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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! 

Witamy wszystkich po dłuższej przerwie. Ze względu na fe-

rie połączyliśmy numer ze stycznia i lute-

go.  

W obecnym numerze znajdziecie: 

kącik kulturalny o zachowaniu w pu-

blicznych środkach transportu; 

relację z wycieczki klas pierwszych do Warszawy; 

relację z przeprowadzanych w czasie ferii zimowych 

zajęć w szkole; 

sprawozdanie z zabawy choinkowej; 

sprawozdanie z turnieju  tenisa sto-

łowego; 

opowiadanie fantasy napisane przez 

Natalię Kryszkiewicz z Klasy VIb. 

 Jak zwykle zachęcamy  do przeczy-

tania wszystkich artyku-

łów. Liczymy, że zaciekawią was.  Zachęca-

my również do współpracy oraz refleksji na 

ich temat. 

Redakcja 
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W dzisiejszym kąciku kultury o: 

            Zachowaniu w publicznych środkach transportu  

 Gdy jesteśmy w autobusie, tramwaju czy też metrze, powinniśmy, tak jak nakazuje 

dobre wychowanie, pamiętać o tym, że obok są inni ludzie, którzy mają określone 

prawa i potrzeby, których prawa powinniśmy respektować, a potrzeby, w miarę 

możliwości, brać pod uwagę. Zatem jakich to zasad dobrego wychowania powinno 

sie przestrzegać podróżując środkami komunikacji miejskiej? 

Wsiadając do autobusu/tramwaju 

Najpierw przez drzwi przechodzą osoby starsze i kobiety. Młodzi mężczyźni powin-

ni czekać na końcu kolejki. Z uwagą należy traktować rodziców z małymi dzieć-

mi. Powinno się przepuścić taką rodzinę, by rodzice mogli usiąść z małymi pasa-

żerami i zapewnić im bezpieczeństwo. 

2. W kwestii ustępowania miejsc 

Mężczyźni powinni wstać z miejsca, jeśli obok nich podróżuje kobieta. Powinno 

się również ustępować miejsca osobom mającym trudności z chodzeniem (np. 

osobie wspartej na kulach) a także osobom w podeszłym wieku. 

3. Zachowanie w czasie podróży 

Nie powinno się przyglądać innym osobom a zwłaszcza tym siedzącym naprze-

ciwko. Nie należy komentować czyjegoś stroju czy też ogólnie wyglądu. Jeżeli 

komuś przeszkadza zachowanie innej 

osoby, może dyskretnie zwrócić uwa-

gę. Należy pamiętać, że krzyk i kłót-

nie świadczą o braku kultury. Nie po-

winno się rozmawiać tak, aby wszy-

scy pasażerowie słyszeli twoją pry-

watną rozmowę. 
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 Uczniowie klas pierwszych nie mogą 

narzekać na brak atrakcji. Wychowaw-

czynie panie Cecylia Nowak i Mariola Bog-

danowicz robią wszystko, aby uczniowie w 

praktyce poznawali tajniki teatralne, 

dzięki udziałowi w przedstawieniach te-

atralnych. Dnia 23 stycznia mogli obej-

rzeć spektakl „Królowa Śniegu” z repertuaru teatru Baj. Wrażenia były ogrom-

ne, o czym świadczą wykonane po przyjeździe prace plastyczne nawiązujące do 

tytułowej bohaterki wspomnianej bajki. 

 Wyjazd do Warszawy zawierał również 

i inne atrakcje. Pierwszoklasiści obejrzeli 

dodatkowo ruchomą szopkę w Kościele Kapu-

cynów  przy ulicy Miodowej, która przedsta-

wiała  rodzinę świętą oraz postacie duchow-

ne i świeckie związane z historią  Polski i ko-

ścioła.  

 Aby wykorzystać czas maksymalnie, 

ostatnim punktem programu stało się Stare 

Miasto z kolumną Zygmunta III Wazy oraz 

znaną w całej Polsce choinką. Wielkie wraże-

nie wywarły również iluminacje świetlne roz-

mieszczone wzdłuż najsłynniejszych ulic 

Warszawy.  
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 Ferie to czas na odpoczynku od szkoły, naładowania akumu-

latorów na kolejny semestr. Ferie to również czas, w czasie któ-

rego nie wolno się nudzić. W tym roku uczniowie mieli do dyspozy-

cji zajęcia przygotowane przez szkołę oraz Gminne Centrum Kul-

tury. 

 Ucznio-

wie w szkole 

zmagali się na 

hali sporto-

wej w koszy-

kówce, siat-

kówce, piłce 

nożnej, pod okiem pana Bartosza Wójci-

ka i Pani Barbary Siwińskiej, bo nie moż-

na zapominać, że ruch to zdrowie. 

 W Gminnym Centrum Kultury zain-

teresowani mogli stać się prawdziwymi 

projektantami mody, aktorami ku-

kiełkowymi oraz poczuć adrenalinę 

emocji związaną z rywalizacją druży-

nową. Dzięki aktorom teatru „Jaś” 

uczniowie mogli również uczestniczyć 

w przezabawnych spektaklach te-

atralnych. 

 Atrakcji było więc dużo. Wy-

starczyły tylko chęci oraz kreatywne 

myślenie.   
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 Zabawa Andrzejkowa to tradycja naszej szkoły. W tym 

roku uczniowie bawili się już z podziałem na 

klasy młodsze i starsze. 

 Dzień 12 luty był 

dniem bez teczek. Na-

uczyciele i wychowawcy  wszystkich klas 

zachęcali, by tego dnia uczniowie posta-

wili na oryginalny strój karnawałowy, jako  

element niezapomnianej zabawy. 

 Uczniowie klas młodszych, w bajecznie wystrojonej małej sali gimnastycz-

nej, rozpoczęli zabawę tuż po 

krótkiej pogadance na temat bez-

pieczeństwa i zasad zachowywania 

się w czasie zabawy . Oficjalnego 

rozpoczęcia dokonał pan dyrektor 

Stanisław Wójcik oraz przewodni-

cząca Rady Rodziców Justyna Wą-

torska-Parzydło. Wodzirejem tej 

zabawy stała się pani Anna Pie-

trzak.  

 Uczniowie nie 

mieli okazji się nu-

dzić. Wciąż  z głośni-

ków brzmiała muzyka 

dyskotekowa, która 

wprost ciągnęła do 

tańca, a wodzirej w 

przerwach zasypywał 

uczniów zabawami i 

konkursami z nagro-

dami. Nie zabrakło 

również kochanego 

przez wszystkich po-

ciągu, w którym 
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Wzięli udział  nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej oraz dyrektor. 

 Podobnie było również na dużej 

sali gimnastycznej, w której zabawa 

przeznaczona była dla uczniów klas IV

-VI. Uczniowie  tuż po oficjalnym roz-

poczęciu przez pana dyrektora, zaczę-

li tańczyć i bawić się od pierwszej pio-

senki.  

 Przerywnikiem w tańcach stały się również konkursy, w których chętnych 

do udziału nie brakowało ani razu. Uczniowie nie przepuszczali również okazji do 

zaproszenia swoich wychowawców do wspólnej zabawy.  

 Jak zwykle uczniowie mogli również liczyć na słodki poczęstunek i picie 

przygotowane przez Radę Rodziców.  

 Dyskotekę bez wątpienia można zaliczyć do 

udanych i bezpiecznych. Uczniowie potrafili się 

bawić zgodnie z panującymi zasadami kultury. 
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 Mówi się, że historię trzeba poczuć, aby ją zrozumieć. Uczniowie klas VI 

mieli możliwość 26 lutego uczestniczyć w innej niż zwykle lekcji historii, którą 

przeprowadziła pani Anna 

Obrębska, na co dzień pracu-

jąca w Instytucie Pamięci 

Narodowej.  

 Temat lekcji brzmiał „A 

więc wojna… Polski wrzesień 

1939 roku”. Uczniowie dzięki 

różnym technik aktywnego 

słuchania mieli możliwość  

zrozumieć jeden z ważniej-

szych tematów historii 

współczesnej. Mapy, filmy, 

dokumenty  ułatwiały zrozumienie, a tak-

że  wpłynęły na atrakcyjność przeprowa-

dzonych zajęć.  

 Lekcja była również sprawdzianem z 

umiejętność analizy i rozumienia tekstu, 

co przyda się niewątpliwie podczas roz-

wiązywania testu, z którym już niedługo 

będą zmagali się uczniowie klas szóstych. 
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Dnia 28 lutego w naszej szkole odbył się turniej tenisa stołowego o puchar 

wójta gminy Dąbrówka. Do naszej szkoły przyjechali uczestnicy turnieju z 

Wszebor, Guzowatki oraz Józefowa. Gra była zacięta, każdy walczył do końca, 

do ostatniego punktu. Daria Banasiak z klasy 4 zajeła I miejscę , Dominik Zul-

czyk z 5 klasy  zdobył II miejsce , a Natalia Rossa i Bartosz Kowalski z klasy 6, 

III miejsce.  Nasza szkoła po sumowaniu wszystkich punktów znalazła się na 

III miejscu. Pod koniec zostały roz-

dane nagrody oraz dyplomy dla osób 

na stojących na podium. 

 Wszystkim uczestnikom,  

a szczególnie naszym zwycięzcom  

gratulujemy!!!                                                                                

Uczestniczka zawodów  

Natalia Rossa z 6 b 
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 Uczta trwała w najlepsze. Severus jednak wciąż spoglądał w stronę stołu 

Gryfonów. Patrzył na Lily Evans. Ona uniosła głowę głowę spoglądając na niego. 

Uśmiechnęła się, a młody Snape odwzajemnił uśmiech. Teraz, gdy był przekona-

ny, że Lily jest cała, zdrowa i szczęśliwa zaczął jeść. Przy stole Ślizgonów pano-

wało zwyczajne milczenie. Severus pogrążył się w myślach. Myślał o pierwszym 

spotkaniu z Lily... Jego marzenia przerwał profesor Slughorn- opiekun Ślizgo-

nów. Kroczył szybko i był wyraźnie przestraszony. Severus spojrzał na miejsce 

Lily, które ku jego przerażeniu było puste. Zaczął panikować. Horacy Slughorn 

stanął na podium i krzyknął: 

-Troll w lochach! 

Wszyscy się zerwali. Nauczyciele pobiegli na dół, a uczniowie na górę. Snape był 

pewny, że to wina bandy Pottera. Rzucił nienawistne spojrzenie Syriuszowi 

Blackowi, Jamesowi Potter'owi i Remusowi Lupinowi... Nie zauważył jednak Pe-

tera Pettigrew... Dał sobie jednak spokój. Lily była w niebezpieczeństwie i mu-

siał ją ratować. Pobiegł w stronę najbliższych drzwi. Otworzył je. Był to skrót 

do lochów... Znalazł się w małym pokoju. Zbiegł po schodach o jedno piętro. To 

co zobaczył prawie zwaliło go z nóg... Na podłodze leżała Lily bez śladu życia. 

Severus wpadł w furię. Troll zamachnął się na Lily. W kilka sekund zasłonił ją 

swoim ciałem. Troll uniósł maczugę. Zza jego pleców rozległy się głosy: 

-James, czy ty wiesz co to tutaj robi? 

-Ja bym zapytał co tu robią Smark i Lily Syriuszu. Byłoby to mądrzejsze pyta-

nie... 

Po chwili namysłu odezwał się trzeci głos: 

-Ja myślę, że troll ich zaatakował… 

Głos należał do Remusa Lupina. Jako jedyny zachował powagę i nie panikował. 

James chciał coś zrobić. Sięgał właśnie po różdżkę.  

<opowiadanie wzorowane na serii J. K. Rowling o Harrym Potterze> 
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Jednak Syriusz go uprzedził. Machnął krótko różdżką i rzekł: 

-Petrificus totalus! 

Z różdżki wystrzeliło białe światło, które zwaliło trolla z nóg. Runął na podłogę 

jak długi. Na szczęście dla Lily i Snape'a poleciał do tyłu. Severus jednak nie 

przejmując się bandą Pottera podbiegł do Lily. Złapał ją za przegub. Była żywa, 

choć nieprzytomna... Jeśli troll ją uderzył na pewno ją połamał...  Banda Pottera 

stała w drzwiach. Severus nie puszczał Lily jakby się bał, że wtedy umrze... Po 

kilku (a może kilkunastu?) minutach przybiegła pani Pomfrey. Wygoniła Blacka, 

Pottera i Lupina. Podeszła do Snape'a i ujęła go pod ramię. Prowadziła go do 

skrzydła szpitalnego. On jednak zdawał się tego nie zauważać. Szepnął tylko 

smutnym głosem: 

- Lily... 

A potem dał się zaciągnąć do skrzydła szpitalnego- królestwa pani Pomfrey. Pa-

trzył na pielęgniarkę, aż ona w końcu chcąc go uspokoić powiedziała: 

-Spokojnie, spokojnie. Nic jej nie będzie. 

Po tych słowach wyszła, zapewne poszła po Lily. Severus jednak wyczerpany 

atakiem trolla zasnął… 

Więzień Azkabanu 

Natalia  Kryszkiewicz VIb  


