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Rys. Natalia Bergiel V d  

Rys. Natalia Bergiel V d 

Bądźmy życzliwi na co dzień. 
 

Używaj magicznych słów: 

proszę, dziękuję, przepraszam. 

Uśmiechaj się do sąsiadki, 

pani w szkole, koleżanki                  

i kolegi. 

Chwal bliskich, koleżankę, kolegę                 

za ich sukces, nawet ten najmniejszy. 
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Redakcja Kuriera klas I – III  

Ilustracje: Olga Kozakiewicz 

Nowinki z „jedynki” 
 

Biegi przełajowe 

 
22 października  

odbyły się biegi  

przełajowe. 

 Wzięli w nim udział chętni uczniowie  

klas III –VI, a było ich bardzo dużo. 

  Uczniom klas trzecich, którzy 

startowali po raz pierwszy w takiej 

imprezie sportowej było to duże 

przeżycie.   
  

PASOWANIE  

NA UCZNIA 
 

       Uczniowie klas I zostali 

Przyjęci do naszej społeczności 

 szkolnej  podczas uroczystości  

Pasowania na Ucznia.  

        Pierwszoklasiści najpierw zaprezento-

wali rodzicom, dyrekcji szkoły i nauczycie-

lom część artystyczną. Później uczniowie 

złożyli ślubowanie i zostali pasowani                  

na ucznia naszej szkoły.  

Bezpieczna droga do szkoły 
 

Uczniowie klas I – III spotkali się 

z funkcjonariuszami policji.                  

W czasie tych spotkań uczyli się               

i utrwalali zasady bezpiecznego 

poruszania się po drogach.  

Zabawa z tabliczka 

mnożenia 
30 września obyły się w 

naszej szkole obchody 

Światowego Dnia 

Tabliczki Mnożenia.  

   Pamięć o tych, którzy odeszli  
 

W związku z listopadowymi świętami 

Wszystkich Świętych i Zaduszkami, 

większość klas odwiedziło cmentarz. 

Uczniowie zapalili znicze na grobach 

żołnierzy, którzy zginęli w czasie wojny 

oraz miejscach pamięci narodowej.  

 

Narodowe Święto Niepodległości 
10 listopada odbyły się w naszej szkole 

obchody Narodowego Święta Niepodległości.  

    Uczniowie klasy VI przedstawili ważne 

wydarzenia związane z odzyskaniem przez 

Polskę niepodległości i recytowali wiersze. 

Następnie każda klasa zaśpiewała pieśń 

związaną z tym wydarzeniem.  

   Uczniowie klasy II c przygotowali 

niespodziankę -  zaprezentowali  taniec                      

do wykonywanej pieśni. Wypadli wspaniale.  
Mały Mistrz 

Uczniowie klas II zdobyli pierwszą            

w tym roku sprawność z projektu Małego 

Mistrza – jest to sprawność lekkoatlety. 
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Zajęcia pozalekcyjne 

 

W naszej szkole odbywają się różne zajęcia pozalekcyjne.  

Są one bardzo potrzebne. Uczniowie, którzy na nie uczęszczają rozwijają swoje 

zdolności, rozbudzają zainteresowania, zdobywają szerszą wiedzę z różnych dziedzin 

nauki, rozwijają umiejętność wypowiadania się, pracy w grupie, podejmowania decyzji.  

Uczestnicy koła teatralnego uczą się pięknie mówić,  

 recytować, odgrywać role, rozwijają pamięć, wyobraźnię.  

Występując przed publicznością przełamują nieśmiałość.  

Odwagi występowania przed dużą ilością ludzi nabywają  

też uczestnicy koła tanecznego.  

Uczniowie klas IV - VI, którzy mają problem               

z matematyki, mogą w razie potrzeby zgłosić się                

na zajęcia „Pogotowie matematyczne”.  Zainteresowani 

prawami przyrody i fizyki uczęszczają na zajęcia Klubu 

Młodego Odkrywcy. Uczniowie klasy II uczą się 

między innymi wszywać guziki, wyszywać ozdobnym 

ściegiem na zajęciach „Sprawne ręce”. 

Można doskonalić język angielski na zajęciach 

koła języka angielskiego, a wyraziste mówienie na 

zajęciach logopedycznych.  Osoby, które mają wadę postawy,  uczęszczają                        

na gimnastykę korekcyjną.  Są też w szkole zajęcia, na które chodzą uczniowie mający 

problemy z nauką. 

A oto jakie zajęcia pozalekcyjne odbywają się w naszej szkole: 

koło taneczne, teatralne, plastyczne „Barwne inspiracje”, „Sprawne ręce”,  

 

 koła matematyczne, polonistyczne, informatyczne, języka angielskiego, English Club,  

Klub Młodych   Odkrywców, zajęcia rozwijające „Rusz Głową”,  

 

 zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, „Pogotowie matematyczne”, 

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne, logopedyczne 

 

 zajęcia sportowe, gimnastyka korekcyjna,  Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego 

    W naszej szkole większość uczniów może wybrać coś dla siebie.   

 

Zuzanna Łapicz, Aleksandra Arciszewska,  

Natalia Rećko, Damian Kulmaczewski 

Rys. Natalia Rećko    
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 Po raz pierwszy poprosiliśmy Aleksandrę Walenciej, przewodniczącą samorządu 

uczniowskiego, aby udzieliła nam wywiadu w czasie jej lekcji wychowania fizycznego.  

Ola grzecznie odmówiła. Stwierdziła, że te zajęcia są dla niej ważne, bardzo je lubi                   

i nie zrezygnuje z nich. Zaskoczyła nas jej reakcja. Po chwili jednak uświadomiliśmy sobie, 

że nie powinno nas dziwić jej zachowanie. Wybrała to, co jest dla niej ważne.  

Następnym razem umówiliśmy się przed lekcjami, aby nie tracić zajęć. Tym razem 

zgodziła się.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

- Dlaczego postanowiłaś zostać 

przewodniczącą samorządu uczniow-

skiego? 

- Chciałam coś zmienić w naszej szkole, 

żeby było lepiej, ciekawiej i fajniej 

uczniom.  

 

- Startowanie w wyborach na przewod-

niczącą samorządu to Twój pomysł, czy 

ktoś zasugerował? 

- Sama chciałam, nikt mi nie sugerował. 

 

- Jak przygotowywałaś się do wyborów? 

-  W ubiegłym roku już startowałam                       

w wyborach, ale mi się nie udało, więc 

miałam już pewne doświadczenie.                         

Na początek zastanowiłam się, co chcę 

zrobić w szkole, co zorganizować. Później 

zrobiłam plakat i zaprezentowałam się 

przed uczniami naszej szkoły. 

 

- Jak czułaś się przed wyborami? 

- Czułam się normalnie. Nie byłam 

zestresowana tak jak inni. Podeszłam                     

do tego spokojnie.  

 

- A jak w dniu wyborów? 

- Byłam wyluzowana. Było fajnie, ale 

czułam też taką rywalizację. 

 

 

   

   

- Jak zareagowałaś na wiadomość,                     

że wygrałaś wybory i będziesz 

przewodniczącą samorządu?  

- Byłam bardzo zadowolona i już                         

nie mogłam się doczekać realizacji swoich 

planów. 

 

- Przypomnij nam swój program 

wyborczy.  

- W moim programie było między innymi 

o organizacji imprez takich jak: 

walentynki, top model, zawody 

łyżwiarskie, wybory miss i mister szkoły, 

dzień zawodu. Jeden z moich pomysłów 

zostanie zrealizowanych już wkrótce – 

konkurs na zaśpiewanie własnej piosenki. 

 

- Czy udało Ci się już coś zrealizować? 

- Konkurs piosenki, o którym mówiłam 

wcześniej będzie już zorganizowany                  

i impreza andrzejkowa oraz konkurs                     

na najdziwniejszą fryzurę.  

 

- Którego punktu programu już wiesz,               

że nie uda Ci się zrealizować?  

- Na pewno nie uda mi się zrealizować 

dnia zwierzaka, bo gdyby każdy przyniósł 

jakieś zwierzątko do szkoły, byłoby ich 

dużo, mogłyby być w stosunku do siebie 

agresywne, źle by się czuły. Mogłoby to 

być niebezpieczne i dla zwierząt                   

i uczniów. Nie odbędzie się też nocowanie 

w szkole z powodu bezpieczeństwa                            

i problemu , kto miałby się nami w nocy 

opiekować.  
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- Czy uczniowie zwracają się do Ciebie, 

jako przewodniczącej samorządu                        

z prośbą, propozycją zrobienia czegoś  

w szkole?  

- Na razie nie. Chociaż, nie, była jedna 

prośba. A chodziło o papier toaletowy,  

o zmianę na lepszy. I to się udało. 

- Zwracałaś się do pana dyrektora lub 

innych nauczycieli z prośbą o pomoc  

 w realizacji swoich planów?  

- Tak, byłam u Pana dyrektora z pytaniem 

 o możliwość zrobienia nocowania                         

w szkole. Chodziłam też z pytaniem, czy 

dostaniemy pieniądze na nagrody                       

na Konkurs Własnej Piosenki. Pan dyrektor 

się zgodził. Pytałam też o to, czy w dniu 

andrzejek uczniowie mogę mieć w szkole 

na lekcjach szalone fryzury. Na to też 

przystał, więc jestem zadowolona.   

- Spotkania członków samorządu 

uczniowskiego są zwoływane przez Ciebie 

czy opiekunów samorządu?  

- Pierwsze spotkanie zostało zwołane przez 

opiekunów, ale następne mam zamiar zrobić 

sama i to już wkrótce, bo mam pewne 

plany.  

- Do samorządu należą przedstawiciele  

z każdej klasy. Czy oni proponują jakieś 

działania, pomysły?  

- Tak, już usłyszałam kilka pomysłów.                        

I będziemy je wspólnie realizować. Dobrze 

mi się z nimi współpracuje i myślę,                      

że będzie jeszcze lepiej.  

 

- Jakie masz zainteresowania?  

- Interesuję się zwierzętami. Bardzo.  

W przyszłości będę pomagać zwierzętom.  

Zamierzam być weterynarzem.  

 

- Jak spędzasz wolny czas?  

- Lubię bawić się z moim wielce 

ukochanym pieskiem.  

 

- Z których swoich cech charakteru jesteś 

zadowolona?  

- Lubię pomagać innym. Jestem odważna, 

śmiała, łatwo nawiązuję kontakt z innymi, 

jestem towarzyska. 

 

- Masz przepis na osiąganie dobrych 

wyników w nauce?  
- Uczyć się, dużo i systematycznie czyli 

wkuwać.  Jeśli czasami źle napiszę 

sprawdzian to uczę się porządnie                              

i poprawiam go.  

 

-Dziękujemy za rozmowę i życzymy 

sukcesów w roli przewodniczącej 

samorządu uczniowskiego oraz w życiu 

osobistym. Chyba możemy zachęcić też 

uczniów, aby zwracali się do Ciebie                    

z ciekawymi propozycjami jakichś 

imprez czy innych działań, które 

uatrakcyjnią nasz pobyt w szkole.  

- Tak, oczywiście. Zachęcam.  

     
Z Aleksandrą Walenciej rozmawiały  

Natalia Zółtko i Olga Kozakiewicz 

Czekamy na wiele atrakcji 

przygotowanych przez samorząd. 

Już wkrótce DZIEŃ 

SZALONYCH FRYZUR.                      

To może być niezła zabawa! 
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Plakaty są oryginalne, 

ciekawe, ładne. Stanowią 

wspaniałą  i edukacyjną 

dekorację szkoły. 
 

 

DDDlllaaaccczzzeeegggooo   wwwaaarrrtttooo   ccczzzyyytttaaaććć   kkksssiiiąąążżżkkkiii   ???   

 

10 października uczniowie klasy Vb wraz ze swoją wychowawczynią Dorotą 

Kozak- Mucuś odwiedzili Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce w celu 

poszukiwania dowodów na to, że jednak warto czytać książki.  

Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej pt.” Czytać ...warto” zapisane zostały 

następujące wnioski: 

 Czytanie rozwija pamięć i wyobraźnię.  

 Czytanie poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo. 

 Czytając, utrwalamy zasady pisowni. 

 Czytanie to dobry sposób na nudę. 

 

Dzięki miłym paniom pracującym w tej bibliotece, poznaliśmy 17 zalet czytania 

książek dla najmłodszych opracowanych przez Szwedzką Akademię Literatury 

Dziecięcej. Korzystając z księgozbioru podręcznego rozwiązywaliśmy krzyżówki,                  

a nasza wizyta zakończyła się wyszukiwaniem interesujących książek na półkach 

bibliotecznych. 

    Redakcja kl. IV- VI 

 

   

Bądź życzliwy na co dzień! 
 

21 listopada obchodzimy Światowy 

Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 

Pamiętajmy,  aby codziennie używać 

„magicznych słów”: proszę, dziękuję, 

przepraszam. 

Często uśmiechajmy się, witajmy się z panią 

w szkole, koleżankami, kolegami. 

Kultury nigdy za wiele! 

 
 

Z okazji Światowego Dnia Życzliwości 

i Pozdrowień każda klasa przygotowała 

plakat. Zdobią one teraz naszą szkołę.  
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Co potrzeba do szczęścia 

zwierzętom? 

 

W zielonym lesie 

zajączek mieszka. 

Jest ruda wiewiórka, 

co je orzeszek. 

Siedzi tam jeżyk, 

grzybów pilnuje. 

Pod małym krzaczkiem 

Do snu się szykuje. 

Słoneczko mocno grzeje 

im z nieba. 

Do szczęścia zwierzątkom 

Nic więcej nie trzeba. 

 
 

Sebastian Cholewski III b  

Rys. Karolina Zubrzycka  Weronika Sienkiewicz VI d 
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Mój ulubiony bohater literacki  i jego przygody – na podstawie książki Marka Twaina 

„Przygody Tomka Sawyera” 

 

 Tomek Sawyer to chłopiec, który miał wiele ciekawych przygód. Bardzo spodobała 

mi się jego wyprawa po ukryty skarb. 

 Pewnego dnia bohater przekonał swego kolegę Hucka Finna do poszukiwania 

skarbów. Najpierw przyjaciele zdobyli motykę i łopatę, a następnie wyruszyli na wzgórze. 

Przewodnikiem był oczywiście Tomek. Wierzył on głęboko, że pod starym drzewem jest 

zakopany skarb. Przekonanie o tym przyjaciela nie stanowiło dla Tomka problemu. 

Chłopcy przez wiele godzin kopali ziemię, jednak skarbu nie było. Nie poddali się jednak. 

Wrócili w to samo miejsce nocą. Sądzili, że cień drzewa wskaże im właściwe miejsce. 

Niestety wielogodzinne poszukiwania zakończyły się kolejną porażką. Wtedy chłopcy 

wpadli na pomysł poszukiwania złota w nawiedzonym domu. Zjawili się tam w sobotnie 

popołudnie pełni zapału. Przeszukali cały budynek łącznie ze strasznym strychem, jednak 

nic tam nie znaleźli. Już mieli wracać do domów, kiedy usłyszeli głosy dwóch mężczyzn. 

Dziury, które były w podłodze, pomogły im ustalić, kim byli panowie rozmawiający                        

o jakiejś niebezpiecznej  sprawie. Jednym z nich był Indianin Joe. Tomek i Huck usłyszeli,               

że planują oni coś złego , co zakończyć się miało ucieczką do Teksasu. Chłopcy byli 

przerażeni. Siedzieli cicho na strychu i liczyli na to, że ta przygoda dobrze się dla nich 

skończy. Minuty mijały, a mężczyźni nie zamierzali opuszczać domu. Rozmowa i jedzenie 

chyba ich zmęczyło, bo panowie poszli spać. Chłopcy uznali, że jest to idealny moment                     

do ucieczki, jednak stare deski zaczęły skrzypieć i młodzieńcy postanowili pozostać w swej 

kryjówce. Siedząc cichutko na strychu usłyszeli, że Indianin Joe chce schować jakieś 

monety. W głowach chłopców pojawiła się myśl, że znaleźli się w tym miejscu                              

w odpowiednim momencie. Już liczyli w myślach pieniądze, gdy nóż Joego trafił na coś 

twardego. Okazało się, że była to skrzynia ze skarbem. Była ona niewielka, ale masywna. 

Bandyci postanowili zabrać skarb z nawiedzonego domu i ukryć go pod krzyżem. Zanim                 

to jednak uczynili, napędzili dla Tomka i Hucka wielkiego stracha. Znaleziona w domu 

motyka świadczyła o tym, że ktoś tu przed nimi był. Indianin chciał nawet szukać tych osób 

na strychu, jednak upadł na starych zbutwiałych schodach   i się rozmyślił. Zabrał swego 

towarzysza oraz znaleziony skarb i opuścił dom. Tomek i Huck byli ledwo żywi ze strachu. 

Mieli do siebie żal, że zostawili motykę i łopatę na dole, bo przez własne roztargnienie        

o mało nie zostali złapani. 

 Bardzo podobała mi się ta przygoda Tomka. Wyobraziłam sobie stary, nawiedzony 

dom . Razem z chłopcami szukałam ukrytego skarbu i bałam się, że zostaniemy złapani 

przez Indianina Joe.  

 

  Jeśli chcesz poznać więcej przygód Tomka Sawyera- koniecznie przeczytaj książkę 

Marka Twaina. Polecam! 

    Wiktoria Bienasz kl.Vb 
 

   
   



Kurier Uczniaków    Strona 9 
 

KKKaaassszzztttaaannnyyy   zzzaaammmiiiaaasssttt   mmmuuussszzzeeellleeekkk   
 

Kiedy pomyślę o jesieni, od razu 

wiem,  że to koniec wakacji. Wrzesień                 

to pierwszy miesiąc nauki w szkole.  

Czas zabawy zmienia się w obowiązki 

szkolne. Między lekcjami a odrabianiem 

zadań domowych czasami udaje się 

pohasać na świeżym powietrzu. Jednak 

nici z plażowania, zostaje rower i rolki. 

Zamiast muszelek można zbierać kasztany 

i kolorowe liście.                                                       

 Czasem pada deszcz, jest pochmurno i dużo chłodniej, jednak nie trzeba narzekać              

na pogodę! Gdyby było gorąco jak w lecie, kto by wysiedział w szkolnej ławce?  

Olga Kozakiewicz III b 

 

 

Aleksandra Walenciej  

  

Ilustracja: Natalia Bergiel VI d 
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Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło. 
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Zespół redakcyjny: 
klasy I – III:, Aleksandra Arciszewska IIb, Olga Kozakiewicz IIb , Damian Kulmaczewski IIb, Zuzanna Łapicz IIb,  
Karolina Zubrzycka II b, Natalia Żółtko II b  opiekun: Elżbieta Kantor  
 
klasy IV– VI: Patryk Bajkowski Vb, Weronika Reszuta Vb, Wiktoria Bienasz Vb, Julka Sierpień VId , Natalka 
Bergiel VId, Ola Walenciej VId, Weronika Sienkiewicz VId, Gabrysia Skonieczna VId, Karol Raczkowski VId, Piotr 
Zabłocki VId, Aleksandra Kaźmierczak VId. Opiekun: Dorota Kozak-Mucuś 
 

1. Zwierzątko, które ma ostre kolce. 

2. Mieszka w budzie. 

3. Jeździmy na nich zimą. 

4. Przewleka się przez nią nitkę 

5. Szklany w telewizorze. 

6. Robimy z nich jesienią ludziki 

7. Nakręca się nią na butelkę. 

8. Miesiąc rozpoczynający rok 

szkolny 

9. Jemy je latem.  

10. Jesienią zaczyna się robić … 

11. Pada zimą. 

12. Nakładamy ją na głowę. 

13. Nasiona dębu. 

14. Pora roku następująca                    

po lecie. 

 

Weronika Sienkiewicz, 

Gabriela Skonieczna  


