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Lekcja bezpieczeństwa drogowego z Pierwszą Damą
Uczniowie klasy I e wraz z wych. p. Justyną Djas rozpoczęli zajęcia stacjonarne od
przypomnienia zasad bezpieczeństwa w ramach „Bezpiecznej Szkoły Krokodylka
Tirka”.
W lekcji wzięli udział wyjątkowi goście – Pierwsza Dama, Agata Kornhauser-Duda
i Alvin Gajadhur Główny Inspektor Transportu Drogowego. Uczniowie ze szkoły
połączyli się równocześnie z Pałacem Prezydenckim i salą edukacyjną Głównego
Inspektoratu Transportu Drogowego.

Pierwsza Dama współprowadziła lekcję bezpieczeństwa dla dzieci pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Jabłonnie
…Na co należy zwrócić uwagę przechodząc przez ulicę, jak prawidłowo
zapinać pasy bezpieczeństwa, o czym informują znaki drogowe i dlaczego
jeżdżenie rowerem w kasku jest tak ważne tłumaczyli podczas zdalnej
lekcji bezpieczeństwa Pierwsza Dama i Główny Inspektor Transportu
Drogowego.

– Po dłuższej przerwie przyszliście dziś do szkoły i jest to doskonały moment, żeby
przypomnieć sobie podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym – mówiła
Agata Kornhauser-Duda w pierwszym dniu nauczania stacjonarnego dla dzieci klas 13 szkół podstawowych.
Każdy z was musiał dotrzeć dziś do szkoły czy to pieszo, czy jadąc z rodzicami
samochodem, czy korzystając np. z autobusu. Większość z was, podstawowe zasady
pewnie doskonale zna, ale dziś jest to bardzo dobry moment, żeby je powtórzyć –
mówiła Agata Kornhauser-Duda, rozpoczynając lekcję.

W interaktywnych zajęciach uczestniczyli uczniowie pierwszej klasy Szkoły
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w ramach projektu Bezpieczna Szkoła
Krokodylka Tirka. Małżonka Prezydenta rozmawiała z maluchami o przechodzeniu
na drugą stronę ulicy, bezpiecznym poruszaniu się rowerem, sygnalizacji świetlnej dla
kierowców i pieszych .
Dzieci obejrzały przygody Tirka, rozwiązywały rebusy oraz znakomicie odpowiadały
na zagadki i pytania Pierwszej Damy i ministra Alvina Gajadhura. – Jestem pod
ogromnym wrażeniem waszej wiedzy. Jesteście odpowiedzialnymi uczestnikami
ruchu drogowego i wszystkie wasze odpowiedzi oceniam celująco.
Brawa dla was – stwierdziła Pierwsza Dama, gratulując maluchom.
Po zakończeniu lekcji Agata Kornhauser-Duda spotkała się, także zdalnie,
z dyrektor placówki w Jabłonnie, z którą rozmawiała m.in. o powrocie
najmłodszych dzieci do nauki stacjonarnej , o zajęciach on-line dla uczniów wyższych
klas i szkoleniach dla nauczycieli z zakresu metodyki pracy zdalnej. Panie podjęły
także temat zaplanowanego na maj br. egzaminu ósmoklasisty. Mówiły o obawach
dzieci i nauczycieli oraz rodziców, wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących na
egzaminie ósmoklasisty w tym roku oraz odrębnych konsultacjach dla
uczniów kończących edukację w szkole podstawowej…
(źródło: oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prezydent.pl)

WEBINARY- ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA
Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz
tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na
odległość”
Wsparcie potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży,
wspomaganie w nauce, bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych osobowych
to tematyka webinariów, które ruszyły od 21 stycznia. Program ma na celu
wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie
rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego
procesu zdalnej edukacji.
Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim,
NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem
Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i
psychologii klinicznej, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia
bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców
i nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej
edukacji.
Każdy zainteresowany może śledzić webinar on – line.
Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
lp.

Tematyka webinarów

Potrzeby psychiczne, społeczne i
1. emocjonalne dzieci i młodzieży w
okresie pandemii.

Termin emisji

https://youtu.be/NaYgDCOaIi4

Sposoby wspomagania dzieci w nauce.
https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ
2. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne
narzędzia i materiały online.
Młodzi użytkownicy internetu –
wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona
wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym
3.
nie wiemy, a czego się nie domyślamy
czyli jak towarzyszyć dziecku w
cyfrowym świecie?

https://youtu.be/R544mFsClqk

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60
min.)

lp.

Tematyka
webinarów

Termin emisji

Uczeń
bezpieczny w
sieci – jak
https://youtu.be/Dtis9RJc6vg
4. przeciwdziałać
zagrożeniom
online. Kiedy i
jak reagować?
Bezpieczeństwo
danych
osobowych w
5.
https://youtu.be/Kr_nsHjE7Rc
okresie
kształcenia na
odległość.
Organizacja
procesu
wspomagania
ucznia ze
6.
specjalnymi
potrzebami w
okresie
pandemii.

https://www.youtube.com/watch?v=6WzCaHCKRCQ

GRATULACJE DLA LENY- BRAWO!

Okazuje się, że odmiana wyrazu Jabłonna może sprawiać trudność…

Podziękowanie dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Jabłonnie za zorganizowanie akcji ,,Walentynkowa Kartka”

DLA MIŁOŚNIKÓW POEZJI
ZAKOCHANI
WISŁAWA SZYMBORSKA

Jest nam tak cicho, że słyszymy
piosenkę zaśpiewaną wczoraj:
"Ty pójdziesz górą, a ja doliną..."
Chociaż słyszymy - nie wierzymy.
Nasz uśmiech nie jest maską smutku
a dobroć nie jest wyrzeczeniem.

I nawet więcej, niż są warci,
niekochających żałujemy.
Tacyśmy zadziwieni sobą,
że coś nas bardziej zdziwić może?
Ani tęcza w nocy.
Ani motyl na śniegu.
A kiedy zasypiamy,
we śnie widzimy rozstanie.
Ale to dobry sen,
ale to dobry sen
bo się budzimy z niego.

JEDNEGO SERCA! TAK MAŁO! TAK MAŁO
ADAM ASNYK

Jednego serca! tak mało! tak mało,
Jednego serca trzeba mi na ziemi!
Coby przy mojem miłością zadrżało:
A byłbym cichym pomiędzy cichemi...
Jedynych ust trzeba! skąd bym wieczność całą
Pił napój szczęścia ustami mojemi,
I oczu dwoje, gdzieby, patrzył śmiało,
Widząc się świętym pomiędzy świętemi.
Jednego serca i rąk białych dwoje!
Coby mi oczy zasłoniły moje,
Bym zasnął słodko, marząc o aniele,
Który mnie niesie w objęciach nieba...
Jednego serca! tak mało mi trzeba,
A jednak widzę, że żądam za wiele!

MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY
JULIAN TUWIM

Miłość ci wszystko wybaczy
Smutek zamieni ci w śmiech
Miłość tak pięknie tłumaczy
Zdradę i kłamstwo i grzech

Choćbyś ją przeklął w rozpaczy
Że jest okrutna i zła
Miłość ci wszystko wybaczy
Bo miłość, mój miły, to ja
Gdy pokochasz tak mocno jak ja
Tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz
Do ostatka, do szału, do dna
To zdradzaj mnie wtedy i grzesz

NIEPEWNOŚĆ
ADAM MICKIEWICZ

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę,
Nie tracę zmysłów, kiedy cie zobaczę;
Jednakże gdy cię długo nie oglądam
Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam
I tęskniąc sobie zadaję pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu
W myśli twojego odnowić obrazu;
Jednakże nieraz czuję mimo chęci,
Że on jest zawsze blisko mej pamięci.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale,
Abym przed tobą szedł wylewać żale;
Idąc bez celu, nie pilnując drogi,
Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi;
I wchodząc sobie zadaję pytanie:
Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?
Dla twego zdrowia życia bym nie skąpił,
Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił;
Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem,
Bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem.
I znowu sobie powtarzam pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?
Kiedy położysz rękę na me dłonie,
Luba mię jakaś spokojność owionie,
Zda się, że lekkim snem zakończę życie;
Lecz mnie przebudza żywsze serca bicie,
Które mi głośno zadaje pytanie:
Czy to jest przyjaźń? czyli też kochanie?
Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał,
Wieszczy duch mymi ustami nie władał;

Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem,
Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem;
I zapisałem na końcu pytanie:
Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie?

1 marca 2021r. obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych",
upamiętniając tych, którzy nie złożyli broni po 1945 r. Dla tysięcy żołnierzy wkroczenie
wojsk sowieckich na teren Polski, czy też późniejsza kapitulacja Niemiec, nie zakończyły

walki, często rozpoczętej jeszcze we wrześniu 1939r. Nie zgodzili się oni na narzucony
przez Związek Sowiecki komunistyczny rząd, a także na brutalnie wprowadzoną nową
rzeczywistość.
Dla wielu stali się kontynuatorami drogi Polski Walczącej - symbolem oporu i ciągłości
dążeń o odzyskanie pełnej niepodległości i suwerenności Ojczyzny.

…Wszystkiego najlepszego,
radości, szczęścia moc,
słoneczka wesołego,
snów pięknych co noc.
Śpiewając idź przez życie,
rozkwitaj jak ten kwiat,
przy dobrym apetycie
i w zdrowiu sto lat…

AKCJA POMOGĘ! BO MOGĘ!
W dniach 3-10 marca br. odbyła się w naszej szkole niezwykła akcja charytatywna
na rzecz osób zagrożonych bezdomnością. W akcję zaangażowała się cała społeczność
szkolna. Każdego dnia przybywało darów tj. ciepłych ubrań, koców, kosmetyków, butów.
Zebrane rzeczy zostały przekazane na ręce wolontariuszy ze Wspólnoty „Przymierze
Miłosierdzia”, która współpracując z Fundacją „Pasja Życia” wspiera niewielką grupkę
bezdomnych z okolic Legionowa, którzy podejmują ogromny wysiłek, aby wrócić do
„normalnego” życia. Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję serdecznie dziękuję.
Monika Woszczyk

SZKOLNY FACEBOOK- ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA
Informacje o akcjach, konkursach, przedsięwzięciach odbywających się w placówce. Wiele
ciekawostek, aktywnośd uczniów uwieczniona na zdjęciach. Warto odwiedzad , zapoznad
się z najnowszymi informacjami , obejrzed filmiki oraz zdjęcia. Każdy znajdzie coś fajnego
dla siebie. POLECAMY!!!

NASI SZKOLNI POECI
Małgorzata Lisowska
ZAGUBIONA WIOSNA
Czyżby wiosna z nas zadrwiła?
Może w lesie się zgubiła.
Zima puka w moje okna,
Niech ktoś wreszcie ją pogna!
Aby śniegi już topniały
Aby ogrody zieleniały
Aby dzikie gęsi i bociany przyleciały
Aby słońce budziło promieniami
Niech ktoś wiośnie zapraszam powie
i na skróty wskaże drogę.
Helena Gawrońska
WIOSNA IDZIE
Wiosna idzie, idzie już
Zapach kwiatów wiatr roznosi już.
Kwiaty piękne, kolorowe budzi się życie nowe.
Wiosną pachnie słońca blask, więc na miłość przyszedł czas.
Wróbel ćwierka, gołąb grucha i połówki drugiej szuka.
Michał Bosko
WIOSNA
Zimno za oknem
Ale zaraz pomalutku zapuka Wiosna
Wiosna, Wiosna, Wiosna
Piękna radosna
Pełna kwiatów
Zielonych traw
Kwitnących drzew
Pięknie ptaki śpiewają
Gniazda lepią
Już widać małe jaskółki
Wokół tyle Miłości

NA WESOŁO
Nauczycielka na lekcji pyta dzieci :
- Co najczęściej jecie na Wielkanoc?
Rękę podnosi Jasiu i mówi:
- Ja zawsze jem babkę z jajami.
W Wielkanoc chłop wchodzi do stodoły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz co!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wigilię.
Przed sklepem w lesie stoi w kolejce mnóstwo zwierząt: niedźwiedzie, lisy
wilki, jeże itp. Przez kolejkę przepycha się zając. Rozpycha inne zwierzęta
łokciami, wreszcie jest na początku kolejki! W tym momencie łapie go
niedźwiedź i mówi: "Ty zając, gdzie się wpychasz?! Na koniec!" I rzuca go na
koniec kolejki. Zając znowu się przepycha, łapie go niedźwiedź i odrzuca na
koniec. Zając powtarza swój wyczyn jeszcze kilka razy, ale za każdym razem
niedźwiedź wyrzuca go na koniec. Wreszcie obolały Zając otrzepuje się z kurzu
i mówi do siebie: "Nie to nie. Nie otwieram dzisiaj sklepu!"
Niedźwiedź złapał zajączka. Zajączek się drze:
- Jak mnie zaraz nie wypuścisz i nie przeprosisz to, to...
- To co?!
- To trudno...
Zajączku, dlaczego masz takie krótkie uszy?
- Bo jestem romantyczny.
- Nie rozumiem.
- Wczoraj siedziałem na łące i słuchałem śpiewu słowika. Tak się zasłuchałem,
że nie usłyszałem kosiarki...

W święta wielkanocne baba idzie do kościoła, aby się wyspowiadać.
Patrzy, a jej koleżanka chodzi dookoła kościoła. Zaczepia ją i pyta:
- Hej. Dlaczego tak chodzisz wokół kościoła?
Koleżanka odpowiada:
- No bo tyle razy co zdradziłam męża, tyle razy muszę obejść kościół dookoła.
Baba na to:
- Aha, to ja w takim razie idę po rower.

PRZEPISY NA WIELKANOCNY STÓŁ

JAJKA ZAPIEKANE

SKŁADNIKI







6 jajek
3 łyżki masła
1 łyżka drobno posiekanego szczypiorku
4 łyżki bułki tartej
sól i pieprz
dekoracja: np. rzeżucha, koperek, natka pietruszki

PRZYGOTOWANIE






Jajka ugotować na twardo. Ostudzić i osuszyć. Ostrym nożem przekroić
wzdłuż na pół. Wydrążyć nie uszkadzając skorupek.
Białka i żółtka drobno posiekać i rozgnieść widelcem. Wymieszać z 2
łyżkami miękkiego masła i szczypiorkiem. Doprawić solą i pieprzem.
Masę jajeczną nałożyć do skorupek, posypać bułką tartą. Resztę masła
roztopić na patelni, połówki jajek ułożyć bułką tartą do spodu.
Przykryć i trzymać na niezbyt dużym ogniu .
Podawać na ciepło, udekorować.

JAJKA FASZEROWANE SZYNKĄ

SKŁADNIKI








4 jajka
100 g szynki
1 łyżka majonezu
1/2 łyżeczki musztardy
1 łyżka posiekanej bazylii lub 1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki
1 łyżka szczypiorku
1 rzodkiewka

PRZYGOTOWANIE





Jajka ugotować na twardo, obrać, przekroić wzdłuż na pół, wyjąć żółtka i
umieścić je w głębokim talerzu. Rozgnieść widelcem.
Dodać pokrojoną w drobną kosteczkę szynkę, posiekany szczypiorek,
bazylię lub natkę, połączyć z majonezem i musztardą. Doprawić solą i
pieprzem.
Farszem wypełnić połówki białek i ułożyć na talerzu, udekorować
rzodkiewką, szczypiorkiem lub bazylią.
SMACZNEGO !!!

CZUJEMY WIOSNĘ – MAŁA GALERIA PRAC

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
ŻYCZY
SZKOLNA REDAKCJA PISMAKA
ANNA SADKOWSKA
ANNA MAJEWSKA
MARTA PLISZKA

