
Dnia 14 listopada uczennice klasy 7a: Zuzanna Modliszewska, Alicja 

Służała i Kinga Winiarska oraz pani Ewa Smosarska z Rady Rodziców 

pojechały do Olsztyna, aby odebrać nagrody przyznane za udział w kon-

kursie  Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty „100 życiorysów 

uczniów i nauczycieli, na 100-lecie Niepodległej – wzory osobowe godne 

naśladowania”. To bardzo wielkie wyróżnienie, ponieważ z całego woje-

wództwa jedynie dwadzieścia prac zostało nagrodzonych. Otwarcie konfe-

rencji nastąpiło o godz. 11 i przez dwie godziny trwały wykłady, przemó-

wienia na temat polskiej pedagogiki międzywojennej, lektur szkolnych w 

tym okresie oraz o Szkole Rydzyńkiej. Potem odbyło się uroczyste ogło-

szenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Emocje były 

ogromne tym bardziej, że towarzyszyły nam również nauczycielki, o któ-

rych pisałyśmy prace, panie: Elżbieta Wąsik, Anna Korenik i Dorota 

Gwarda. Niebawem zostanie wydana książka z pracami o nauczycielach            

i uczniach godnych naśladowania. 

Było to wspaniałe wydarzenie, a przede wszystkim niesamowite emocje.  
Alicja Służała  7a  

TO BYŁO WSPANIAŁE WYDARZENIE!  
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Świętujemy  

Święto  

Niepodległości 

 

 Nasza redaktorka Alicja nagrodzona  

w wojewódzkim konkursie!   
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Bal wszystkich świętych 

Z ŻYCIA SZKOŁY I MIASTA 

Dziwna była pozycja 

kobiet podczas wojny! 

Mężczyźni byli na woj-

nie upragnieni, każdego 

nowego legionis tę 

przyjmowano po brater-

sku  do  sze regu .  

Do kobiet zaś odnoszo-

no się nieufnie i lekce-

ważąco – uważano stale, 

że jest ich za dużo –   

nie bardzo wierzono,   

że pracować potrafią,    

a pracy było przecież 

tyle. (…) I nam samym 

jednak też skromnie się 

zdawało, że najmarniej-

szy żołnierz na froncie 

przedstawia większą 

wartość, niż najdziel-

niejsza kobieta poza 

frontem. Stąd może 

zrodziła się chęć po-

święcenia i prześci-

gnięcia samych siebie, 

stąd przekonanie, że 

najcięższą pracą tak 

mało zdziałać można, 

bo przede wszystkim 

walka orężna jest po-

trzebna – wszystko in-

ne, to tylko cień, tylko 

dodatek do tego, co 

najważniejsze – czyta-

my w relacji Anny 

Minkowskiej z książki 

" W i e r n a  s ł u ż b a . 

Uczestniczki walk       

o niepodległość 1910-

1915". 

Walka kobiet o niepodle-

głość i zachowanie pol-

skiej tożsamości objawia-

ła się na różnych 

p ł a s z c z y z n a c h :      

w organizowaniu 

tajnej oświaty, w 

kulturalnej dyplo-

macji za granicą czy 

działalności konspi-

racyjno-bojowej. 

Aneta Duda 

począł tradycyjnie od-

tańczony polonez. 

Liczne grono uczniów 

z naszej szkoły prze-

brane za katolickich 

świętych i postacie bi-

blijne, chętnie brało 

udział w konkursach    

i zabawach. Sala pęka-

ła w szwach. Biało - 

błękitne dekoracje 

sprawiły, że przez 

chwilę czuliśmy się jak 

w niebie. Nie zabrakło 

W sobotę 27.10.2018 

w domu parafialnym 

przy parafii św. Kata-

rzyny odbył się po raz 

p i e r w s z y  B A L 

W S Z Y S T K I C H 

ŚWIĘTYCH. Wyda-

rzenie to jest odpowie-

dzią na sprzeczne z 

nauką kościoła pogań-

skie święto Hallowen. 

Jak na prawdziwy bal 

przystało imprezę roz-

też tego, co lubimy 

najbardziej - słody-

czy. Szkoda, że 

czas można było 

cofnąć tylko o go-

dzinę. Chętnie by-

śmy przeżyli to jesz-

cze raz. Do zobacze-

nia za rok. 

                                       
Jakub Sieńko 6a  

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Niezapomniane bohaterki 
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Ciekawy wywiad …  
Nasza redaktorka 

przeprowadziła wy-

wiad z  panią Małgo-

rzatą Piekarską 

 
Ola: Dlaczego wybrała 

Pani akurat ten przedmiot 

nauczania? 

p. Małgorzata: Wybra-

łam dwa przedmioty: reli-

gię i język polski. Oba 

pokazują jak ważny jest 

człowiek w pięknym, ota-

czającym nas świecie. 

Religia uczy wiary. 

Wskazuje cel i sens życia, 

które wpisane są w serce 

człowieka. Język polski 

zaś wzmacnia nasze po-

czucie tożsamości naro-

dowej. Uczy miłości        

i czystości mowy ojczy-

stej. Wskazuje na spuści-

znę wielkich przodków kultu-

ry i sztuki.  

 

Ola: Jak Pani spędza czas 

wolny? 

p. Małgorzata: Czas wolny 

to ulubione chwile dnia. 

Można je spędzić na tym, co 

naprawdę interesuje. Ja 

uwielbiam czytać książki. 

Ola: Pani ulubiona książka to 

… 

p. Małgorzata: W dzieciń-

stwie lubiłam bardzo czytać 

książki Lucy Maud Montgo-

mery. Kilkakrotnie powraca-

łam do powieści „Ania z Zie-

lonego Wzgórza”. To prze-

piękna historia adoptowanej 

przez rodzeństwo dziewczyn-

ki. Obecne lubię czytać książ-

ki biblijne. Zawierają ważne, 

często „ukryte” treści, które 

ułatwiają poznawanie i bada-

n i e 

historii 

ludzko-

ści.  

Ola: O 

c z y m 

P a n i 

marzy? 

p . 

Małgo-

rzata: O pięknej przygo-

dzie. Chciałabym np. dołą-

czyć do jakiejś ekspedycji, 

najlepiej jako fotograf,       

w jakieś niesamowite miej-

sca, które być może nie zo-

stały jeszcze odkryte przez 

człowieka. Bardzo lubię 

utrwalać na zdjęciach pięk-

ne miejsca  i niepowtarzalne 

chwile 

Ola: Dziękuję za poświęco-

ny czas. 
Ola Trypucka 5c 

Pani Mał-

gorzata 

Piekarska 

nauczyciel 

religii  

i języka 

polskiego 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

 W środę 7 listopada, do-

brze Wam znany zespół 

Jedyneczki śpiewał w Pie-

niężnie, gdzie odbył się 

XXIII Festiwal Piosenki 

Patriotycznej i Wojsko-

wej. Wszystko to działo 

się na żywo przed kame-

rą. Wszyscy pokazali, na 

co ich stać, przedstawili 

swoje postawy i przy oka-

zji talenty przy tak ważnej 

uroczystości. Niektórych 

całe to wydarzenie to 

wzruszyło do łez. Nie ma 

co się dziwić!  

 Nasz szkolny zespół do-

brze się zaprezentował. 

Starał się wypaść jak najle-

piej. Gdy zaśpiewali, zeszli 

ze sceny i słuchali innych 

wokalistów. Czekali na 

wyniki. Stres złagodził po-

częstunek, na który ich za-

proszono. Nareszcie  nasta-

ła ta pora - wręczenie na-

gród. Po kolei czytano od 

najniższego miejsca do naj-

wyższego. Nie uwierzycie, 

jako ostatnich wyczytano 

Jedyneczki! Zdobyl i 

pierwsze miej-

sce! Nikt nie 

zapomniał jed-

nak o innych 

występach, które 

poruszyły ich 

serca.  

 Festiwal ten został w mo-

jej pamięci i mam nadzie-

ję, że inni też tak o tym 

myślą. Jestem dumna        

z naszego zespołu.  

Magda Jurewicz  6a 

Z życia „Jedyneczek”  
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POCZYTAJMY! 

Ostatnio czytałam 

książkę pt. „Magiczne 

Drzewo. Czerwone 

Krzesło”. To ekscytują-

ca opowieść o niesamo-

witych przygodach trój-

ki dzieci i niebezpie-

czeństwach pełnych 

humoru. Bohaterowie 

znaleźli krzesło speł-

niające życzenia. Te 

dobre i te złe … 

Więcej dowiesz się 

gdy przeczytasz książ-

kę. Zapraszam do lek-

tury. 
Kasia Borowicz 5e  

Ekscytująca 

opowieść! 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

Przyjaźń  

Był sobie szczeniak 

bohatera mieszka tam  

także śliczna czerwona 

grymaśna róża. Książę 

kocha jednak tę istotę. 

Bohater postanawia opu-

ścić i różę, i swoją planetę.   

Wyrusza w podróż. Od-

wiedza siedem planet,       

a ostatnią jest Ziemia. Nie 

będę wam opowiadał 

wszystkiego. Sami zajrzyj-

cie do książki i dowiedz-

cie się, co spotkało Małe-

go Księcia na naszej pla-

necie, a także kogo po-

znał.  

Sięgając po ten utwór, 

zauważycie, że dzieci są 

mądrymi istotami, które 

wiele rozumieją. Nie 

wszystko, co nam się wyda-

je jest czarne lub białe. 

Chytry lis nie zawsze musi 

być przebiegły. Można go 

przecież oswoić. Właśnie  

to zwierzę uświadamia 

chłopcu, że jego róża jest 

jedyna w swoim rodzaju .  

Nie ma takiej samej na 

świecie. My też powinni-

śmy sobie uzmysłowić ,     

iż ktoś dla nas jest jedyny    

i niepowtarzalny. Pamiętaj-

my jednak, że odpowiada-

my za pokochanie kogoś .  

Sięgnijcie po tę książkę – 

warto. Trzeba jednak ją 

czytać powoli, aby zrozu-

mieć jej przesłanie.                      
Kamil Dymdziuk 6b                                                                                                                                          

Książka „Mały Książę” 

została napisana przez 

Antoine’a de Saint – Exu-

péry’ego.  Był nie tylko 

pisarzem i poetą, ale rów-

nież pilotem. Po wybuchu 

II wojny światowej jako 

kapitan latał we francu-

skim dywizjonie rozpo-

znawczym. W 1940 roku  

przedostał się przez Portu-

galię do USA. Tam          

w 1943 roku napisał wyżej 

wymienioną książkę. 

Jest to nietypowy utwór    

i bardzo wzruszający. 

Opowiada o małym chłop-

cu. Mały książę, bo tak go 

nazwał autor, pochodzi     

z niewielkiej planety,      

na której są tylko trzy wul-

kany. Oprócz głównego 

Mały Książę  

 Ostatnio przeczytałam 

bardzo ciekawą i wzru-

szającą książkę pt. ,,Był 

sobie szczeniak- Ellie”. 

Jest ona kolejną powie-

ścią autorstwa B. Came-

rona. Skróconą wersję 

można znaleźć w filmie 

lub również książ-

ce ,,Był sobie pies”. 

Książka ,,Był sobie 

szczeniak- Ellie” opowia-

da o mądrej suczce, która 

od szczeniaka była treno-

wana na psa ratownika.  

Potrafi znaleźć dziecko    

w lesie albo wskazać zasy-

panego przez gruzy czło-

wieka.. Ratuje ich. To jej 

m i s j a . 

Jednak Ellie ma też bardzo 

ważne zadanie w domu. Musi 

wykorzystać wszystkie sztucz-

ki, aby dotrzeć do swoich opie-

kunów i ich uratować. 

Historia Ellie to piękna opo-

wieść dla młodych miłośników 

zwierząt,  

Ola Trypucka 5c 
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Moje świnki 

Znacie już moją 

ś wi n k ę  Ła t k ę? 

Wcześniej        o niej 

pisałam. Niedawno 

wyczytałam dużo 

ciekawych informa-

cji   o tym, że świnki 

to zwierzątka stadne 

i potrzebują nie tyl-

ko uwagi domowni-

ków ale też towarzy-

stwa swojego gatun-

ku. Namawiałam 

więc mamę bardzo 

długo. Czytałam jej 

różne informacje i 

uparcie prosiłam o 

zgodę       na kupno 

jeszcze jednej świn-

ki. W końcu rodzice 

się zgodzili. Bardzo 

się z tego cieszyłam. 

Nie łatwo było ich 

namówić, ponieważ 

mamy już pieska 

Taysona, o którym 

wcześniej pisałam i 

bardzo duże rybki. 

Tyle zwierzątek to 

też sporo obowiąz-

ków. Kilka dni po-

tem poszłyśmy z 

mamą       i moją 

przyjaciółką     do 

sklepu zoologiczne-

go (bo niestety nie 

było w pobliżu żadnej 

hodowli), aby wybrać 

prosiaczka.  Mojej 

mamie podobała się 

zupełnie inna rasa, ale 

ja uparłam się i chcia-

łam świnkę, którą 

wcześniej już zoba-

czyłam. Malutka bia-

ło-brązowa z czarną 

łatką na główce.  Gdy 

tylko pan sprzedawca 

włożył ją do pudełka 

zaczęła głośno kwi-

czeć i musiałam ją 

wziąć na ręce. Do-

brze, że jeszcze nie 

było zimno. Zanio-

słam ją do domu   i 

zajęłam się oswaja-

niem świnek. Wypu-

ściłam moją Łatkę     

i nowo kupionego 

prosiaczka na wybieg 

i zaczęłam przygoto-

wywać klatkę. Myśla-

łam też nad imieniem 

i w końcu postanowi-

łam, że nazwę ją 

Kropka. Na początku 

Łatka nie zaakcepto-

wała Kropki i zaczęła 

ją podgryzać. Bardzo 

się tym zmartwiłam, 

ponieważ wiem,          

że nie wszystkie 

świnki potrafią się 

ze sobą oswoić. 

Włożyłam więc 

im tam różne 

zabawki i po-

w i ę k s z y ł a m 

wybieg. Dałam 

też dużo siana, 

dwie miski kar-

my    i wodę. Za-

uważyłam że jest 

coraz lepiej i Łatka 

już dostosowuje się 

do nowej świnki. 

Włożyłam je do 

klatki. Najpierw 

kropkę aby zostawi-

ła swój zapach i 

oswoiła się z klatką. 

Potem Łatkę. Gdy 

Łatka poczuła za-

pach Kropki zrozu-

miała, że nie jest już 

jedynym zwierząt-

kiem w tym miej-

scu. Było późno 

więc poszłam spać. 

Następnego dnia zo-

baczyłam, że leżą 

razem przytulone  

na hamaku. Cieszy-

łam się, że się za-

przyjaźniły. Oto jest 

właśnie historia 

oswajania moich 

świnek. 
 

 

N O W I N K I  J E D Y N K I  

 

Czy wiesz 

że świnki 

morskie, 

podobnie 

jak króliki, 

nie pocą 

się?   
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N O W I N K I  J E D Y N K I  

Gitara i nie tylko 

( w s z y s t k i e  i s t o t y            

w grze). A teraz czas     

na wyższą szkołę gier… 

Lubisz gry komputero-

we? To dlaczego nie po-

lubiłbyś programowania 

gier? Powiem szczerze 

nie jest to trudne ( jeśli 

robisz to na skraczu) jeśli 

chciałbyś spróbować, to 

zapraszam na stronę skra-

cza. Jeśli nie wiesz        

od czego zacząć to wy-

szukaj filmik jak zrobić 

…na skraczu i pomyśl,     

że nie znasz podstaw pro-

gramowania, a już two-

rzysz swoją pierwszą 

grę!! Więc w deszczowe 

dni szybko odrabiaj 

lekcje i bierz się za 

programowanie! (lub 

granie ! ) 

P.S! W następnej 

aktualizacji pojawią 

się pandy i kusze!!! 

 

Nathan Lewkowicz 5c 

 

Jesień... czas na gry kom-

puterowe! Latem nie ma 

czasu na granie, bo są 

ciągle wyjazdy i gości 

pełno, a teraz czas po-

grać... Chciałbym opo-

wiedzieć Wam o mi-

necrafcie. Wiem że jest 

już stary ale mnie się po-

doba ponieważ można 

robić w nim co się chce. 

Było w nim sporo aktu-

alizacji i bardzo się zmie-

nił od wersji beta. 

Można w nim używać 

komend i zmieniać pogo-

dę i przywoływać moby 
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15.XI – Światowy Dzień 

Rzucania Palenia Tytoniu 

16.XI – Dzień Tolerancji 

18.XI – Europejski Dzień 

Wiedzy o Antybiotykach 

19.XI – Dzień Toalety 

20.XI – Powszechny 

Dzień Dziecka 

21.XI – Światowy Dzień 

Telewizji 

24.XI – Dzień Bez Zaku-

pów, Dzień Buraka 

28.XI – Dzień Pocałunku 

29.XI – Andrzejki 

30.XI – Dzień Bia-

łych Skarpetek 

Myślę, że w tym mie-

siącu każdy znajdzie 

jakiś dzień dla siebie. 

Więc świętujmy! 

                                                            
Oliwia Kwasiborska 5c 

Listopad to smutny mie-

siąc. Jest mglisto, desz-

czowo i nic się nie chce. 

Wiem, że nie ma żadnego 

usprawiedliwienia dla 

lenistwa, ale jeśli jakieś 

znajdz iecie ,  da jc i e         

mi znać! W listopadzie 

jest za to kilka ciekawych 

świąt: 

12.XI – Dzień Bicia Re-

kordów 

13.XI – Dzień Niewido-

mych 

Kalendarium listopada 

HOBBY 

 

Listopad 

marcowi  

za rodzica 

służy i mar-

cowe psoty 

wróży.  
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„Miś” 

Miś jest mały i puchaty. 

Miś jest fajny i kudłaty. 

Miś jest gruby, jak ta kula. 

Miś zawsze się przytula. 

Lecz czasami tez tak bywa, 

że się o nim zapomina. 

A więc wezmę misia czule 

i do siebie go przytulę. 

Bardzo kocham misia mego. 

Nie potrafię żyć bez niego. 

Zawsze chętny do pomocy, 

rano, w dzień, a nawet         

w nocy. 

Gdy przytulam mocno go, 

to magiczną czuję moc. 
Miłosz P. 3a 

„Miś Weroniki” 

W  pokoju Weroniki 

mieszka sobie miś. 

Ma wesołą mordkę, 

znam go nie od dziś. 

Kiedy smutno się robi, 

miś przytula mnie, 

Szepcze słowa pociechy  

i rozbawia mnie. 

W nocy stoi na straży,  

bym wyspała się. 

Kiedy idę do szkoły,  

miś zasypia wnet. 

Kiedy wracam, miś się bu-

dzi,  

opowiada swoje sny. 

Śniło mu się morze ludzi,  

czasem afrykańskie lwy. 

Bardzo kocham swego misia,  

to przyjaciel mój. 

Jeśli będzie grzeczny dzisiaj,  

dam mu miodu słój. 
Weronika P. 3a 

 

„Misie – najlepsze zabaw-

ki!” 

Są na świcie pluszowe misie,  

które bardzo lubią ptysie. 

Puszyste, mięciutkie,  

do przytulania… 

Budzą tym uczucia,     

 aż  do zakochania. 

Na Boże Narodzenie   

dostajesz je pod choinkę, 

ucieszą każdego chłopca 

i każdą dziewczynkę. 

Gdy otworzysz prezent, 

uśmiech masz na twarzy, 

przygoda z misiem, 

wówczas się przydarzy. 

Bajeczna, wyśniona albo 

wymarzona, 

weź swego pluszaka i się 

o tym przekonaj. 

A święta bez misia,       

to nic przyjemnego, 

obyś się o tym nie prze-

konał kolego. 

Bo miś to najlepsza    

zabawka na świecie, 

Powiedzcie mi:  

Czy o tym wiecie? 
Katarzyna K. 3a 

„Misie” 

Misie słodkie, kolorowe,  

plusz mięciutki jest. 

Nim w lato, jesień, zimę 

zabawisz fajnie się. 

Latem wyjdziesz z nim 

na spacer. 

Zima, bardziej mroźny 

czas, 

lecz pobawisz nim się 

też, 

bo to twój przyjaciel jest. 

Misie też mają uczucia, 

lecz nie wyrażają ich, 

bo nie chce cię zranić 

żaden fajny miś. 

Szanuj misia, dobry 

bądź! 

Miś cię lubi – lub też go. 
Anna Strzyż. 3a 

„Miś Zdziś” 

Pewien miś, pluszowy 

miś od dawna nazywa-

ny był Zdziś. 

Nie chciał, by tak 

go nazywano, ale 

kłócić mu się nie 

chciało. 

Przygryzał ze złości 

wargę. Poszedł w 

końcu do „Jedynki” 

na skargę. 

Wyjaśnił pani Agniesz-

ce, jak to było i prosił, 

by imię mu się zmieni-

ło. 

Uśmiechnięta pani od-

powiedziała, że 

imię to – to wielka 

chwała. 

Bo niejeden mały 

miś od zawsze ma-

rzył, by się nazy-

wać Zdziś. 

Od tego czasu nasz 

bohater postanowił być  
szczęśliwym misiem 

i doceniał, że wszyscy 

chcieli go nazywać 

Zdzisiem. 

Pamiętajcie moi mili, 

byście się swych imion 

nie wstydzili. 

Bo każde imię dro-

ga Dorotko, to tak 

naprawdę praw-

dzie złoto. 
Ola Trypucka 5c 

 

Misiowe rymowanki 



 

Skład redakcji numeru „Nowinki Jedynki ”: 

Naszą gazetkę można  znaleźć  

na stronie internetowej szkoły:  

sp1ketrzyn.pl  
Zapraszamy do lektury. 

Andrzejki 

Kontakt z redakcją: 
atrypucka@sp1ketrzyn.pl 

 

sp1ketrzyn.pl/ 

 Andrzejki to wieczór 

wróżb, który obchodzi 

się w nocy z 29 na 30 

listopada, w wigilię 

Świętego Andrzeja-

patrona Szkocji, Grecji  

i Rosji. Andrzejki        

są specjalną okazją do 

zorganizowania ostat-

nich hucznych zabaw 

przed rozpoczynającym 

się adwentem. Kiedyś 

wróżby andrzejkowe 

miały charakter wyłącz-

nie matrymonialny         

i przeznaczone były dla 

niezamężnych dziew-

cząt (męski odpowied-

nik andrzejek były kata-

rzynki). Dziewczyny 

wysiewały w garnkach 

lub na skrawku pola 

ziarna lnu i konopi, któ-

re zagrabiano męskim    

i spodniami w nadziei, 

że sprowadzi to do do-

mu kandydata na męża. 

Na koniec, jeśli ucięta 

przez pannę w dniu 

Świętego Andrzeja ga-

łązka wiśni lub czereśni 

zakwitła w Wigilię Bo-

ż ego  N a r odz en i a , 

dziewczyna mogła li-

czyć na rychłe pójście 

za mąż.     

Ola Wojtkiewcz 5c 

Koło  dziennikarskie 

Nowinki Jedynki”:  

Opiekun: p. Agnieszka Trypucka 

Współpraca:  p. Aneta Duda 

Korekta: p. Mariusz Wąsik 

Nathan Lewkowicz kl. 5c 

Aleksandra Wojtkiewicz  kl. 5c 

Kasia Borowicz 5e 

 

Alicja Służała kl. 7a 

Magdalena Jurewicz kl. 6a 

Jakub Sieńko  kl. 6a 

Kamil Dymidziuk kl. 6b 

Aleksandra Trypucka kl. 5c 

Martyna Jurewicz  kl. 5c 

Oliwia Kwasiborska kl. 5c 


