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DZIEŃ KOBIET - obchodzimy 8 marca. 

 

Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 

28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.  
 

Tego dnia mężczyźni wręczają znajomym kobietom, 

matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne 

podarunki.  

 

       
MARCOWY KWIATEK 

 
Marzec, marzec, pięknie się wystroił, 
w kole, w kole między dziećmi stoi. 
I gromadę uśmiechniętą 
Pyta: Jakie dzisiaj święto? 
Zapamiętaj sobie: 
Dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET! 
  
Marzec, marzec, wyjął grosik srebrny, 
teraz, teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł 
kupić kwiat na Święto Kobiet. 
Zapamiętaj sobie: 
Dzisiaj jest DZIEŃ KOBIET! 

 

      Przygotowała Klara Bójko Va 

 



 

 

WYWIADY Z NAUCZYCIELAMI  

 

 

 

JADWIGA SZPOTON 
 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

 
 

- Od ilu lat pracuje Pani w naszej szkole? 
- W szkole pracuję od 2001 roku. 
 
- Czy lubi Pani swoją pracę? 
- Lubię. 
 
- Dlaczego wybrała Pani ten zawód? 
- Ponieważ bardzo lubiłam i lubię sport. 
 
- Co podoba się Pani najbardziej w pracy? 
- Kontakt z młodzieżą. 
 
- Czego nie lubi Pani u uczniów? 
- Złej dyscypliny (obijania się na lekcjach). 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jaki przedmiot lubiła Pani w szkole najbardziej? 

- Wychowanie fizyczne i biologię. 
 

- Jakie jest Pani hobby? 
-  Uwielbiam kwiaty i bardzo lubię zajmować się własnym ogródkiem.  
 
- Jaki jest Pani ulubiony sport? 
-  Trudne pytanie, ale chyba najbardziej lubię gry zespołowe. 
 

Dziękujemy za wywiad. 

 
 
 
Wywiad przeprowadziły Kamila Białowąs i Weronika Zawitkowska Vc 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLONISTYCZNY OLIMPUS 2014 

- wyniki 

 

 

Dnia 4 listopada 2014 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Polonistyczny OLIMPUS. W konkursie udział wzięli 

uczniowie z klas IV-VI. 

 

 

Najlepsze wyniki uzyskali:  

 z klas czwartych:  

 Paweł Nowocień – 21 miejsce w kraju - otrzymuje 

Dyplom Uznania 

 

 

 z klas piątych:  

 Rafał Bryl – 4 miejsce w kraju - otrzymuje Dyplom 

Laureata i nagrodę książkową  

 Anna Ostrowska – 18 miejsce w kraju - otrzymuje 

Dyplom Uznania  

 Maksymilian Bednarek – 19 miejsce w kraju - 

otrzymuje Dyplom Uznania  

 Eryk Czyżewski – 19 miejsce w kraju – otrzymuje 

Dyplom Uznania  

 Zofia Michalczyk – 19 miejsce w kraju – otrzymuje 

Dyplom Uznania 

 

 



 

 

 

 

 z klas szóstych:  

 Kacper Moneta – 15 miejsce w kraju - otrzymuje 

Dyplom Laureata  

 Filip Pawlikowski – 18 miejsce w kraju - otrzymuje 

Dyplom Uznania  

 Patryk Łabędzki – 19 miejsce w kraju – otrzymuje 

Dyplom Uznania 

Gratulujemy! 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawody pływackie 

 

 

W dniu 11.02.2015 r. w Raszynie odbyły się mistrzostwa powiatu 

pruszkowskiego szkół podstawowych w pływaniu w kategorii 

dziewcząt i chłopców. O medale walczyły ekipy z Raszyna, 

Pruszkowa, Michałowic, Brwinowa i Otrębus. 

Zawodnicy startowali w sztafetach stylem dowolnym 

lub grzbietowym: uczniowie z klas III –IV musieli przepłynąć 25 m, 

a z klas V-VI 50 m. 

Drużyna chłopców i dziewcząt zajęła V miejsce.  

 

Naszą szkołę reprezentowali:  

 

Klasy III 

Hryciuk Oliwia, Świątek Małgorzata, Troniarz Oskar, Łaskowski 

Andrzej 

 

Klasy IV 

Wdowiak Alicja, Kluk Eliza, Sybilski Maksymilian, Burs Stanisław 

 

Klasy V 

Mazuro Maciej, Tomaszewski Jerzy 

 

Klasy VI 

Fugiel Martyna, Jagiełło Bartosz 



 

 

W klasyfikacji indywidualnej nasi uczniowie zajęli następujące 

miejsca: 

• Hryciuk Oliwia – brązowy medal  

• Fugiel Martyna - brązowy medal 

 

Wśród chłopców: 

• Sybilski Maksymilian – brązowy medal 

• Troniarz Oskar – srebrny medal 

• Burs Stanisław - złoty medal 

• Mazuro Maciej - złoty medal 

 

Zawody były bardzo silnie obsadzone przez sekcje pływackie 

z Raszyna oraz Pruszkowa, tym bardziej gratulujemy naszym 

zawodnikom dobrych wyników oraz medali.  

 

 

ALFIK HUMANISTYCZNY 2014 – wyniki 

 

Dnia 18 grudnia 2014 roku w naszej szkole odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Alfik Humanistyczny organizowany przez firmę edukacyjną 

Łowcy Talentów Jersz. W konkursie udział wzięli uczniowie z klas 

III-VI. 

 

Najlepsze wyniki uzyskali: 

z klas trzecich:  

 Marta Misiewicz – 91,67 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie bardzo dobrego wyniku  

 Andrzej Szyndler – 89,17 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie bardzo dobrego wyniku  

 Lena Lipert – 86,67 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie bardzo dobrego wyniku  

 Julia Cieślak – 85 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie bardzo dobrego wynik  

 Jakub Verpetinskis – 84,17 % pkt - otrzymuje Dyplom 

Uznania za uzyskanie dobrego wyniku  

 Monika Luranc – 84,17 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie dobrego wyniku  

 Aleksander Krzyczkowski – 82,50% pkt – otrzymuje Dyplom 

Uznania za uzyskanie dobrego wyniku  

 Amelia Stala – 80,83 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie dobrego wyniku  

 Klaudia Szmania – 80,00% pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie dobrego wyniku 

 



 

 

z klas czwartych:  

 Paweł Nowocień – 83,33 % pkt - otrzymuje Dyplom Uznania 

za uzyskanie dobrego wyniku 

z klas piątych:  

 Julia Piętowska – otrzymuje Dyplom Uznania za uzyskanie 

najlepszego wyniku w szkole  

 Zofia Michalczyk – otrzymuje Dyplom Uznania za uzyskanie 

najlepszego wyniku w szkole 

z klas szóstych:  

 Filip Pawlikowski – otrzymuje Dyplom Uznania za uzyskanie 

najlepszego wyniku w szkole 

Gratulujemy! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISTRZOSTWA POWIATU PRUSZKOWSKIEGO 

W PIŁKĘ SIATKOWĄ  

 

17.02.2015 r. w Nadarzynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Pruszkowskiego w mini piłkę siatkową chłopców szkół podstawowych.  

Nasza reprezentacja wygrała z drużyną z Pruszkowa i Raszyna. 

Niestety w finale uległa zespołowi gospodarzy i tym samym zdobyła 

srebrny medal rozgrywek.  

 
Oto skład naszej reprezentacji: 
• Sołowiej Marcel 

• Ślęzak Antoni 

• Szewczyk Franciszek 

• Kwiatkowski Jan 

• Kobyłecki Bartosz 

• Skorek Bartłomiej 

• Bloch Patryk 

• Osadca Filip 

• Rola Krzysztof 

 

Gratulujemy! 

 



 

 

SENNIK  
         
 
       ZESZYT – niezapowiedziana kartkówka 

  

   BUTY – wyjazd  

 

          TRAWA – kłopoty 

 

               DYSKOTEKA – niespodzianka 

       KALENDARZ – zła wiadomość 

                                     
                                       
         Redakcja 

 
 
 

W szkole wcale nie jest nudno. 

Pozory mylą, czyli uczniowski 

humor. 
 

 

 O, Heniek, ale schudłeś, jakaś dieta? 

 Tak, marchew, cebula, ziemniaki. 

 Ale gotowałeś, piekłeś? 

 Kopałem...  

 

 
 
     
 

 



 

 

HUMOR Z ZESZYTÓW SZKOLNYCH ;) 
 
 

 Krasicki opisał w bajkach charaktery ludzkie. Są to 
zwierzęta. 

 

 Kwas solny ma silne właściwości rżące. 
 

 Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 
 

 Pot spływał po nim od stóp do głów. 
 

 Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20 centymetrów. 
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Poznajcie sekrety swojego imienia. Możecie odkryć, jaką 

tajemnicę kryją Wasze imiona.  

 

 

JAROSŁAW – inteligentny, odznacza się szerokimi 

zainteresowaniami i świetną pamięcią 

 

MAJA – nie znosi wszelkich rygorów, jest bardzo 

aktywna i żywo reaguje na to, co się wokół niej dzieje 

 

MAREK -  jest osobą pełną życia i entuzjazmu, kochliwy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PAULINA – jest realistką, cechuje ją duża pracowitość  

 

SEBASTIAN – jest osobą miłą i zawsze uśmiechniętą, 

ma wielu przyjaciół 

 

WIOLETTA – jest dynamiczna i gadatliwa, łatwo 

przystosowuje się do otoczenia 

 
    Redakcja 

   

 

 

 

 

WYJĄTKOWE ZWIERZĘ  

 

Szczupak osiąga długość do 1,5 m i masę do około 10 kg. 

Okazy ponad 15 – 20 kg są rzadkie. Notowany rekord 

masy wynosił 35 kg. Ciało szczupaka pospolitego jest 

spłaszczone. Liczne zęby występują na kości 

podniebiennej, kościach międzyszczękowych, lemieszu, 

kości gnykowej oraz łukach skrzelowych. Łuski są dosyć 

małe, owalne, mocno osadzone w skórze. 
 

 

 

 
 

 
     Przygotował Filip Pawlikowski VId 

 

 

 

 

 



 

 

Podróże ze smakiem… 
  

 

SAŁATKA Z KURCZAKIEM I ANANASEM 

 
Składniki: 
 
- filet z piersi kurczaka 

- szklanka  mleka 

- puszka ananasów 

- pół szklanki posiekanych orzechów włoskich 

- 3 łyżki majonezu 

- kefir 

- sól, pieprz 

- olej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet z piersi kurczaka opłucz, zamocz w mleku i odstaw 

na 2 godziny. Następnie osusz i pokrój w paski. Dopraw 

solą i pieprzem. Usmaż na gorącym oleju z obu stron 

na złoty kolor. Pozostaw do ostygnięcia. Ananasa odsącz, 

pokrój w kawałki. Majonez wymieszaj z niewielką ilością 

kefiru i soku z ananasów. Wszystkie składniki połącz, 

dopraw do smaku. Wstaw do lodówki do schłodzenia. 

SMACZNEGO :) 

     Przygotował Filip Pawlikowski VId 

 

 

 



 

 

CZY WIESZ, ŻE... 

 

 
 14 lutego obchodzimy WALENTYNKI.  

 Symbolem tego święta jest serce. 

 

 Tego dnia zakochani obdarowują się walentynkami.  
 

 Walentynka to kartka zawierająca wyznanie miłosne. 

        Redakcja 

KĄCIK ŁAMIĄCYCH SIĘ JĘZYKÓW... 

Gimnastyka języka 

 

SZCZENIAK 
 

W gąszczu szczawiu we Wrzeszczu  
klaszczą kleszcze na deszczu,  

szepcze szczygieł w szczelinie,  
szczeka szczeniak w Szczuczynie,  

piszczy pszczoła pod Pszczyną,  
świszcze świerszcz pod leszczyną,  

a trzy pliszki i liszka  
taszczą płaszcze w Szypliszkach. 

 

         Redakcja 



 

 

CIEKAWOSTKI 

 

WIOSNA 

 
Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca i trwa do 22 czerwca. 

Wiosną dni są dłuższe od nocy. Świat staje się piękniejszy, 

przyroda powraca do życia. Pogoda jest zmienna. Czasami 

występuje przymrozek. 

 

 

 

 

 
  Przygotowały Łucja Maksymowicz i Zuzia Szyłejko IVb 

 

 
 

 

 

WIOSNA to bardzo pracowity okres, zwłaszcza 

w ogrodzie. Należy zabezpieczyć rośliny przed 

szkodnikami, zasadzić sadzonki, przyciąć krzewy i gałęzie 

drzew. 

 

Wiosną należy też wziąć się za generalne porządki 

w domach.  

 

 

 
     Przygotowała Marta Bedełek IVb 



 

 

NASI MŁODZI POECI… 

 
  ŚNIEŻYNY PRZYJACIEL 
 
Jaki piękny, 

Jaki śliczny,  

zachwycali się nim wszyscy. 

A ja im się pochwaliłam: 

Ja go sama ulepiłam! 

Całe dnie tak harowałam 

i tak się przy nim starałam... 

marchewki pielęgnowałam cały rok, 

by miał taki śliczny nos. 

Ulubiony kapelusz oddałam, 

bo ja bałwanka bardzo kochałam. 

I kocham go dalej z serca całego, 

gdyż jest moim najlepszym kolegą. 
 

 
 

 

FERIE 

Ach śnieg, ach mróz! 

Co mam robić tu? 

Mroźna zima do drzwi puka, 

w szyby w oknach stuka. 

Co tu robię, na co czekam? 

Już na ferie muszę jechać! 

Na nartach będę mknąć, 

zatem kask i gogle też muszę wziąć. 

Mama mi fotkę cyknie, 

Tata na desce myknie. 

Ulepię bałwana pięknego, 

będzie on moim kolegą. 

Będę się świetnie bawiła 

i będę się bardzo cieszyła. 

 
 

      
   
      Autor wierszy 

       Wiktoria Szymańska Vc 



 

 

   MOJA RODZINA                                               

Mama lata tu i tam, 

By dogodzić wszystkim nam. 

My nie zawsze jej słuchamy, 

Czasem złe humory mamy. 

Wybacza nam jednak mama  

I nie dostajemy lania. 

Jednak umie mówić: Nie. 

To robisz dobrze, a to robisz źle.  

Pomaga nam, gdy chcemy 

I ma nadzieję, że my jej kiedyś też pomożemy. 

Tata pomocy też nie odmawia. 

Czasami nawet pizzę zamawia. 

Zarabia pieniądze, jedzie do OBI. 

Gdy już dojedzie, zakupy robi. 

Zrobi śniadanie, 

Czasem da lanie,  

Ale kocha bardzo nas. 

Nigdy nie ucieknie w las. 

I na brata można liczyć.  

On już nas nauczy liczyć, 

Czytać, pisać, mówić wszystko. 

On jest zawsze blisko. 

No a siostra? 

Wciąż się stroi. 

Nienawidzi brzydkich moli.  

Chcę coś zrobić, to pomoże.  

Powie w jakim dobrze mi kolorze. 

Dużo rzeczy mi doradzi, 

Tajemnicę swoją zdradzi. 

Babcia, dziadek, ciocia, wujek - 

Nikt z nich nie lubi rodzinnych bójek. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BAJKI 

 

Uwierz w bajki, uwierz w nie. 

Uwierz, że na króla mianowano cię. 

Uwierz w kota w butach. 

Uwierz, że na Bergamutach  

Niosła mrówka osła. 

Uwierz we wszystko: 

W kaczkę dziwaczkę, 

Wesołą praczkę,  

Czerwonego Kapturka, 

Gadającego psa Burka. 

Uwierz w Syrenki Małe,  

W mądrale nieprzemądrzałe, 

W Brzydkie Kaczątko, 

Które zmieniło się w łabędziątko. 

Uwierz w Trzy Świnki, 

W białe Murzynki, 

Fioletowe krowy 

I żółte podkowy. 

Ja już uwierzyłam 

I się zamieniłam 

W kilka postaci bajkowych. 

Byłam na zamku Lalek Cukrowych. 

Byłam na placu Gum Balonowych 

Oraz w królestwie Chmur Kolorowych. 
       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    PORY ROKU 

 
Lubię każdą porę roku: jesień, lato. 

Kładę się wtedy spać po zmroku - tak, jak tato. 

 

Wiosna jest radosna. 

Kwitną wtedy kwiatki, 

Między innymi bratki. 

Kwitną kwiaty 

Dla mamy i taty. 

 

No a  latem, 

Bawimy się z mamą, z tatą, 

Z siostrą, z bratem, ze wszystkimi. 

Z kolegami też naszymi. 

Jemy lody dla ochłody. 

Koniec szkoły! 

To wakacje! 

Na każdej łące kwitną akacje. 

Kąpiemy się w morzu i na wieś jedziemy. 

Nie ma tej osoby, której nie weźmiemy. 

 

Gdy do szkoły wracamy, jest wrzesień. 

Ta kolorowa pora roku, to jest jesień. 

Kolorowe liście z drzew spadają, 

Wszyscy z wrażenia aż siadają. 

Ach ta Polska jesień. 

Piękny wrzesień. 

  

Następnie jest zima. 

Każdy ciało swe wygina,  

by cieplej było. 

Ciepło się skończyło. 

Idziesz na narty, łyżwy lub sanki. 

Nikt nie używa wtedy skakanki. 

Ulep bałwana ze śniegu 

Razem ze swoim kolegą. 

Porzucajcie się śnieżkami 

I podzielcie słodyczami. 

Kiedy zimno już wam będzie, 

Idźcie do ciepłego domu  

Po kryjomu. 

Uważajcie na zakręcie. 
 

 

 

      Autor wierszy 
       Anna Ostrowska Vb 

 



 

 

FERIE 

 

W ferie dzieci bawią się wesoło 

Na lodzie jeżdżą cały czas, 

A na śniegu, w zimny dzień, 

Nie śpi nawet żaden leń. 

                                                                              

Małe bałwanki 

Wskakują na sanki, 

Śnieg z nieba prószy, 

Każdy ma zimne uszy. 

 

Igloo, to ze śniegu dom 

Śpiewamy w nim radosny ton, 

Wszyscy miło spędzają czas, 

Nawet bałwanek jest wśród nas. 
                                                                                                                                                                  
  Autor wiersza 
   Katarzyna Ambroziak i Weronika Krasowska VIb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


