniec zwiedziliśmy salę „Człowiek i środowisko”. 

Znajdowały się tam wynalazki związane z ludzkim ciałem, a także z jego zmysłami. Niestety 

po 3 godzinach musieliśmy  się z tym niezwykłym miejscem.  

 Po wyjściu z centrum udaliśmy się na przejażdżkę po Starym Mieście w Warszawie. 

Podczas jazdy mogliśmy zachwycać się pięknem ozdób choinkowych. 

 Na koniec naszej ekscytującej wyprawy wybraliśmy się na Cmentarz Powązkowski. Od-

wiedziliśmy tam groby wielu wybitnych Polaków, m.in..: Władysława Szpilmana, Marka Kotań-

skiego, Krzysztofa  oraz wielu polskich spor-

towców — Tadeusza Ślusarskiego, Kamili Skoli-

mowskiej i Władysława Komara. Widzieliśmy 

również pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. 

 Tę wycieczkę zapewne każdy uważa za 

udaną ze względu na piękną pogodę i świetną 

zabawę. Na pewno tej wyprawy długo nie zapo-

mnimy. 

Adrianna Kaszuba VIa 
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 Tradycją stały się w naszej szkole 

uroczystości jasełkowe, które pozwalają 

wszystkim uczniom i pracownikom szkoły po-

czuć zbliżającą się świąteczną atmosferę. 

 Apel zorganizowały wychowawczynie 

klas III pani Barbara Siwińska i pani Dorota 

Socha. Montaż słowno — muzyczny przepeł-

niony był znanymi i mniej znanymi utworami 

świątecznymi. W przerwach prowadzący 

uroczystość przypominali tradycje, które 

wiążą  się z obchodem Świąt Bożego Narodze-

nia.  

 Swoje umiejętności uczniowie wykazali 

nie tylko w rytmicznym i zgranym śpiewie, ale 

również podczas wykonywania kolęd na gitarze 

oraz flecie.  

 Na zakończenie wszystkim zebranym ży-

czenia świąteczne złożyli: Dyrektor Szkoły 

Stanisław Wójcik, Przewodnicząca Rady Ro-

dziców Justyna Wątorska-parzydło oraz 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

Dominika Kaszuba.  

 Ostatnim etapem apelu było rozdanie 

nagród zwycięzcom konkursów plastycznych 

na kartki świąteczne  zorganizowane przez 

panie Małgorzatę Michalik i Annę Fabisiak 

dla klas I-III oraz zorganizowany przez Biblio-

tekę Szkolną dla klas IV-VI. Wyniki tych kon-

kursów oraz prace można  obejrzeć na stronie 

7. Dyplomy za udział w X Konkursie Poezji Reli-

gijnej Jana Pawła II rozdała również pani Bar-

bara Pasoń. 

Redakcja 
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 Przed świętami w naszej szkole ogłoszono dwa konkursy: plastyczno-językowy 

„Christmas card” dla klas I-III oraz konkurs na najładniejszą kartkę świąteczną dla klas IV-

VI. Poniżej prezentujemy zgłoszone prace oraz prace zwycięskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miejsce 

Dominika Kaszuba (VIa) 

II miejsce 

Patrycja Osik (VIa) 

III miejsce 

Klaudia Pachulska ( VIb) 

I miejsce 

Dominika Elak (IIIb) 

II miejsce 

Weronika Marcinkiewicz (IIIb) 

III miejsce 

Dorota Kryszkiewicz (Ib) 

„CHRISTMAS CARD”  

NAJŁADNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA 

Dziękujemy wszystkim za złożone prace i gratuluje-

my zwycięzcom. 


