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Ilustracja: Julia Sierpień 
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    Wiele się działo w ciągu roku szkolnego w naszej szkole. Oprócz imprez                       

i uroczystości, które są u nas od wielu lat i stały się tradycją SP1,  pojawiło się wiele 

nowych. Jak co roku odbyły się:  konkurs ortograficzny klas I – III i IV -VI, matematyczny 

I - III, Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza , Koncert Młodych Talentów, 

Dzień Patrona, olimpijka klas 0 i klas I – III, andrzejki, mikołajki, walentynki, Dzień 

Pluszowego Misia, wybory do samorządu uczniowskiego, powitanie wiosny, uroczystości 

związane ze świętami narodowymi oraz obchodami Dnia Ziemi i powitania wiosny. 

Wszystkie te wydarzenia niby takie same, ale inaczej przebiegały niż w poprzednich latach.  

Nowe imprezy to dni tematyczne, kiedy nasi uczniowie mogli przyjść w przebraniach np. 

księżniczek i rycerzy, kowbojów lub w pidżamach w Dzień Śpiocha lub w niecodziennej 

fryzurze w Dzień Szalonych Fryzur. Nowym wydarzeniem była Noc w Bibliotece, Dzień 

Rodziny.   

Każdy uczeń naszej szkoły mógł przeżyć coś ciekawego, zabawnego, ekscytującego, 

coś co będzie długo pamiętać.  
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Nowinki z „jedynki” 
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Lekcje na Dzień Ziemi 

 
Z okazji Dnia Ziemi pani Eulalia Mroczko wraz               

z kółkiem przyrodniczym zorganizowała zajęcia  

o lesie z klasami 0-3.  

 

Uczniowie klas szóstych,               

zaplanowali lekcje w grupach. Ich celem było przekazanie informacji o środowisku leśnym 

i ochronie zwierząt.  

Zajęcia przebiegały sprawnie, a dzieciom się podobały. Nagrodą za aktywny udział 

były skarby lasu - szyszki, gałęzie i kamienie.     
Jowita Ochrymiuk  kl.VId 

 

    

   

   

      

   
A to mrówki wykonane przez uczniów klasy III b                      

w czasie zajęć z kolegami ze starszej klasy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca w grupach – czytanie informacji  

o owadach.    
 

Ciekawe były zajęcia 

prowadzone przez 

kolegów z szóstej klasy.  

Zabawnie było, jak 

chłopcy prowadzili 

lekcję. Uważnie 

słuchaliśmy, dobrze 

pracowaliśmy.  
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Wywiad z mistrzem 

 

Szczególną uwagę, podczas tegorocznego Koncertu Młodych Talentów, zwrócił 

pokaz walki karate. Postanowiliśmy więc porozmawiać z jednym z zawodników- Dawidem 

Kretowiczem -uczniem kl.Vb. Zapytaliśmy o kilka szczegółów dotyczących jego pasji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Wywiad przeprowadziła Ola Walenciej kl.VId  

 

Wspaniały koncert! 

 

XV edycja Koncertu Młodych Talentów odbyła się  30 marca 

2017 roku. Na sali gimnastycznej naszej szkoły zgromadziły się osoby 

chcące podziwiać występy młodych wykonawców. 

Ponad 120  utalentowanych uczniów  zaprezentowało swoje 

umiejętności. Były wystąpienia wokalne. Usłyszeliśmy piosenki                        

w języku polskim, angielskim oraz hiszpańskim. Grano na gitarze, 

skrzypcach, keyboardzie. Odbyły się indywidualne i grupowe pokazy 

tańców nowoczesnych i ludowych, a nawet pokaz karate.  

Dużym zainteresowaniem, jak zwykle, cieszyła się loteria 

fantowa.  Ściany zostały ozdobione kolorowymi pracami plastycznymi 

naszych kolegów i koleżanek. 

       Ola Kaźmierczak  k.VId 

 

 

 

Oto czego dowiedzieliśmy się. 

- Jaką sztuką walki się zajmujesz?  

- Karate. 

- Jak się nazywa klub , w którym 

trenujesz?  

- Mój klub ma nazwę Kaisho. 

- Kto jest Twoim trenerem?   

- Sensej Marek Orłowski. 

- Gdzie odbywają się treningi? Jak  

często i jak długo trwają?  

- Trenujemy w Szkole  Podstawowej nr 1 

w Sokółce. Zajęcia odbywają się dwa razy 

w tygodniu. Grupy są trzynastoosobowe. 

Każde zajęcia trwają 1,5 godziny.  

- Co spowodowało, że zacząłeś ćwiczyć?  

- Po prostu chciałem się bić… 

- Jak długo trenujesz?  

- Trenuję pięć lat. 

- Ile walk wygrałeś? 

- Około 57. 

- Jakie masz plany na przyszłość? 

- Chciałby zostać mistrzem karate, bo 

mistrzem ortografii już jestem. Co roku 

zdobywam czołowe miejsca w Szkolnym                 

i Międzyszkolnym Konkursie 

Ortograficznym. Teraz mi się marzy drugi 

tytuł – Mistrz Karate. 

- Życzmy Ci, aby spełniły się Twoje 

marzenia.  
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Kondycja czytelnicza SP1 

 

 
 

 

 

 

                                               

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracje: Olga Kozakiewicz 

Jak przedstawia się czytelnictwo w naszej szkole? 
O tym rozmawiałam z Panią Ewą Krychniak, 
nauczycielem bibliotekarzem naszej szkoły 

- Którzy uczniowie z klas I – III i IV – VI 
przeczytali w tym roku szkolnym najwięcej 
książek?  

- W klasach młodszych Julia Troć z III c i Natalia 
Rećko z III b. W klasach starszych najaktywniej-
szym czytelnikiem jest Wiktoria Bienasz  z V b. 

- Czy wielu jest uczniów, którzy                                
nie wypożyczyli ani jednej książki? 

- Nie, nie jest wielu, ośmioro. Martwi mnie to,                 
że nie udało się ich zachęcić, zmobilizować                    
do czytania.  

- Która książka była najczęściej wypożyczana? 

- „Dziennik cwaniaczka” Jeff  Kinney oraz 
„Koszmarny Karolek” Franceski Simon. 

- Czy była taka książka, po którą ustawiała się 
kolejka?  

- Tak, właśnie po „Dziennik cwaniaczka”, którego 
mamy klika części, ustawiała się kolejka. Przez 
cały rok byli chętni do jej przeczytania.   

- Czy prosi Pani czasami uczniów, aby opowie-
dzieli treść odnoszonej książki, aby sprawdzić, 
czy rzeczywiście ją przeczytali? Moja mama 
uczyła się w tej szkole i mówiła, że kiedyś był 
taki zwyczaj.  

- Nie, w tej chwili nie mamy takiego zwyczaju. 
Czasami zadaję uczniom takie pytania, kiedy 
wypożyczają książkę rano a odnoszą ją po południu 
albo już następnego dnia, a książka jest gruba. 

 Ale nie oczekuję na odpowiedź, robię                              
to z przymrużeniem oka. Nie pytam o znajomość 
treści książki, aby nie stresować czytelników.  
Wiem, o czym mówi Twoja mama, bo też uczyłam 
się w tej szkole i wtedy panie bibliotekarki miały taki 
zwyczaj. Było to stresujące.  

- Jak przedstawia się czytelnictwo w naszej 
szkole? Czy wydaje się Pani, że uczniowie 
chętniej czytają czy wręcz przeciwnie? 

- Najsłabiej czytają szóstoklasiści. Najlepszymi 
czytelnikami są uczniowie klas drugich  trzecich.               
W tym roku klasa III d wypożyczyła najwięcej 
książek.  Chętnie do biblioteki zaglądają też 
uczniowie klas IV i V. A czy uczniowie są bardziej 
czy mniej zainteresowani czytaniem? Dwa lata 
wstecz zakupiliśmy do biblioteki nowe książki. 
Wtedy rzeczywiście dostrzegłam, że uczniowie 
częściej odwiedzali bibliotekę. Myślę, że w naszej 
szkole nie jest tak źle z czytelnictwem, ale obecny 
poziom nas nie satysfakcjonuje. Z przyjemnością 
widzielibyśmy większą ilość uczniów 
systematycznie nas odwiedzających.  

- Dziękuję za rozmowę i życzę tłumów 
czytelników w bibliotece. 
 

Olga Kozakiewicz 
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Mistrzowie Ortografii kl. IV-VI 
 

XVI Międzyszkolny Turniej Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” odbył 

się w naszej szkole 10.05.2017. Do konkursu zgłosiło się 54 uczniów szkół 

podstawowych. 

Oto przykłady zawiłości ortograficznych, z jakimi zmagali się uczestnicy 

konkursu: cętkowana haja,  hultajskich włóczęgów, trzystukilometrowa,  w ogóle, 

wielkoskrzydły,    ohydny,   jasnożółte,    czmychając 

Gżegżółka z żółtą piegżą siedziały na krzaku jeżyn obok  żywopłotu.  

Prawda, że proste...... 

 

 Tytuł „ Mistrza Ortografii” zdobyli: Kamila Supronik  - kl. IV, Hanna 

Winiarska - kl.VI, Jowita Ochrymiuk – kl.VI, Damian Żabicki- kl.VI, Zuzanna 

Dudzińska – kl.VI, Weronika Karawaj – kl.V, Dawid Kretowicz - kl.V, Kamil 

Zajkowski – kl.V 
 

 Naszym Mistrzom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

                                     Redakcja kl. IV-VI 

 

Ten rok był dobry.  

Cieszę się z tego, że dużo 

się nauczyłam. Dostałam 

dużo dobrych ocen.  

Ten rok oceniam na 6.  

Najbardziej podobały 

mi się wycieczki z całą 

klasą.  

Było nieźle w tym 

roku. Sporo się 

działo. Tylko po co 

tyle nauki?  
W sumie to jestem 

zadowolony.  Najbardziej 

podobał mi się Dzień 

Śpiocha.  

Uważam ten rok za 

udany. Zdobyłem I 

miejsce w konkursie 

matematycznym.  

Natalia Żółtko, Zuzanna Łapicz, Natalia Rećko, Karolina Zubrzycka  
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Tradycją naszej szkoły są wycieczki. Każda klasa wyruszyła na jednodniową                

(klasy I – III) lub kilkudniową wyprawę (klasy I – VI). Jedni pojechali bliżej, inni                     

w odleglejsze zakątki Polski, a nawet poza granice naszego kraju.  

 Chyba nie ma takiego ucznia, który by nie lubił wycieczek. Nauczyciela chcą 

pokazać nam jak najciekawsze, najpiękniejsze zakątki Polski. My z przyjemnością 

wszystko oglądamy, poznajemy historię kraju. Wiele frajdy sprawia nam przebywanie  

z rówieśnikami, wspólne przygody, wyrwanie się z murów szkoły.  

    A oto, gdzie byliśmy w tym roku szkolnym. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olga Kozakiewicz, Natalia Żółtko, Karolina Zubrzycka 

 

Olsztyn – III c 

 

Augustów,  Płociczno  

II a, b, c, d e 

Warszawa  - III a, III b 

Kazimierz Dolny, 

Janowiec - kl. III d, III  

Wrocław, Praga, Góry 

Stołowe, Adrszparskie 

Skały – klasy VI 

(czterodniowa wycieczka) 

 

Trójmiasto-Malbork  

klasy V 

(trzydniowa wycieczka) 

Kłodawa, Toruń, Łęczyca 

klasy IV 

(dwudniowa wycieczka) 
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Wspomnienia z wycieczki 
 

Kazimierz Dolny i Janowiec 
 

2 czerwca 2017 r. nasza klasa, III e pojechała wraz z klasą III d na wycieczkę                        

do Janowca I Kazimierza Dolnego.  

 Wyjechaliśmy o godzinie 6.20. Podróż w jedną stronę trwała około pięciu godzin.  

Najpierw zwiedzaliśmy ruiny zamku w Janowcu. Każdy 

uczestnik wycieczki mógł nabyć tam pamiątki.  Potem 

pojechaliśmy ciuchcią do przystani, gdzie czekaliśmy  

na statek do Kazimierza Dolnego. Płynęliśmy pirackim 

statkiem. Wszystkim podobało się, gdy mewy latały  

nad naszymi głowami. 

 Gdy dopłynęliśmy do Kazimierza Dolnego, 

poszliśmy na obiad na przycumowanym statku.  Kiedy 

skończyliśmy posiłek, wróciliśmy do autokaru                                

i pojechaliśmy do zamku w Kazimierzu Dolnym. Później 

poszliśmy na basztę, a następnie udaliśmy się na rynek                           

w Kazimierzu Dolnym, aby kupić pamiątki. Potem 

wyruszyliśmy w drogę powrotną domu. Do Sokółki 

dotarliśmy o godzinie 23.00. 

Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo 

zadowoleni! :) 

Ilustracja: Marcin Olechno III e 

                                     Michał Januszkiewicz III e 

Warszawa –  
klasa III a i IIII b 

Klasy II na przejażdżce 
kolejką wąskotorową  

Góry Stołowe –  
tu były klasy VI 

Klasa IV robi pierniki 

Góry Stołowe – tu były 
klasy VI  
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Kącik ciekawej książki 

Julia Sierpień  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chciałabym wszystkich zachęcić  

do przeczytania książki Edmunda Niziurskiego 

pt. „ Sposób na Alcybiadesa”. 

 To zabawna powieść przygodowa                       

o uczniach Szkoły im. Samuela  Lindego  

w Warszawie. Chłopcy nie chcą się uczyć,                 

ale chcą mieć dobre oceny. Próbują znaleźć 

sposób na nauczycieli, aby jak najłatwiej  zdać 

do następnej klasy. Prowadzi to do różnych 

zabawnych sytuacji. Jest to też powieść                        

o przyjaźni, jaka łączy czterech chłopców. Są 

oni niemal nierozłączni. Każdą wolną chwilę 

spędzają razem i potrafią wiele dla siebie 

zrobić. 

 Czytałam tę lekturę z dużym 

zainteresowaniem i myślę, że Wam też się 

spodoba.  

  Julia Malinowska V a 
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Młodzi twórcy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Typowa 

wycieczka 
 

Siódma rano - wstaję, ubieram się, 

by na zbiórkę nie spóźnić się. 

Najlepsze miejsce zająć, 

by spać, odpoczywać i jeść. 

Gdy na miejsce dotrę - chodzę, 

zwiedzam, bo chcę. 

Do domu wracam, bo tęsknię... 

     

Weronika Sienkiewicz,  kl. VId 
 

 

Mama kocha 

mnie... 
 

Mama pomoże,  

Mama pocieszy, 

bo najlepszą mamą jest.  

Mama posprząta,  

Mama umyje, 

a ja pomogę jej. 

Mama kocha, 

Mama dba. 

I kocham ją też ja..... 

 

Weronika Sienkiewicz,  kl. VId 
 

 

Dzień Ojca 
 

Co to za wyjątkowy dzień? 

Dzień, w którym życzenia Ci składam. 

Czekoladki Ci daję, laurkę namalowałam. 

Dzień Taty! Święto Twoje! 

Pamiętam o tym, bo jesteś mi drogi...  

      

Wiktoria Bienasz, kl.Vb 
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          Od trzech lat nasza szkoła bierze udział w projekcie Mały Mistrz. Klasy III kończą 

już udział w tym przedsięwzięciu. Kontynuować go będą uczniowie obecnych klas I i II. 

Trzecioklasiści w ciągu tych trzech lat zdobyli takie sprawności jak: lekkoatleta, 

rowerzysta, piłkarz, łyżwiarz, gimnastyk, tancerz, pływak.  

 „To frajda zdobywać na lekcjach w – f sprawności i wklejać do książeczki znaczki jako 

potwierdzenie uzyskania sprawności.” – mówią uczniowie klasy III b. 

  

  A oto uczniowie klasy II e prezentujący dwa tańce swojej pani wychowawczyni.  

Po zaliczeniu zadania otrzymali odznaki, 

które wkleili do książeczki. 

          

      Teraz czeka wszystkich uczniów                        

klas I – III test sprawnościowy : bieg 

na 600 m, bieg wahadłowy 10 razy 

po 5m oraz zwis na drążku na czas. 

Taki sam test odbył się na początku 

roku szkolnego, więc będą mogli 

porównać wyniki i stwierdzić, czy 

poprawili swoją sprawność fizyczną.  

   

 

 

 

Redakcja Kuriera klas I – III  
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Uśmiechnij się 
 

 

 

 

 

 

  

      
1.                  

     
2.               

  
3.                 

      

   
4.                

    

 
5.                      

   

       

  

       

     
6.             

   

 
7.                

      

 
8.                    

    

   
9.                      

 

Zespół redakcyjny: 
klasy I – III:, Aleksandra Arciszewska IIIb, Olga Kozakiewicz IIIb , Damian Kulmaczewski IIIb, Zuzanna Łapicz IIIb, 
Natalia Rećko III b, Karolina Zubrzycka III b, Natalia Żółtko III 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. Najważniejsza osoba                            

w szkole. 

2. Pociecha ojca i matki. 

3. Składamy je w Dniu Matki,                 

w Dniu Ojca. 

4. Oddziela lekcje w szkole. 

5. Moja siostra i brat to moje ... 

6. Język, którym się posługujesz. 

7. Na co czekają uczniowie? 

8. Może być szkolna lub 

rodzinna. 

9. Otrzymują je uczniowie                       

na koniec roku szkolnego.  

 

Ola Kaźmierczak VI d 

 -Co rysujesz?  
- Psa. 
- A gdzie ogon? 
- Jeszcze w kredce. Początek wiosny. Ślimak gramoli się 

na pień jabłoni. Widzi to mrówka                 
i pyta: 
- Hej, a ty dokąd? 
- Po jabłko. 
- Ale przecież jeszcze nie ma jabłek. 
- Zanim wejdę na czubek drzewa, to 
już będą. 

Edzio wstaje rano z łóżka 

i podchodzi do okna.  

- Jaka dziś pogoda? – 

pyta Edzia siostra. 

- Nie wiem. Pada deszcz                        

i jest straszna mgła, która 

zasłania cały świat. 

Na lekcji w – f dzieci mają 
ćwiczyć rowerek. 
Wszyscy pedałują, tylko 
Krzyś nic nie robi. 
- Dlaczego nie pedałujesz? 
- Bo ja akurat teraz jadę                   
z górki, proszę pani.  

 Dlaczego Ziemia kręci 
się wokół Słońca? 
Bo nie może znaleźć 
miejsca na parkowanie.  
 

Jedzie Jasio na rowerze. Nagle wpada na pieszego. 
- Dlaczego nie zadzwoniłeś?! – złości się potrącony. 
- Przecież nie znam pana numeru telefonu – 
odpowiada Jaś.  


