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Wstępniak. Hej, witamy w naszej gazetce szkolnej. Jakiś czas nas nie 

było (chyba już 3 lata). Tak się jakoś złożyło. Teraz ruszamy pełni pomysłów i zapału. Mamy 

nadzieję, że się Wam, Drodzy Czytelnicy, spodobamy ponownie. Mamy też nadzieję, że tak 

jak przed laty, wesprzecie nas pomysłami, artykułami a nawet krytyką, bo to nam pomoże się 

doskonalić. Wszystkich chętnych do pracy przy redagowaniu kolejnych numerów zapraszamy 

w każdy poniedziałek na 8 godzinie lekcyjnej do sali nr 15 na nasze cotygodniowe spotkania 

redakcyjne. Jeśli nie pasuje ten termin, to zawsze można się spotkać, choćby na długiej prze-

rwie. Zgłaszajcie się do p. Nell Buczyńskiej -Kucejko, opiekunki naszego koła.   

A teraz życzymy miłej lektury. 

 Redakcja   

 

Aktualności szkolne: 
 

 04.09.2017 punktualnie o godz. 9.00 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Po 
hymnie słowo do zgromadzonych skierowała p. Dyrektor Ewa Kołosowska. Przywitała 

zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Przedstawiła zmiany 

jakie przyniósł nowy rok szkolny w tym m. in. powstanie klas VII, które będą uczyły się 

w budynku Gimnazjum w Zabłudowie. Życzyła też sukcesów w nauce i pracy. Pożegna-

niem wakacji był występ zespołu muzycznego.  

 

 We wrześniu obchodziliśmy w naszej szkole Dni Języków Obcych, w 

ramach których przeprowadzono wiele działań. Uczniowie wykonali 

wspaniałe plakaty promujące uczenie się języków obcych. Niektóre 

hasła wymyślone przez nich są bardzo przekonywujące. Poznawali 

również flagi i podstawowe zwroty językowe z wybranych krajów eu-

ropejskich. Najstarsi uczniowie naszej szkoły zmierzyli się z szyfrowaniem języka walij-

skiego i porównywali go z językiem  angielskim. Niektóre klasy obejrzały filmy o tema-

tyce kulturowej, zapoznały się z tradycjami obchodzenia dnia urodzin w UK, poznały bli-

żej Rodzinę Królewską, czego efektem są urocze portrety Królowej Brytyjskiej Elżbiety 

II. Podjęte działania mają na celu zachęcenie do nauki języków obcych, zapoznanie z kul-

turą i tradycją innych krajów, rozbudzenie ciekawości świata.  

 W dniu 26 września b.r. uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych mieli okazję uczest-

niczyć w bardzo ciekawych zajęciach poświęconych bezpiecznemu korzystaniu z Interne-

tu i telefonu komórkowego. Zajęcia zatytułowane „Mój smartfon, mój mały świat – kli-

kam z głową” zostały przeprowadzone w ramach kampanii edukacyjnej Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej. Wraz z pracownikami tej instytucji zajęcia prowadzili także 

uczniowie Technikum Elektrycznego w Białymstoku. Nasi uczniowie dowiedzieli się o 

zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu, przekonali się, że warto 

dbać o swoją prywatność w sieci, a także o tym, że są numery telefo-

niczne, których użycie może być pod każdym względem bardzo 

kosztowne. Na koniec zajęć uczniowie otrzymali dyplomy i prezen-

ty.Podobne zajęcia wkrótce zostaną zorganizowane dla uczniów klas 

młodszych oraz tych najstarszych, czyli z klas siódmych. 

 29 września w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki 

Mnożenia, której znajomość jest niezbędna w nauce i życiu codziennym. Już po raz drugi 

wzięliśmy udział w akcji zachęcającej uczniów do przypominania tabliczki mnożenia w 

przyjemny sposób i  nadrabiania tabliczkowych zaległości. Tego dnia można było uzyskać 
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tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia poprzez rozwiązanie krótkiego sprawdzianu na czas 

przed komisją podczas przerw międzylekcyjnych. Egzaminatorami byli przedstawiciele 

klas szóstych i siódmych. Wszyscy uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności na 

lekcjach matematyki. W ramach przygotowań ćwiczyli tabliczkę mnożenia na czas z uży-

ciem tablicy interaktywnej korzystając ze strony WWW.matzoo.pl. Do akcji włączyło się 

również szkolne koło gier „Planszóweczka” prowadzone przez p. Joannę Łajewską-

Talipską, na którym uczniowie ćwiczyli tabliczkę mnożenia m.in. z użyciem Kart Gra-

bowskiego. Wszystkim Ekspertom gratulujemy i liczymy na również duże zaangażowanie 

w przyszłym roku. 

 W dniu 08.10.2017 spotkaliśmy się w licznym gronie aby 

uczcić Święto Szkoły.  Ze względu na niesprzyjające warunków 

pogodowych impreza odbyła się na hali gimnastycznej. 

O godzinie 12.00 Pani Dyrektor Ewa Kołosowska wraz z Panem Bur-

mistrzem Zabłudowa, Adamem Tomankiem przywitali gości i rozpo-

częli obchody Święta Szkoły. Następnie został rozstrzygnięty konkurs 

plastyczny – inspirowany utworami naszego patrona szkoły Franciszka 

Karpińskiego. 

Najważniejszym punktem programu były występy najmłodszych uczniów naszej szkoły w 

„Talent Show” -  przedszkole, zerówka i klasy I-III przedstawili różne utwory w swoim wykona-

niu.  Całość imprezy uświetnił szkolny chór „DO RE MI” pod przewodnictwem p. Eweliny. Było 

też mnóstwo innych atrakcji - kiermasz prac uczniów, loteria fantowa, kiermasz książek, stoisko z 

masą solną, stoisko z goframi, grill oraz coś dla łasuchów - czyli kuchnia polowa. Szkolne koło 

„Planszóweczka” przygotowało stoisko z grami planszowymi, w których każdy mógł spróbować 

swoich sił. Stowarzyszenie „Panorama” przygotowało stoisko z grami oraz Speed Stacks. 

Byli też goście specjalni - Pani Izabela Gwiazdowska ze stoiskiem „Balonowa fantazja” - zapro-

szona przez Bibliotekę Miejską w Zabłudowie, Panowie ze Straży Granicznej pokazujący sprzęt 

wojskowy, Inspektoratu Sanitarnego, Straży Pożarnej.  Niezapomnianych wrażeń zapewnił naj-

młodszym dmuchany zamek  przywieziony przez firmę „Sebex” . 

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom, bez których  nie byłoby tak licznych atrakcji oraz 

nagród - Urzędowi Miasta i Gminy Zabłudów, Firmie Samasz, Stowarzyszeniu „Aktywny Zabłu-

dów”, Firmie „Sebex”,  Państwowemu Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu,  Podlasko - 

Mazurskiemu Bankowi Spółdzielczemu, Państwu Marii i Andrzejowi Łotko, Firmie MSG Granit, 

Stowarzyszeniu „Panorama”, Bibliotece Miejskiej w Zabłudowie, Straży Granicznej oraz Straży 

Pożarnej, a także wszystkim Rodzicom, którzy przygotowali słodki kiermasz ciast. 

 20 X odbyła się uroczystość ślubowania klas I. Uczniowie zaprezentowali przygotowany 

wcześniej program artystyczny, w którym znalazły się wesołe piosenki, wiersze i tańce. 

 Najważniejszym punktem uroczystości było wprowadzenie sztandaru szkoły oraz ślubo-

wanie. Po złożeniu przysięgi każde dziecko zostało pasowane na ucznia Szkoły Podsta-

wowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie przez p.  dyrektor Ewę Kołosowską. 

Okolicznościowe dyplomy świeżo pasowanym uczniom wręczył zastępca Burmistrza Za-

błudowa, pan Wiesław Dąbrowski. Miłym zaskoczeniem dla dzieci były także przygoto-

wane przez rodziców niespodzianki. Podczas uroczystości wszyscy obecni mogli wysłu-

chać utworów w wykonaniu zaproszonego specjalnie na to wydarzenie zespołu folklory-

stycznego „Folwarczanki”. Kochani pierwszoklasiści życzymy Wam samych sukcesów w 

szkole.   

http://www.matzoo.pl/
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 14. 10. 2017 r., w sobotę, było Święto Nauczycieli i całej edu-

kacji. W naszej szkole obchodziliśmy ten dzień w piątek. Był 

apel, były kwiaty i życzenia.  

 

Rozumiemy Kochani Nauczyciele, jak wiele trudu wymaga Wasza 

praca, jeszcze raz chcemy Wam za ten trud podziękować. Życzymy Wam wiele 

radości i satysfakcji, jak najmniej kłopotów a jak najwięcej uśmiechów, żeby 

wiedza sama wchodziła do głów uczniowskich i na długo tam zostawała.  

 

W podziękowaniu, za trudną pracę i wskazywanie nam właściwej drogi życzymy 

wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Szkoły dużo 

cierpliwości i wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak 

również uśmiechu, który otwiera nasze serca i umysły. 

Redakcja 

 

A oto jakie przemówienia na tę okazję napisali uczniowie klasy 6 a: 
 

Szanowni Nauczyciele! Jak co roku 14 października obchodzimy  Święto Nauczyciela. Niech 

ten dzień będzie pretekstem, abym mogła w imieniu wszystkich uczniów wyrazić Państwu wdzięczność 

za trud , jaki wkładacie w  naszą edukację i wychowanie. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za Wasza 

wiedzę, cierpliwość, dobroć i wyrozumiałość dla naszych wybryków. Wiemy, że  nie zawsze jest Wam 

łatwo, że bywamy trudni  i niegrzeczni, ale prosimy, uwierzcie, że wszystko, czego nas uczycie, pozo-

stanie w naszych sercach i głowach.  Lubimy nasza szkołę, gdyż panuje w niej bardzo ciepła atmosfera 

i uczą nas serdeczni i dobrzy ludzie. Jeszcze raz dziękuję i życzę dużo zdrowia oraz sukcesów w pracy i 

życiu osobistym.  

Torbicz Martyna 

Drodzy Nauczyciele! W  dniu Waszego święta chcielibyśmy złożyć Wam najserdeczniejsze ży-

czenia.  Życzymy Wam dużo cierpliwości, bo wiemy, że nasze wariactwa i szaleństwa mogą was wy-

prowadzić z równowagi. Prosimy Was o dalsze nauki, abyśmy zdali do następnych klas i wyrośli na 

mądrych ludzi. Dziękujemy naszym Nauczycielom i wychowawcom za trud i poświęcenie. To Wy trosz-

czycie się o naszą przyszłość i nasze życie. Dziękujemy, że jesteście.  

Małgorzata Brodzik 

Szanowni Nauczyciele! W tym wyjątkowym dniu pragnę Wam serdecznie podziękować. Na-

uczyciel odgrywa dużą role w życiu każdego ucznia. To wy, drodzy Nauczyciele bierzecie ogromny 

udział w naszym wychowaniu i edukacji. Swoją ciężką pracą i zaangażowaniem sprawiacie,  że z każ-

dym dniem jesteśmy mądrzejsi i bardziej otwarci na świat. Życzę wszystkim Nauczycielom, aby nigdy 

nie zabrakło Wam chęci do pracy. Aby praca była pasja, a nie obowiązkiem. Niech każde, nawet naj-

mniejsze ziarenko wiedzy w nas zasiane przyniesie ogromny plon. Bądźcie nam latarnią, która nigdy 

nie gaśnie i zawsze wskazuje właściwą drogę.  

Miłosz Duchnowski 
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 CO W SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM SŁYCHAĆ?  

 
26 września w naszej szkole odbyły się wybory do Prezydium Samorządu Uczniow-

skiego. Kandydatami do Prezydium byli: 

- Aleksandra Kraczyna kl. VB 

- Gabriela Pogorzelska kl. VIA 

- Jakub Dakowicz kl. VIA 

- Zuzanna Lewicka kl. VIB 

- Antonina Maria Sacharewicz kl. VA 

Wszyscy kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których przedstawili własne 

pomysły działań i akcji, które chcieliby przeprowadzić na terenie szkoły oraz napisali 

kilka słów o sobie. 

W drodze głosowania uczniowie klas II-VII na funkcję przewodniczącego SU wybrali 

Jakuba Dakowicza z kl. VIA, na wiceprzewodniczącą - Aleksandrę Kraczynę z kl. V 

B, natomiast na sekretarza SU Gabrielę Pogorzelską z kl. VI A.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy oraz satysfakcji z osiągnięć!!!OWY 

8 października w naszej szkole 

było bardzo radośnie i wesoło. 

Wszystko to za sprawą święta – 

„Światowego Dnia Uśmiechu”, 

które obchodziliśmy w tym dniu. 

Na twarzach wszystkich uczniów, 

nauczycieli oraz pracowników 

szkoły gościł serdeczny, promien-

ny uśmiech. Samorząd Uczniow-

ski każdą z tych osób nagrodził 

samoprzylepną, uśmiechniętą 

buźką. W Światowy Dzień 

Uśmiechu chcieliśmy przypo-

mnieć, że watro się uśmiechać i podarować uśmiech innym. Warto zadbać aby gościł 

on na naszej twarzy każdego dnia, śmiejmy się jak najczęściej i zarażajmy uśmiechem 

osoby wokół nas. Trzeba przyznać, że to był sympatyczny dzień. 

Od 19 X można w naszej szkole oglądać fotograficzną wystawę domowych pupili, 

zorganizowaną przez Samorząd Uczniowski.  Uczniowie  klas I – VII przynieśli zdję-

cia  swoich domowych ulubieńców z krótką prezentacją zwierzątka. Na wystawie zna-

lazły się psy, koty, papużki, rybki, świnki. Wszystkie podobizny wzbudzają ogromną 

radość i sympatię. Każde zwierzątko jest  na swój sposób piękne i wyjątkowe. Naj-

większym zaciekawieniem cieszył się Borys – angielska świnka, którą opiekuje się 

Klaudia Ignaciuk z kl VI a. Wystawa będzie dostępna do 27 października.    
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Nieco historii o szkole. 
 

Najpierw czasy najdawniejsze, czyli o szkole w starożytnym 

Rzymie: 
Dzieci Rzymian zaczynały naukę w 7 roku życia. Chłopcy z rodzin 

bogatych miały swego nauczyciela, natomiast dziewczynki uczyły się w 

domu, pod kierunkiem matki. Dzieci ubogie najczęściej w ogóle się nie 

uczyły. W Rzymie nie było budynków szkolnych. Zdarzało się, że nauka od-

bywała się na ulicy, albo na placu przed domem. Nauczyciele często zmusza-

li swoich uczniów do nauki bijąc ich rózgami. Nauka dzieliła się na trzy etapy 

i polegała na zapamiętywaniu wiadomości. Pierwszy etap to czytanie i pisanie. Potem uczono wierszy 

i innych utworów literackich, w tym również greckich. Dużą uwagę przywiązywano do sztuki przema-

wiania i dyskutowania.  

 

 

A oto kilka informacji o  naszej szkole sprzed 40 lat: 
 

Budynek był, oczywiście ten sam. Szatnia była na korytarzu, w sali 12 była świetlica, a tu, gdzie 

dzisiaj jest biblioteka, była kuchnia i stołówka. W sali informatycznej był pokój dyrektora, w 2 był 

sekretariat, a dalej pokój nauczycielski, po prawej stronie była biblioteka. 30 lat temu w naszej szkole 

uczyli następujący nauczyciele: 

Dyrektor – p. Nurczewski, j. polski – p. Gosiewska, historia – p. Wróblewska, matematyka –  

p. Niemiec, biologia i w – f – p. Gabrylewski, j. rosyjski – p. Maksymiuk, geografia – p. Aleksiej-

czuk, muzyka – p. Franczewska, fizyka – p. Bazyluk, chemia – p. Murawski. 

Czy te nazwiska są Wam znajome, może dotrzecie do niektórych osób. Warto ich osobiście zapytać 

o wspomnienia związane z pracą w naszej szkole.  

 

A dzisiaj?  Jako głos współczesny, niechaj posłuży opinia o naszej szkole ucznia klasy IV: 

W szkole można bardzo dużo się nauczyć. Zawsze się coś ciekawego dzieje. Można tu poznać no-

wych kolegów.  

Szkoła jest kopalnią wiedzy, jest jak statek, który nie lęka się burzy. Jest ciągle pełna niespodzia-

nek, gdyż nie wiadomo, co się może za chwilę ciekawego zdarzyć.  

Bardzo lubię szkołę i chętnie do niej chodzę.  

 

 

JĘZYKOWY PORADNIK GLOBTROTERA 
 

J. polski J. niemiecki J. angielski J. włoski 

Szkoła  Die Schule school scuola 

uczeń Der Schuler Pupil, schoolboy allievo 

nauczyciel Der Lehrer teacher maestro 

lekcja Die Lektion lesson lezione 

dyrektor Der Direktor headmaster direttore 

biblioteka Die Bibliothek library biblioteca 

klasa Die Klasse form classe 
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Dlaczego warto przeczytać „Zemstę”? 
 

               Mówi się, że lektury szkolne są nudne… I owszem, ale są i takie, które są ponad-

czasowe, zabawne, wzruszające i chętnie się je czyta. 

               W tym miesiącu przeczytałam lekturę szkolną pt. „Zemsta” Aleksandra Fredro. 

Jest ona książką, do której warto zajrzeć, ponieważ zawiera wiele prawd o człowieku, 

opowiada o zaciętych stosunkach między sąsiadami a prawdziwą miłością ich dzieci. Jest 

komedią, lecz o „Zemście” mówi się, że to gra charakterów; bawi, śmieszy, pozwala ode-

rwać się od szarej rzeczywistości. To wspaniała książka, którą trzeba „tylko” zrozumieć,    

a jak wiadomo, jak się nie zagłębimy w coś i nie postaramy się tego zrozumieć, to wtedy 

nie pojmiemy z pewnością. 

               Czas akcji rozgrywa się pod koniec XVII wieku. W starym zamku żyło dwóch 

nienawidzących się sąsiadów: Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek. Dzielił ich majątek, 

charakter, pochodzenie, a łączyło jedynie zamieszkanie. Cześnik mieszkał w połowie zam-

ku z bratanicą – Klarą, a Rejent z synem Wacławem po drugiej stronie. Przeszkodą w na-

wiązywaniu stosunków sąsiedzkich, oprócz nienawiści był mur dzielący dwa zwaśnione 

rody. To był tylko krótki wstęp do tej książki, resztę myślę, że doczytacie w domu. Życzę 

miłej i udanej lektury, do której gorąco zachęcam wszystkich. 

 

Paulina Bonifatiuk klasa VII a 

 Polecam książkę Joanny Chmielewskiej „Nawiedzony dom” 

Wszystkie książki Joanny Chmielewskiej pełne są humoru i zaskakujących 
zwrotów akcji. Chciałabym przedstawić wam książkę zatytułowaną Nawiedzony 
dom i już sama nazwa wskazuje, że przez cały utwór towarzyszyć nam będzie 
uczucie grozy i strachu. 

A na początku wszystko było całkiem zwyczajnie. Janeczka i Pawełek Chabrowicz, 
rodzeństwo, mieszkali z rodzicami w niewielkim mieszkaniu. I wiedliby zapewne 
zwyczajny spokojny żywot, gdyby nie zmąciła go nieoczekiwana wiadomość. Otóż 
w Argentynie zmarł krewny rodziny Chabrowiczów, zostawiając im w testamencie 
spadek. Wiecie co to jest testament i spadek? Janeczka określiła spadek jako ma-
jątek od kogoś, kto jest nieboszczykiem. Spadkiem dla rodziny Chabrowiczów 
miał być stary dom i pieniądze na jego remont. Ale postawiono jeden warunek: 
do domu musi się wprowadzić cała rodzina, czyli: babcia z dziadkiem, mama i ta-
ta z Janeczką i Pawełkiem oraz ciocia Monika z synem Rafałem i narzeczonym. 
Natomiast aktualni lokatorzy domu muszą zostać wyeksmitowani. Rodzina po 
burzliwych naradach pogodziła się już z nieoczekiwaną zmianą w życiu, dzieci są 
zachwycone przeprowadzką, ale niezbędny remont domu wprowadza wiele za-
mieszania. 

Rodzeństwo odkrywa zamknięty od czasów wojny strych, który jest podstawą ca-
łej intrygi. Za żelaznymi drzwiami, zamkniętymi od czterdziestu lat na różne klu-
cze, kryje się jakaś potworna tajemnica a  dzieci postanowiły rozwikłać zagadkę. 
W śledztwie pomaga im "nadludzko mądry" pies. Na efekty takiej współpracy nie 
trzeba długo czekać. Zdarzenia następują szybko, wiele z nich dzieje się pod 
osłoną nocy. Chcielibyście dowiedzieć się, jaką tajemnicę ukrywał nawiedzony 
strych w starym domu? To zapraszam do biblioteki po powieść Joanny Chmielew-
skiej Nawiedzony dom. 

Czytelniczka  
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NASZA WŁASNA RADOSNA TWÓRCZOŚĆ 
 

 

JESIEŃ 
Jesień od stóp do głów 

Ozłocona liśćmi. 

Zawstydzona jarzębiną. 

Wiatrem uśmiecha się od nas 

Mrozem się do nas przytula 

Obdarowuje deszczem 

Choć piękna to chłodna 

 Choć chłodna to piękna 

Czasem powieje wilgotną 

 Zimną wonią 

Piękna jak miłość 

Pamiętajmy jednak 

 Że tak jak miłość, potrafi być też okrutna 

Może nieść cierpienie 

 Jesień ma włosy jak szkarłat 

Przypominają krew 

I nigdy ich nie zmieni 

 Byśmy zawsze pamiętali o wojnie 

 

JESIEŃ 

Jesień, jesień, co za jesień? 

Trochę ciepła, trochę zimna 

Już jesienna tęcza na drzewach  

Trochę czerwonego, żółtego, brązowego... 

Deszcze padają strumieniami po chodni-

kach. 

Błoto do butów się klei aż się nie odklei 

Liście każdy zbiera, do ramek przykleja. 

 To już jesień! 

 

DESZCZE 

Po lecie przyszła jesień  

Zaspana jeszcze 

I spuściła na ziemię 

 Deszcze 

Złoto – purpurowy deszcz liści 

 Czekoladowy kasztanów 

 I cienki babiego lata 

Co ze słonkiem się brata 

 

*** 

jesień deszczem płacze 

 moczy kolorowe liście 

tworząc na ziemi 

 różnobarwne dywany 

 

 

 

liście lecą z drzewa 

jak ulewa złota 

powiew zimnego wiatru  

rozrzuca je dookoła 

smutne słońce 

 je ogrzewa 

 suszy i otula  

jaskrawymi promieniami 

co mniej grzeją 

 

JESIENNY WIERSZ 

jesień niby smutna i szara 

czasem kolorowa 

może trochę nijaka 

 ale wiem że nie zawsze wesoła 

 

dzieciaki rozchichotane 

 toną we mgle 

niebo poczerniałe 

bo deszcz zajął 

pierwszoplanową rolę 

 

cos mokro mi w stopy 

 chyba wdepnęłam w kałużę 

dzień zaczął się w podskokach 

 ale do domu przez deszczu morze 

 

trzeba znaleźć w końcu coś pozytywnego 

nie chce już zrzędzić 

 mimo nastroju złego 

ale jak tu się cieszyć 

 

wiem co zrobię 

 włożę różowe okulary 

smutek zeskrobię 

kto zachmurzony tego nie zrobi 

 będzie karany 
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KĄCIK JĘZYKOZNAWCY 

Cielę czy cielak? 

 Jak należy mówić: cielę czy cielak? Otóż obie formy są poprawne. Tak samo można 

wybierać pomiędzy słowami źrebię i źrebak, szczenię i szczeniak, prosię i prosiak. Ale dziec-

ko kozy lub owcy zawsze nazywa się jagnię (nie ma słowa „jagniak”). Natomiast kurczę i 

kurczak to nie to samo. Kurczę to pisklę, które wykluło się z kurzego jajka, a kurczak to mło-

dy kogut.     

                    

 

E  K  S  P  E  R  Y  M  E  N  T  Y 

Zadanie dla Kopciuszka   (pieprz i sól) 

Do przygotowania tego eksperymentu będą potrzebne następu-

jące składniki: 

troszkę pieprzu, troszkę gruboziarnistej soli, plastikowa łyżka oraz wełniany szalik lub swe-

ter. 

Wysyp na stół lub inną płaską powierzchnię wcześniej przygotowaną sól i zmieszaj ją 

z pieprzem. Twoim zadaniem jest rozdzielić pieprz od soli. Aby zaoszczędzić sobie trochę 

czasu na przebieranie, weź plastikową łyżkę i przez ok. 15 sekund nacieraj ją wełnianym sza-

likiem lub swetrem. Gdy łyżka będzie już gotowa, powoli zbliż ją do wcześniej przygotowa-

nej mieszanki. Kawałeczki pieprzu natychmiast przykleją się do łyżeczki. 

Jak się to stało? 

Przez potarcie wełną łyżeczka została naładowana elektrostatycznie i dlatego przyciąga nie 

naładowane drobinki. Ponieważ pieprz jest lżejszy od soli jako pierwszy przyczepia się do 

łyżeczki. Jeżeli opuścisz niżej łyżeczkę, to i sól przyklei się do niej. 

 

10 PRZYKAZAŃ UCZNIOWSKICH  

 Nigdy nie śpieszyć się do budy 

 Uśmiechać się do wszystkich, zwłaszcza, gdy są nudy 

 Wiedzieć, co się w szkole dzieje 

 Na sprawdzianach mieć ściąg wiele. 

 Szczęście pełna garścią łapać. 

 Lekcje przynajmniej raz na tydzień odrabiać 

 Ładnie i czysto wyglądać 

 Pokoje Pani Dyrektor i Pana Pedagoga rzadko oglądać.  
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H  O  R  O  S  K  O  P 

 Baran  - Jeżeli dobrze zaczniesz, to skończysz z sukcesem  

 Byk -  Ucz się, ucz, bo nauka to do potęgi klucz. 

 Bliźnięta  - Początek będzie marny, ale z czasem pójdziesz do przodu. 

 Rak  - Jeżeli w pierwszym miesiącu pilnie zabierzesz się do pracy, później będziesz 

mógł odpocząć. 

  Lew  - Oj, nawet nie myśl o nałożeniu tubki kleju na krzesło pani od historii! 

 Panna - Nie marnuj czasu, przeczytaj jakąś książkę. 

 Waga - Od pierwszego dnia nie planuj JAK NAJLEPIEJ NASKARŻYĆ NA KOLEGĘ 
tylko JAK NAJLEPIEJ ROZWIĄZAĆ ZADANIE Z MATMY. 

 Skorpion - Pokaż wszystkim, że to ty jesteś najlepszy 

 Strzelec - Strzelaj, byle do celu w środek tarczy. 

 Koziorożec - Najbliższe dni spędzisz razem z przyjaciółmi w dobrym humorze. 

 Wodnik  - Musisz porządnie popracować. Uważaj na historię o przyrodę. 

 Ryby -  Pływaj sobie, pływaj. Tylko nie zderz się z jedynką 

 

KĄCIK REGIONALNY  

Legenda o nazwie Zabłudowa 

Jedna z legend opowiada o pochodzeniu nazwy naszej miejscowości. 

     Pewnego pięknego dnia książę wyruszył wraz ze swoją świtą na polowanie do pusz-

czy. Gdy przedzierali się przez gęste knieje książę zauważył cudownego młodego jelenia i 

pognał za nim w głąb czarnego boru. Po długim pościgu młodzieniec zgubił ślad zwierzęcia i 

swoją szlachtę. Błądził i szukał oznak życia ludzi przez kilka dni. Co wieczór rozpalał ogni-

sko, by odstraszyć głodne zwierzęta. Po wyczerpującej wędrówce dotarł do małej osady, w 

której znalazł część swojej świty. 

      Książę bór nazwał puszczą Błędowską. Osadzie zaś nadał nazwę Błędów, a w herbie 

umieścił jelenia na biało- czerwonym tle. Z czasem nazwa miasteczka zmieniała się na Zabłę-

dów, a następnie na Zabłudów.   
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Wybitne postacie związane z naszym miastem  

        Poczynając od założenia Zabłudowa pierwszą znaczącą osobą dla naszego miasta był 

Grzegorz Chodkiewicz, który przekształcił małą osadę w miasto i sprowadził znanego ruskie-

go drukarza Iwana Fiedorowa. Dzięki niemu powstałapierwsza na tych ziemiach drukarnia. 

Wydrukowano w niej dwie księgi „Psałtyr” i „Ewangielije uczitielnoje”.  

      Kolejni właściciele Zabłudowa, ród Radziwiłłów, też dbali  o rozwój miasta, gdyż 

założyli szkołę i zbór kalwiński. Bogusław Radziwiłł urządził tutaj obóz warowny w czasach 

„potopu” szwedzkiego”, co spowodowało doszczętne zniszczenie miasta przez wojska het-

mana Sapiehy.  

      Ważną postacią dla miasta była fundatorka klasycznego kościoła katolickiego hrabina 

Demblińska.  Działalność Kazimierza Ostaszewskiego, który był fundatorem obu katolickich 

kaplic, wniosła wiele w rozwój kultury grodu nad Rudnią. 

 

PUSTKA W GŁOWIE PRZED KLASÓWKĄ ! ! ! 

Aż 85% uczniów przeżywa stres, gdy nauczyciel wywołuje ich do tablicy. 

 W wielu przypadkach ten stres może działać pobudzająco: sprawia, 

że koncentrujemy się szybciej myślimy i przypominamy sobie to co 

wiemy na dany temat. Są to pozytywne skutki, ale bywają także nega-

tywne.  Nadmierne pobudzanie powoduje całkowitą blokadę umysłu i wtedy w ogóle nie jeste-

śmy zdolni do myślenia ani działania. Czujemy pustkę w  głowie, serce podchodzi nam do gardła, 

nogi robą się jak z waty. Oto kilka rad, co możesz zrobić: 

 Nie rezygnuj z odpowiedzi. Nie poddawaj się!  Jeśli naprawdę umiesz, mentlik w głowie zaraz 

ci przejdzie. 

 Weź kilka głębokich oddechów: dotlenisz mózg i uspokoisz nerwy. Możesz wtedy powie-

dzieć: „Bardzo się denerwuje ale postaram się opanować”. Nauczyciel powinien to zrozumieć 

i dać chwile na zebranie myśli. 

 Teraz skoncentruj się na pytaniu, jeśli twoje milczenie się przedłuża powiedz: „Przepraszam 

jeszcze moment”. 

 Zacznij odpowiedź od tego, co wiesz na pewno. W trakcie mówienia twój umysł się odbloko-

wuje się, pojawia się w nim co potrzebne info. 

 Staraj się mówić pewnie, energicznym głosem. Warto mieć kontakt wzrokowy z nauczycielem 

(patrzenie na nogi albo w sufit daje fatalne efekty).Jeśli czegoś nie jesteś pewien, nie udawaj, 

że nie wiesz i nie mamrocz pod nosem. 

UWAGA ! ! ! Wszystkie te rady będą pomocne pod warunkiem, że wcześniej nauczyłeś się materiału, 

z którego pyta Cię nauczyciel. Cudów nie ma, jeśli nie umiesz –nie odpowiesz ! ! ! 
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UŚMIECHNIJ SIĘ  

 

Synek pyta tatę. 

-Tato, gdzie leżą Pireneje ? ? ? 

-Nie wiem – odpowiada zagadnięty. – Zapytaj mamy. Ona wczoraj robiła porządki. Może 

gdzieś je schowała? 

  

Bezrobotny znalazł pracę w ZOO. Przebrany za małpę miał zabawiać dzieci. Któregoś dnia 

tak wysoko podskakiwał, że wpadł do klatki z lwem. Przerażony zaczął krzyczeć. 

- Zamknij się, bo obaj wylecimy z roboty! – powiedział lew.  

 

Ojciec pyta syna: 

- Jasio kiedy ostatnio myłeś zęby? 

-Proszę o łatwiejszy zestaw pytań – odpowiada Jasio - Nie jestem dobry z historii.  

 

Policjant zatrzymuje motocyklistę i pyta: 

- Dlaczego ma pan czapkę zamiast kasku ? 

- Dla bezpieczeństwa – odpowiada motocyklista  

- Zrobiłem wczoraj eksperyment. Zrzuciłem z czwartego pietra kask i 

czapkę. Kask się rozbił, a czapka nie.  

 

Małe co nieco” 

 Czekoladowy jeżyk. 

płatki owsiane, kakao, cukier, śmietana, wiórki kokosowe 

Sposób przyrządzania: 

1.Rozmieszaj kilka łyżek płatków owsianych z niedużą ilością kakao i cukru. 

2.Potem dodaj do tego trochę płynnej śmietany, tak by masa stała się plastyczna. 

3.Następnie całość włóż na kilka minut do lodówki. 

4.Po wyjęciu uformuj z masy nieduże kuleczki. 

5. Ponownie je schłódźcie i obtocz wiórkami kokosowymi. 

Takim jeżykom nie będziesz mógł się oprzeć!!!  
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Moja pasja   

Moją pasją jest malarstwo. Rysuję od najmłodszych lat. Daje mi  to dużo 

satysfakcji i radości. Dzięki malowaniu mogę się odprężyć i zrelaksować. Gdy 

mam wolną chwilę, lubię coś pobazgrać na kartce. Staram się też brać udział w 

różnych konkursach plastycznych, aby rozwinąć swoje umiejętności malarskie. 

Chodzę też od pierwszej klasy aż do dziś ( mam nadzieję jak najdłużej ) na zaję-

cia plastyczne do p. Kasi Pury, która pomaga mi dążyć do perfekcji. Dzięki niej 

nauczyłam się, jak można mieszać kolory, jak się cieniuje kredkami, ołówkiem i 

wiele innych rzeczy…  Myślę, iż nie porzucę malowania i będę kierować się w 

jego stronę w przyszłości. Ale wiem dzisiaj jedno, że to co robię, jest moją pasją, 

którą bardzo kocham.  

Paulina Bonifatiuk kl.VII a 

 

MĄDRE MYŚLI CUDZE I WŁASNE 
 

Tym razem trochę własnych: 

Życie jest krętą drogą, niech będzie to tobie przestrogą. 

Piękne myśli przelewaj na papier. 

Nie pozwól aby zło zwyciężyło z Tobą i z Twoim życiem. 

Marzenia są tak piękne jak ogród pełen kwiatów. 

Nie bój się chcieć, bo tylko wtedy zdobędziesz wszystko.  

Promienie szczęścia i miłości roztopią każdy lód w sercu. 

Chociaż życie ma wiele dróg, to ty i tak pójdziesz swoją. 

 

Karolina Waluk, Julita Kostecka VIIa 

 



14 

 

Mój głos w ważnej sprawie!!! 
Jak zawsze oddajemy łamy naszego pisemka na Wasze głosy i opinie. W świe-

tlicy szkolnej postawimy skrzynkę kontaktową, do której wrzucajcie listy i za-

pytania dotyczące spraw, które Was cieszą, smucą, bolą, denerwują itd. posta-

ramy się pomóc, a najciekawsze listy zamieścimy w gazetce.  

Redakcja  

A oto głos siódmoklasistki na temat reformy oświaty. 

 

Moim zdaniem nowa reforma bardzo obciąża uczniów, zwłaszcza nas, 

siódmoklasistów. Mamy codziennie bardzo dużo lekcji, bo doszło sporo nowych 

przedmiotów. Kończymy zajęcia po 7-8 godzinach lekcyjnych, a czasem nawet i 

później, jeśli mamy zajęcia dodatkowe, na które i tak  nie wystarcza nam czasu, 

albo chęci. Wracamy do domu zmęczeni, a tam kolejna porcja nauki – praca 

domowa, lektura itp.  Nie mamy czasu na odpoczynek, hobby, zabawę. Codzien-

nie jakieś sprawdziany, kartkówki. Kto by to wszystko ogarnął.  Nie mamy nawet 

czasu, aby te sprawdziany poprawić, jeśli cos pójdzie nie tak, jak byśmy chcieli. 

W dodatku czeka nas już za rok egzamin, od którego tak wiele zależy. W telewi-

zji słyszałam, że przeciętny siódmoklasista pracuje dłużej niż dorosły pracownik 

np. biura. Właśnie – dorosły! - a my mamy dopiero 13 lat.  

Julita Kostecka VIIa 

 

WYNALAZKI Z CODZIENNEGO ŻYCIA 

Wynajdywanie polega na tworzeniu czegoś nowego, czegoś, co nie istniało przed-

tem. Może to być jakiś przedmiot codziennego użytku, narzędzie czy urządzenie. 

Może to być nowy sposób ogrzewania domów itp. Właśnie dzięki dokonywaniu wyna-

lazków życie ludzkości uległo w ciągu dziejów tak ogromnym przemianom i możliwy 

jest rozwój techniki i postęp ludzkości. 

AGRAFKA 

Dzisiejsza przypomina swoje poprzedniczki tylko nazwą. Tamte były drogocennymi klej-

notami, noszonymi zawsze na wierzchu, często nazywane zaponkami. Spinano nimi 

dwie części kostiumu, przypinano do ozdób głowy. Stosowano je już za czasów cesarza 

greckiego Bazylego II (957-1025). Mikołaj Rej z Nagłowic wymienia agrafkę, czyli zapon-

kę wśród ozdób niewieścich. Pisze, że ubierająca się strojnisia "kładzie perły na palce, 

na szyję łańcuszki, wiesza na pierś zaponki, na uszy zauszki"./red/ 

 

 


