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WSTĘPNIAK 
 
Serdecznie witamy wszystkich Naszych Czytelników! 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer Naszej Szkolnej Gazet-
ki.. 

 
Mija drugi miesiąc nauki w szkole. Myślimy, że każdy z Was przyzwyczaił się już do tego, 

że należy pracować na swój wizerunek. Zdobywać dobre oceny i pochwały. Pamięta jcie! 

Najważniejsze jest, aby być systematycznym, a to wcale nie jest takie trudne. Wystarczy 

codziennie poświecić trochę czasu na naukę, aby później zaprezentować się na lekcji czy 

sprawdzianie. Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich uczniów, którzy umieją  i 

mają ochotę napisać coś od siebie. 

A teraz do Was ,Drodzy Nauczyciele, kierujemy nasze słowa.  

„Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpięk-

niejszy,  za serce”.  

Pragniemy przekazać Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Nauczyciela ! Ży-

czymy dużo wytrwałości, sukcesów zawodowych, uznania społecznego , jak również 

uśmiechu każdego dnia ...J  ) Dniu Nauczyciela prosimy czytać wewnątrz numeru… 

Redakcja  

Co w Samorządzie Uczniowskim słychać? 

Po pierwsze słychać i… widać było wybory do SU. Uprawnionymi do głosowania byli 

uczniowie klas IV-VI. W komisji wyborczej zasiedli przewodniczący klas IV-VI. 
Na gazetce widniały fajne zdjęcia i prezentacje kandydatów.  Kandydowali : Ania Tomaszew-

ska, Sandra Chrzanowska, Kuba Kraczyna, Justyna Dołzyńska, Magda Piórkowska, Aneta 

Giesko, Wiktoria Szum, Łukasz Baniel i Michał Baniel . Kto wygrał?   

Jakub Kraczyna, Aneta Giesko i Anna Tomaszewska. Gratulujemy! 

W skład Samorządu wchodzą również przewodniczący klas. 

 Opiekunkami SU w tym roku szkolnym sa panie Marta Kozieradzka i Anna Kendyś.  

Monika Jęsław 
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Co było?  

Najpierw, oczywiście był 1 września i wszyscy wróciliśmy do szkoły. Jedni stęsk-

nieni, inni trochę mniej, ale z pewnością wszyscy pełni energii i checi do całorocznej pracy.  

1 września uczniowie Szkoły Podstawowej im. F. Karpińskiego w Zabłudowie  wraz z nau-

czycielami i swoimi rodzicami rozpoczęli rok szkolny 2014/2015.  
Uroczystość poprzedziło uczestnictwo wszystkich w Mszy Świętej. Uczniowie zostali ser-
decznie przywitali przez panią Dyrektor Krystynę Zwadę, która życzyła wszystkim wytrwało-

ści i konsekwencji w osiąganiu sukcesów. Potem była krótka część artystyczna. Tematem 
były oczywiście wakacje, szkoła, ale i rocznica wybuchu II wojny światowej.  

Następnie uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami 
 
3 października – Święto Szkoły.  

Tego dnia odbyła się uroczystość z okazji rocznicy nadania naszej szkole imienia Franciszka Karpiń-

skiego. Imprezę uświetniła obecność zaproszonych gości, rodziców i Pana Burmistrza Jacka Lulewi-

cza. Jak co roku tego właśnie dnia odbywa się tez ślubowanie klas 1. Nasi najmłodsi koledzy przy-

gotowali część artystyczną, śpiewali, tańczyli, recytowali. Otrzymali upominki od klas 2. Złożyli slu-

bowanie na sztandar szkoły. Pan Burmistrz Jacek Lulewicz pasował każdego pierwszaka na ucznia 

wielkim ołówkiem a Pani Dyrektor Krystyna Zwada wręczyła każdemu z nich dyplom i legitymację 

uczniowską. Potem pierwszaki poszły do swoich klas na poczęstunek, a uczniowie klas starszych na 

lkcje. Tego dnia lekcje miały jednak trochę inny przebieg. Były konkursy, quizy, zabawy. Przede 

wszystkim odbył się w klasach quiz wiedzy o patronie. Nagroda to tzw „niepytki”. Kto je zdobył, ten 

do końca roku szkolnego nie będzie pytany 4 dnia każdego miesiąca. Nie dotyczy to zapowiadanych 

sprawdzianów. Nagrody – niepytki zostały wręczone na uroczystości z okazji dnia nauczyciela. A 

oto laureaaci tegorocznej edycji:  

Zuzanna  Zarzecka  i Julia Presnarowicz z 4 a, Ewelina  Mińczuk z 4 b , Natalia Woronicz z 5 a, Domi-

nik Dołęgiewicz z 5 b, Gabriela Młodzianowska z 6 a, Michał Gryguć z 6 b i Hubert Luckiewicz z 6 c. 

Gratulujemy.  

Natalia Zadykowicz – 5 a 
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Z okazji święta szkoły nasza koleżanka Kinga Weronika Dudko napisała wiersz o patronie. Oto on: 

 

Franciszek Karpiński 

 
  

Franciszek Karpiński Poeta Oświecenia. 
  

Autor "Zabawek wierszem i prozą". 

  
Tworzył pamiętniki, dramaty i inne utwo-

ry. 
  

Wielki przedstawiciel nurtu sentymental-

nego. 
  

Moralista, tłumacz, publicysta, 
  

opisujący sprawy zwykłych ludzi. 

  
To właśnie jest Nasz patron. 

  
My znamy Jego twórczość. 

  

Od sielanek: "Laura i Filon". 

  
Po wiersze miłosne: "Tęskność na wiosnę". 

  
Patriota z Niego wielki, religijny i poboż-

ny. 

  
Autor: "Kiedy ranne wstają zorze", 

  
"Bóg się rodzi noc truchleje". 

  

Miał herbu Korab z Wołkowyska. 
  

Jest dla Nas dumą jak Jego napisana "Du-
ma". 

  

Jest dla Nas Nauczycielem, i przykładem. 
  

Przykładem, który będziemy naśladować, 
  

jako uczniowie Franciszka. 

 
 

A oto jakie pytania były na quizie o patronie  Franciszku Karpińskim z okazji obchodów Święta 

Szkoły 

. 

1. Uczniowie odpowiadają na pytania np. według kolejności alfabetycznej. Mogą wybrać kategorię – 

„życie”, „twórczość”, „Karpiński w Zabłudowie”, „szczęśliwy los”.  

2. Uczeń ma 10 sekund na udzielenie odpowiedzi.  

3. Jeżeli uczeń udzieli poprawnej odpowiedzi, uzyskuje 1 punkt.  

4. Jeżeli uczeń nie udzieli odpowiedzi lub się pomyli, pytanie przechodzi na kolejnego zawodnika.  

KATEGORIA ŻYCIE 

1. Kiedy urodził się Franciszek Karpiński? (4.10.1741 r.) 

2. Gdzie się urodził? (w Hołoskowie) 

3. Kiedy zmarł Franciszek Karpiński? (16.09.1825 r.) 

4. Gdzie zmarł Franciszek Karpiński? (w Chorowszczyźnie)  

5. Był chłopem czy szlachcicem? (szlachcicem) 

6. Gdzie studiował Karpiński? (w Wiedniu, we Lwowie) 

7. Co studiował Karpiński? (filozofię, teologię, nauki wyzwolone) 

8. Czy Karpiński się ożenił? Jeżeli tak, to z kim? (nie) 

KATEGORIA TWÓRCZOŚĆ 

1. Czym się zajmował Franciszek Karpiński? (był poetą, guwernantem) 

2. Gdzie napisał „Pieśni nabożne”? (Białystok, Zabłudów) 

3. Gdzie „Pieśni nabożne” zostały wydrukowane? (w Supraślu) 

4. Gdzie po raz pierwszy zagrano „Bóg się rodzi”? (w starym kościele farnym w Białymstoku) 

5. Jaki tytuł nosi kolęda zaczynająca się od słów: „Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obna-

żony…”? („Pieśń o narodzeniu Pańskim”) 
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6. Jaki tytuł nosi pieśń zaczynająca się od słów: „Wszystkie nasze dzienne sprawy, przyjm litośnie 

Boże prawy…” („Pieśń wieczorna”) 

7. Jak nazywał się kochanek Laury ze słynnej sielanki F. Karpińskiego? (Filon)  

KATEGORIA KARPIŃSKI W ZABŁUDOWIE 

1. W którym roku nadano naszej szkole imię F. Karpińskiego? (2008) 

2. Którą rocznicę nadania imienia szkole obchodzimy w tym roku? (szóstą)  

3. Kiedy przyjechał do Zabłudowa? (1791-1792) 

4. Na czyim dworze w Białymstoku przebywał? (Branickich) 

5. Kogo uczył Karpiński w Zabłudowie? (Dominika Radziwiłła) 

6. Dlaczego opuścił Zabłudów? (przez konflikt z matką Dominika, różniły ich m. in. metody wycho-

wawcze) 

7. Czy w Zabłudowie jest ulica Franciszka Karpińskiego? Jeżeli tak, to na jakim osiedlu? (tak, na os. 

Marii Magdaleny) 

SZCZĘŚLIWY LOS 

1. W jakiej epoce tworzył? (oświecenie, nurt – sentymentalizm) 

2. Jakim imieniem Karpiński nazywał swoje ukochane? (Justyna) 

3. Uzupełnij tytuł utworu patriotycznego F. Karpińskiego – „Żale Sarmaty nad ……………. Zyg-

munta Augusta” (nad grobem) 

4. Gdzie się uczył w gimnazjum? (w kolegium jezuickim w Stanisławowie)  

5. Ile ukochanych miał Karpiński? (trzy) 

6. Jaki tytuł nosi pieśń zaczynająca się od słów: „Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie mo-

rze…” („Pieśń poranna”) 

7. Gdzie znajduje się grób Karpińskiego? (W Łyskowie, teren Białorusi)  

8. Jakiego polskiego króla miał zaszczyt poznać Karpiński? (St. A. Poniatowskiego)  

 

Opracowały: Alicja Regucka, Marta Kozieradzka 

 

Światowy Dzień Nauczyciela 
Światowy Dzień Nauczyciela (ang. World Teacher's Day) pod patronatem UNESCO 

obchodzony jest w dniu 5 października. Dzień ten proklamowany został w 1994 roku, 
na pamiątkę podpisania w 1966 r. „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela”, 

opracowanej przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy. Jest okazją do 
podkreślenia wiodącej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na 
wszystkich poziomach nauczania. 

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.: 

 Albania - 7 marca  

 Argentyna – 11 września  

 Brazylia – 15 października 

 Chiny – 10 września 

 Czechy - 28 marca 

 Indie – 5 września  

 Malezja - 16 maja 

 Rosja – 5 października 

 Tajwan – 28 września  

 Turcja – 24 listopada 

 Ukraina - pierwsza niedziela października 
W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, 

podobnie jak w Polsce, związany jest z lokalnymi wydarzeniami. 
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Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto państwowe, święto oświaty i szkolnictwa 

wyższego. Ustanowione 27 kwietnia 1972 na mocy ustawy - Karta praw i obowiąz-
ków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982, na mocy ustawy - Karta Nauczy-

ciela, obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia rocznicę powstania 
Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 

1773. Popularnie nadal zwane jest Dniem Nauczyciela. 
 

Satyra na szkołę 

W naszym pięknym mieście 

O czym wszyscy wiecie 

Jest chyba najlepsza 

Szkoła na tym świecie 

Chociaż trochę mała 

Uczniów jest tu wiele 

Są też, oczywiście, 

Tu nauczyciele 

Bardzo trudnych rzeczy 

Oni nauczają 

I nam biednym uczniom 

Życie uprzykrzają 

Pani Asia kochana 

Uczy nas muzyki i plastyki 

Miła to odmiana 

Po lekcji matematyki 

Okropne katusze przeżywa 
osoba ta,  
Będąc wychowawczynią 
klasy V A.  
Jednak zadaniu podołała,  
Bo wychowawczyni z niej 
wspaniała. 

Panie Nell, Alicja i Marta  

Poezją nas maltretują 

Czasem już od tych wierszy 

Mózg nam się lasuje 

Lekcja przyrody 

Bardzo jest ciekawa 

Lecz gdy przyjdzie spraw-
dzian 

To już inna sprawa 

Poznajemy na niej 

Góry, rzeki, skały 

Lecz gdy jest powtórka 

I sprawdzianik mały 

Lecą jak lawina 

Do dziennika pały 

Panie: Kalinowska i Kisie-
lewska  

Matmę wykładają 

Lecz głupocie uczniów 

Rady już nie dają 

Uśmiech zawsze na ich twa-
rzach,  
O piątkowych uczniach 
marzą.  

Lecz nie na złość to robimy,  
Że na matmie ciągle śpimy. 

 Bardzo trudna przecież 

Jest matematyka 

Po sprawdzianie lepiej 

Nie patrz do dziennika 

Panie od „Anglika”  

Zespół to bojowy 

One angielskie słówka 

Wbiją wam do głowy 

 Pan Omelianowicz to jest 
super gość 

Więc nam wszystkim daje w 
kość 

Biegać każe wokół hali 

My już tego mamy dość 

 Gdy słowami nie da rady 

I uczniowie nie chcą ćwi-
czyć 

Każe robić nam przysiady 

Ile? Tego nikt nie zliczy 

Pan Artur Zieniewicz  

Czasem też wielki sadysta 
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 Z naszych biednych dziew-
czyn 

Siódme już poty wyciska 

Alicja Regucka - polonistka 
nasza  
Do nauki cały czas nas za-
prasza  
Kłopotów na jej głowie ilość 
spora,  
Gdyż nasza klasa to istna 
zmora 

Przed lekcją historii 

Cała klasa kuje 

Gdyż pani Regucka 

Po trzech odpytuje  

Snuje długie opowieści 

Co się kiedyś działo 

W głowie się nie mieści 

A w dodatku jeszcze 

Ściąg nie toleruje 

Więc nas bardzo pilnie 

Na teście pilnuje 

Z panią Kozieradzką 

Zaczynać nie radzę 

Ona w samorządzie 

Ma ogromną władzę 

Z panią Turewską-Plewa 

Choć bywa surowa 

Można czasami 

Sobie pożartować 

Pani Kasperowicz   

Wiedzę swą ogromną 

Uczniom przekazuje 

Jak żyć w zgodzie z Bogiem 

Wszystkim pokazuje 

Pani Ledzińska 

Czasem jest „resetem” zwa-
na 

I w informatyce 

Jest tu niezrównana 

 Panie ze świetlicy 

Trudny żywot mają 

Wszystkim słabym uczniom 

Dzielnie pomagają 

Pan pedagog 

Chytra to sztuka 

I na każdego 

Haka wyszuka  

Każdy się uczeń 

Pana Marka boi 

Jeśli coś złego 

W szkole nabroi 

Pani logopeda 

Ciężko pracuje 

I w każdym uczniu 

Coś dobrego znajduje 

Pani Ania w bibliotece 

Szkolnej urzęduje 

Aby jej ksiąg nie niszczyć 

Cały dzień ich pilnuje 

Pani Kasia w szkolnym 
sklepie 

Tutaj urzęduje 

Bardzo pyszne buły 

Nam przygotowuje 

W mrokach szkolnej szatni 

Pani Kasia grasuje 

Gdy butów nie zmienisz 

Ona atakuje 

 Można tu napisać 

Zwrotek jeszcze wiele 

Lecz już mi się nie chce 

Drodzy przyjaciele 

Wszyscy, więc widzicie 

Szkoła jest ciekawa 

Lecz rządzą wakacje 

To jest jasna sprawa 

  
Z okazji Dnia Nauczyciela uczniowie  napisali listy do Szanownego Grona Pedagogicznego  naszej 
szkoły. Oto niektóre z nich: 
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Zabłudów, 14.10.2014 r. 
Szanowna Rado Pedagogiczna ! 

  
          Z okazji Dnia Nauczyciela chciałabym złożyć Wam serdeczne życzenia. 

   Wiemy, że nie jest łatwo zostać nauczycielem. I za to was podziwiamy. Staracie 
się, abyśmy w szkole czuli się bezpiecznie i szczęśliwie. Czasem jesteście surowi, ale 
dzięki temu uczymy się jak żyć. Jeśli zwrócimy się z jakimś problemem, to od razu 

na to reagujecie. Możemy na was polegać, i to jest najważniejsze.  
Dziękuję za wszystko! 

Z poważaniem 
Karolina Dawidziuk, VI c 

  
          

Drodzy Nauczyciele! 
Dziękuję Wam za trud włożony w nauczanie uczniów naszej szkoły. Wiem, że przygotowanie 

każdej lekcji jest trudne, że trzeba się do tego dobrze przygotować i poświęcić dużo czasu. Wiem też, 
że nauka jest potrzebna każdemu człowiekowi, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że każdy z 
Was ma chęć i siłę do tego, aby przekazać nam wiedzę, która będzie potrzebna w dalszym życiu. 

      Z wyrazami szacunku 
      Kamila Wysocka, kl VI a 

 

    
      Drogie Grono Pedagogiczne! 

Z okazji Dnia Nauczyciela chciałabym w imieniu wszystkich uczniów bardzo Wam podzię-
kować za troskę i opiekę nad nami. Chciałabym Wam życzyć samych słonecznych dni i wszystkiego 
najlepszego. Serdecznie dziękuję! 

Z wyrazami szacunku 
Gabriela Młodzianowska, kl. VI a 

 

                                                                                                               
                 Szanowna Rado Pedagogiczna! 

  
Dziękujemy za lata poświęcone na doskonalenie nas, a także za to, że dzięki Wam mogliśmy 

tyle się nauczyć. Wiadomo, jak w każdych relacjach międzyludzkich, bywało raz lepiej, raz gorzej. 
Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile radości - dyskoteki, wycieczki, andrzejki czy wigilie klaso-
we. Oczywiście nie możemy się rozczulać, trzeba też pamiętać o tych mniej przyjemnych  chwilach, 
które zostaną w naszej pamięci, jak na przykład  odejście ze szkoły ulubionych nauczycieli. 
          Tego, co odczuwamy nie można ubrać w słowa, dlatego tak skromny jest ten list. Jeszce raz 
serdecznie dziękujemy i życzymy wytrwałości w pracy nauczyciela.    
        Monika Jęsław, VI c 
  

Szanowna Rado Pedagogiczna! 
 

Na wstępie mojego listu chciałbym serdecznie pozdrowić i podziękować za wszystko. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę mnóstwo radości i zdrowia. Niech cierpliwość do nauczania 
dzieci nigdy się nie skończy. Podziwiam  Waszą pracę i trud.  

Jeszcze raz chciałbym Wam bardzo podziękować za pracę włożoną w nasze wychowanie i za 
to jak angażujecie się, abyśmy wyrośli na porządnych ludzi oraz za miły czas spędzony w szkole.  
   

Z poważaniem Adrian Andrejczuk, VI c 

 
Drogie Grono Pedagogiczne 
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  Chciałabym bardzo podziękować za Waszą ciężką pracę i trud włożony w nasze wychowanie i 
edukację. 
 Z okazji Dnia Nauczyciela chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego oraz spełnienia 
wszystkich marzeń. Samych słonecznych dni i pogody ducha, sukcesów w dalszej pracy, cierpliwości 
i wyrozumiałości dla nas wszystkich. 

      Pozdrawiam serdecznie 
      Kaja Kuryś, VI a 

 
Drodzy Nauczyciele 

Jestem Wam wdzięczny za wiedzę, którą nam przekazujecie, za Was trud, który codziennie 
wkładacie, by nauczyć nas wielu rzeczy.   

       Karol Gierejko, VI a 
 

Szanowni Nauczyciele 
Chciałbym zaapelować o to, aby poniedziałek był dla Was dniem wolnym od pracy. Ucznio-

wie starsi będą chodzić do klas młodszych i uczyć swoich kolegów. Zmobilizuje nas to do nauki, a 
także zacieśni więzi między nami.  

Zwracam się do Państwa z prośbą o podjęcie takiej decyzji, choć zdaję sobie sprawę, że mój 
pomysł może nie przypaść Państwu do gustu. 

Z poważaniem, 
Uczeń klasy VI a 

 
 

 

T Y P Y N A U C Z Y C I E L I  

DYSCYPLINATOR - na jego lekcji jest zawsze cicho jak makiem zasiał, wszyscy siedzą jak myszy pod 

miotłą. Nikt nie odważy się rozmawiać, bo wie, że natychmiast będzie pytany. Dyscyplinator jest po-

ważny i nie toleruje żartów. Jednak dzięki takiej dyscyplinie  z jego lekcji wynosimy wiele potrzebnej 

wiedzy. Jest wymagający, ale sprawiedliwy.  

  Kto to taki ...?  

MIŁOŚNIK SWOJEGO PRZEDMIOTU - poza swoim przedmiotem świata nie widzi. Jest tak zajęty prze-

kazywaniem wiedzy, że nie zauważa ziewających, znudzonych uczniów lub takich, co ukradkiem grają 

w karty. Na swój ulubiony temat mówi tak długo i często, że w końcu uczniowie, chcąc nie chcąc, i tak 

się nauczą. Nauczyciel ten poświęca uczniom wiele czasu nawet po lekcjach. Zawsze jest gotowy 

wszystko wytłumaczyć jeszcze raz.   

 Kto to taki...?  

UMIRKOWANY LUZAK - na jego lekcjach można pożartować, ma duże poczucie humoru, ale czasami 

postanawia wprowadzić trochę dyscypliny i wtedy robi kartkówkę lub zaczyna pytać, czym zaskakuje 

wszystkich. Patrzy jednak przez palce na nasze wybryki na lekcjach i ściągi w piórnikach.  

 Kto to taki...?  

KAMELEON - jego nastrój na lekcji zależy od humoru w danym dniu: jak ma dobry dzień to na lekcji 

jest miło, przyjemnie i ciekawie, ale jak ma zły humor to krzyczy z byle powodu, denerw uje się i robi 

karne kartkówki. Lepiej mu wtedy nie wchodzić w drogę.  
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 Kto to taki...?  

T Y P Y U C Z N I ÓW 

KUJON LUB DZIĘCIOŁ - wyróżnia się szczególną mądrością. Dostaje zawsze szóstki i 
piątki. Czwórka to dla niego obraza majestatu. Nauczyciele go uwielbiają, jest ich pupilkiem. 

W swoim krześle przy samym biurku zapuścił już korzenie, a swoje gałęzie (ręce) ma zawsze 
podniesione do góry. Na każdej przerwie siedzi w kącie i czyta swoje ulubione książki 
naukowe. Nigdy nie bierze udziału we wspólnych zabawach. Ma jednak dużo kolegów, gdy 

potrzebują odpisać zadanie domowe. 
KOZIOŁ OFIARNY - na niego zwala się wszystkie klasowe psoty i winy. Każdy 

wykorzystuje jego naiwność, żeby tylko samemu być niewinnym. Gdy klasa wariuje na 
lekcjach, on dostaje karę. Czasami dla wybawienia całej klasy, zgłasza się na ochotnika do 
odpowiedzi, ulegając namowom innych. Jest szczerze zdziwiony, gdy dostaje jedynkę. 

KLASOWA MISS (BLONDYNKA) – zawsze najładniejsza w klasie. Nigdzie nie rusza się 
bez makijażu. Gdy zapomni lusterka, wraca do domu pod pretekstem bólu brzucha. Ubiera się 

w markowe ciuchy. Nie znosi żartów o blondynkach. Słysząc taki dowcip, podnosi głowę do 
góry i obraża się na cały świat. 
SZKOLNY OSZOŁOM – wszędzie go pełno. Na przerwach zawsze lata bez opamiętania po 

korytarzach. Nic ani nikt nie może go zatrzymać. Nawet nauczyciel dyżurujący ma z tym 
problem. Oszołom czuje się źle, gdy czegoś nie nabroi, a cierpi na tym cała klasa. Na lekcjach 

nie może usiedzieć na krześle, ciągle chodzi po klasie. Jest żywiołowy i uwielbia zamieszanie 
wokół siebie. Na przyrodzie np. wypuszcza żaby z akwarium i twierdzi, że miało dziurę. 
ZŁOŚLIWIEC – lubi dokuczać innym. Jest chory, gdy nie zrobi komuś na złość. Robi 

uszczypliwe uwagi swoim kolegom i koleżankom, a nawet czasem nauczycielom. Przez 
swoje występki zawsze ląduje na dywaniku u dyrektora, ale to mu nie przeszkadza. Nadal 

każdemu przypina „złośliwe łatki”. Jego ulubione zajęcie na lekcji: rzucanie gumkami w inne 
osoby. 

Szkoła na wesoło 
Dziesięć przykazań ucznia: 

1. Nie gryź ołówków – lasów coraz mniej. 

2. Nie kuj na blachę – pamiętaj, że możesz wykorzy-

stać tylko 10 % swojego mózgu. 

3. Nie zgrzytaj zębami – twój dentysta ma jeszcze 

innych pacjentów. 

4. Nie bój się rozdawania klasówek – modl aby twoja 

zaginęła. 

5. Kiedy dostaniesz jedynkę, pożal się przyjaciólce, 

byle nie za mocno. 

6. Nie bój się nauczycieli – to też ludzie. 

7. Nie traktuj odpowiedzi przy tablicy jak koniec 

świata, to dopiero początek. 

8. Przerwa – to krótkie światło, ciesz się, byle nie za 

głośno. 

9. Nie obgryzaj paznokci na pierwszej lekcji – zostaw trochę na później. 

10.  Nie ucz się tyle – raz się żyje! 

10 SPOSOBÓW NA SZYBKIE UCZENIE SIĘ: 

1. Bądź systematyczny!  Nie ucz się tylko przed klasówką, ale staraj się zaglądać do zeszytu przed 

każdą lekcją. Wystarczy pół godziny, aby nie narobić sobie zaległości.  

http://www.ozeskovos.salcininkai.lm.lt/index.php/szkola-na-wesolo
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2. Zorganizuj sobie jasne, ciche i uporządkowane miejsce pracy!  Ucz się w tym samym miejscu i o 

stałej porze. Pomoże Ci to w zapamiętaniu i przypomnieniu sobie wiadomości.  

3. Skoncentruj się!  Skup się na tym, czego się uczysz, nie oglądaj w tym czasie telewizji, nie słuchaj 

radia, zamknij drzwi od swojego pokoju i poproś, aby nikt Ci nie przeszkadzał podczas nauki  

4. Rób dobre notatki!  Nie przepisuj wszystkiego „jak leci”, ale notuj najbardziej istotne informacje. 

Używaj skrótów, kolorów, rysuj strzałki, obrazki, mapy myśli. To, co ważne pisz drukowanymi litera-

mi.  

5. Ucz się zagadnieniami!  Na początek przeczytaj uważnie tekst. Wynotuj z niego kilka najważniej-

szych punktów i ucz się ich po kolei. Dzięki temu Twoja wiedza nie będzie chaotyczna.  

6. Nie wkuwaj bezmyślnie na pamięć!  Staraj się zrozumieć to, czego się uczysz. Szybciej zapamiętasz, 

a poza tym nie narobisz sobie wstydu, kiedy ktoś poprosi Cię o wyjaśnienie tematu.  

7. Kiedy czujesz się zmęczony, rób sobie przerwę! Chwila relaksu (np. spacer, taniec przy ulubionym 

utworze) dobrze zrobi każdemu.  

8. Bądź uczciwy wobec samego siebie!  Ucz się tego, czego nie wiesz, a nie powtarzaj tego, co już 

umiesz.  

9. Korzystaj z różnych źródeł wiedzy!  Ucz się nie tylko z podręczników, ale zaglądaj też do Internetu i 

przeglądaj prasę. Porównuj, uzupełniaj, wyciągaj wnioski…  

10. Przed, klasówką, egzaminem powtarzaj materiał!  Przeczytaj notatki, zadawaj pytania i odpowia-

daj na nie własnymi słowami.  

A teraz do dzieła! Wystarczy wcielić te zasady w życie i sukces murowany. Powodzenia!!!  

Myśląca 

 

KALENDARIUM 

 
21 września – Międzynarodowy Dzień Pokoju 

22 września-  Światowy Dzień bez Samochodu zachęca kierowców 
do rezygnacji z samochodu na jeden dzień. W tym dniu promowana 
jest poprawa transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego, 
oraz rozwój społeczności, w których miejsca pracy są bliżej i gdzie na zakupy do domu jest w 
odległości spaceru 
 

4 października – święto naszej szkoły i urodziny naszego patrona – Franciszka Karpińskiego 

14 października – Dzień Edukacji Narodowej  

16 października – dzień wyboru papieża Polaka 
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Ewelina Mińczuk- IV b  

 
 
 

Przypominamy o audycji muzycznej, która odbędzie się dla klas młodszych czyli 0-3 
24 października, a dla klas starszych czyli 4-6 odbędzie się 27 października 2014 

roku. 
Urszula Kozikowska - klasa 5b 

 

JESIENNE KLIMATY . „SZLACHETNE ZDROWIE ...”  

Nauka, nauka, a za oknem „jesienny klimat”. Chciałoby się powrócić do wakacji i upalnego tegorocz-

nego lipca, ale cóż pozostały tylko wspomnienia. Myślę, że w tym czasie warto pomyśleć o swoim 

zdrowiu. Obecny czas sprzyja mało „odpornym” uczniom i nauczycielom, więc postanowiłam pogrze-

bać w literaturze medycznej na temat „Jak nie dać się chorobie”. Oczywiście preferuje tylko metody 

naturalne, chyba że „Polegnę” na dobre.  

Po pierwsze: Kiedy czujesz, że bierze cię przeziębienie napij się gorącej, malinowej herbaty. Jest 

smaczna i na pewno ci pomoże. Działa przeciwgorączkowo, rozgrzewająco i napotnie.  

Po drugie:  Jeżeli czujesz, że zbliża się katar zrób sobie kąpiel z dodatkiem ziół i olejków. To znacznie 

poprawi twoje krążenie i samopoczucie. Możesz wlać do wanny napar z tymianku, olejku eukaliptu-

sowego i goździka, który nie dopuści do rozwoju choroby.  

Po trzecie: Polecam, zrób własny talizman chroniący przed chorobą. Noś go zawsze przy sobie w ple-

caku lub w kieszeni. 

Po czwarte: Udrożnieniu dróg oddechowych pomagają inhalacje ( czynność niezbyt przyjemna).Do 

wrzącej wody dodaj 3 krople olejku sosnowego, przykryj głowęręcznikiem i wdychaj napar przez oko-

ło 10 minut, aż poczujesz się jak w lesie.  

Po piąte :  Niektóre potrawy mają leczniczy wpływ na stan naszego zdrowia. Wystarczy wypić rosół z 

kury, zjeść masło z czosnkiem ( jest to naturalny antybiotyk) lub chrzan z cytryną by zawsze być o krok 

przed chorobą.  

Po szóste:  Jeżeli chcesz wyglądać modnie a zarazem dbać o zdrowie, kup sobie długi kolorowy szalik.  

Dodatkiem może być czapka i rękawiczki w tym samym stylu.  

Po siódme:  Zrób sobie własny domowy syrop chrzanowy lub cebulowy nie są one smaczne, ale czego 

nie robi się dla zdrowia.  

Po ósme: Na dworze nie mów zbyt dużo, oddychaj nosem powietrze wtedy się ogrzewa.  

Po dziewiąte: Staraj się jeść dużo owoców i warzyw ( preferuję nasze owoce sezonowe: jabłka, grusz-

ki, śliwki ), bo są źródłem cennych witamin.  

Po dziesiąte: Śmiej się i miej dobry humor. Choroby rzadko i mają się wesołków.  

 

Uśmiechnij się
  



 

Nauczycielka pyta dzieci: 

- Jakie macie zwierzęta w domach? 
- Ja mam psa. 

- A ja mam kota. 
- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś 

 Na religii:  

- Kto widzi i wie wszystko?  
Na to Jasiu:  

- Moja sąsiadka... 

 
Jasio podchodzi do nauczycielki i mówi:  

- Nie chcę pani straszyć, ale mój tato powiedział, że 
jeśli nadal będę mieć uwagi w dzienniczku, to ktoś 

dostanie w skórę! 
 
 

Pani na lekcji biologii pyta: 
- Jasiu, powiedz mi, ile pies ma zębów. 

- Pies ma cały pysk zębów - odpowiada Jaś. 
 
- Nasza nauczycielka mówi sama do siebie. Wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy! 
 

Jasio przychodzi do domu z torbą pełną jabłek. 
- Skąd masz te jabłka – pyta mama. 

- Od sąsiada.  
-  A on o tym wie? 

 - No pewnie, przecież mnie gonił! 
 
Nauczyciel na w-fie każe dzieciom robić „rowerek”. Wszyscy wykonują ćwiczenie tylko Ja-

sio położył się na plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze.  
- A ty co? -  pyta nauczyciel. 

 - A ja jadę z górki. 
 
Dyrektor idzie korytarzem i wchodzi do klasy, z której dochodzą straszne hałasy. Każe oso-

bie, która najgłośniej krzyczy iść do pedagoga. Za chwile z klasy wybiegają pozostali ucz-
niowie. 

-  A wy dokąd? – pyta dyrektor? 
- No przecież już koniec lekcji, skoro nasz nowy nauczyciel wyszedł. 

 
Ola Kondratiuk – 4 b 

TOP Gry 
Oto lista najfajniejszych  gier wybrana przez Filipa Tarasiuka: 

1. Fifa 15 

2. Legues of Legends 
3. Mincraft 

4. Batelfild 4 
5. Fifa Street  



 

6. Plants vs Zombie 

7. Hill climb 
8. Hobbit lego 

9. Harry potter lego 
10. Pou 

 

Jesień - jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu 

umiarkowanego. Charakteryzuje się umiarkowanymi temperaturami powietrza z malejącą 

średnią dobową, oraz najwyższym   w skali roku opadem atmosferycznym. W świecie roślin i 

zwierząt jest okres zakończenia przygotowywania się nowego pokolenia organizmów do ży-

cia, oraz gromadzenia zapasów przed kolejną zimą. Na przełomie lata i jesieni część zwie-

rząt przenosi się do cieplejszych stref klimatycznych. Jesienią liście drzew zmieniają kolor, 

by w końcu opaść przed zimą, a najgrubsze części zielone roślin ulegają zdrewnieniu. Rośli-

ny wieloletnie gromadzą substancje zapasowe w korzeniach, a jednoroczne usychają stara-

jąc się przedtem różnymi metodami doprowadzić do rozproszenia nasion. 
Jesień astronomiczna rozpoczyna się w momencie równonocy jesiennej i trwa do 

momentu przesilenia zimowego, co w przybliżeniu oznacza na półkuli północnej okres po-
między 23 września a 22 grudnia (czasami daty te wypadają dzień wcześniej lub dzień póź-
niej, a w roku przestępnym mogą być dodatkowo cofnięte o jeden dzień). Podczas jesieni 
astronomicznej dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej, a ponadto z każdą kolejną 
dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. 
Za jesień klimatyczną przyjmuje się okres roku (następujący po lecie), w którym średnie do-
bowe temperatury powietrza wahają się pomiędzy 15, a 5°C. Zasadniczo po jesieni następu-
je zima, 

 
 

Przepis …….przepis zrób to sam/a 

Koktajl mleczny z jagodami 
Liczba porcji – 4, czas przygotowania – 8 min. Stopień trudności – łatwy, kaloryczność – 

średniokaloryczne. 
Składniki: 1 litr mleka (może być pełnotłuste), łyżeczka cukru waniliowego, 2 szklanki prze-

branych i umytych jagód (mogą być mrożone). Mleko miksujemy z cukrem waniliowym, 
dodajemy jagody, miksujemy razem przez ok 1 minutę 9składniki powinny dobrze się spie-
nić). Podajemy w wysokich szklankach zaraz po przygotowaniu. Zamiast cukru waniliowego 

można dodać łyżeczkę płynnego miodu.  

Kinga Sobolewska – V a 

 
Muffinki cytrynowe 

Składniki: 1 i ¾ szklanki maki, ¾ szklanki cukru, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, 1 jajko, 1 
op. Cukru waniliowego, ¼ łyżeczki soli, ½ szklanki mleka, 1/3 szklanki oleju, sok i skórka 
starta z 1 cytryny. 

Przygotowanie: 
1. Do większej miski przesiać mąkę, po czym wymieszać z cukrem pudrem, prosz-

kiem do pieczenia, cukrem waniliowym oraz solą. 



 

2. Do drugiej miski wlać mleko, połączyć z olejem, jajkiem oraz sokiem z cytryny. 

Mieszanki suchych i mokrych składników . Dodać skórkę z cytryny i dokładnie 
wymieszać.  

3. Do foremek wyścielonych papilotkami albo papierem do pieczenia wlać ciasto 9 
do ok. ¾ wysokości foremek) 

4. Babeczki wstawić do piekarnika rozgrzanego do temp.200 stopni Celsjusza.  

5. Piec przez 20-30 minut. Przed podaniem można posypać cukrem pudrem 

Natalia Zadykowicz – V a 

 

Jesień w oczach poetów polskich 
Jesienne liście E. Szelburg Zarębina 
Z tym jesiennym wiatrem 
tańczą sobie liście, 
tańczą sobie tańczą 
czerwone złociście. 
Z tym jesiennym wiatrem 
odtańczą daleko, 
i nie skończą tańczyć, 
aż za siódmą rzeką. 
Aż za siódmą rzeką, 
Aż za siódma górą, 
Aż je śnieg przykryje 
Grubą, białą chmurą 

Jesień- Józef Czechowicz 
Szumiał las, śpiewał las, 
gubił złote liście, 
świeciło się jasne słonko 
chłodno a złociście... 
Rano mgła w pole szła, 
wiatr ją rwał i ziębił; 
opadały ciężkie grona 
kalin i jarzębin... 
Każdy zmierzch mocz moczył deszcz, 
płakał, drżał na szybkach... 
i tak ładnie mówił tatuś: 
jesień gra na skrzypkach.. 

 

Zwierzęta jesienią 
Wiewiórka. W dziupli ma swoje zapasy, zamieszkuje gniazda pta-

ków lub buduje je sama. Gniazda te buduje w koronach drzew, zwy-
kle w rozwidleniu gałęzi. Buduje je z trawy i drobnych gałązek i wy-

ściela mchami. Gniazda te mają jeden wejściowy otwór. Długi, pu-
szysty ogon odgrywa ważną rolę podczas skoków - stabilizuje kieru-

nek lotu. Jest aktywna w dzień. Jej pożywienie stanowią nasiona, 
pędy, grzyby, owoce, ale także owady, jaja i pisklęta. Gromadzi  za-

pasy żywności, np. zakopując nasiona – przyczynia się w ten sposób do rozsiewu 

nasion drzew. Obserwowano też, że na gałęziach drzew suszyła grzyby. 
Jeż – największy ssak z rzędu owadożernych, zaliczany do rodziny jeżowatych. Dłu-

gość ciała 25–30 cm, ogona 2,5 cm, ciężar ciała do 1,2 kg. Grzbiet i boki ciała pokry-
te kolcami o długości do 3 cm, barwy szarobrązowej. Jeż posiada silnie 
rozwinięty mięsień podskórny umożliwiający zwierzęciu szybkie zwinięcie 

się w kłębek i nastroszenie kolców. Stanowi to przystosowanie obronne 
tego gatunku w razie zagrożenia ze strony naturalnych wrogów - pucha-

czy, lisów, borsuków i tchórzy. Zamieszkuje obrzeża lasów, tereny parko-
we i ogrody. Kopie nory, wykorzystuje także jako kryjówki nory królików, a 
także różnego rodzaju zagłębienia i rozpadliny, w których buduje gniazdo 

z mchu, trawy i liści. Pożywienie stanowią owady, dżdżownice, ślimaki, drobne krę-
gowce, a także padlina i pokarm roślinny. Zapada w sen zimowy. Ciąża trwa 5–6 ty-

godni, samica rodzi 2-10 młodych osobników. Jeże są aktywne nocą. Zimą zapadają 



 

na sen zimowy. Przestraszone zwijają się w kulkę,  podwijając głowę, dzięki czemu 

odstraszają potencjalnych napastników. Jeże często podchodzą pod siedliska ludzi. 
 

Niedźwiedź brunatny – gatunek drapieżnego ssaka z rodziny niedźwiedziowatych. 

Sierść niedźwiedzia brunatnego jest, jak sama nazwa wskazuje, 
ciemnobrązowa, choć niektóre jego podgatunki mogą mieć futro 

jaśniejsze. Niedźwiedź jest potężnie umięśniony i bardzo silny. W 
pozycji wyprostowanej  mierzy - w zależności od płci - od 1,8 m 

do 3 m. Waga poszczególnych osobników waha się od 200 do 
800 kg. Niedźwiedzica wydaje na świat co dwa lata dwoje-troje niedźwiadków. Ciąża 
trwa około 8 miesięcy. Poród następuje zwykle między grudniem a lutym. Niedźwiedź 

żyje średnio 20-25 lat. W niewoli jednak może osiągnąć wiek 40 lat. Jest wszystko-
żerny: żywi się nasionami, grzybami, dżdżownicami, ślimakami, jajami ptaków, chęt-

nie zjada miód, poluje także na zwierzynę leśną, łowi też ryby. Żyje w puszczach, w 
tajdze, w zalesionych rejonach górzystych. Zamieszkuje północną Europę i Azję. 
Obecnie żyje na świecie około 200 tysięcy niedźwiedzi brunatnych. Niedźwiedź bru-

natny jest chroniony na obszarze całej Polski. 

 

Zagadki 
1. Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi i towary 

2. Dobre ma zwyczaje - ludziom mleko daje. 
3. Zawsze blisko krowy i ogonem miele, Każdy już odgadnie, bo to przecież.. 

4. W nocnej ciszy łowi myszy. 
5. Jest królem, lecz nie w koronie, Ma grzywę, choć nie jest koniem. 
6. Kot ogromny, pręgowany Bywa w cyrku – tresowany 

7. Trąbę z sobą nosi, lecz nie jest trębaczem. Gdy pójdę do zoo, pewnie go zo-
baczę. 

8. Jest wielki, garbaty, lecz potrafi jak tragarz dźwigać ciężki bagaż 
9. Przez całą zimę mocno śpi. My go nie zbudzimy, bo się go boimy. 
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