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do szkolnej rodziny dzieci z klas 
pierwszych. Każde Święto Patro-
na jest inne.  

W  tym roku montaż mu-
zyczno - poetycki przygotowali 
uczniowie z klas IV-VI pod kie-
runkiem nauczycieli: Renaty Ci-
chońskiej, Roberta Idzikowskiego i 
Tomasza Sarniaka. Młodzi artyści z 
powagą  recytowali utwory po-
święcone bohaterskiej walce Po-
laków, którzy ginęli w obronie 
naszej ojczyzny, a chór zaprezen-
tował polskie pieśni patriotyczne, 
które trafiły do serc wszystkich 
słuchaczy.  

Ślubowanie to jedno z 
najważniejszych wydarzeń w 
życiu każdego ucznia, dlatego 
uroczystość miała bardzo pod-
niosły, a zarazem radosny cha-
rakter. Po pierwszej lekcji historii 
głos oddano maluchom, które w 
galowych strojach, cierpliwie cze-
kały na swój występ. Najpierw 
odbyła się rozmowa między do-
brymi duszkami szkoły (w tych 
rolach uczennice klas trzecich), 

Wszyscy wiemy, że czas 
wakacyjnego odpoczynku już za 
nami. Niestety, to co dobre, szyb-
ko się kończy, pozostały tylko 
wspomnienia. Jednak my- 
uczniowie SP1 - nie martwimy 
się z powodu rozpoczęcia roku 
szkolnego, bo lubimy swoją szko-
łę, nauczycieli, a szczególnie swo-
ich kolegów i koleżanki. Nie bo-
imy się też nowych wyzwań i 
solidnej pracy. Wiemy, że w 
obecnych czasach ważne jest wy-
kształcenie. 

W naszej szkole w roku 
szkolnym 2012/2013 naukę podję-
ło 609 uczniów. Powstało 26 od-
działów, w tym cztery klasy 0. 
Pocieszającym jest fakt, że w tym 
roku przybyło w naszej szkole 
122 uczniów. Kadrę pedago-
giczną stanowi 45 nauczycieli.  

W Szkole Podstawowej 
nr 1 będzie odbywać się bardzo 
wiele zajęć pozalekcyjnych, np. 
zajęcia chóru, szkolny klub spor-
towy, zajęcia wyrównawcze, koło 
teatralne, dziennikarskie, misyj-
ne, plastyczne, języka angielskie-
go, wolontariat szkolny, gimna-
styka korekcyjna, warsztaty kom-
puterowe, zajęcia socjoterapeu-
tyczne, logopedyczne. 
 Życzymy wszystkim wy-
trwałości w zdobywaniu wiedzy 
i dużo sił do pracy. Powodzenia! 

Adam Kowalów 

Patryk Szczepański 

klasa VIb 

Każdy pierwszak dobrze wie,  

jak się patron szkoły zwie. 

Armia Krajowa, ja w to wierzę,  

pilnie naszej szkoły strzeże! 

 
Słowa te, wypowiedziane 

przez ucznia klasy pierwszej, 
połączyły dwie części uroczysto-
ści, jaka miała miejsce 7 listopada 
br. w Szkole Podstawowej nr1 w 
Gostyninie. Były to: 16. rocznica 
nadania SP nr1 imienia Armii 
Krajowej i pasowanie dzieci z 
klas pierwszych na uczniów. 

Święto Patrona Szkoły to 
dla naszej społeczności szkolnej 
ważne wydarzenie. Możemy bo-
wiem wyrazić hołd wszystkim, 
którzy zostawili ślad w dziejach 
naszej ojczyzny, służąc jej z odda-
niem, honorem i miłością-
bohaterskim żołnierzom AK. Tra-
dycją stał się fakt, że naszej uro-
czystości nadajemy środowisko-
wy wymiar i przyjmujemy wtedy 

WITAJCIE W SZKOLE ŚWIĘTO PATRONA I PIERWSZAKÓW 
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wanie na sztandar szkoły. Z 
ogromnym przejęciem, w obec-
ności Dyrekcji Szkoły, nauczycie-
li, rodziców, starszych kolegów i 
gości, dzieci wypowiedziały sło-
wa przysięgi.  

Pani Dyrektor  nie miała 
najmniejszych wątpliwości, gdy 
dotykając ramion dzieci okolicz-
nościowym ołówkiem, z dumą 
przyjmowała je do grona 
uczniów naszej szkoły.  

Magiczny i niepowtarzal-
ny nastrój uroczystości uzupełni-
ło wręczenie przez wychowaw-
ców klas dyplomów i pierwszych 
legitymacji szkolnych oraz upo-
minków wykonanych przez 
uczniów klas III.  

Na koniec panie wicedy-
rektor: Renata Jędrzejewska i  
Anna Balcerzak poczęstowały 
bohaterów dnia lubianymi przez 
wszystkich łakociami. Miłym 
akcentem było wręczenie przez 

które zaprosiły na prezentację 
umiejętności małych kandydatów 
na uczniów. Potem pierwszaki 
recytowały wierszyki i śpiewały 
piosenki. Zapewniły, że są goto-
we podjąć się wszystkich obo-
wiązków związanych ze szkołą i 
sprawia im to wiele przyjemno-
ści. Starały się, aby czas spędzony 
dotąd w klasach  został dobrze 
wykorzystany; wiedzą  jak zacho-
wywać się podczas lekcji, co po-
winien robić dyżurny, umieją 
liczyć, znają literki, używają 
zwrotów grzecznościowych, mają 
nowych kolegów. Dzieci zapew-
niły, że w szkole czują się jak w 
rodzinie, a dowodem  dobrego 
humoru były  zaprezentowane 
przez nich żarciki szkolne, które 
wywołały uśmiech na twarzach 
wszystkich zebranych.  

Przed ślubowaniem dyr. 
Edyta Mikulska pogratulowała 
uczniom pięknej prezentacji i  
życzyła samych sukcesów w 
szkole. Przedstawicielka Samo-
rządu Uczniowskiego powitała 
młodszych kolegów w wiel-
kiej ,,szkolnej rodzinie” i zapew-
niła o wsparciu i pomocy, na ja-
kie mogą liczyć maluchy u star-
szych  przyjaciół.  

W końcu nadszedł ten 
najważniejszy moment - ślubo-

dyr. Edytę Mikulską pięknych 
róż nauczycielkom, które przygo-
towały uczniów do tak ważnego 
dnia, były to: Monika Zaborow-
ska - wychowawca kl. Ia, Mariola 
Matuszewska - kl. Ib, Edyta 
Brzózka - kl. Ic, Monika Czerwiń-
ska - kl. Id. Oprawę plastyczną 
przygotowała p. Anna Michalak. 

Szacunek dla historii i 
dziejów naszego narodu to 
współczesny wyraz patriotyzmu, 
dlatego nie można wychowywać 
przyszłych pokoleń w oderwaniu 
od ich korzeni. Uroczystość ta 
jest przykładem na to, w jaki spo-
sób można zachęcić dzieci do  
rozwijania swoich zdolności, a 
przy tym uczyć historii i miłości 
do swojej ojczyzny także w  ta-
kim wyjątkowym i ważnym dniu 
dla nowych członków społeczno-
ści uczniowskiej. Życzymy 
wszystkim pierwszoklasistom, by 
każdy dzień w naszej szkole do-
starczał im wspaniałych przygód 
z nauką oraz radosnych chwil w 
towarzystwie kolegów, koleża-
nek i pracowników szkoły. 

                                                                                

Róża Szlosowska 
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 W związku z obietnicą da-
ną naszym Czytelnikom w ze-
szłym roku szkolnym, zaczyna-
my prezentację najpiękniejszych 
utworów pani Anny Ciećwierz . 
 Przypominamy, że pani 
Ania to emerytowana nauczyciel-
ka naszej szkoły, która na stano-
wisku nauczyciela języka pol-
skiego przepracowała 55 lat, wy-
chowała i wykształciła trzy poko-
lenia, a 24 lipca tego roku obcho-
dziła swoje 100. urodziny. W tym 
numerze zachęcamy do lektury 
wiersza Ojczyzna. Kolejne utwory 
zaprezentujemy w następnych 
numerach naszej gazetki. 

NASZE SPOTKANIA Z TWÓRCZOŚCIĄ  
PANI ANNY CIEĆWIERZ 

Ojczyzna 

 

Ziemia Piastowska- 
pola, łąki, lasy, 
ileż mają uroku, 

ileż w nich jest  krasy! 
 

Jeziora głębokie, 
morza i gór szczyty 

budzą w wędrowcach 
podziw i zachwyty. 

 
Wzgórza i doliny, 

nasze miasta, wioski, 
kolorowe domy- 

to krajobraz polski. 
 

 Były życzenia, uśmiechy, 
podziękowania, kwiaty, piosenki 
i wierszyki - w Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Gostyninie odbyły się 
oficjalne obchody Dnia Edukacji 
Narodowej. 

W tym roku szkolnym 
Dzień Edukacji Narodowej przy-
pada w niedzielę, a więc w dniu 
wolnym od pracy. Z tego tytułu 
okolicznościowy apel odbył się w 
terminie ustalonym przez Dyrek-
tora Szkoły, Edytę Mikulską, we 
wtorek, 16 października. Na uro-
czystość uczniowie zaprosili Dy-
rekcję Szkoły, swoich wycho-
wawców, nauczycieli, pracowni-
ków administracji i obsługi. Mon-
taż słowno – muzyczny Dla Was-
Nauczyciele przygotowali przed-
stawiciele klas IV-VI, pod kierun-
kiem p. Róży Szlosowskiej i p. 
Tomasza Sarniaka. Młodzi recy-
tatorzy w poetycki sposób wpro-

DLA WAS NAUCZYCIELE 

wadzili zebranych w nastrój za-
dumy, a każdą wypowiedzianą 
sentencję symbolizowała róża 
wkładana do ,,dzbana wiedzy”. 
Następnie w żartobliwy, ale rów-
nież refleksyjny sposób przedsta-
wili relacje, jakie łączą uczniów i 
nauczycieli. Największe uznanie 
wśród zebranych i gromkie bra-
wa zebrały: recytacja w rytmie 
Lokomotywy oraz występy wokal-
ne solistów. Na koniec uczniowie 
życzyli swoim nauczycielom i 
wszystkim pracownikom szkoły 
zdrowia, pomyślności, miłości, 
dużo wytrwałości, sukcesów, 
uśmiechu każdego dnia i trady-
cyjnie sto lat… . Ponadto przed-
stawiciele samorządu uczniow-
skiego przygotowali słodkie upo-
minki, co było miłym akcentem 
na pożegnanie. 

Zawód nauczyciela to 
ważny zawód, wymagający od-
powiedniego przygotowania i 
predyspozycji. Jest trudny i ab-
sorbujący - pedagogiem jest się 
także poza murami szkolnymi. 

Dobrze że jest taki dzień, który o 
tym przypomina, bo mówiąc sło-
wami poetki Marii Urbańskiej: 
Nie okłamałem chmur, nie oszukałem 
wiatru, nie okaleczyłem niczyich 
marzeń - dzięki Wam, Nauczyciele. 

 
Róża Szlosowska 

Nasza polska ziemia 
przez wrogów męczona 

pełna mogił, krzyży, 
krwią przodków zbroczona. 

 
Każe nie zapomnieć, 

przekazać potomnym, 
obdarzać ją trzeba 

uczuciem dozgonnym… 
Anna Ciećwierz 

Redakcja 
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 W poniedziałek, 15 paź-
dziernika 2012 roku pojechaliśmy 
na wycieczkę do Kutna.  

O godzinie 9.00 zebrali-
śmy się przed szkołą, gdzie cze-
kał na nas autokar, który miał 
zabrać klasy VIb, VId i Vb. Na-
szymi opiekunami byli: p. Agnie-
szka Grusiecka, p. Katarzyna So-
snowska, p. Agnieszka Olszewska i 
pan Remigiusz Cepil. Jedna z opie-
kunek przeliczyła wszystkich 
dokładnie i sprawdziła listę obec-
ności. 
 W czasie podróży rozma-
wialiśmy i nawet nie zauważyli-
śmy, kiedy wyłonił się przed na-
mi Aquapark. 

 Wszyscy zostawiliśmy 
kurtki oraz buty w szatni i zało-
żyliśmy klapki. Nauczyciele od-
dzielili dziewczynki od chłop-
ców, więc każdy mógł spokojnie 
przebrać się w kostium kąpielo-
wy. Na basenie wszystkie dzieci 

liśmy do pojazdu, przymierzali-
śmy hełmy, włączaliśmy syrenę, 
mówiliśmy przez megafon i wal-
kie - talkie.  

 Na koniec wyprawy udali-
śmy się na obiad do McDonald’s.  
 Wycieczka udała się, w 
zupełności spełniła nasze oczeki-
wania i wszystkim się podobała. 
Warto brać udział w wyciecz-
kach, bo oprócz dobrej zabawy, 
można się wiele dowiedzieć. 

Uczestniczka wycieczki 

Michalina Durma  

klasa VIb 

dobrze się bawiły. Mieliśmy do 
wyboru zjeżdżalnie, baseny re-
laksacyjne i masujące oraz rzecz-
kę, czyli sztuczny prąd wodny. 
Dla dobrych pływaków wyzna-
czony był basen o głębokości od 
1,6m do 2m. Chłopcy chętnie 
zjeżdżali z długich rur, a dziew-
czynki relaksowały się w base-
nach masujących. Wszyscy świet-
nie się bawiliśmy. 
 Po dwugodzinnej kąpieli 
w Aquaparku pojechaliśmy do 
Jednostki Wojskowej, aby zoba-
czyć samoloty oraz śmigłowiec. 

Najpierw podzieliliśmy się na 
dziesięcioosobowe grupki i oglą-
daliśmy wojskowe odrzutowce z 
zewnątrz oraz w środku. Każdy 
mógł wsiąść do samolotu lub 
przymierzyć kask pilota. Pod 
koniec żołnierze pozwolili obej-
rzeć wóz strażacki. Mogliśmy 
poczuć się jak strażacy. Wchodzi-

WYCIECZKA DO AQUAPARKU I JEDNOSTKI WOJSKOWEJ  
W KUTNIE 

Uczniowie naszej szkoły 
bardzo chętnie biorą udział w 
lekcjach wychowania fizycznego. 
Uwielbiają grać w piłkę nożną, 
koszykówkę, piłkę ręczną i siat-
kówkę. Chętnie i z wielkim zaan-
gażowaniem wykonują różne 
ćwiczenia, które mają na celu 
podnieść sprawność fizyczną czy 
przygotować do udziału  w za-
wodach. Na zajęciach młodzi 
sportowcy muszą zaliczać wiele 
sprawdzianów - zawsze z ogrom-
nymi sukcesami.  

W pogodne dni ucznio-

wić formę. Lubimy też je za to, że 
stawiają same czwórki, piątki i 
szóstki. 

Cieszymy się, że lekcje 
wychowania fizycznego są lubia-
ne przez uczniów, bo przecież: 
Sport to zdrowie. Przedstawiamy 
wykaz ulubionych dyscyplin 
sportowych według opinii 
uczniów klas szóstych: 
I miejsce - piłka nożna, 
II miejsce - koszykówka, 
III miejsce - siatkówka. 

 Maciej Komorowski  

Sebastian Adamowski 

 klasa VIb 

wie często wychodzą na Orlik i 
boisko szkolne. Gdy pogoda nie 
dopisuje, zajęcia odbywają się w 
salach gimnastycznych. 

Zajęcia z WF-u w tym 
roku szkolnym prowadzą trzy 
panie: Agnieszka Olszewska, Mał-
gorzata Lińska i Beata Kujawa. Są 
bardzo miłe, zawsze uśmiechnię-
te, pełne energii, a przede 
wszystkim wierzą  w talenty i 
umiejętności swoich podopiecz-
nych. Zdolnych motywują do 
ćwiczeń i szkolą na zawody, a 
tym słabszym pomagają popra-

LUBIMY LEKCJE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
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Redaktorki:  

Dzień dobry, czy mogłybyśmy 

przeprowadzić z Panem wywiad 

na temat działań przeprowadzo-

nych na terenie naszej szkoły 

przez fundację Wiewiórki Julii? 
Przedstawiciel fundacji: Tak. O 
co chciałybyście mnie zapytać? 
Red.: Czym zajmuje się fundacja 

Wiewiórki Julii? 
P.: Fundacja Wiewiórki Julii jest 
stworzona z myślą o dzieciach. 
To właśnie dla nich rusza projekt 
obwoźnej opieki dentystycznej 
Dentobus. Celem projektu jest 
przeprowadzenie badań stomato-
logicznych na terenie naszego 
kraju, zwłaszcza tam, gdzie nie 
ma gabinetów dentystycznych. 
Najważniejszym celem fundacji 
jest ratowanie bardzo złego stanu 
zębów u polskich dzieci. 
Red.: Co to jest Dentobus? 
P.: Dentobus to autobus z gabine-
tem stomatologicznym i zespo-
łem stomatologów na pokładzie. 
Pojawi się w pierwszej kolejności 

P.: Wymagane jest co 6 miesięcy, 
ale zachęca się pacjentów do 
częstszego badania. Nie tylko 
dzieci, ale i dorośli powinni cho-
dzić na przegląd uzębienia. 
Red.: Jak dzieci mogłyby zapo-

biegać chorobom zębów? 
P.: Przede wszystkim rodzice 
powinni pilnować dzieci, żeby 
dbały o higienę jamy ustnej i my-
ły zęby co najmniej dwa razy 
dziennie. Zalecana jest też zdro-
wa dieta, bogata w warzywa i 
owoce. Dzięki Dentobusowi za-
chęcimy dzieci do leczenia swo-
ich zębów od najmłodszych lat. 
Red.: Dziękujemy za udzielenie 

informacji o organizacji Wie-

wiórki Julii i za cenne rady 

związane z dbałością o zęby. 
P.: Również dziękuję. 
 

Z przedstawicielem fundacji  
rozmawiały: 

Karolina Kuźnicka 

Michalina Durma 

Weronika Zduńczyk 

 klasa VIb 

WYWIAD Z PRZEDSTAWICIELEM FUNDACJI WIEWIÓRKI JULII 

Foto: Mikołaj Światowiec  

w małych miastach i wsiach, tam 
gdzie dostęp do opieki stomato-
logicznej jest utrudniony lub 
wręcz niemożliwy. Na chwilę 
obecną zbierane są już fundusze 
na wykonanie naszego projektu. 
Red.: Jak wyglądają statystyki 

stanu zębów u dzieci w  szko-

łach podstawowych? 
P.: Tematyka próchnicy zębów 
od lat stanowi duży problem u 
dzieci w całej Polsce. Na tę chwi-
lę wygląda to średnio. 
Red.: Jaki jest cel przeprowadza-

nia przez fundację tych badań i 

analiz? 
P.: Celem jest nagłośnienie pro-
blemu związanego z próchnicą u 
dzieci. Światowa Organizacja 
Zdrowia nakłada na nasz kraj 
obowiązek zmniejszenia wskaź-
nika próchnicy u dzieci do 2020 
roku do poziomu 80%. Fundacja 
Wiewiórki Julii jest w stanie po-
móc i przybliżyć realizację tego 
założenia. 
Red.: Ile razy w roku powinni-

śmy udawać się do dentysty? 
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MOJA DROGA  
DO SUKCESU 

Bardzo często, my dziew-
czyny, mamy ich dość, lecz to 
Oni wnoszą do naszego życia 
humor, pomagają w trudnych 
sprawach. Bez nich świat byłby 
nudny. 

Tegoroczna dyskoteka z 
okazji Dnia Chłopca odbyła się w 
naszej szkole 28 września. Wszy-
scy świetnie się bawili, a w szcze-
gólności nasi chłopcy. 

Również z tej okazji w 
szkole odbył się konkurs na naj-
lepsze przebranie dziewczyny za 
chłopaka. Spośród wielu kandy-
datek nasi koledzy z jury mieli 
wybrać dziewczyny, których strój 
najbardziej im się spodobał. 
Pierwsze miejsce przyznano 

Klaudii Wasielewskiej z klasy Vb, 
drugie Weronice Wiśniewskiej z 
kl. VIc, a trzecie Marcie Meller z 
VIb. 

Pani Joanna Wesołowska, 
opiekunka Samorządu Uczniow-
skiego klas IV – VI, zrobiła pa-
miątkowe fotografie wszystkim 
dziewczynom, które odważyły 
się wziąć udział w zabawie i po-
gratulowała pomysłowości oraz 
poczucia humoru. 

Wiemy, że Wasze święto 
już minęło, ale i tak składamy 
Wam - chłopcom - najserdeczniej-
sze życzenia. 

Karolina Kuźnicka 

Weronika Zduńczyk 

klasaVIb 

 

ŚWIĘTUJEMY  

 Czwartego października 
obchodziliśmy Światowy Dzień 
Zwierząt. W Kościele powszech-
nym jest to dzień wspominania 
św. Franciszka- patrona zwierząt, 
ekologów oraz ekologii. Świato-
wy Dzień Zwierząt został ustano-
wiony w 1931 roku na konwencji 
ekologicznej we Florencji i rozpo-
czyna Światowy Tydzień Zwierząt, 
trwający do 10 października. Ob-
chody  mają na celu zmienić za-
chowanie ludzi w stosunku do 
zwierząt i uświadomić im, że 
zwierzę to istota żywa, a nie 
rzecz i ma swoje prawa. Obchody 
celebrują organizacje ekologiczne 
i działające na rzecz ochrony 
zwierząt, a także wegetarianie. 
Podczas obchodów uczestnicy 
zwracają uwagę ludzkości na los 
bezdomnych zwierząt, znęcanie 
się nad zwierzętami, warunki 
bytowe w schroniskach, steryli-
zację bezdomnych zwierząt oraz 
nieprawne hodowle psów szkolo-
nych do bitw.  
Problem bezpańskich psów 
 Gdy idziemy do szkoły, do 

NASI BRACIA MNIEJSI 

sklepu widzimy bezdomne psy. 
Niektóre są bardzo groźne, a inne 
boją się ludzi. Problem narasta 
zwłaszcza w gminach wiejskich, 
a przyczyną jest często człowiek. 
Psy wywożone są do lasu i pozo-
stawiane bez opieki. Takim po-
rzuconym czworonogiem muszą 
się zająć władze gminy. Złapać, 
zawieźć do schroniska, poddać 
sterylizacji.  

Gdy chcesz psa! 

− Musisz się zastanowić, czy 
dasz radę się nim opiekować. 

− Zapytaj rodziców o zgodę.  
− Zastanów się, jaką rasę wybie-

rzesz. 
− Poczytaj książki o psach.  

Co musisz kupić? 

− Smycz. 
− Posłanie. 
− Miski. 
− Zabawki. 
− Artykuły do pielęgnacji. 

Pamiętaj! 

Pies to nie zabawka! 

 
Izabela Rojewska 

klasa Va 

 Łucja Zaręba  z grupy 0b i 
Helena Zaręba z klasy IIc zdoby-
ły wyróżnienie w III edycji Po-

wiatowego Konkursu Fotogra-

ficznego Przyroda gostynińska 

w obiektywie w kategorii szkół 
podstawowych.  

Gratulujemy!  

Helena Zaręba 

Łucja Zaręba 

Redakcja 

GRATULUJEMY! 

 Pierwszego września, spo-
tkaniem z rodzicami, rozpoczęta 
została realizacja II części progra-
mu Moja droga do sukcesu prze-
znaczonego dla uczniów klas II i 
III. Program finansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej. Fun-
dusze przeznaczone są na zakup 
pomocy dydaktycznych oraz za-
jęcia dla uczniów: matematyczno 
- przyrodnicze, komputerowe, 
logopedyczne, socjoterapeutycz-
ne oraz zajęcia dla dzieci z trud-
nościami w czytaniu i pisaniu. 
Uczestniczy w nich 37 dzieci.  
 Uczestnikom i prowadzą-
cym życzymy wielu sukcesów. 

Redakcja 
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 Od 18 do 23 października 
2012r. trwała wycieczka do Sło-
wenii w ramach programu Co-
menius Europejskie Prawa 

Dziecka, na którą wybraliśmy 
się w nagrodę za udział                                                   
w Międzynarodowym konkur-
sie Ścieżkami Fabbiani.  
 W czwartek wylecieliśmy 
samolotem z Warszawy do We-
necji, a następny odcinek trasy 
pokonaliśmy autokarem. Wido-
ki za oknem wprawiały nas w 
zadziwienie. W dodatku pogo-
da nas rozpieszczała. Po dwóch 
godzinach lotu spotkaliśmy się 
na lotnisku w Wenecji z przed-
stawicielami Comeniusa ze Sło-
wenii, Hiszpanii, Portugalii, 
Walii i Włoch. Ucieszyliśmy się 
bardzo na widok naszych ró-
wieśników. Przywitaliśmy się z 
nimi i wykonaliśmy pamiątko-
we zdjęcia.  
 Dalsza droga minęła szyb
-ko, gdyż w napięciu oczekiwa-
liśmy na spotkanie z rodzinami 
słoweńskimi, u których mieli-
śmy zamieszkać na czas pobytu 
w Komen. Zmierzchało, gdy 
autokar zatrzymał się i pani 
Mojca- koordynator wizyty w 
Słowenii poinformowała nas, w 
jakiej kolejności będziemy wy-
siadać z autokaru i spotykać się 
z rodzinami goszczącymi. To 
było nie lada przeżycie i spraw-
dzian naszych umiejętności ję-
zykowych! Na szczęście pora-
dziliśmy sobie, a nasze rodziny 
zastępcze” spełniły nasze ocze-
kiwania Po zakwaterowaniu się 
i rozgoszczeniu u naszych przy-
jaciół udaliśmy się na spoczy-
nek, bo następnego dnia rano 
czekała nas wizyta w szkole.  
 Po tradycyjnym występie 
artystycznym nasi koledzy 

drówce w Skocjańskiej Jaskini, 
rejsie łodzią po jeziorze Bled wo-
kół wysepki skrywającej kościół i 
spełniający życzenia dzwon.  

 Ponadto zwiedziliśmy 
przybrzeżne miasteczko Piran, w 
którym wypełnialiśmy ankiety 
dotyczące zabytków, stolicę Sło-
wenii- Lublianę, stadninę koni 
Lipica i bardzo słynną winnicę w 
Lisjak.  

 To była dla nas bajeczna 
przygoda. Będziemy mailować  
ze słoweńskimi kolegami i kole-
żankami. Zawarliśmy też znajo-
mość  z dziećmi z pozostałych 
krajów partnerskich. 
 

Krystian Grabowski 

Natalia Andrzejczak 

klasa Vc 

oprowadzili nas po budynku, 
wzięliśmy też udział w lekcji mu-
zyki. Jak owocne były to zajęcia, 
łatwo się przekonać. Wystarczy 
przyjść do naszej klasy i poprosić 
nas o zaśpiewanie piosenki Marko 
skacze. Gwarantujemy, że znają ją 
wszyscy w Vc. Pani od muzyki 
podarowała nam płytę również z 
innymi wpadającymi w ucho 
utworami . 

 Szkoła w Komen jest bar-
dzo podobna do naszej- sale lek-
cyjne są w niej przestronne i ko-
lorowe, różnica jest taka, że sto-
łówka znajduje się w holu szkoły, 
po lekcjach nie usłyszymy tu  
dzwonka, uczniowie noszą 
śmieszne kapcie (to nam się śred-
nio podobało). Pozazdrościć im 
możemy szafek, w których prze-
chowują swoje rzeczy, i windy. 
Ale, co ważne-nauka w szkole 
podstawowej trwa osiem lat! Póź-
niej uczniowie idą do gimnazjów, 
a następnie na studia.  
 Podczas pobytu w Słowe-
nii mieliśmy okazję nie tylko bli-
żej poznać  tamtejszą szkołę i za-
przyjaźnić się z rówieśnikami, ale 
również zwiedzić piękne zakątki 
tego niewielkiego - wielkości na-
szego województwa- państewka.  
Zachwyciła nas wycieczka do 
czarującego Zamku Predjama, 
który umieszczony jest w ska-
łach. Podziwialiśmy niezwykłe 
jezioro Cerknica, które sezonowo 
zanika. W ogrodzie kaktusowym 
czuliśmy się jak w raju otoczeni 
różnorodnymi gatunkami kaktu-
sów, drzewek oliwnych i palm. Z 
pewnością nie zapomnimy o wę-

NIEZAPOMNIANA WYCIECZKA 
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        1.          

        2.          

      3.            

     4.             

    5.              

    6.              

 7.                 

       8.           

       9.           

   10.               

11.                  

     12.             

1. Nosimy je na nogach zimą. 
2. Odbędą się 30 listopada. 
3. Dzieci nie lubią, gdy pada …… 
4. W zimę na dworze jest wielki …. 
5. Spada z jesiennego drzewa w kłującej skorupce. 
6. Jest drzewem iglastym. Rosną na nim szyszki. 
7. Robimy z niej korale. 
8. Odlatuje do ciepłych krajów. 
9. Są bardzo zdrowe. 
10. Miesiąc, w którym po wakacjach wracamy do szkoły. 
11. Ma brązowy łepek i rośnie w lesie jesienią. 
12. Spadają z drzew. Są różnokolorowe.  

 
Oliwia Wiankowska  

klasa Vc 

zabawy  i  Łamigłówki zabawy  i  Łamigłówki zabawy  i  Łamigłówki zabawy  i  Łamigłówki     
dla  mądrej  główkidla  mądrej  główkidla  mądrej  główkidla  mądrej  główki    

Name the monster : 
A …………………………..is a monster that changes 
shape during the full moon. 
A…………………………….is a monster that is made 
from bones. 

Unscramble the letters to find the word: 
1. e a i m p r v ………………………………………… 
2. a b t            ……………………………………….. 
3. c h i t w      ………………………………………… 
4. a d e h n t u ……………………………………….. 
5. a c d n y      ………………………………………… 
 

Nauczyciel j.angielskiego 
Agnieszka Grusiecka 

ENGLISH CORNER 

Mikołaje zgubili prezenty.  
Pomóż jednemu z nich dotrzeć do zguby.  
Wśród pierwszych dziecięciu osób, które zgłoszą się  
z rozwiązaniem do pani A. Stachowskiej,  zostaną  

wylosowane 2 nagrody. 

Natalia Andrzejczak  
klasa Vc 

Ż C H O I N K A  Y B 
Ł C A D Z A I W G O 
A Ś Z K O B R U Z M 
Ń W W I Ś Y A K K B 
C I I C N M K O O K 
U Ę E N I Y R L L A 
C T C E E S E Ę Ę S 
H Y Z Z G I T D D Z 
W M E E K A S N A O 
E I R R A N A I S P 
K K Z P R K P C O K 
U O A Ł P O Y Y C A 
T Ł H Ś K E B Ó Ł Ż 
I A W I Ą E I N A S 
A J T B A R S Z C Z 

KRZYŻÓWKA 

ŚWIĄTECZNA WYKREŚLANKA 

Hasło: 

Natalia Andrzejczak  
klasa Vc 

Wykreśl pionowo lub poziomo  
wyrazy związane ze świętami   

i odczytaj hasło. 
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 W tym roku wzięłam 
udział w konkursie plastycznym   
Rodzina bez przemocy. Narysowa-
łam dwie drogi: jedna prowadzi-
ła do szczęśliwego, a druga do 
złego życia.  

 Po tygodniu dowiedziałam 
się o wynikach. Okazało się, że 
zostałam laureatką tego konkur-
su. Rozdanie nagród odbyło się 
na rynku z okazji happeningu. 
Gdy zobaczyłam nagrodę, byłam 
bardzo zadowolona. Otrzymałam 
tablet. Rok temu dostałam mp 4 
za uczestnictwo w podobnym 
przedsięwzięciu. 

 Zachęcam wszystkich do 
brania udziału w konkursach! 
 

Natalia Brudnicka  

klasa VIc 

 Już od osiemnastu lat cała 
Polska uczestniczy w ogólno-
światowej akcji Sprzątania Świata. 
Odbywa się ona w każdy 3 week-
end września. Akcja ta wywodzi 
się z Australii. Krajowym patro-
nem i koordynatorem tego przed-
sięwzięcia w Polsce jest Fundacja 
Nasza Ziemia. 
 Czternastego września 
2012r. – w Szkole Podstawowej 
nr1 odbyło się Sprzątanie Świata. 
Każda klasa szła uprzątnąć naj-
bardziej zanieczyszczone miejsca 
w naszym mieście. Wszyscy mieli 
wyznaczony obszar. Ponadto 
chętne dzieci wykonały plakaty 
związane z tematyką sprzątania 
świata, którymi ozdobiły szkolne 
korytarze.  
 Takie kampanie powinny 
odbywać się częściej. Każdego 
dnia powinniśmy dbać o nasze 
środowisko i częściej przyczyniać 
się do dobra naszej planety. Aby 
zrealizować ten plan, możemy, 

np. segregować odpady do odpo-
wiednich pojemników. Szkło do 
pojemnika białego, makulaturę 
do niebieskiego, plastik i metal 
do czerwonego, butelki z plastiku 
do siatki w formie pojemnika, a 
szkło kolorowe do pojemnika 
zielonego.  
 

Laura Zielińska 

Agata Serwatkiewicz  

klasa Va 

Trzydziestego październi-
ka 2012r. odbyło się spotkanie inte-
gracyjne dzieci, które zgłosiły się 
do udziału w przedstawieniu au-
torstwa p. Roberta  Idzikowskiego 
(współpraca p. Tomasz Sarniak). 
Nie zdradzamy tytułu ani żadnych 
szczegółów, gdyż występ ma być 
niespodzianką dla reszty społecz-
ności szkolnej. Spotkanie połączo-
ne było z nocowaniem w … szkole! 
Niektórzy z nas brali udział w ta-
kim przedsięwzięciu po raz pierw-
szy, tym bardziej towarzyszyły 
nam duże emocje. Nocowaliśmy w 
sali 73, na materacach i w śpiwo-
rach. 

Na początku spotkania 
obejrzeliśmy film tematycznie 
związany z naszym przedstawie-
niem, później pan nam objaśniał 
sposoby kreowania postaci scenicz-
nych, uczył prawidłowej recytacji i 
wyjaśniał rolę kostiumów i charak-
teryzacji. Ćwiczyliśmy też piosen-
ki, które są częścią inscenizacji. 

W nagrodę za ciężką pracę 
resztę wieczoru mieliśmy wolne. 
Dziewczynki wpadły na świetny 
pomysł i poprzebierały się za po-
stacie związane z Halloween. 
Oczywiście co to za nocowanie bez 
różnych zabaw, szaleństw i gier. 
Bawiliśmy się świetnie, ale w koń-
cu musieliśmy położyć się spać- 
nie zdradzimy dokładnej godziny. 
Rano zjedliśmy pyszne śniadanie i 
trochę zmęczeni, ale zadowoleni 
rozeszliśmy się do swoich sal.  

Nocowanie w szkole to był 
świetny pomysł! Mamy nadzieję, 
że zgraliśmy się choć trochę i miło 
nam się będzie pracowało nad re-
alizacją naszego przedsięwzięcia. 

 
 
 
 
 

Maja Wasilewska 

Jakub Szulczewski 

klasa Vd 

KONKURSY… KONKURSY... 

GODZINA DLA ZIEMI 

NOCOWANIE  
W SZKOLE 
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FOTO KRONIKA 

Próbna ewakuacja szkoły 

Happy Park - grupa 0b 
Piknik rodzinny - grupa 0a 

Wycieczka do ZOO  
grupa 0a i 0d Dzień Gofra 

Czytanie Króla Maciusia Mleko i owoce w szkole 



11 

 

 Tajemniczy i magiczny 
wieczór andrzejkowy  odbył się 
w naszej szkole, w czwartek 29 
listopada. Wszystkich ogarnęła 
nieziemska atmosfera. Uczniowie 
tańczyli przy dźwiękach świetnej 
muzyki. Osoby, które chciały po-
znać swoją przyszłość, mogły 
powróżyć sobie w kąciku wróżb.  

Było tam: lanie wosku, serca z 
imionami, wróżby z wykorzysta-

niem talerzyków i kości do gry, 
itp. Jak mówi stare polskie przy-
słowie: Na świętego Andrzeja, bły-
ska pannom nadzieja. W przerwach 
był czas na picie herbatki i prze-
kąski. Na zakończenie zaczaro-
wanego wieczoru czekała wszy-
stkich „magiczna” niespodzianka 
- pokaz iluzjonisty. Szkoda, że na 
następne andrzejki trzeba czekać 
rok.  

 Serdeczne podziękowania 
dla Rady Rodziców za przygoto-
wanie tak wspaniałej imprezy 
oraz dla nauczycieli i rodziców 
czuwających nad dobrą zabawą 
wszystkich dzieci.  
 

Redakcja 

Sprawdzian próbny klas 
szóstych odbył się 9 listopada 
2012r. Do testu pt. W szkole przy-
stąpiło  90 uczniów (jedna osoba 
nieobecna). Najwyższą średnią- 
25,09 ( na 40 punktów) uzyskała 
klasa VId. Pozostałe klasy uzy-
skały następujące wyniki: VIa- 
23,86; VIb- 23,26; VIc- 24,09. Śred-
nia szkoły- 24,06 (stanin średni- 
24-29 punktów). 

Wyniki testu z podziałem na: 

• standardy: czytanie (0,76), pisa-
nie (0,61), rozumowanie (0,55), 
korzystanie z informacji (0,60), 
wykorzystanie wiedzy w prak-
tyce (0,46), 

• przedmioty: język polski (0,66), 
matematyka (0,47), przyroda 
(0,65), historia (0,66), 

• zadania zamknięte (0,69) i za-

dania otwarte (0,52). 

ABRA - KADABRA, CZARY - MARY... 

 Wtorek 20 listopada był 
dniem wyjątkowym w naszej 
szkole. Dzieci z klas 0-IV od dru-
giej godziny lekcyjnej słuchały 
bajki Janusza Korczaka Król Ma-
ciuś Pierwszy.Nic nie wiadomo o 
tym, że Król Maciuś I lubił gofry, 
ale skoro był dzieckiem możemy 
założyć, że tak, dlatego w tym 
samym dniu nauczyciele od 7.00 
rano piekli gofry. Wcześniej dzie-
ci z klas IV-VI przyniosły po-
trzebne produkty. Efekt był wi-
doczny na długiej przerwie, kiedy 
rozpoczęto sprzedaż gofrów. Ku-
pujący nie zawiedli i w ciągu 15 
minut wykupiono cały zapas 
świeżutkich gofrów.   
 Dzięki akcji Samorząd 
Uczniowski zebrał znaczną kwotę 
344 zł i zamierza ja przeznaczyć 
na zakup mikrofonów bezprze-
wodowych.  
 

Opiekunowie  

Samorządu Uczniowskiego 

 Wynik powyżej 30 punk-

tów uzyskało 24 uczniów: z kla-

sy VIa - A. Baranowska (35pkt), J. 
Bielecka (30pkt), A. Gęsiarz (34pkt), 
K. Węglewska (36pkt); z klasy VIb - 
D. Cimosz(33pkt), M. Durma
(37pkt), P. Grudzińska (32pkt), W. 
Justyńska (37pkt), M. Komorowski 
(30pkt), K. Kuźnicka (33pkt), W. 
Zduńczyk (32pkt); z klasy VIc - N. 
Brudnicka (33pkt), M. Markiewicz 
(30pkt), E. Olszewski (39pkt), D. 
Pietrzak (36pkt), M. Zalewska 
(30pkt); z klasy VId - N. Felczak 
(34pkt), M. Godlewski (31pkt), A. 
Laskowska (35pkt), M. Mystkowski 
(30pkt), H. Przybylski (37pkt), Ł. 
Staniszewski (35pkt), J. Szmydt 
(30pkt), F. Trawczyński (34pkt). 

 Szóstoklasiści opisywali 
życzliwie koleżankę lub kolegę 
ze szkoły. Pisali też o tym, co w 
szkole lubią najbardziej. Z mate-

LISTOPADOWA PRÓBA KLAS SZÓSTYCH 
matycznych umiejętności na te-
ście przydały się między innymi- 
obliczanie obwodu działki, dłu-
gości drogi do szkoły, kosztów 
zakupu lakieru do pomalowania 
podłogi. Z przyrody musieli wy-
kazać się znajomością określania 
kierunków geograficznych, a z 
historii umiejętnością określania 
wieków. 

Do sprawdzianu w 
kwietniu pozostało jeszcze sporo 
czasu, ale już dziś życzymy 
Wam, Szóstoklasiści, osiągnięcia 
jak najlepszych wyników. 

 
 
 
 
 

Koordynatorzy sprawdzianu 

Iwona Gadomska 

Renata Grabowska 

KRÓL MACIUŚ  
I GOFRY 
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 Pod koniec października ja 
i moi rodzice wybraliśmy się na 
wycieczkę do  pobliskiego lasu. 
 Leżał on tuż nad przepięk-
nym jeziorem. Po przejściu kilku 
metrów naszym oczom ukazała 
się moc kolorów jesiennych liści i 
wrzosów, unosił się słodki za-
pach żywicy, można było usły-
szeć stukanie dzięcioła, a pod 
stopami szeleściły liście. Byłam 
zachwycona. Całą rodziną szli-
śmy wydeptaną ścieżką dalej… i 
dalej. Po około godzinie drogi 
zatrzymałam się na chwilę, aby 
obserwować mrowisko pełne 
drepczących, zapracowanych mró-
wek. Oparłam się o pokryty 
mchem kamień i… chyba zasnę-
łam.  
 Kiedy się obudziłam, moi 
rodzice zniknęli. Zaczęłam biegać 
we wszystkie strony, wpadłam w 
panikę. Gdy naprawdę mocno się 
zmęczyłam, dotarło do mnie, że 
jestem sama, pośród drzew, bez 

niczyjej pomocy. Starałam się 
myśleć logicznie, a było to na-
prawdę trudne w tej sytuacji. Za-
myślona nie zauważyłam prze-
chodzącego obok jeża. Zobaczy-
łam go dopiero, gdy pokłułam się 
o jego kolce. Nagle cały las zaczął 
się ruszać. Gołym okiem można 
było zobaczyć owady polujące na 
inne owady, małe, kolczaste jeże, 
wiewiórki skaczące  pośród 
drzew, a nawet małą sowę sie-
dzącą na gałęzi. Zachwycona wi-
dokami położyłam się na polan-
ce, którą znalazłam biegając, i 
obserwowałam ruszające się gałę-
zie dębu, pełne żołędzi, wirujące 
kolorowe liście układające się w 
barwne obrazy. Wtedy usłysza-
łam szelest wody. Poszłam w tym 
kierunku, a kiedy stanęłam na 
brzegu jeziora, zobaczyłam, jak 
cały jesienny las odbija się w jego 
tafli, a w oddali widniało miasto. 
 Najszybciej jak tylko mo-
głam próbowałam sobie wyzna-

czyć miejsce, w którym się znaj-
dowałam. Nagle usłyszałam głos 
znajomego mi rybaka: 

− Dziewczynko, co ty tutaj ro-
bisz tak późno? 

− Zgubiłam się. Wie pan może, 
gdzie jesteśmy? - zapytałam 
pełna nadziei. 

− Oczywiście, że tak, to wschod-
ni brzeg jeziora - odparł męż-
czyzna. 

− Bardzo dziękuję. Do widze-
nia!- wykrzyknęłam radośnie. 

 Uświadomiłam sobie, że 
wschodni brzeg jeziora jest poło-
żony blisko mojego domu. Bez 
problemu tam trafiłam. 
 Na tym skończyła się moja 
przygoda, która dała mi do zro-
zumienia, jak piękna jest natura. 
Od tej pory jesień to moja ulubio-
na pora roku. 
 

Weronika Justyńska  

klasa VIb 

MAGIA JESIENI 

 Znajdujecie się w miejscu, 
które pobudza myślenie, uczy empa-
tii i otwartości na problemy innych- 
takie słowa  usłyszeli uczniowie 
klas Va i Vc przekraczając progi 
Galerii Handlowej w Milienium 
Plaza przy Al. Jerozolimskich. 
Można tam, od prawie roku, 
zwiedzać Niewidzialną Wystawę. 
  Główną ideą projektu- 
wystawy jest pokazać społeczeń-
stwu, z jakimi trudnościami w 
życiu codziennym spotykają się 
osoby niewidome. Uczniowie za 
pomocą dotyku, węchu i słuchu, 
a także poczucia równowagi mo-
gli  poczuć, jak trudno żyje się w 
ciemności, jak inne  jest postrze-
ganie świata przez osoby niewi-
dome. 
Wyobraź sobie, że całkowicie gaśnie 
światło… Niewidzialna Wystawa to 
wyjątkowa interaktywna podróż w 
niewidzialny świat, podczas której 
będziesz mógł wypróbować, jak ra-

dzić sobie w codziennych sytuacjach 
bez pomocy wzroku – wyłącznie za 
pomocą zmysłu słuchu, węchu, rów-
nowagi… Wytęż zmysły! Zaufaj 
nam w ciemno! 
Na wystawie nasi Przewodnicy – 
osoby niewidome lub niedowidzące – 
poprowadzą Cię w podróż, która 
zmieni Twoje życie. 
Ciekawe? Dziwne? Obce? A może 
naturalne? Czy godzina bycia niewi-
domym może otworzyć Ci oczy? 
Taką niecodzienną zachętę moż-
na znaleźć w ulotce informacyjnej 
z wystawy. 

Oprócz tego można było 
zobaczyć przedmioty, które uła-
twiają funkcjonowanie  osobom 
niewidomym, np.  mówiący ze-
garek, maszynę do pisania braj-
lem, urządzenie pomagające na-
lać wodę do kubka i wiele in-
nych. 

Przebywając w Warsza-
wie uczniowie obydwu klas od-

Z WIZYTĄ W WARSZAWIE 
wiedzili również budynek, w 
którym mieści się Telewizja Polska. 
Zwiedzili studia telewizyjne, po-
mieszczenia reżyserskie. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cie-
szyło się Studio Sport, które tele-
widzowie Jedynki znają z relacjo-
nowania wszelkich imprez spor-
towych. Na dłużej zatrzymaliśmy 
się również w największym stu-
dio, gdzie trwały przygotowania 
do programu Jaka to melodia. 

Zachęcamy  do odwie-
dzenia stolicy, a zwłaszcza Wy-
stawy Niewidzialni. 

Niewidzialna wystawa  

- Niech Cię wiodą Twoje zmysły 

 

Jakub Stachowski  

klasa Vc 
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Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!    
Bez zmartwień,Bez zmartwień,Bez zmartwień,Bez zmartwień,    

z barszczem, z grzybami, z barszczem, z grzybami, z barszczem, z grzybami, z barszczem, z grzybami,     
z karpiem,z karpiem,z karpiem,z karpiem,    

z gościem, co niesie szczęście!z gościem, co niesie szczęście!z gościem, co niesie szczęście!z gościem, co niesie szczęście!    
Czeka nań przecież miejsce.Czeka nań przecież miejsce.Czeka nań przecież miejsce.Czeka nań przecież miejsce.    

    

Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!Wesołych Świąt!    
A w ŚwiętaA w ŚwiętaA w ŚwiętaA w Święta    

niech się snuje kolęda.niech się snuje kolęda.niech się snuje kolęda.niech się snuje kolęda.    
I gałązki świerkoweI gałązki świerkoweI gałązki świerkoweI gałązki świerkowe    

niech Wam pachną na zdrowie.niech Wam pachną na zdrowie.niech Wam pachną na zdrowie.niech Wam pachną na zdrowie.    
    

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PŁYWANIU 

 Dwudziestego dziewią-
tego października 2012 roku na 
pływalni OSiR w Gostyninie od-
były się Szkolne Zawody Pły-

wackie pod hasłem Pływamy - 

zdrowie wygrywamy. 
 Oto jakie były rezultaty 
sportowych zmagań. 
DZIEWCZĘTA: klasa I - I miej-
sce  Dąbrowska  Julia  37,25;  II 
miejsce Petz Zuzanna 37,58; III 
miejsce  Leśniewska  Ola  43,69; 
klasa II - I miejsce Leśniewska 
Ada 36,50; II miejsce Węglewska 
Monika 37,69; III miejsce Zaręba 
Helena 39,44; klasa III - I miejsce 
Moczydłowska Zuzanna 22,94; II 
miejsce Korajczyk Joanna 26,47; 

miejsce  Piekarski  Marcin 55,68; 
klasa VI - I miejsce Szczepański 
Patryk 38,47; II miejsce Przybyl-
ski Hubert 40,74; III miejsce Ko-
walów Adam 45,58; IV miejsce 
Komorowski  Maciej  53,37;  V 
miejsce  Kalwasiński  Sebastian 
56,41;  VI  miejsce  Staniszewski 
Łukasz  59,82;  VII  miejsce  Pio-
trowski Sebastian 1min,03s.; VIII 
miejsce  Korajczyk  Dominik 
1min.05s. 

 

Gratulujemy! 

 

Nauczyciele  

wychowania fizycznego 

III miejsce Złotnik Justyna 30,37; 
IV miejsce  Golus Anna 34,81; 
klasa IV - I miejsce Siemińska 
Agata 22,12; II miejsce Wiankow-
ska Julia 32,72; klasa V - I miejsce 
Koprowicz Marta 39,85; II miejsce 
Andrzejczak  Natalia  40,37;  III 
miejsce  Bieroń  Julia  45,47;  IV 
miejsce  Wiankowska  Oliwia 
59,49;  V  miejsce  Wasielewska 
Klaudia 1min.10s.; klasa VI - I 
miejsce Górska Sara 46,88. 
CHŁOPCY: klasa I  -  I miejsce 
Wojdecki  Igor 43,13;  II  miejsce 
Kucharski Błażej 50,22; III miejsce 
Matuszewski  Franciszek  58,66; 
klasa II - I miejsce Zieliński Szy-
mon 31,54; II miejsce Piechocki 
Alek 36,06; III miejsce Głowacki 
Jurek 38,24; klasa III - I miejsce  
Szymaniak  Beniamin  31.24;  II 
miejsce  Jendrzejewski  Mateusz 
36,28; klasa IV -  I  miejsce  Ol-
szewski Bartosz 17,22; II miejsce 
Szulc  Oliwer  17,30;  III  miejsce 
Lewicki Dawid 19,88; klasa V - I 
miejsce  Suwała  Piotr  51,23;  II 

OGŁOSZENIA 
 

Zimowa przerwa świąteczna 

23.12.2012r. - 31.12.2012r. 
 

Ferie zimowe 

28.01.2013r. - 10.02.2013r. 
 

Zabawa choinkowa 

24.01.2013r. 
 

Zakończenie I semestru 

31.01.2013r. 

    
    

Wesołych Świąt !Wesołych Świąt !Wesołych Świąt !Wesołych Świąt !    
A z GwiazdkąA z GwiazdkąA z GwiazdkąA z Gwiazdką––––    

Pod świeczek łuną jasnąPod świeczek łuną jasnąPod świeczek łuną jasnąPod świeczek łuną jasną    
Życzcie sobie Życzcie sobie Życzcie sobie Życzcie sobie ————    najwięcejnajwięcejnajwięcejnajwięcej    

Zwykłego, ludzkiego szczęścia.Zwykłego, ludzkiego szczęścia.Zwykłego, ludzkiego szczęścia.Zwykłego, ludzkiego szczęścia.    
(W.Melzacki) 

 
Dyrekcja 

Szkoły Podstawowej nr 1 
Redakcja 

Nowinek z Jedynki  

 Dwudziestego trzeciego 
października 2012r. odbył się 
konkurs biblioteczno -  Dbamy o 

swoje zdrowie. Konkurs swoimi 
założeniami nawiązywał do pro-
gramu Comenius oraz  akcji Szkoła 
Promująca Zdrowie. Do konkursu  
35 uczniów klas III.   

 Dzieci popisywały się wie-
dzą nt. prawidłowego odżywia-
nia, zasad zdrowego trybu życia, 
dbałości o zdrowie swoje i in-
nych.  
 Oto lista laureatów:  
I miejsce - M.Durma klasa IIIa, 
II miejsce - K.Chybicka klasa IIIc, 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI  

III miejsce - K.Maślana klasa IIIa,   
  K.Rybicki klasa IIIb. 
 

Wszystkim uczestnikom  

i laureatom gratulujemy! 
 

Ewa Stolarz 

Dorota Budner 
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ŻYJ MY ZDROWI EŻYJ MY ZDROWI EŻYJ MY ZDROWI EŻYJ MY ZDROWI EJJJJ    

• pamiętamy o warzywach i 
owocach, 

• jemy pełnoziarniste produkty 
zbożowe, 

• co najmniej dwa razy dziennie 
spożywamy mleko lub jego 
przetwory, 

• spożywamy mniej tłuszczów 
zwierzęcych, więcej roślin-
nych, 

• ograniczamy spożywanie tłu-
stego mięsa czerwonego, 

• ograniczamy spożywanie cu-
kru i soli,  

• pijemy minimum dwa litry 
płynów dziennie (głównie 
wody), 

• pamiętamy o codziennej ak-
tywności fizycznej. 

 Od ubiegłego roku szkol-
nego nasze działania prowadzi-
my pod hasłem Rodzino Trzymaj 
Formę. Podczas spotkań z ucznia-
mi i rodzicami (zebrania, Festyn, 

godziny wychowawcze) – prze-
prowadzamy prelekcje, pogadan-
ki, robimy wystawki tematyczne, 
eksponujemy plakaty, rozdajemy 
broszury i ulotki.  
 W roku szkolnym 2011-
2012 odnieśliśmy duży sukces. 
Zajęliśmy I miejsce w Powiato-

wym Konkursie na projekt pro-
mujący Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny Trzymaj Formę. 
 Przez propagowanie zdro-
wego odżywiania już od naj-
młodszych lat chcemy zmienić 
nawyki żywieniowe dzieci, co 
zaowocuje w przyszłości i w ży-
cie dorosłe wkroczymy zdrowsi.  
 Tradycyjnie do Gazetki 
dołączamy ulotki – tym razem 
jest to list do rodziców Co każdy 
rodzic wiedzieć powinien o żywieniu 
i aktywności fizycznej. 
 

Krystyna Zaręba 

NZOZ „Szkol-Med” 

 Program Trzymaj Formę 
realizowany jest w naszej szkole 
przy ścisłej współpracy z Powia-
tową Stacją Sanitarno - Epidemio-
logiczną w Gostyninie od wielu 
lat. Na początku objęci progra-
mem byli uczniowie klas piątych. 
Podczas spotkań z uczniami wy-
konywane były pomiary wzrostu 
i wagi. Wspólnie obliczaliśmy 
BMI, poznawaliśmy indeks glike-
miczny spożywanych produk-
tów.  
 Następnie programem 
Trzymaj Formę zostali objęci 
uczniowie klas trzecich, a z cza-
sem wszyscy uczniowie naszej 
szkoły oraz rodzice. Obecnie na-
szą edukację zaczynamy już od 
klas zerowych. Dzieci uczą się 
zasad zdrowego odżywiania:  
• nie wychodzimy z domu bez 

pożywnego śniadania, 

• jemy pięć posiłków każdego 
dnia, 

RAZEM TRZYMAJMY FORMĘ 

Trzynastego listopada 
2012r. odbyły się XV Mistrzostwa 
Powiatu w Halowej Piłce Nożnej. 
Do rywalizacji stanęły 4 drużyny. 
Drużyna naszych dziewcząt z 
klas IV i V wywalczyła II miejsce 

otrzymując puchar oraz pamiąt-
kowy dyplom. Opiekunem dru-
żyny była pani B. Kujawa. Naszą 
szkołę reprezentowały: Aleksan-
dra Pasikowska kl. IV a, Agata Sie-
mińska kl. IV a, Oliwia Wiankowska 
kl. V c, Aleksandra Dobrzyńska kl. V 
b, Julia Bieroń kl. V d, Klaudia Za-
lewska kl. IV a, Joanna Surmak kl. IV 
d, Klaudia Pydyn kl. IV d, Zuzanna 

Zgierska kl. V d, Luiza Ściechowicz 
kl. V d 

Dzień później 14.11.2012r. 
także drużyna naszych chłopców 

stanęła do walki o zwycięstwo. 
W zawodach startowało 7 dru-
żyn. Reprezentacja naszej szkoły 
zajęła I miejsce. Opiekunem dru-
żyny była pani Małgorzata Liń-
ska. Oto zwycięski skład druży-
ny: Młodziejewski Sebastian kl. V c, 
Stachowski Jakub kl. V c, Osipowicz 
Tomasz kl. V b, Radecki Marcin kl. 
Vd, Znyk Paweł kl. V d, Węglewski 
Michał kl. V d, Kwiatkowski Mate-
usz kl. V d, Szubski Adrian kl. IVc. 

NASZA PASJA - PIŁKA HALOWA  

Wszystkim zawodnikom  

gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! 

 

 Nauczyciele  

wychowania fizycznego 


