
PIERWSZY DZWONEK 
 

     1 września na boisku naszej szkoły odbyło się 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. 

 

W tym gorącym dniu pan dyrektor równie gorąco powitał uczniów, rodziców i na-

uczycieli. W bieżącym roku szkolnym w naszej placówce naukę rozpoczyna 130 pierwszo-

klasistów podzielonych na 6 oddziałów. To właśnie oni byli głównymi bohaterami inaugura-

cyjnej uroczystości. 
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Posłuchajcie ludzie smutnej opowieści, 

Co ja wam zaśpiewam, w głowie się nie mieści. 

Co ja wam opowiem, to jest smutne bardzo, 

Niechaj wasze serca biedakiem nie wzgardzą. 

Dnia pierwszego września roku pamiętnego 

Wróg napadł na Polskę z kraju niemieckiego. 

Najgorzej się zawziął na naszą Warszawę, 

Warszawo kochana, tyś jest miasto krwawe. 

Kiedyś byłaś piękna, bogata, wspaniała, 

Dzisiaj tylko kupa gruzów pozostała. 

Szpitale zburzone, domy popalone, 

Gdzie się mają schronić ludzie poranione? 

Lecą bomby z nieba, brak jest ludziom chleba, 

Nie tylko od bomby umrzeć z głodu trzeba. 

Lecą bomby, lecą od wieczora do dnia, 

Nie ma kropli wody do gaszenia ognia. 

Kościoły zburzone, domy popalone, 

Gdzie się mają podziać dzieci wygłodzone? 

Matka szuka trupa, głośno wzywa Boga, 

Błaga o ratunek, przeklinając wroga. 

Gdy biedna Warszawa w gruzach pozostała, 

To biedna Warszawa poddać się musiała. 

I tak się broniła całe trzy tygodnie! 

Jeszcze Pan Bóg skarze szkopów za ich zbrodnie! 

Co ja wam tu śpiewam, w głowie się nie mieści, 

Teraz będzie koniec mojej opowieści. 

Posłuchajcie, ludzie, z nami łaska Boża, 

Odbudujem Polskę od gór aż do morza. 

  

Jedna z najpopularniejszych piosenek stanowiących w latach okupacji hitlerowskiej repertuar 

grajków i śpiewaków, którzy występowali na ulicach, podwórkach, w tramwajach i w pocią-

gach. 

Prawdopodobnie autorką oryginalnego tekstu była kobieta - żołnierz harcerskiej organizacji 

dywersyjnej „Wawer”.  

  
 



MAPA  

WAKACYJNYCH WĘDRÓWEK JEDYNKOWICZÓW 

 
Cieszymy się, że spodobał Wam się pomysł stworzenia barwnej mapy wakacyjnych wę-

drówek Jedynkowiczów. Otrzymaliśmy mnóstwo pięknych widokówek z różnych zakąt-

ków naszego kraju i Europy, za które serdecznie dziękujemy. 
 

   

Zgodnie z obietnicą słodkie nagrody za najciekawsze pozdrowienia otrzymują: 

PATRYCJA MATUSZEWSKA, która przysłała nam widokówki z Czech, Jeleniej Góry  

i Świeradowa-Zdroju; 

MATEUSZ I SZYMON ANDZULEWICZOWIE za rymowane pozdrowienia z Wrocławia; 

ZUZIA I PAWEŁ [nie podali nazwiska], którzy jako pierwsi przysłali nam przepiękną wido-

kówkę z greckiej wyspy Lefkada. 

  

GRATULUJEMY i zapraszamy w poniedziałek [7 września] do biblioteki szkolnej po obie-

cane słodycze. 

CHŁOPCY Z SP1 NAJLEPSI 

NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
 

 

     Dnia 2 września 2015 r. na orliku przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie 

odbył się Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2002 i młodszych. W rozgrywkach 

wzięły udział 4 drużyny: Czarni, Żółci, Kolorowi oraz SP1 złożona z uczniów oraz „świe-

żych” absolwentów naszej szkoły. 

 

 Skład SP1: Bućko Mateusz (k), Winiarski Kacper (br), Pogoda Łukasz, Czerniakowski Ad-

rian, Antonowicz Wojciech, Czerniakowski Paweł, Szwajdych Mateusz 
  

Wyniki meczów 

 

1. Żółci – Czarni 6 : 1 

 

2. SP1 – Kolorowi 10 : 0 

 

Bramki: Bućko - 6, Pogoda - 2, Czerniakowski A., Antonowicz 

3. Kolorowi – Czarni 0 : 3 

 

4. SP1 – Żółci 3 : 1 

 

Bramki: Pogoda, Czerniakowski P., Czerniakowski A 

 

5. Żółci – Kolorowi 3 : 0 

 

6. SP1 – Czarni 2 : 2 

 

Bramki: Pogoda – 2 

 



      

   

 

 
 
 
 



 

KONKURS NA LOGO SZKOŁY 

 

 

 
 

Pod koniec roku szkolnego 2014/15 rozstrzygnięty 

został konkurs na logo szkoły. Komisja po obejrzeniu 

wszystkich prac wybrała projekty Amelii Nowak (5a) 

i p. Pawła Nowaka (tata Amelii). 

Gratulujemy zwycięzcom. 

 

 

Wręczenie nagrody odbędzie się podczas obchodów 70 

rocznicy naszej szkoły. 

 
  

 

 

DOBRZE SIĘ SKŁADA, CZYLI BUDUJEMY ROBOTY 

 

 
  

Zajęcia z robotyki DOBRZE SIĘ SKŁADA to doskonałe połącze-

nie zabawy i nauki, szansa na kształcenie twórczego myślenia 

oraz wyobraźni przestrzennej… 

 

 Klasy pierwsze i drugie uczestniczyły w twórczych zajęciach, połą-

czonych ze świetną zabawą. Dzieci budowały i programowały robota 

Wallego pod kierunkiem pana Sławomira Dojlido. Nie było to takie łatwe zadanie! Ale udało 

się. Uczniowie poradzili sobie z odczytaniem instrukcji i nasze "dziecko" było gotowe. Naj-

więcej radości sprawiła zabawa z samodzielnie zaprogramowanym Wallym. Wszyscy byli z 

siebie dumni! 
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TURNIEJ CZTERECH DOMÓW 
 

 

 

Gdy większość dzieci w wakacje odpoczywała od szkoły, niektórzy uczniowie klasy 6a 

namiętnie przygotowywali się do Turnieju Czterech Domów, organizowanego na pod-

stawie serii książek o Harrym Potterze J. K. Rowling.  

 

 

 

 

Dnia 17.09.2015 na lekcji języka polskiego odbył się ,,Turniej domów Harrego Potte-

ra". Wystąpiły w nim cztery domy: Slytherin, Hufflepuff, Ravenclow i Gryffindor. Każdy 

dom posiadał po dwóch uczestników. 

Bitwa tych domów polegała na rzucaniu zaklęć, jedzeniu tajemniczych słodyczy i grze w qu-

idditcha. Dodatkowo na lekcji rozwiązywaliśmy krzyżówki, robiliśmy złoty znicz, rysowali-

śmy magiczne postacie z książki. 

Bardzo podobało mi się przydzielenie uczestników do domów przy pomocy Tiary przydziału. 

Lekcja była interesująca. Chciałabym, żeby w przyszłości było więcej takich zajęć. 

 

Ola Zapadka 

 

 

Turniej opracowała, przygotowała i przeprowadziła nasza absolwentka - Joanna Wąsik "PO-

TTEROMANIACZKA". 

  

 

 

WARSZTATY DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY 
 

 

Dnia 18.09.15r. w naszej szkole odbyły się warsztaty dziennikarskie pod hasłem: ANKIETA - 

NAJLEPSZY PRZYJACIEL BADACZA. Uczestniczyli w nich młodzi redaktorzy z koła 

dziennikarskiego Nowinki Jedynki ... 

 

Pani Joanna Wąsik - studentka socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, wprowadziła nas w 

kulisy pracy badacza socjologa. Dowiedzieliśmy się, że badaczem może być każdy z nas, kto 

zajmuje się badaniami w dziedzinie dziennikarstwa. A metodą, która umożliwia sprawdzenie 

opinii np. uczniów w naszej szkole, jest ankieta. Poznaliśmy zalety i wady tej pracy badaw-

czej oraz elementy składowe: nagłówek, pytania i metryczkę. 

 Spotkanie bardzo nam się podobało, stało się dla nas cenną inspiracją do doskonalenia na-

szego warsztatu dziennikarskiego. 

Nowinki Jedynki 
 



 
Przez okno wleciała sowa dźwigająca dużą paczkę. Były w niej przepięknie zrobione różdżki.  

 
Zawodnicy robią znicz, a poniżej grają w quidditcha. 

 



 

 
MŁODZI REDAKTORZY Z PROWADZĄCĄ WARSZTATY 


