
 

 

WYDANIE 1- WRZESIEŃ, PAŹDZIENIK 2022 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uczniowie Naszej szkoły jak co roku wzięli udział  

w Akcji Sprzątanie Świata 2022. Wyposażeni w rękawiczki ochronne i worki 

na śmieci z uśmiechem na twarzy ruszyli sprzątać Jabłonnę. 

 

 

 

WYCIECZKA DO ŁODZI 

 

 20.09.2022r klasa 2 b pojechała na wycieczkę do Łodzi. Dzieciaki 

spędziły aktywnie dzień. Wzięły udział w grze terenowej, wykonały piękne 

Skarpeciaki i odwiedziły łódzkie ZOO i orientarium. Moc wrażeń z 

obcowania z naturą i ciekawostki przyrodnicze, które nam zostały 

opowiedziane sprawiły że jeszcze bardziej kochamy zwierzęta i chcemy dla 

nich jak najlepiej. Polecamy wszystkim miłośnikom przyrody to piękne zoo. 



 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

Dnia 30.09.2022r. Samorząd Uczniowski rozpoczął uroczystości Święta 

Szkoły. Rano zapalił znicze pod Pomnikiem Alfy i Skiby następnie z 

udziałem Pani Dyrektor Jolanty Braun i opiekunów Samorządu 

Uczniowskiego Pani Elżbiety Dąbkowskiej-Mikos i Pani Moniki Wendolf 

złożył kwiaty pod Tablicą Upamiętniającą Żołnierzy Armii Krajowej. 

 

 

Tego samego dnia na hali sportowej odbył się uroczysty apel poświęcony 

patronowi szkoły –Armii Krajowej. Nie zabrakło wierszy oraz pieśni w 

wykonaniu chóru szkolnego. Wybrani uczniowie klas ósmych zabrali 

społeczność szkolną na poetycki spacer po historii utworzenia Armii 

Krajowej. Opowiedzieli losy jej bohaterów oraz przekazali spuściznę jaką 

pozostawił każdy z nich. Niełatwe dzieje, trudna codzienność i niepewność 

jutra nie pozbawiły naszych dzielnych żołnierzy przekonania „że Bóg, Honor i 

Ojczyzna to nie słowa, ale czyny”. Dzięki ich niezłomnej postawie możemy 

dziś cieszyć się WOLNOŚCIĄ. Cześć Ich Pamięci! 

W tym dniu niejedna łza popłynęła z oka. Dziękujemy paniom: Monice 

Królikowskiej, Renacie Łubkowskiej i Annie Sadkowskiej za przygotowanie tak 

pięknej uroczystości. 

 



 

 

 

UROCZYSTOŚCI CIĄG DALSZY… 

30 września w naszej szkole odbyło się  także uroczyste ślubowanie i 

pasowanie uczniów klas pierwszych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DŻENTELMENEM BYĆ… 

 

 

 

 



 

 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 

 

 



 

 

 

Z okazji tego święta, życzymy całemu Gronu 

Pedagogicznemu dużo zdrowia, energii i wytrwałości, 

byście mogli w pełni realizować swoje plany życiowe i 

zawodowe.  

 

NASZE SZKOLNE POETKI 

Jesienne Pląsy 

Złote liście wirują w powietrzu, 

deszcz strugami wypływa z rynien. 

Dynia na stole utwierdza nas w tym, 

że liście i wiatr poczuły już jesienny rytm. 

O jak wspaniale uśmiecha się słońce 

widząc liście szeleszczące i kasztany 

na ziemi leżące. 

To wszytko czuje jesienny pląs 

więc chodź i z nami w jesień wskocz. 

.~Zofia Serafin i Alicja Kaczyńska 



 

 

 

,,Z CZYTANIA SIĘ NIE WYRASTA”  

Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej biblioteka 

szkolna zorganizowała dla nauczycieli i 

uczniów zabawę czytelniczą. 

Nauczyciele pozowali do zdjęcia, zasłaniając twarz 

ulubioną książką (albo taką, którą chcieliby polecić 

innym). Zdjęcia zaprezentowane zostały na tablicy obok 

biblioteki. Zadaniem uczniów było rozpoznać 

jak najwięcej nauczycieli. Wyniki "rozpoznawalności" panie 

bibliotekarki podadzą w kolejnym tygodniu 

po Dniu KEN 

Przedsięwzięcie zapewniło dobrą zabawę dla uczniów i 

nauczycieli oraz miało na celu promocję 

czytelnictwa. 

 

 



 

 

 

Zgadnij kto to?  

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

 

 

 

 



 

 

18 października 2022r w naszej szkole odbędą się wybory do Prezydium 

Samorządu Uczniowskiego. Głosować, na jednego z siedmiu kandydatów, 

będzie można w stołówce od godz. 8.15. Na ten dzień przygotowana została 

specjalna urna, do której trzeba wrzucić kartkę z zaznaczonym nazwiskiem 

jednej osoby. Wyniki głosowania poznamy pod koniec przyszłego tygodnia. 

W wyborach startują uczniowie z klas 4-8. Na szkolnych korytarzach od 

kilku tygodni wiszą plakaty promujące sylwetki kandydatów oraz pomysły na 

ulepszenie życia w szkole. Wśród kreatywnych propozycji zmian możemy 

znaleźć m.in. uruchomienie radiowęzła czy wprowadzenie 

,,Dni tematycznych”. 

Nad przebiegiem wyborów czuwać będą jego opiekunowie: p. Elżbieta 

Dąbkowska-Mikos oraz p. Monika Wendolf. 

 

NA WESOŁO 

 

-Dlaczego jesień to najbardziej niebezpieczna pora roku? 

- Bo można dostać z liścia. 

 

 

-Co ma wspólnego łyżka z jesienią? 

-Je sie nią. 

 

 

Katechetka pyta Jasia: 

-Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli w raju? 

- Jesienią. 



 

 

- Dlaczego akurat jesienią? 

- Bo wtedy jest najwięcej jabłek! 

 

Po klasówce z matematyki. 

- Ile zadań rozwiązałeś? 

- Ani jednego. A ty? 

- Ja też ani jednego. Pani znowu powie, że ściągaliśmy. 

 

- Jasiu, czy ojciec pomaga ci w odrabianiu lekcji? 

- Nie, ta ostatnia dwója z matematyki zupełnie go załamała. 

 

Kazio opowiada dziadkowi: 

- Wczoraj Jasio przyszedł do szkoły brudny i pani wysłała go do domu! 

- I co, poskutkowało? - dopytuje się dziadek. 

- Na następny dzień cała klasa przyszła brudna! 

 

Matka pyta syna: 

- co przerabialiście dziś na chemii? 

-Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła… 

 



 

 

 

 

 Polonista zwraca się do swojej żony: 

- Czy mnie kochasz, najdroższa? 

- Oczywiście! - odpowiada żona. 

- Całym zdaniem, proszę! 

 

 

 - Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy wasza też? 

- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!  

 

 

Na lekcji W-F nauczyciel poleca uczniom ćwiczyć rowerek. 

Pan się pyta Jasia: 

- Dlaczego nie ćwiczysz? 

- Bo jadę z górki.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sport jest ważny w naszym życiu 

 

 

 

 

Szymon Kwiatek 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

LUBIMY ŚPIEWAĆ 

Maryla Rodowicz 

1. Światem zaczęła rządzić jesień, topi go w żółci i czerwieni,  

a ja tak pragnę czemu nie wiem, uciec pociągiem od jesieni. 

 Uciec pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonów, 

 nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i ...  

 

Ref:  Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,  

ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle… 

 

2.  W taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda, 

 zostawić łóżko, ciebie, szafę, niczego mi nie będzie szkoda.  

Zegary staną niepotrzebne, pogubię wszystkie kalendarze, 

 w taką podróż chcę wyruszyć,  czy tylko  kiedyś się odważę?  

 

Ref:  Wsiąść do pociągu byle jakiego, nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet,  

ściskając w ręku kamyk zielony, patrzeć jak wszystko zostaje w tyle… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZARLOTKA SMACZNEGO!!! 

JABŁKA 

• 1,5 kg jabłek (na szarlotkę najlepiej twardych i kwaśnych, np. szara reneta) 

• 5 łyżek cukru 

• 1/2 łyżeczki cynamonu 

CIASTO 

• 300 g mąki 

• 250 g zimnego masła (50 g masła można zastąpić smalcem) 

• 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

• 5 łyżek cukru 

• 1 łyżka cukru wanilinowego 

• 1 jajko 

Do posypania: cukier puder 

PRZYGOTOWANIE 

JABŁKA 

 Jabłka obrać, pokroić na ćwiartki i wyciąć gniazda nasienne. Pokroić na 

mniejsze kawałki i włożyć do szerokiego garnka lub na głęboką patelnię. 

 Dodać cukier i cynamon i smażyć przez ok. 20 minut co chwilę mieszając, aż 

jabłka zmiękną i zaczną się rozpadać. 

CIASTO 

 Do mąki dodać pokrojone w kostkę zimne masło, proszek do pieczenia, cukier i 

cukier wanilinowy. 



 

 

 Składniki połączyć w jednolite ciasto (mikserem lub ręcznie), pod koniec dodać 

jajko (ciasto będzie dość miękkie). 

 Podzielić je na pół i włożyć obie połówki do zamrażarki na ok. 15 minut. 

PIECZENIE 

 Piekarnik nagrzać do 180 st C. Przygotować niedużą formę*. 

 Wyjąć jedną połówkę ciasta z zamrażarki, pokroić nożem na plasterki i wylepić 

nimi spód formy. Następnie wyłożyć na to jabłka. 

 Pozostałe ciasto zetrzeć na tarce bezpośrednio na jabłka (lub pokroić ciasto na 

plasterki i ułożyć na wierzchu). 

 Wstawić do piekarnika i piec przez ok. 50 minut lub na złoty kolor. Upieczoną 

szarlotkę przestudzić i posypać cukrem pudrem. 

 

 

 

 

 

REDAKCJA PISMAKA  

ANNA SADKOWSKA  

MARTA SOBIERAJ  

ANNA MAJEWSKA  

ANTONINA ZIEMKIEWICZ  

ZOSIA SERAFIN 


