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Słowo od redaktora
Witam Was w kolejnym numerze naszej gazetki szkolnej. Mamy za sobą już pierwszy
semestr, minęły też ferie zimowe. Myślę, że z chęcią wróciliście do szkoły
po dwutygodniowym odpoczynku i jesteście w pełni przygotowani do nowych wyzwań.
W tym numerze zamieściliśmy wspomnienia o najstarszej mieszkance Dębego Małego,
opowiemy o wszystkim, co wydarzyło się w szkole przez ostatnie dwa miesiące,
m. in. Choinka Szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Walentynki
Nie zabraknie również stałych kącików naszej gazetki, tj. Kącik kulinarny, Warto
przeczytać, Krzyżówka, Kalejdoskop. Zapraszam do lektury.
Mam przyjemność przypomnieć skład Zespołu redakcyjnego, którego opiekunem jest
pani Lucyna Kulma.
Redaktor naczelna - Katarzyna Zawadka
Zastępca - Izabela Duszyńska
Skarbnik - Anna Sadowska
Fotograf – Jakub Przasnek
Redaktorzy:
Dominik Poncyliusz
Radosław Bontruk
Jakub Duszyński

Wykonała: Katarzyna Zawadka

Dębowe Wieści, Szkoła Filialna w Dębem Małym. Dębe Małe 68, 05-334 Latowicz
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Choinka szkolna
6 stycznia 2015 roku (Święto
Trzech Króli) w naszej szkole
odbyła się Choinka szkolna.
W tym dniu budynek szkoły stał
się

zaczarowanym

dworcem

kolejowym.

Wszyscy

przybywający na tę uroczystość
zostali poproszeni o nabycie
biletu wstępu, za który trzeba
było zapłacić …. tylko jeden
uśmiech

☺

Uroczystość

rozpoczęła się o godzinie 14:00
przedstawieniem pt.: „Bajkowy
pociąg” . Wzięły w nim udział
wszystkie klasy naszej szkoły.
Na początek wystąpiła klasa VI.
Dziewczęta

zaśpiewały

piosenkę „Witajcie w naszej
bajce”,

po

czym

pociąg

zatrzymał się na stacji Kapturkowo. Klasa IV i V zaprezentowała scenkę o Czerwonym
Kapturku, gdzie tradycyjnie wystąpił Zły Wilk, Czerwony Kapturek, Babcia, Myśliwy oraz
dwaj reżyserowie. Potem przyjechaliśmy do stacji Piernikowo, gdzie klasa II i III
przedstawiła zagubionych w lesie Jasia i Małgosię. Na stacji Pantofelkowo klasa IV i V
pokazała jak to Kopciuszek nie umył nóżek. Było jeszcze wiele innych stacji m.in. Smerfowo,
Łąkowo, Urwisowo i Krasnalowo. I tak jak aktorzy zaśpiewali na powitanie: Jedzie pociąg
z daleka, na nikogo nie czeka, wiele krain zwiedzimy, do Dębego wrócimy, podróż zakończyła
się w Dębem Małym.
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I wówczas nadszedł czas, na który oczekiwały wszystkie dzieci - przybył Mikołaj z wielkimi
worami prezentów. Następnie rozpoczęła się dyskoteka prowadzona przez dj’a Jasia
Zawadkę, naszego absolwenta . Tego dnia

nasi rodzice zorganizowali sklepik, gdzie

mogliśmy kupić coś słodkiego. To był niezwykły dzień, który z pewnością na długo zostanie
w naszej pamięci.
Przygotowała: Anna Sadowska
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Humor spod szkolnej ławki
Jasiu nie chce jeść marchewki.
- Jak nie zjesz, zawołam wilka! - straszy go
mama.
- I co? Myślisz, że on zje to świństwo?
Fąfara chowa książki do szafy.
Żona pyta go:
- Ależ kochanie, dzisiaj na przyjęciu będą
kulturalni ludzie. Nie musisz się obawiać,
nikt nie ukradnie ci książek!
- Wiem, ale mogą je rozpoznać.

- Jasiu, czy przeczytałeś już książkę, którą
dostałeś w zeszłym tygodniu na urodziny?
- Jeszcze nie. Obiecałem mamie, że przed
przeczytaniem książki umyję ręce.

Na lekcji Jasio przeczytał na głos wiersz
Mickiewicza.
- Bardzo ładnie – pochwaliła go
nauczycielka. – A teraz opowiedz swoimi
słowami treść wiersza.
- Nie mogę! Moje głośne czytanie
przeszkodziło mi w słuchaniu!

Szczoteczka do zębów skarży się:
- Chyba mam najgorszą pracę na świecie.
A papier toaletowy:
- Mi to mówisz?

Przychodzi baba do lekarza.
Lekarz na to:
- Niech baba już do mnie nie przychodzi,
bo kawały zaczynają o nas opowiadać.

Idzie koń, patrzy krowa siedzi na
drzewie.
- Ej, krowo, co ty robisz na tym
drzewie?
- Śliwki jem.
- Jak to jesz śliwki? Przecież to sosna.
- To nic. Śliwki mam w reklamówce.

Dwóch świrów ucieka dachami. Nagle
pojawia się duża przepaść. Jeden mówi
do drugiego:
- Nie uda się, za daleko.
- Uda się. Posłuchaj, ja zapalę tobie
latarkę, a ty przejdziesz po promieniu
światła.
- Ty, ja nie jestem taki głupi, jak będę
przechodził, to zgasisz latarkę.

Przychodzi zajączek do sklepu i mówi
do sprzedawcy:
- Poproszę 5 bułek z najwyższej półki.
Zajączek przychodził po 5 bułek z
najwyższej półki jeszcze przez kilka
miesięcy.
Pewnego dnia sprzedawca patrzy przez
okno i widzi zajączka idącego do
sklepu. Wchodzi na drabinę.
Zajączek mówi:
- Poproszę 5 bułeczek z najniższej
półki.
Sprzedawca schodzi.
- I jeszcze 5 z najwyższej.

Na lekcji przyrody nauczycielka pyta:
- Jasiu , co wiesz o jaskółkach?
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy
tylko rozpoczyna się rok szkolny.
Redakcja
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Warto przeczytać
przeczyta – poleca Iza Duszyńska
Duszy ska
Książka, którą niedawno przeczytałam nosi tytuł Kod królów. Autorem jest
Pierdomenico Baccalario. Główna bohaterka to Beatrycze. Jej rodzice wyjechali
do Ameryki, a ona została pod opieką wuja Glauca. Wujek był właścicielem księgarni
antykwarycznej w samym środku Turynu. Beatrycze nie jest szczególnie zadowolona,
ponieważ nie przepada za
książkami. Pewnego dnia, gdy
spokojnie jadła śniadanie, jej.
wujek szybko się ubrał.
Razem wyszli z mieszkania.
Okazało się, że Zakharenigmatyczny
kolekcjoner
książek, Beatrycze i Glauc
zostali
wciągnięci
w szalony pościg za skarbem.
Tym, czego szuka Zakhar, jest
słownik języka królów –
najstarszego
uniwersalnego
języka świata. Kto nim mówi,
zdobywa władzę nad tymi,
którzy go słuchają. Glauc oraz
Beatrycze muszą powstrzymać
bezwzględnego Zakhara, nim
będzie za późno! Czy im się
uda? Aby rozwiązać zagadkę,
musicie przeczytać tę książkę.
Do dzieła młody czytelniku!
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Dziadek i Babcia para dobrana…
16 stycznia 2015 r. z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka zaprosiliśmy
do naszej szkoły babcie i dziadków. Zaproszeni goście przybyli bardzo licznie, chcąc
wspólnie z nami świętować. Na tę okoliczność uczniowie klas 0-III i V-VI przygotowali
pod opieką p. Agnieszki Radzio i p. Grażyny Lech. część artystyczną. Jako pierwsi wystąpili
najmłodsi, czyli zerówka tańcząc w parach. Następnie klasa I zatańczyła
z kolorowymi piłkami. Klasy II i III recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Uczniowie klasy V i VI odgrywali śmieszne scenki o niegrzecznym wnuczku, czterech
babciach i dziadku. Po akademii wszyscy powstali, a uczniowie zaśpiewali naszym seniorom
„Sto lat”. Nie zabrakło również upominków dla naszych gości przygotowanych przez
uczniów na zajęciach koła plastycznego pod opieką pani Agnieszki Radzio. Wszystko
zakończyło się słodkim poczęstunkiem. To było piękne święto. Dowodem na to były
uśmiechy na twarzach naszych dostojnych gości.
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Wyniki nauczania w pierwszym półroczu
pó roczu
Uczniowie z klas IV- VI bez ocen dostatecznych:
Klasa IV
Bartosz Zawadzki – 4,73
Klasa V
Radosław Bontruk – 5,09
Jakub Przasnek – 5,09

Uczniowie ze 100% frekwencję:
Klasa I:
• Eryk Bontruk
• Julia Rogowska
Klasa III:
• Dawid Netreba
• Andżelika Kąkol
Klasa VI:
• Katarzyna Zawadzka

Prymusi:
Radosław Bontruk
Średnia ocen 5,09
Jakub Przasnek
Średnia ocen 5,09
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Zakończenie karnawału
12 lutego 2015 obchodziliśmy w
naszej szkole zakończenie karnawału. W tym
dniu o godzinie 13:30 spotkaliśmy się
wszyscy na szkolnym korytarzu. Z
poszczególnych klas zaczęły się wyłaniać
różnorodne postacie. Można było spotkać
chłopców przebranych za Zorro, Asassinów,
kibiców Legii, bramkarza, myśliwego,
żołnierza, gangsterów, klowna, astronautę,
kościotrupa, pirata, komandosa, smerfa i
czarodzieja.
Natomiast
dziewczynki
wystąpiły
w
strojach:
krakowianki,
księżniczki, wróżki, Dzwoneczka, kowbojki,
kota, czarownicy, Amerykanki. Każdy z
uczestników balu zaprezentował swój strój
informując, za kogo się przebrał. Po
prezentacji rozpoczęły się tańce i konkursy.
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Kochane Walentynki
Walentynki to święto zakochanych przypadające 14 lutego. W naszej szkole wręczanie
walentynek odbyło się już w piątek 13 lutego. Poczta Walentynkowa była czynna już od
początku tygodnia. Przed lekcjami przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przypięli
wszystkim uczniom małe serduszka. W tym dniu chłopcy obdarowali swoje koleżanki
skromnymi upominkami. Dziewczynki otrzymały lizaki, cukierki i walentynki
od kolegów z klas. Jest to jedno z najmilszych dni w roku. Wyznajemy sobie miłość,
okazujemy szczególną sympatię, możemy usłyszeć miłe słowa, komplementy od innych
koleżanek i kolegów, które na pewno każdemu sprawiają radość.
Wykonała: Izabela Duszyńska
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Wspomnienia Kasi…
Moja prababcia Marianna Sabak urodziła się 11 października 1914 roku
w Redzyńskiem. Miała trzy siostry i czterech braci. Do czteroklasowej szkoły podstawowej
uczęszczała w Redzyńskiem. Po zajęciach pomagała rodzicom w gospodarstwie, m.in. pasła
krowy na łące. Jako mała dziewczynka bawiła się kolorowymi szkiełkami, różnymi
kamykami, muszelkami. Gdy miała 12 lat, przędła już len, robiła na drutach, wyszywała
serwetki, przynosiła opał do domu, przygotowywała ziemniaki na obiad. Często sprzątała
w domu, szorując drewnianą podłogę ryżową szczotką. Po ukończeniu szkoły pracowała
razem z rodzicami. Wyszła za mąż w wieku 21 lat za Stanisława Sabak z Dębego Małego.
Wtedy też przeprowadziła się i zamieszkała w domu męża. Urodziła troje dzieci – jednego
syna i dwie córki. W tamtych czasach posiłki były skromne, często spożywano na śniadanie
mleko i ziemniaki, a na obiad - chleb swojski ze słoniną i mokry chleb moczony w cukrze.
Natomiast na kolację jedli placki ziemniaczane tak zwane „ bliny”.
W okresie Adwentu starsi jedli bardzo mało. Wigilię rozpoczynano modlitwą, którą
prowadził gospodarz domu, następnie czytano fragment Pisma Świętego. Dzielono
się opłatkiem, jedzono potrawy: śledzie, kapustę z grochem i żółtą kaszą, chleb swojski
z pieca, kompot z suszu, suszone grzyby, naleśniki postne przygotowane z mąki, wody,
drożdży i soli. Śpiewano kolędy. Na pasterkę wszyscy szli pieszo, przez łąki, z pochodniami,
gdyż wówczas nie było pojazdów.
Prababcia Marianna doczekała niezwykłego jubileuszu- w październiku 2014 roku
ukończyła 100 lat. Niestety, w ostatnim roku stan zdrowia babci zdecydowanie pogorszył się,
w czasie wakacji niefortunnie przewróciła się i złamała rękę. W grudniu 2014 roku, niedługo
po tym pięknym jubileuszu odeszła od nas… Pozostawiła wiele miłych wspomnień.
Budowa domu, w którym babcia Marianna
mieszkała wraz z mężem i dziećmi.

Rozbiórka starej stodoły.
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Maglownica, dawny przyrząd do prasowania.

Kuchnia w domu babci Marianny.

Pokój babci Marianny
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Kalejdoskop
6 stycznia 2015 r. (Święto Trzech Króli) - w naszej szkole odbyła się Choinka Szkolna.
Wszyscy uczniowie zaprezentowali przedstawienie Bajkowy pociąg. Odwiedził nas również
Mikołaj, bez którego nie byłoby tej uroczystości. Później rozpoczęła się dyskoteka.
Uroczystość zakończyła się o godzinie 19:00.
8 stycznia 2015 r. - następny wesoły czwartek, tym razem każdy uczeń musiał przebrać się
za króla lub królową oraz przynieść owoc jako berło.
12 stycznia 2015 r. - po raz pierwszy 42 uczniów mogło zjeść ciepły posiłek. Dzięki
współpracy pani dyrektor, Rady Rodziców, Urzędu Gminy i GOPS w Latowiczu do naszej
szkoły są dowożone obiady.
16 stycznia 2015 r. - uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie pod opieką pani
Agnieszki Radzio i pani Grażyny Lech przygotowali bardzo interesującą część artystyczną:
tańczyli, recytowali wiersze, śpiewali piosenki, a także przedstawili skecze. Na koniec nasi
dostojni goście otrzymali upominki od swoich wnucząt.
16 stycznia 2015 r. - w naszym województwie rozpoczęły się ferie zimowe. Wprawdzie nie
zawitała do nas prawdziwa zima, ale można było bawić się na dworze w wiele różnych
zabaw.
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji ,,Góra grosza’’. Zebraliśmy
niewielką kwotę 24,89 zł.
12 lutego 2015 r.(tłusty czwartek) - w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Każdy
uczestnik balu miał za zadanie przebrać się. Po zaprezentowaniu się postaci odbyło się wiele
tanecznych zabaw oraz konkursów.
Od 9 do 13 lutego 2015 r. - na korytarzu pojawiła się skrzynka poczty walentynkowej.
W tym czasie każdy mógł podarować papierowe serduszko osobom, które lubi,
napisać kilka miłych słów lub wiersz.

Przygotowała: Anna Sadowska
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KRZYŻÓWKA
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1. Otrzymuje się go za udział w konkursie.
2. Może być kwaszona.
3. Tnie drewno na deski.
4. Człowiek zapatrzony w siebie lub biało - żółty kwiat.
5. Najczęściej w kształcie świnki, służy jako naczynie na oszczędności.
6. Używany m.in. w rolnictwie.
7. Egzotyczny owoc, lubiany przez małpy i człowieka.
8. Biały ptak z długą szyją.
9. Pracuje na statku.
10. Np. na zdjęcie.
11. Pisze się na niej w szkole.
12. Np. na dokumenty.
13. Szkło powiększające.
14. Naciąga się na niego cięciwę.
KUPON NR 3/ 2015
1

2

3

4

-

5

6

DĘBOWE WIEŚCI
7

8

9

-

10

11

12

13

14

-

15

16

17

17

18

19

