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8 listopada 2019r. o go-

dzinie 11.11 odbyło się 

oficjalne śpiewanie 

hymnu państwowego z 

udziałem pocztu sztandarowego naszej szkoły, wszyst-

kich uczniów i nauczycieli. Wszyscy odśpiewaliśmy 

cztery zwrotki hymnu, następnie wspólnie obejrzeliśmy 

prezentację, którą przygotowała  p. W. Zagibajło.   

 

 

 

Przedsięwzięcie to wspólna inicjatywa Ministra Edu-

kacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży.   Te-

go dnia 4 mln uczniów i 400 tys. nauczycieli z prze-

szło 20 tys. szkół w Polsce i za granicą przyłączyło 

się do akcji „Szkoła do hymnu”. 

K.Maciak 

Obchodom Święta niepodległości towarzyszyła wystawa 

okolicznościowa. Autorami prac byli uczniowie z kl.IV-VI. 
  Poczet 

sztandarowy 

szkoły 

Najmłodsi           

w barwach 

narodowych 



  

                                                                                         -3-         

Uroczystą wieczornicą patriotyczną uczciliśmy 101 roczni-

cę odzyskania niepodległości przez Polskę. Po odśpiewa-

niu hymnu licznie zgromadzona publiczność ( rodzice, 

dziadkowie, uczniowie oraz nasi specjalni goście: Pan wójt 

Włodzimierz Ciok i ksiądz proboszcz Wojciech Wawrzy-

niak) obejrzała przygotowany montaż słowno- muzyczny.   

Zaczęli nasi najmłodsi koledzy z przedszkola i pierwszej 

klasy. Ich recytacje oraz piosenki wzbudziły wiele emocji 

wśród widzów i artystów, ponieważ dla wielu występują-

cych był to sceniczny debiut.  Starsi uczniowie  przedsta-

wili za pomocą poezji i pieśni patriotycznych  urywek hi-

storii naszego kraju, polską drogę do niepodległości.                 

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie klas 5, 6, 7 i 8. 

Po części artystycznej chór zaprezentował koncert pieśni 

patriotycznych. Uwagę przykuwali nasi koledzy ubrani            

w prawdziwe wojskowe mundury. Na zakończenie absol-

went naszej szkoły, Mikołaj Mikulski, zaśpiewał kilka pie-

śni patriotycznych. 

    Wieczornice patriotyczne stały się nieodzownym ele-

mentem historii naszej szkoły. 

 

M.Brocki 

 

 

Kawiarenka  

dla gości 

Wieczornica z roku na rok cieszy się  coraz 

większym zainteresowaniem. 
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Prace uczestników warsztatów, w tym  na-

szej koleżanki Kamili Kołodziejek z kl.VI, 

Rysunek modowy i realizacja kostiumu, moż-

na było oglądać na wystawie, którą w Cen-

trum Kultury i Sztuki w Skierniewicach 

otwarto w czwartkowe (7.11) popołudnie. 

Fantazyjnie zdobione jeansowe kurtki                    

w CKiS można  było zobaczyć do końca li-

stopada, później wróciły do swoich twórców.  

  

       Spotkanie z muzyką  

Lewandowska Zuzia, kl.V Stefanowska Helenka, kl.V 

Bednarek Zuzia,kl.V 
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Andrzejki w przedszkolu czy w szkole to świetna zabawa, choć 

kiedyś były świętem, które obchodziły wyłącznie panny,                    

a wróżby andrzejkowe miały im przepowiedzieć, kim będzie 

ich przyszły mąż.  Dzisiaj wigilia dnia św. Andrzeja jest dla 

wszystkich okazją do  zabawy, o czym mogliśmy się przekonać 

28 listopada w naszej szkole. Starszych i młodszych połączyły 

wspólne zabawy i tańce. 

EKSPERYMENT DLA ZDROWIA 

Lubicie eksperymentować? Pewnie większość z was codziennie ma do       czynie-

nia ze słodyczami. Klasa VI wraz z Panią Violettą Kacprzyk--Puszcz robiła do-

świadczenie polegające na sprawdzeniu ilości barwników w Skittlesach. Wystar-

czyło położyć cukierki na talerzu, po czym zalać je niewielką ilością wody.  Po 

minucie  było widać efekt. Woda za-

częła robić się kolorowa. NIE DAJ-

CIE SIĘ OSZUKAĆ! Często kupuje-

my coś ze względu na 

to, że jest smaczne albo fajnie wygląda.  Jednakże 

rzadko się zdarza, że patrzymy na skład danego 

produktu. SPRAWDZAJ ZAWARTOŚĆ, A BĘ-

DZIESZ ZDROWSZY!  

Damianka 

 

Regulamin  

konkursu  

znajdziesz             

na szkolnej 

tablicy 
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 Dzień Postaci z Bajek nasze przedszkolaki świętowały 6 listopada 2019r. Ten dzień rozpoczęły od 

uroczystego tańca będącego swoistym zaproszeniem do głównych bajkowych atrakcji. A było ich naprawdę 

wiele.. m.in.: oglądanie teatrzyku kukiełkowego, poszuki-

wanie przysmaku Misia Puchatka, rywalizacja w zawodach 

sportowych, uczestniczenie w quizie bajkowym, wykony-

wanie prac plastycznych. Dzieci z uśmiechami na twarzach 

wytrwale podejmowały kolejne wyzwania, a kiedy zgłod-

niały mogły, niczym bajkowe Misiaki, ucztować przy baj-

kowo zastawionym stoliku :)      

[A.Krokocka, M. Wieczorek] 

LEKCJA  HISTORII W KLASIE  PIĄTEJ 
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Wycieczka przedszkolaków do Skierniewic 

 

7 listopada 2019 r. przed-

szkolaki odwiedziły Schro-

nisko dla Bezdomnych 

Zwierząt w Skierniewi-

cach. Wycieczka została 

zorganizowana pod hasłem 

„Pomagamy bezdomnym 

zwierzakom”   i miała cel 

charytatywny. Głównym jej 

założeniem było przekaza-

nie zgromadzonej wcześniej 

w szkole  i przedszkolu karmy dla podopiecznych 

tego schroniska oraz uwrażliwienie dzieci na los bez-

bronnych  i skrzywdzonych zwierząt. Zarówno 

przedszkolaki jak i rodzice chętnie przyłączyli się do 

zbiórki karmy.  W trakcie wizyty dzieci miały możli-

wość obejrzenia przebywających w schronisku psów, 

a jeden z pracowników przekazał im kilka istotnych 

informacji na temat  specyfiki tego miejsca. 

Dzieci, przejęte losem bezdomnych psów,                

z wielkim zaciekawieniem przyglądały się im  i je 

podpatrywały. Niektóre nawet chciały zaopiekować 

się upatrzonymi zwierzakami :).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Kolejnym punktem 

programu były warsztaty 

pieczenia pizzy w Fabryce 

Pizzy. Dzieci przez chwilę 

mogły poczuć się  niczym 

prawdziwi kucharze, bo-

wiem przygotowywały piz-

ze według własnych pomy-

słów. Tworzyły różnorodne 

kompozycje z wykorzysta-

niem takich składników 

jak: szynka, kukurydza, ananas, oliwki, ser.  Wyko-

nywanej pracy towarzyszyła niesamowita atmosfera, 

a przedszkolaki miały zagwarantowaną rewelacyjną 

zabawę. 

To były bardzo pyszne warsztaty!  

[A.Krokocka, M. Wieczorek] 



Za nami pierwszy próbny egzamin ósmoklasisty. Zestawy próbnych arkuszy egzaminacyjnych ze wszystkich 

przedmiotów, z których uczniowie będą zdawać państwowy egzamin ósmoklasisty w kwietniu 2020 r.: z języ-

ka polskiego, matematyki i języków obcych, zostały przygotowane przez wydawnictwo Nowa Era. Ósmokla-

siści przez trzy dni rozwiązywali próbne testy, aby poćwiczyć przed właściwym egzaminem . 

Termin główny: 
 

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00  
    

  

Co to za lektura i kto jest jej autorem? 

-8- 
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Co to jest recykling? 

 
Recykling to odzysk i ponowne 
wprowadzenie odpadów do 
obiegu przemysłowego. 
Zasada 3 R i znaczenie słowa 

recykling: 

ZASADA 3 R  =  REDUCE  +  

REUSE  +  RECYCLE 

REDUCE - ograniczaj powsta-

wanie odpadów 

REUSE - używaj ponownie 

RECYCLE - odzyskuj 

  
Każdy kraj europejski został 
zobowiązany do prowadze-
nia 
 i wspierania akcji recyklin-
gu 
 i odzysku odpadów opako-
waniowych.  
 
Niektóre surowce, 
które możemy segre-
gować:  

Papier  

 

 

  
Jak możemy zatrzymać degradację naszego   
środowiska: 
- Wybieraj produkty, które nie posiadają zbędnych 
opakowań 
- Stosuj segregację odpadów 
 
- Żyj i wypoczywaj ekologicznie oszczędzaj 
wodę i energię 
 
- Zbieraj elektro odpady i oddawaj do recy-
klingu 
 - Poznaj na opakowaniach ekoznaki i etykiety  
energetyczne 
- Używaj opakowań wielokrotnego użytku. 

Ekologiczne  

Wiadomości 

  
► Obecnie w Polsce wytwarzamy ok. 

13.5mln ton odpadów komunalnych rocz-

nie. 

► Codziennie każde duże miasto w Polsce wysyła na składowisko 

100 ciężarówek z odpadami. 

► Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125cm pozwala na 

uratowanie sześciometrowej sosny.   

► W Polsce tylko 222 tysiące ton odpadów komunalnych jest kom-

postowanych (2 %). Dla porównania w Danii, Szwajcarii            i 

Szwecji od 60-80 % . 

► Aby Polska mogła zrealizować obowiązek recyklingu szkła, każ-

dy z nas powinien był zebrać 12.1kg tego surowca, czyli około 41 

średniej wielkości słoików. 

► W Polsce poziom selektywnego odzyskiwania odpadów wynosi 

jedynie 4 kg na mieszkańca, podczas gdy w Czechach jest to 19 kg, 

natomiast w Niemczech 76 kg na mieszkańca! 

► Wyrzucone w ciągu roku na całym świecie butelki PET ustawio-

ne jedna na drugiej utworzyłyby wieżę o wysokości 28 mln km. 

Okres rozpadu w glebie L 
kartka papieru A5 → 3 - 5 miesięcy 

owoce i warzywa → 3 - 12 miesięcy 

guma do żucia → 5 lat 

Segregacja i recykling odpadów pozwala na:  przetworzenie i wy-

korzystanie surowca wtórnego na nowe materiały, oszczędzanie miejsca na składowanie, ogranicze-

nie ilości wprowadzonych szkodliwych trudno ulegających rozkładowi odpadów, ograniczenie zu-

życia surowca naturalnego, oszczędzanie zużycia energii, ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfe-

Recykling szklanego słoika pozwala zaoszczędzić tyle energii, ile zużywa 4 godzin 100 watowa 

żarówka Każda tona papieru wyprodukowana z makulatury ratuje 17 drzew. Przy produkcji 

papieru z recyklingu zużywa się o 60% mniej energii  Produkcja puszki aluminiowej z recyklin-

gu wymaga tylko 5% energii, potrzebnej do wyprodukowania puszki z rudy . 
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Tu wrzucam kolorowe:  
butelki i słoiki szklane po napojach i żywności   
butelki po napojach alkoholowych   
szklane opakowania po kosmetykach  

Tu nie wrzucam: 

szkła stołowego fajansu  
porcelany i ceramiki 

lusterszkła okiennego  
żarówek  
witraży  

reflektorów 
izolatorów 

                                                    szkła żaroodpornego  

PAMIĘTAJ:- nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania 

DODATEK EKOLOGICZNY  POWSTAJE POD OPIEKĄ P. V.KACPRZYK-PUSZCZ 
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Tu wrzucam bezbarwne:  butelki  szklane po napojach i żyw-
ności, szklane opakowania po kosmetykach  

  

Tu nie wrzucam:     

· szkła stołowego · reflektorów 

· fajansu · izolatorów 

· 
porcelany i ce-
ramiki · szkła żaroodpornego 

· luster · doniczek 

· szkła okiennego · szkła okularowego 

· żarówek ·  ekranów i lamp telewizyjnych 

· lamp neonowych · szyb samochodowych 

Tu wrzucam: 
gazety i czasopisma   
katalogi i prospekty  
papier szkolny i biurowy   
książki w miękkich okładkach 

lub z usuniętymi twardymi 
okładkami   

torebki papierowe  

papier pakowy  

pudełka kartonowe i tekturowe  

tekturę  

Tu nie wrzucam: 
 

zabrudzonego  
i tłustego papieru 

papieru z folią 
 

papieru termicznego  i faxo-
wego kar-tonów po 
mleku i napojach 

 
papieru przebitkowego 

(rachunki, faktury) 
 
pieluch jednorazowych 

 
podpasek, artykułów i  
papierów higienicznych 

worków po cemencie 

PAMIĘTAJ:                                            
wrzucaj czyste opakowania                   
i zgnieć butelki przed wrzuce-
niem   
przed wrzuceniem 
zgnieć aluminiowe 
puszki  

Tu wrzucam: 
 

butelki po napojach 

(najlepiej zgniecione) 

butelki po płynach do my-

cia  
plastikowe zakrętki 

 
plastikowe torebki, worki, 
rekla-mówki 

plastikowe koszyczki po 

owocach  
puszki po napojach  
puszki po konserwach 

 
drobny złom żelazny i me-

Tu nie wrzucam: 

 

 butelek i pojemników z zawarto-

ścią  

 butelek i pojemników po olejach 

(spożywczych, chłodniczych, sil-

nikowych)  

 opakowao po lekach  

 butelek po płynach chłodniczych  

 pojemników po wyrobach gar-

mażeryjnych  

 zabawek  

 sprzętu AGD  

 styropianu  
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Młodsza część naszej drużyny (zawodnicy z 

rocznika 2008 i młodsi) 10 listopada wzięła 

udział w turnieju halowym o puchar mar-

szałka województwa łódzkiego. Niestety 

nie udało się wygrać żadnego meczu, ale 

zdobyliśmy dużo doświadczenia i mogliśmy 

zmierzyć się z drużynami z wyższych lig                 

z naszego terenu ( Unia Skierniewice, Widok 

Skierniewice, Lipce Reymontowskie, Lakto-

za Łyszkowice). Gratulujemy wszystkim 

młodym piłkarzom i piłkarce . 

S k ł a d : 

Kacper Paćkowski, Witold Zabost,  Patrycja 

Krajewska, Wojciech Grzelak, Sas Bartło-

miej, Olaf Pindor, Szymon Bodek,  Łukasz 

Pejski, Kilianek Dawid.  [R.Dobczyk] 

SPORT 

Już 9 grudnia 2019 roku rozpoczyna się Godzina Kodowania. Nauczyciele  i  ucznio-

wie  na całym świecie będą podejmowali wyzwanie na kodowanie. Może i Ty dołą-

czysz?  Do Godziny Kodowania można dołączyć tutaj:https://hourofcode.com/

pl>> Saamouczki Minecrafta w Godzinie Kodowania można znaleźć tutaj:https://

code.org/minecraft>> Więcej na temat tego jak kodować z Minecraftem można 

się dowiedzieć także tutaj:https://minecraft.org.pl/aktualnosci/na-biezaco/733-

minecraft-godzina-kodowania-w-javascript 

Witam fanów FNAF! 

    Dziś napiszę o FNAF 2, który opowiada historię z 1987 r. Tak to pizzeria „młodsza” niż we FNAF 1. 

W tym roku było też „ugryzienie z 87”. Człowiek ugryziony przez animatronika stracił płat czołowy, ale 

przeżył. Tu nie ma drzwi po lewej i po prawej stronie. Są wentylacje, a dopiero po środku drzwi. Masz też 

maski, latarkę i kamery. Co do kamer, trzeba nakręcać pozytywkę na kam.12, bo inaczej giniesz. 

    Oprócz podstawowej czwórki mamy tu też: 

 Mongle 

 Pupet- na która maska nie działa L 

 Toy freddy 
 Toy Bonny 
Toy Chica 

    Oraz ich: 

 Fredy 
 Bonny 

 Chica 

Foxy- na którego maska nie działa L 

    Na Foxego używaj latarki, a na Pupet pozytywki kom. 12!  

Uwaga! 

Balon Boy gdy wejdzie do biura zabiera ci latarkę i jesteś bezbronny.  Załóż maskę, gdy będzie          

w wentylacji. 
Kacper Chodkiewicz 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009915885769&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDOKEE7ScALwCQmi886aTR-yw6239JB8xoQ_cG_0FZn_fRmlAFc_vf7kK9Kj9XoGPt17wpwWXCA0JvP
https://www.facebook.com/patrycja.krajewska.50?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAb7g2NWoOVDNAeOSfsqrm4sjy1sm3GdlWbj7UnGmAJCf0jt2EZ7zNkvM6hlOStsYhwfS5ka0zcdtV4
https://www.facebook.com/patrycja.krajewska.50?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAb7g2NWoOVDNAeOSfsqrm4sjy1sm3GdlWbj7UnGmAJCf0jt2EZ7zNkvM6hlOStsYhwfS5ka0zcdtV4
https://www.facebook.com/olaf.pindor?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAg3yBSz69CBNW8PzPRxrhzGqdIbj0BECTIhPEGtVqgnehTCunaIQyjJuakJqQQKV2oiPweb_0_x_bg
https://www.facebook.com/szymon.bodek?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAMaxTG7Zz_OZJBoufbLBfuY4heD37H5D1r8wywMVN6CUbewkwpluVyp0QUHIva8FPje4svtPJH7aRA
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037060804805&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCW0SZhMR0VHXcKNN51PZwAUwzs0pK0KSwsZksvA7yMX306bVE8ePjnkzk6kpRjNKR6pf5fYhZvjNZs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037060804805&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARCW0SZhMR0VHXcKNN51PZwAUwzs0pK0KSwsZksvA7yMX306bVE8ePjnkzk6kpRjNKR6pf5fYhZvjNZs
https://hourofcode.com/pl
https://hourofcode.com/pl
https://code.org/minecraft
https://code.org/minecraft
https://minecraft.org.pl/aktualnosci/na-biezaco/733-minecraft-godzina-kodowania-w-javascript
https://minecraft.org.pl/aktualnosci/na-biezaco/733-minecraft-godzina-kodowania-w-javascript

