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W tym numerze:
 Wspominamy wakacje!
 Rozpoczęcie roku
szkolnego…
 Dzień Edukacji Narodowej
 Dzień Chłopaka

J. JESIONOWSKI
"CO MOŻNA, A CO TRZEBA?"
W tym wierszu wszystkich poinformuję,
co można robić, by nie mieć dwójek:
Można do snu się kładąc wieczorem
wsuwać pod łóżko z książkami worek
Można też, ze snu budząc się rano
stuknąć trzy razy książką w kolano.
Idąc do szkoły można po drodze
postać pod drzewem na jednej nodze.
No i pamiętać - byś rano mógł
przejść lewą nogą przez szkolny próg.
To wszystko można. Trudne to nie jest,
lecz by pomogło - próżne nadzieje.
A ten - kto dobrym uczniem być chce,
co trzeba robić - sam dobrze wie!

Wszystkim uczniom życzymy zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Niech nauka
sprawia Wam dużo radości, a szkoła niech się stanie drugim domem, do którego będziecie
przychodzić z ochotą. Niech się stanie prawdziwą krainą radości.
Redakcja

Słowo od redaktora
Witam Was po wakacjach! Mam nadzieję, że wypoczęliście i z ochotą wróciliście do
szkoły. Nasz nowy zespół redakcyjny przygotował dla Was kolejny numer gazetki szkolnej
„Dębowe wieści” . W tym numerze będą zamieszczone stałe kąciki: Kalejdoskop, Krzyżówka,
Humor spod szkolnej ławki oraz Wspomnienia z wakacji i relacje z różnych wydarzeń życia
szkolnego.
Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015 życzę wszystkim, aby niezależnie
od pogody, spełniali swoje małe i te wielkie marzenia, a przede wszystkim powodzenia w
nauce!
Dla pocieszenia dodam, że zostało nam jakieś 8 miesięcy nauki, a może i mniej 
Zapraszam chętnych do pisania naszej gazetki szkolnej. Czekamy na nowe talenty 
Mam przyjemność przedstawić skład zespołu redakcyjnego, którego opiekunem jest
pani Lucyna Kulma:
Redaktor naczelna – Katarzyna Zawadka
Zastępca redaktor naczelnej –
Izabela Duszyńska
Skarbnik – Hubert Brzozowski
Karol Kachniarz
Fotograf – Jakub Prus
Redaktorzy – Maciej Prus
Anna Sadowska
Jakub Przasnek
Dominik Poncyliusz
Radosław Bontruk
Jakub Duszyński

Życzę miłej lektury!!
Redaktor naczelna
Katarzyna Zawadka
Dębowe wieści, Szkoła Filialna w Dębem
Małym, Dębe Małe 68, 05-334 Latowicz
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Pierwszy dzwonek
1 września (poniedziałek)
2014 roku rozpoczął się nowy
rok szkolny. O godzinie 11:30
wszyscy uczniowie, nauczyciele
oraz rodzice zebrali się na
szkolnym korytarzu. Po chwili
rozległ się pierwszy dzwonek
i wśród zebranych zapanowała
cisza.
Głos
zabrała
Pani
Dyrektor Roma Piłatkowska,
witając wszystkich przybyłych
na tę uroczystość. Pani dyrektor
przedstawiła nauczycieli pracujących w naszej szkole oraz wychowawców poszczególnych klas. Podziękowała również tym
rodzicom, którzy pomogli w remoncie szkoły. A w czasie wakacji zmieniło się bardzo dużo:
korytarz nabrał nowych kolorów, zostały wymienione płytki na podłodze oraz firanki w
oknach.
Do grona uczniów dołączyli
nasi
najmłodsi
koledzy
i koleżanki, czyli zerówka
licząca 9 dzieci. Natomiast
klasa
pierwsza
została
pasowana na uczniów naszej
szkoły.
Pierwszoklasiści
złożyli uroczystą przysięgę,
po czym pani dyrektor
uderzyła ołówkiem, rzecz
jasna leciutko, po prawym
ramieniu wymawiając słowa:
Pasuję cię na ucznia Szkoły
Filialnej w Dębem Małym.
Pasowani uczniowie otrzymali pierwszy poważny dokument, czyli legitymację szkolną.
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Na pamiątkę tego wydarzenia zostali obdarowani książkami ufundowanymi przez Radę
Rodziców. Następnie pani dyrektor przekazała jeszcze wiele ważnych informacji dla
rodziców i uczniów związanych z
organizacją nowego roku szkolnego. Po
czym zaprosiła wszystkich uczniów do
klas
na
spotkanie
ze
swoimi
wychowawcami. Wychowawcy rozdali
plany lekcji, przypomnieliśmy wspólnie
podstawowe zasady zachowania w
szkole oraz porozmawialiśmy o swoich
wakacjach. I tak rozpoczęliśmy nowy
rok szkolny 2014/2015.
A oto opiekunowie naszych klas :
klasa 0-I – p. Grażyna Lech
klasa II-III – p. Agnieszka Radzio
klasa IV-V – p. Lucyna Kulma
klasa VI – p. Urszula Nocek

Wykonały: Izabela Duszyńska
Anna Sadowska
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Humor spod szkolnej ławki
Ojciec krzyczy na Jasia:
- A dziś z jakiego powodu siedziałeś w
kozie?
- Bo nie chciałem skarżyć.
- A o co dokładnie chodziło?
- Nauczycielka historii chciała wiedzieć,
kto zamordował Juliusza Cezara.
*
Dzieci w szkole sprzeczają się, które z nich
ma mniejszego dziadka:
1. Mój dziadek ma 100 cm wzrostu!
2. A mój ma tylko 50 cm .
3. A mój - mówi Jasio - leży w szpitalu, bo
spadł z drabiny jak zrywał jagody.
*
Wywiadówka w szkole:
- Państwa dzieci są bardzo muzykalne.
- Dlaczego? – pyta mama Filipa.
- Ciągle grają mi na nerwach!
*
Jasio wraca ze szkoły z pokrwawionym
nosem.
- Co ci się stało? - pyta mama.
- To przez tego magika z cyrku, który
podczas przedstawienia wyciągnął mi z
nosa złotą monetę!
- I zostawił cię w takim stanie?
- On nie! Po przedstawieniu moi koledzy
szukali następnych monet!
*
Student zdaje egzamin z elektrotechniki,
lecz odpowiedzi studenta są poniżej
krytyki. W końcu zdenerwowany profesor

Wykonali: Hubert Brzozowski
Jakub Prus
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mówi:
- Dam panu trójkę, jeżeli powie pan ile jest
żarówek w tej sali.
Student zaskoczony szybko policzył i
odpowiada:
- Trzydzieści.
- Nieprawda - mówi profesor, po czym
wyciąga z kieszeni żarówkę.
Za rok ten sam student podszedł do
egzaminu i sytuacja się powtórzyła. Na
pytanie profesora o ilość żarówek
odpowiedział:
- Trzydzieści jeden.
Na co profesor z uśmiechem:
- Nieprawda. Nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam.
*
Co to jest lekcja?
- Jest to dłuższy okres potrzebny do
przygotowania się do krótkiej przerwy.
*
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem
obok klasy, z której słychać straszny
wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej
wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i
stawia w kącie. Po chwili z klasy wychodzi
kolejnych trzech młodzianów, którzy
pytają:
- Czy możemy już iść do domu?
- A z jakiej racji?
- No... przecież skoro nasz nowy pan od
matematyki stoi w kącie, to chyba lekcji
nie będzie, prawda?

Warto przeczytać -poleca Iza Duszyńska
Ten nowy, autor – Maja A. Ozga to książka o dwóch najlepszych przyjaciółkach.
Niestety, coś zakłóca ich nierozerwalne więzi. Kalina poznaje nowego kolegę o imieniu
Kamil, który już wcześniej spodobał się Idze, ale Kalina o tym nie wie. Prawda wychodzi
na jaw, gdy nowy kolega podchodzi do Kaliny i pożycza jej słomkę do soku. Igę to bardzo
zdenerwowało,

ponieważ

uznała

iż

Kalina znała go wcześniej, ale się do
tego nie przyznała. W efekcie czego Iga
obraziła się na przyjaciółkę, sądząc
że ta ją okłamała. Mimo to przyznała się
Kalinie, że Kamil jej się podoba. Kamil
to wysoki, przystojny blondyn, każdej
dziewczynie się może podobać, ale to
właśnie Kalina jako jedyna nawiązała z
nim dłuższą rozmowę,

wymienili się

nawet numerami telefonów.
Następnego dnia Iga była nadal
obrażona, mimo tego, że koleżanka
z nią szczerze porozmawiała. Kala
nie miała sił dalej tłumaczyć Idze,
że nie robi tego specjalnie, że chętnie
zapozna ją z Kamilem. I tak się stało,
Kalina zapoznała Kamila z Igą,
ale Kamilowi nie za bardzo spodobała się
Iga.

Jak potoczyły się dalej losy dwóch przyjaciółek ? Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie
przygody spotkały Kalinę i Igę, to musicie przeczytać tę książkę. Ja właśnie skończyłam
czytać i bardzo mi się spodobała. Jest idealna dla dziewczyn, które lubią szkolne
przygody i ciekawe historie!
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NASZE WSPOMNIENIA Z WAKACJI
W tym roku podczas wakacji byłam siedem dni u mojej siostry ciotecznej w Warszawie.
Ten czas spędziłam bardzo fajnie: byłyśmy w Centrum Nauki Kopernik, w kinie na filmie
Czarownica i na placu zabaw. Dużo zwiedzałyśmy i spacerowałyśmy po mieście. Oczywiście
musiałam zaliczyć MC Donald‘s i KFC. Resztę wakacji spędziłam w domu z moim kotkiem.
Wakacje uważam za udane :)
Dominika Osiak
W wakacje pomagałam moim rodzicom w gospodarstwie i często chodziłam nad Świder.
Wyjechałam na cztery dni do babci z moją siostrą i bratem. W sierpniu poszłam
na pielgrzymkę do Częstochowy z ciocią, siostrą i braćmi ciotecznymi. Miałam tam koleżanki
i pomagałam innym, ponieważ to była pielgrzymka dla niepełnosprawnych. Te wakacje
minęły bardzo szybko, ale zdążyłam trochę odpocząć od szkoły.
Kasia Zawadka
Moje wakacje były udane. Najbardziej utkwił mi w pamięci wyjazd nad Zalew Karczunek
w Kałuszynie. Jest to piękne miejsce, gdzie można się wykąpać i opalać na plaży. Woda jest
czysta, więc kąpiel to sama przyjemność. Specjalnie dla dzieci wybudowano plac zabaw. W
niedziele otwarte jest również wesołe miasteczko. Naprawdę przyjemnie można spędzić tam
czas. Pojechałem tam z mamą, ciocią i rodzeństwem.
Dominik Poncyliusz
Podczas wakacji byłem w Uniejowie. Są tam termy, czyli źródła termalne, zamki, kasztele
rycerskie i skanseny. Było tam dużo atrakcji wodnych, m.in. wielka zjeżdżalnia, wyspa z
jacuzzi, rwąca rzeka. Odwiedziliśmy też w pobliskim Borysewie ZOO. Widziałem tam białe
lwy, białe tygrysy oraz lemury.
Radek Bontruk
Większość wakacji spędziłam w domu z siostrą i braćmi. Tradycyjnie pojechałam do babci,
która mieszka niedaleko, wiec wybrałam się rowerem. Miło spędzałam czas z siostrami i
moimi dobrymi koleżankami. Podczas przerwy wakacyjnej często odwiedzałam Mińsk
Mazowiecki. Kupiłam sobie wiele nowych rzeczy i ćwiczyłam z moją koleżanką na Mazowi,
a także grałam na x-boksie oraz poznałam wielu nowych przyjaciół. Uważam te wakacje za
bardzo udane.
Izabela Duszyńska
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W czasie wakacji wyjechałem z rodziną w góry Pieniny. Zdobyliśmy szczyt Trzy Korony.
Poszliśmy na Bacówkę, dotarliśmy również do jeziora Czorsztyn. Byliśmy także na Słowacji.
Zaś w domu często graliśmy w siatkówkę z naszymi sąsiadami. Bardzo mi się podobały
tegoroczne wakacje.
Kuba Prus
W czasie wakacji byłem w górach w Lubachowie, w województwie dolnośląskim.
Najbardziej podobał mi się mecz, który rozegraliśmy z drużyną z Ukrainy. Wynik był 7:6.
Potem wspólnie poszliśmy na lody. Zwiedzaliśmy również średniowieczny zamek Grodno,
położony w północnej części Gór Sowich. Podczas jednego z wieczorów zorganizowano dla
nas grill. Chodziliśmy również na plażę i pływaliśmy w Bystrzycy. Ogólnie wakacje mi się
podobały.
Damian Bieńkowski
Podobały mi się całe wakacje, ale najwięcej radości sprawił mi wyjazd na Stadion Narodowy
w Warszawie. Ten stadion to prawdziwy kolos, jest bardzo piękny. Wywarł na mnie ogromne
wrażenie.
Kuba Przasnek
W wakacje wyjechałam na kilka dni do babci, do miejscowości Huta Czechy. Było tam
bardzo fajnie. Dużo czasu spędziłam z babcią, często razem chodziłyśmy na spacery. Później
odwiedziłam moją siostrę cioteczną w Wielgolesie, gdzie również miło upłynął mi czas.
Pozostałe dni wakacyjne spędziłam odpoczywając w domu.
Sandra Konstanty
Wakacje spędzałam w domu, czasami pomagałam mamie. Często jeździłam do kolegi
Damiana, razem spędzaliśmy czas na zabawie. Z moimi przyjaciółmi: Marleną, Matuszem,
Filipem, Damianem i Kamilem chodziliśmy nad Świder kąpać się. Wakacje uważam za
udane.
Roksana Bieńkowska
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Sprzątamy Świat!
19 października 2014 roku sprzątaliśmy najbliższą okolicę, a poniżej fotorelacja z tego dnia.

Apelujemy!
Nie zaśmiecajcie swojej okolicy!
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30 września obchodzimy Dzień Chłopaka. Z tej okazji każda klasa miała
zorganizowane klasowe ognisko i zabawy na świeżym powietrzu.
W klasie VI dziewczęta przygotowały dla chłopców niespodziankę, którą był tort zrobiony
przez nie własnoręcznie. W czwartek 2 października rozpaliliśmy ognisko,
na którym mogliśmy zjeść kiełbaskę, a potem pograć w stworzoną przez nas grę „Football
Polish”.
3 października
klasa czwarta i piąta
rozpaliły ognisko, grano
również w piłkę nożną.
Pogoda jesienna
dopisała, świeciło słońce,
było ciepło i przyjemnie.
Dziewczęta wręczyły
chłopcom skromne
upominki „małe, słodkie
co nieco”.
Chłopcy w 0-I
w tym dniu otrzymali
ordery i Dyplomy Super
Chłopaka. W sportowych
zmaganiach zdobywali
lizaki.

Natomiast uczniowie klasy II i III również wesoło uczcili ten dzień, bawiąc się na świeżym
powietrzu. Humory dopisały wszystkim uczestnikom zabaw, co zresztą widać na zdjęciu
powyżej.

Wykonał: Karol Kachniarz
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Dzień Edukacji
Narodowej
13 października 2014
roku w naszej szkole została
zorganizowana akademia z
okazji
Dnia
Edukacji
Narodowej.
Uroczystość rozpoczęła Pani
Dyrektor Roma Piłatkowska,
która przywitała wszystkich
zebranych. Uczniowie kl. VI
pod opieką pani Teresy
Paździoch i pani Agnieszki
Radzio przygotowali przedstawienie Gala Orderów.
Największe zainteresowanie
wzbudziła scenka ukazująca
zabawne rozmowy pomiędzy nauczycielem a uczniami. Następnie cała klasa VI zaśpiewała
piosenkę 14 października. Wszyscy obecni dobrze się bawili. Na zakończenie nauczyciele
zostali odznaczeni orderami, co wywołało uśmiech na każdej twarzy. Były to między innymi
ordery: Order matczynej troskliwości, Order Pitagorasa, Order czterolistnej koniczyny, Order
anielskiej cierpliwości, Order wesołego emeryta, Order uśmiechu, Order profesora Miodka i
inne.
Nasi pedagodzy zostali również obdarowani upominkami przygotowanymi przez uczniów na
zajęciach koła plastycznego pod opieką pani Agnieszki Radzio. Całe przedstawienie trwało
około 45 minut. W czasie uroczystości panował wesoły nastrój, z czego wnioskujemy, że
Wam się podobało 
Wykonała: Izabela Duszyńska

Kącik motoryzacyjny
Lamborghini Gallardo
Jest to samochód sportowy, produkowany we Włoszech przez firmę Lamborghini od 2003
do 25 listopada 2013 roku. Model Lamborghini wyprodukowany był w największej liczbie
egzemplarzy (ponad 10 000 sztuk), został nazwany na cześć słynnej rasy hiszpańskich
byków. Obecnie trwają prace nad następcą tego modelu.

Ostatni egzemplarz Gallardo - model LP 570-4 Spyder Performante polakierowany
na czerwony kolor Rosso Mars zjechał z linii montażowej 25 listopada 2013 roku. W sumie przez 10 lat produkcji - powstało 14 022 egzemplarze Gallardo. Przez okres trwania produkcji
klienci mieli do wyboru aż 32 warianty – auto trafiło do oficjalnej sieci sprzedaży
w 45 krajach świata. W ciągu 50 lat istnienia Lamborghini wyprodukowało przeszło
30 tys. samochodów, z czego prawie połowę stanowiły modele serii Gallardo.
2013)
Produkcja i wersje :
8. Gallardo LP550-2 Balboni (20091. Gallardo 5.0 (od 2003 do 2008)
2010) wersja limitowana do 250
2. Gallardo SE (2005) wersja
szt.
limitowana do 250 szt.
9. Gallardo LP570-4 Superleggera
3. Gallardo Spyder (od 2005 do 2007)
(2010-2013)
4. Gallardo Nera (2007) wersja
10. Gallardo LP570-4 Performante
limitowana do 185 szt.
(2011-2013)
5. Gallardo Superleggera (od 2007 do
11. Gallardo LP570-4 Squadra Corse
2008)
(2013)
6. Gallardo LP560-4 (2008-2013)
Przygotował: Karol Kachniarz
7. Gallardo LP560-4 Spyder (200813

Kalejdoskop
 1 września 2014 roku o godzinie 11:30 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego w Szkole Filialnej w Dębem Małym.
 Wybór Samorządu Uczniowskiego: przewodnicząca – Katarzyna Zawadka, zastępcaJakub Przasnek, skarbnik –Maciej Prus, sekretarz- Izabela Duszyńska,
Wybór Rady Rodziców: przewodnicząca- Iwona Bontruk, zastępca- Agnieszka Prus,
skarbnik- Bożena Chmielewska.
 19 września 2014 roku – sprzątanie świata. Każda klasa miała wyznaczoną trasę
sprzątania.
 22 września 2014 roku odbył się wykład na temat Segregacja śmieci i
wykorzystywanie surowców wtórnych. Przeprowadziła go p. Joanna Kluczek –
Szpadelewska, nauczycielka z Zespołu Szkół w Wielgolesie. Tematyka wykładu
obejmowała: pojęcie odpadów, sposoby redukowania ich ilości, zasady segregacji
odpadów, recykling, problem odpadów niebezpiecznych. Podczas spotkania
uczniowie mieli okazję samodzielnie dokonać segregacji śmieci zgodnie z
omówionymi wcześniej zasadami.
 26 września 2014 roku zorganizowany został wyjazd do zakładu utylizacji śmieci w
Woli Suchożebrskiej. Udział wzięły klasa IV i VI oraz klasa V ze szkoły w
Wielgolesie.
 30 września 2014 roku - zawody sportowe. Naszą szkołę reprezentowali: klasa VI:
Katarzyna Zawadka, Maciej Prus, Filip Bieńkowski, Hubert Brzozowski i klasa V:
Jakub Przasnek, Roksana Bieńkowska, a także Piotr Gręziak, który zakwalifikował
się do następnego etapu w Siedlcach.
 2 października 2014 roku odbył się Kolorowo-owocowy czwartek – akcja Samorządu
Uczniowskiego. W październiku kolorem przewodnim był pomarańczowy. Każdy z
uczniów ubrał się w coś pomarańczowego i przyniósł pomarańczowy owoc lub
warzywo.
 13 października 2014 roku – Dzień Edukacji Narodowej. Klasa szósta zaprezentowała
przedstawienie dla nauczycieli, a także wręczyła ordery dla każdej z pań.
 15 października
2014 roku uroczystość nadania imienia Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Latowiczu oraz poświęcenie
sztandarów.
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28 października 2014 roku – wyjazd na basen oraz zwiedzanie zakładu produkcyjnego
Folpak w Mińsku Mazowieckim. Szerzej o tej wycieczce napiszemy na łamach następnego
numeru naszej gazetki.

Przygotowała :
Anna Sadowska



***************************************************************************

Kącik kulinarny
Ciasto ze śliwkami
Składniki:
 3/5 szklanki cukru (150 g)
 5 jajek
 2 szklanki mąki (340 g)
 1 łyżka mąki ziemniaczanej
 1 łyżeczka proszku do pieczenia
 śliwki
Przygotowanie:







Mąkę wymieszaj z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia.
Miękką Kasię utrzyj z cukrem, dodając pojedynczo jajka.
Następnie dodaj mąkę, wymieszaną z mąką ziemniaczaną i proszkiem do pieczenia.
Wszystko wymieszaj.
Owoce przebierz, umyj i osusz na papierowym ręczniku.
Okrągłą formę o średnicy 26 cm posmaruj Kasią i posyp bułką tartą. Ciasto przełóż do
formy.
Piekarnik nagrzej do temperatury 180°C, piec ok. 40 minut

SMACZNEGO!

wykonała:
Katarzyna Zawadka
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KRZYŻÓWKA
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

1. …….. książki np.(,,Pan Tadeusz’’)
13. Zapada zaraz po dniu.
2. Duży kot, zamieszkuje góry.
14. Narząd węchu.
3. Leczy ludzi.
15.Zarządza szkołą.
4. Zwierzę zaprzęgowe.
5. Są w każdym domu, znajdują się w ścianach i są przezroczyste.
6. Leci z komina.
7. Może być spokojny lub południowy.
8. Rodzaj męski krowy.
9. Pływa w wodzie i ma łuski.
10. Inaczej segregacja śmieci.
11. Rośnie na leszczynie.
12. ……….. wczesnoszkolna.
Przygotowała:
Izabela Duszyńska
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