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W tym numerze:
 Święto Niepodległości
 Spotkanie wigilijne
 Choinka Szkolna
 Koncert dla Babci i Dziadka

Rysujesz? Piszesz, masz ciekawe zainteresowania?

Ta strona czeka na Ciebie.
Jeśli chcesz podzielić się swoim talentem, opowiedzieć o interesującej osobie lub
wydarzeniu, zgłoś się do Kuby Przasnka lub p. Wioletty Karpińskiej.

Portrety Kubusia Puchatka

Zuzanna Wielkopolanin

RoksanaBieńkowska
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Słowo od redaktora
Witam wszystkich w 88 numerze Dębowych Wieści.
Uważam, że długie zimowe wieczory warto spędzać w ciepłej
rodzinnej atmosferze. Z pewnością chętnie sięgniecie wtedy po
nasze szkolne pismo. Proponujemy współpracę osobom z pasją i
wyobraźnią. Prosimy o kontakt, jeśli ktoś chciałby, aby jego tekst
lub rysunek znalazł się w naszej gazetce.
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Życzę przyjemnej lektury! Radosław Bontruk – zastępca redaktora naczelnego

Zespół redakcyjny: Jakub Przasnek, Radosław Bontruk, Dominika Osiak, Andżelika
Kąkol, Bartosz Zawadzki.

Święto Niepodległości

Opiekunowie: p. Lucyna Kulma, p. Wioletta Karpińska.
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Święto Niepodległości
11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Wtedy
obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. To właśnie 11 listopada 1918 r., po 123 latach
zaborów, nasz kraj znów pojawił się na mapie
Europy. Wspomnianego dnia słynny polski
przywódca i działacz niepodległościowy Józef
Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk
Polskich, a przebywające na naszych ziemiach
oddziały obcych żołnierzy, zaczęły się z nich
wycofywać. Ponownie mogliśmy zacząć się
cieszyć ze swojego własnego domu – Polski,
która przez wiele lat zawłaszczona była przez
Rosję, Prusy i Austrię.
W naszej szkole akademia z okazji
Święta Niepodległości została zorganizowana 13 listopada 2015 r. o godzinie
10:45. Wszyscy udekorowaliśmy ubrania biało-czerwonymi papierowymi listkami. Na
początku pani dyrektor Roma Piłatkowska przywitała uczniów i nauczycieli. Klasa VI pod
opieką p. Lucyny Kulmy przygotowała przedstawienie na temat odzyskania niepodległości
przez nasz kraj. Uczniowie zaśpiewali pieśni: Pierwsza Brygada, Warszawianka oraz Wojenko,
Wojenko. Przypinali do tablicy polskie symbole narodowe, daty powstań, hasła związane
z latami niewoli. W pewnym momencie jeden z uczniów przysłonił flagę kirem.
Polska mogłaby nigdy nie odzyskać niezależności, gdyby nie niezłomność wielu
naszych przodków, którzy przelali krew za utraconą Ojczyznę. Pomimo usilnych prób naszych
nieprzyjaciół, którzy walczyli ze wszystkim, co wiąże się z naszym narodem, nie zdołano zabić
ducha polskości. Polacy odzyskując niepodległość kolejny raz udowodnili, że są jednym
z najbardziej niestrudzonych i najbardziej dumnych narodów świata.
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Wycieczka do Warszawy
17.11.2015r. odbyła się wycieczka do
Wyjechaliśmy

Warszawy.

spod

szkoły

o 7:10. W Mińsku Mazowieckim dołączyła
do nas pani przewodnik, która oprowadzała
nas

po

Warszawie.

zwiedzaliśmy

Na

Stadion

początku
Narodowy.

Podziwialiśmy stroje zawodników w szatni
piłkarskiej. Byliśmy w najwyższym punkcie
stadionu i w loży dla ViP-ów. Po emocjach
sportowych

nadszedł

czas

na

poznanie

nowych środków komunikacji, czyli przejazd nową linią metra. Po przyjeździe na plac Trzech
Krzyży, oglądaliśmy pomnik

Mikołaja Kopernika i kościół Trzech Krzyży.

Następnie

obejrzeliśmy zmianę warty przy Grobie
Nieznanego

Żołnierza,

a

potem

spacerowaliśmy przez Ogród Saski.
Gdy

dotarliśmy

do

Muzeum

Archeologicznego, podzieliliśmy się na dwie
grupy. Młodsze klasy udały się do pracowni
ceramiki. Starsi uczniowie mogli poczuć
atmosferę

średniowiecznego

skryptorium,

malując na pergaminie swoje inicjały.

Na zakończenie zaplanowana była wizyta w
galerii Blue City w sali zabaw Inka Play i
McDonald’s.

Wykonali : Jakub Przasnek i Radosław
Bontruk
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Warto przeczytać…
Polecam Wam książkę pod tytułem
Zielony
wędrowiec. Jest to opowieść o szarym stworku , który
mieszkał w szarym świecie wraz z szarymi przyjaciółmi.
Pewnego dnia szary stworek nie chciał być szary i zmienił
się w zielonego stworka. Zielony stworek wyruszył na
wędrówkę po świecie, żeby znaleźć krainę zieleni. Zanim ją
znalazł, przeżył dużo przygód. Najpierw przeszedł przez
krainę niebieską, gdzie poznał przyjaznego ślimaka. Potem
wędrował przez krainę żółtą, gdzie spotkał wiatr. Wreszcie
trafił do zielonej krainy. Bardzo mu się tam podobało, chciał
jednak wrócić do swej szarej okolicy. W zielonej krainie
zobaczył strażnika, pilnując ego mostu, przez który można
się dostać do różnych okolic. Stworek przeszedł przez most, ale po drodze kolorowe kropelki
poprzyczepiały mu się do futra. Gdy dostał się do szarego świata, otrząsnął się z kropelek i
wtedy szary świat zmienił się w piękną kolorową okolicę. Książka jest ciekawa, pełna przygód,
myślę, że Wam się spodoba.
Przygotowała: Dominika Osiak

Książka, którą ostatnio przeczytałam nosi tytuł Dasz
radę Marcelko. Tytułowa bohaterka chodzi do drugiej klasy.
Dziewczynka uległa wypadkowi i złamała nogę. Koleżanki
z klasy dokuczają jej i przezywają. Marcelka czuje się samotna
i marzy o piesku. Mama nie zgadza się, ponieważ boi się,
że dziewczynka nie da rady opiekować się zwierzęciem.
Dopiero pan doktor przekonuje mamę, że przygarnięcie pieska
może pomóc dziewczynce w szybszym powrocie do zdrowia.
Dalsza część książki opowiada o prawdziwej przyjaźni i jej
wpływie na życie Marcelki. Pokazuje, że więź, która łączy
zwierzę i człowieka może być piękna i zaskoczyć każdego
z nas.
Polecam tę lekturę wszystkim miłośnikom czworonogów.
Przygotowała: Andżelika Kąkol
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Szkolna Wigilia
21.12.2015r.
o
godzinie
13:30
zorganizowane zostało spotkanie wigilijne.
Na początku naszej uroczystości pani dyrektor
Roma Piłatkowska przywitała uczniów,
rodziców oraz pracowników szkoły. Wigilię
rozpoczęliśmy
od
przeczytania
przez
p. Grażynę Płatek fragmentu Pisma Świętego.
Następnie uczniowie klasy VI pod opieką
p. Teresy Paździoch i p. Moniki Tymińskiej
zaprezentowali przedstawienie o zwyczajach
wigilijnych. Odbyło się też rozstrzygnięcie
konkursu na najładniejszą klasę. Wygrały klasy
II i III, które w nagrodę w styczniu jeden dzień przeznaczą na zabawy muzyczne i ruchowe.
Później dzieliliśmy się opłatkiem- znakiem miłości oraz jedliśmy potrawy wigilijne i ciasta
przygotowane przez rodziców. Śpiewaliśmy też kolędy.

.

Przygotowały: Dominika Osiak i Andżelika Kąkol
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Świąteczne pierniczki
Składniki:








1,5 szklanki miodu
3/4 kostki masła (ok. 150 g)
2/3 szklanki cukru
ok. 500–550 g mąki pszennej
1 opakowanie przyprawy do piernika (20 g)
1 łyżeczka sody lub proszku do pieczenia
1 jajko

Do rondelka wrzucam masło, dodaję miód, cukier, i podgrzewam, aż składniki się połączą.
Do miski wsypuję mąkę, sodę, przyprawę do piernika, wlewam lekko przestudzoną masę
z rondelka oraz wbijam jajko. Mieszam, a potem wyrabiam to ręką. Ciasto na początku wydaje
się troszkę zbyt luźne, warto chwilę odczekać (15–40 minut) zanim dodacie więcej mąki. Ono
po kilkunastu minutach robi się gęstsze. Dużo też zależy od wielkości jaja i miodu. W każdym
razie lepiej mąkę dodawać stopniowo niż za dużo. Wałkuję po fragmencie ciasta i wycinam
wzory. Pierniczki układam na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia, wstawiam
do nagrzanego do 180°C piekarnika i piekę ok.15 minut. Po upieczeniu pierniczki można
udekorować lukrem, proponuję białym. Smacznego

Przygotowała: Dominika Osiak
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Choinka Szkolna
6.01.2016r. została zorganizowana Choinka Szkolna. Okazja była iście królewska,
gdyż uroczystość odbywała się w święto Trzech Króli. Na początku obejrzeliśmy rycerskośredniowieczne przedstawienie. Klasa szósta pokazała nam typową sytuację na zamku oraz
zatańczyła średniowieczny taniec kender. Podopieczni p. Agnieszki Radzio zaprezentowali
przedstawienie o smokach, które chciały chodzić do szkoły, a klasa 0 i I zaśpiewała
o sympatycznym duszku. Chłopcy z czwartej i piątej, ubrani w stroje motocyklistów,
wyrecytowali zasady współczesnego rycerza. Następnie wprost z Bieguna Północnego
z Laponii przybył nasz kochany Mikołaj. Wreszcie można był potańczyć na parkiecie w
rytmie disco-polo i zregenerować siły w sklepiku z drobnymi przekąskami, prowadzonym
przez rodziców.

Przygotowali: Jakub Przasnek i Radosław Bontruk
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Dzień Babci i Dziadka
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyła się 21 stycznia o godzinie 12:45.
Uczniowie szkoły Filialnej w Dębem Małym pod opieką p. Agnieszka Radzio i p. Grażyny
Lech zorganizowali Koncert życzeń dla Babci i Dziadka. Andżelika Kąkol i Dominika Osiak
wcieliły się w role prowadzących: Jolanty Fajkowskiej i Tomasza Kamela. Pierwszą piosenkę
pt. Piosenka dla babci zaśpiewali najmłodsi artyści. Potem kolejno wystąpili:


Amelia Bajera i Małgorzata Stankiewicz - A ja patrzę na to wszystko,



Marcin Gałązka, Piotrek Kuśmierczyk i Patryk Kwiatkowski - Fantazja,



Andżelika Kąkol, Dominika Osiak i Lena Prus - Wesoła piosenka dla babci i dziadka,



Amelia Bajera i Małgorzata Stankiewicz - W deszczowym rytmie,



Jakub Przasnek - Przez te gole strzelone,



Dominika Osiak, Lena Prus i Andżelika Kąkol - Twój uśmiech,



Radosław Bontruk - Tyle było chwil,



Andżelika Kąkol - Mam te moc,



Jarek Uściński i Krystian Duszyński - Szumią w lesie stare drzewa,



Bartek Zawadzki - Kocham ten stan.

Na zakończenie babcie zostały obdarowane bukiecikami papierowych kwiatów,
a dziadkowie otrzymali laurki z życzeniami. Prezenty zostały tradycyjnie wykonane na
zajęciach koła plastycznego pod opieką pani Agnieszki Radzio. Rodzice, wdzięczni za pomoc
w opiece nad swoimi pociechami, przygotowali dla naszych kochanych gości słodki
poczęstunek.
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HUMOR ZE
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HUMOR ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
Już jako sześcioletni

Na lekcji matematyki nauczyciel

chłopiec zarabiałem

pokazuje dzieciom, jak należy rozwiązać

dzięki trąbce- mówi

równanie z jedną niewiadomą.

ojciec do syna.
- Grałeś na koncertach?

Zapisuje całą tablicę, po czym odwraca się do
klasy i mówi:

- Ależ skąd! Sąsiad

- Teraz już wiecie, że x równa się zero.

płacił mi, żebym nie grał.

- To straszne -załamuje ręce Jaś.
- Tyle liczenia na nic.

Parę miesięcy temu
pośliznąłem się na

Mrówka i słoń wybrali się do sadu

skórce od banana

na wiśnie. Nagle słyszą jakieś kroki.

i leżałem dwa tygodnie!

Mrówka szepcze do słonia:

- I nikt ci nie pomógł wstać?

- Schowaj się za mną,
ja nie rzucam się w oczy.

Pewien kawaler postanowił
znaleźć sobie żonę

Mały wielbłąd mówi do mamy wielbłądzicy:

za pośrednictwem Internetu.

- Mamo błagam, daj mi pić!

Wpisał swoje wymagania:

- Ciągle tylko pić i pić. – denerwuje

ma być czarna, mała,

się matka. - Przecież piłeś dwa tygodnie temu.

uprawiać sporty wodne,
dobrze czuć się w grupie.

Sąsiad do sąsiada:

-Ożeń się z pingwinem- odpowiada

- To ty wyciągnąłeś mojego syna z rzeki?

komputer.

- Tak, ale nie ma o czym mówić.
- Jak to nie ma? A czapeczka?!

Syn prosi ojca o pieniądze
na karuzelę.
- Jeszcze czego!- oburza się ojciecNie wystarcza ci, że Ziemia się kręci?
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O czym szumią dęby?
03.11.2015 r.- Dominika Osiak i Andżelika Kąkol wzięły udział w Powiatowym Przeglądzie
Patriotycznym Tu wszędzie jest moja Ojczyzna
9-10.11.2015 r.-dni wolne od zajęć dydaktycznych
12.11.2015 r.- uczniowie klas 0-III i IV-VI odwiedzili miejsce pamięci narodowej w
Budziskach, oddali hołd bohaterom, złożyli kwiaty i zapalili znicze.
13.11.2015 r. - akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości przygotowana przez
klasę VI pod opieką pani Lucyny Kulmy.
16.11.2015 r.- Dzień Tolerancji
17.11.2015 r.- wycieczka do Warszawy. Zwiedziliśmy: Stadion Narodowy i Stare Miasto,
jechaliśmy najnowszą linią metra, obserwowaliśmy zmianę warty honorowej przy Grobie
Nieznanego Żołnierza, udaliśmy się do Muzeum Archeologicznego, a na koniec
pojechaliśmy do McDonald’s i do sali zabaw
18.11.2015 r.- Dzień Czarnego Kota
21. 11. 2015 r. Dzień Życzliwości i Pozdrowień
25. 11. 2015 r. Dzień Pluszowego Misia
26.11.2015 r.- turniej tenisa stołowego w ZS w Latowiczu. Naszym najlepszym graczem
okazał się Damian Bieńkowski, który zajął czwarte miejsce.
7.12. 2015 r.- wizyta św. Mikołaja
15. 12. 2015 r. - spotkanie z policjantem
21.12 2015r.- spotkanie wigilijne. Uczniowie kl.VI w ciekawy sposób opowiedzieli o
zwyczajach świątecznych. Następnie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem, zjedliśmy
tradycyjne potrawy i śpiewaliśmy kolędy. Tego dnia DPS w Transborze ogłosił wyniki
konkursu na najpiękniejszą ozdobę choinkową. II miejsce zajął Piotruś Kuśmierczyk.
22.12.2015 r.- konkurs na Rodzinną Stajenkę Bożonarodzeniową. Prace zostały wykonane
różnymi technikami przez uczniów naszej szkoły. Osoby wyróżnione to:
- kl. „0” – Łukasz Zagórski, Wiktoria Kąkol
- kl. I – Martyna Zawadzka, Agata Stankiewicz, Patryk Poncyliusz
- kl. II – Patryk Kwiatkowski, Piotrek Kuśmierczyk
- kl. III – Małgosia Stankiewicz
- kl. IV – Dominika Osiak
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- kl. V - Bartek Zawadzki
- kl. VI – Dominik Poncyliusz, Radek Bontruk
23-31.12.15 r. - zimowa przerwa świąteczna
6.01.2016 r. – Święto Trzech Króli - Choinka Szkolna
12. 01. 2016 r. – II miejsce Radka w I. Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego "English
Vocabulary Master" w ZS w Latowiczu
18. 01. 2016 r. - Dzień Kubusia Puchatka. Odbyły się dwa konkursy. Pierwszy - konkurs
pięknego czytania fragmentu książki Kubuś Puchatek lub Chatka Puchatka, drugi – konkurs
plastyczny na najpiękniejszy portret misia.
21. 01.2016 r. - Dzień Babci i Dziadka
26. 01. 2016 r. – bal karnawałowy. Uczniowie prezentowali stroje świata baśni i filmu. Po
zaprezentowaniu się postaci odbyło się wiele tanecznych zabaw oraz konkursów.
28. 01. 2016 r. - spotkanie ze strażakiem panem Andrzejem Żbikiem ,który pracuje w
Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, prezentacja multimedialna nt.
bezpieczeństwa w czasie zabaw zimą, pierwsza pomoc
Przygotował: Bartosz Zawadzki
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WYKREŚLANKA
Wykreśl wyrazy związane z zimą. Pozostałe litery utworzą rozwiązanie.
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Przygotowała: Dominika Osiak
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