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SŁOWO OD REDAKTORA
Witajcie! Wakacje minęły bardzo szybko. Mam nadzieję, że spędziliście je miło, a w
Waszej pamięci zostały tylko ciekawe wspomnienia. Jeśli nawet było coś nie tak, to starajcie
się popatrzeć na świat przez różowe okulary. Przed nami dłuuuuugi rok szkolny. Wszyscy
zabieramy się ostro do pracy  Nasz nowy zespół redakcyjny postara się sprostać
Waszym oczekiwaniom. W tym pierwszym po wakacjach numerze przygotowaliśmy rady, jak
się uczyć, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki. Opowiemy też o naszej wyprawie rowerowej do
Jaźwin oraz jak obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Nie zapomnieliśmy również o
stałych kącikach takich jak: Humor, Kącik Kulinarny, Kącik Sportowy, Krzyżówka.
Wykonał: Jakub Przasnek
A oto nasz zespół redakcyjny :


Redaktor naczelny - Jakub Przasnek



Zastępca - Radosław Bontruk



Skarbnik - Dominik Poncyliusz



Fotograf - Jakub Duszyński

Dziennikarze:
Andżelika Kąkol,
Dominika Osiak,
Roksana Bieńkowska,
Sandra Konstanty,
Bartosz Zawadzki,
Piotr Gręziak,
Damian Bieńkowski

W tym roku szkolnym opiekunami gazetki są: p. Lucyna Kulma i p. Wioletta Karpińska

Dębowe Wieści, Szkoła Filialna w Dębem Małym. Dębe Małe 68, 05-334 Latowicz
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Dzwonek nas wzywa…
01.09.2015 o godzinie 11:30 w naszej szkole zaczął się nowy rok szkolny 2015/16.
Na korytarzu zebrali się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Uroczystość rozpoczęliśmy
odśpiewaniem hymnu narodowego. Jednym z najważniejszych momentów tego spotkania
było przyjęcie nowych uczniów. Przedstawiamy klasę I : Krystian Gac, Mateusz Maśny,
Michał Maśny, Patryk Poncyliusz, Zuzanna Zara Prus, Patryk Sadowski, Agata
Stankiewicz i Martyna Zawadzka. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor Roma
Piłatkowska. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali legitymacje szkolne oraz
książki
ufundowane przez Radę Rodziców. Pani Dyrektor przekazała najważniejsze informacje
dotyczące organizacji roku, przedstawiła nowych nauczycieli i wychowawców klas, życzyła
sukcesów i zapału w zdobywaniu wiedzy. Następnie uczniowie spotkali się ze swoimi
wychowawcami w klasach, gdzie zapoznali się z tygodniowym planem lekcyjnym. Nowy rok
szkolny 2015/16 uważamy za rozpoczęty. Czas do pracy!
Powodzenia! 

Wykonali: Jakub Przasnek i Radosław Bontruk

4

Klasa VI zwiedza najbliższą okolicę –
wycieczka do Jaźwin
25 września w piątek po lekcjach wyruszyliśmy na wycieczkę rowerową. Opiekowała
się
nami
p.Lucyna
Kulma.
Droga
do
Jaźwin
rozpoczęła
się
w Dębem Małym. Jechaliśmy przez Budziska w kierunku Gozdu, a tam przy kapliczce
skręciliśmy w stronę Jaźwin. Zatrzymaliśmy się przy pomniku upamiętniającym bitwę
stoczoną we wrześniu 1939 r. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych i zapaliliśmy znicze.
Po krótkim odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną. Podziwialiśmy widoki, jadąc przez
Gózd, Starowolę w kierunku Parysowa. Tam zatrzymaliśmy się na dłużej. Naszą uwagę
przykuła architektura Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Następnie
wyruszyliśmy w kierunku szkoły. Trasa wiodła przez Kozłów i Gołełąki. Pomimo siąpiącego
deszczu,
wróciliśmy
w
dobrych
humorach. Wycieczka bardzo nam się
podobała.

.
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Zapisane na kartach historii
We wrześniu 1939 roku między oddziałem polskim a armią niemiecką została stoczona bitwa
pod Jaźwinami . W sobotę 16 września 1939 roku we wsi Jaźwiny stacjonował liczący około 300
żołnierzy oddział wojska polskiego pod dowództwem kapitana Czesława Wiścickiego. W godzinach
popołudniowych od strony wsi Chromin nadleciał samolot niemiecki, okrążył wieś i odleciał z
powrotem w kierunku Chromina. Kilka minut później nadjechał patrol niemiecki, którego dalszą jazdę
powstrzymała warta wojska polskiego. Patrol uciekł i około godziny siedemnastej rozpoczął się atak
wojsk niemieckich na Jaźwiny. Niemcy znacznie przewyższali oddział polski pod względem
liczebności i wyposażenia. Polacy dysponowali zaledwie dwoma działami, pięcioma karabinami typu
CKM i kilkoma karabinami RKM. Posiadali również 8 koni. Wojsko polskie opuściło wieś i zajęło
stanowiska bojowe na polu między Jaźwinami a Borowiem. W samych Jaźwinach usytuowano trzy
stanowiska CKM-ów. Niemcy przypuścili atak z karabinów maszynowych, ostrzeliwując nie tylko
oddział wojskowy, ale i wieś. Mimo olbrzymiej przewagi, Niemcy długo nie mogli zdobyć polskich
pozycji. Stracili wielu żołnierzy, wielu zostało rannych. Ponieśli większe straty niż Polacy. Po około
dwóch godzinach udało się nieprzyjacielowi rozbić oddział polski. Większość żołnierzy wycofała się,
około czterdziestu Niemcy wzięli do niewoli. Na polu walki w obronie Ojczyzny poległo dwudziestu
czterech żołnierzy, a jeden został ranny. Okoliczna ludność pochowała ich na miejscu bitwy we
wspólnej mogile.
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Rady dla uczniów
Jak się uczyć, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki?
1. Odrabiaj lekcje w tym dniu, kiedy Ci je zadano.
2. Do sprawdzianu ucz się systematycznie przez cały tydzień.
3. Nie odrabiaj lekcji późnym wieczorem.
4. Po powrocie ze szkoły sporządź sobie plan swoich zajęć, na pierwszym
miejscu uwzględniając odrabianie lekcji.
5. Plecak pakuj zawsze wieczorem, oczywiście zgodnie z planem lekcji.
6. Systematycznie odwiedzaj bibliotekę, bo czytanie książek pomoże Ci
osiągnąć lepsze wyniki.
7. Zawsze wieczorem utrwalaj wiedzę. Zrób krótką powtórkę.
8. Do nauki siadaj najedzony, wtedy upominający się o jedzenie żołądek nie
będzie ci przeszkadzał.

Przygotował Radek Bontruk
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Warto przeczytać…
Polecam Wam książkę pod tytułem Mio, Mój Mio. Jest to opowieść o chłopcu, który
został adoptowany przez Edle i Sixtena. Marzyli o córce, lecz nie było żadnych dziewczynek
do adopcji, więc zajęli się Bo Wilhelmem Olssonem. Miał on przyjaciela Benka, którego
wychowywali rodzice. Chłopcy razem bawili się i siedzieli na skwerku Targona. Wtedy stało
się coś niezwykłego, duch zabrał Wilhelma do Krainy Dalekiej, gdzie czekał na niego jego
prawdziwy ojciec, który był królem. Chłopiec poznał Jum-Juma i latającego konia Miramisa.
Bawił się wspaniale. Niestety, musiał pomóc władcy w walce z okrutnym rycerzem Kato. Jak
zakończyła się wielka przygoda Wilhelma, dowiecie się, jeśli przeczytacie tę powieść.
Książka jest bardzo ciekawa i myślę, że Wam się również spodoba. 

Przygotowała: Dominika Osiak
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Humor spod szkolnej ławki
- Tato, chciałam ci powiedzieć, że jestem
zakochana. Adama poznałam na eDarling,
potem zostaliśmy przyjaciółmi na
Facebooku, często gadaliśmy na WatsApp,
teraz oświadczył mi się przez Skype.
- Córeczko, wobec tego weź ślub na
Twitterze, dzieci kupcie na eBay, a jak ci
się mąż znudzi, to wystaw go na Allegro...

*
Jasio szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem
ci, co mówi mamie taki pan w mundurze,
który przychodzi tu co rano.
Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: "Dzień dobry! Poczta dla pani".

*
Tata próbuje zmobilizować Jasia do nauki.
- Jasiu, jak dostaniesz piątkę to dam ci 10
złotych.
Następnego dnia, w szkole, Jasiu
podchodzi do nauczycielki i szepcze:
- Proszę pani, chce pani łatwo zarobić pięć
złotych?

*
Przed egzaminem student pyta studenta:
- Powtarzałeś coś?
- Ta.
- A co?
- Będzie dobrze, będzie dobrze!

*
2 blondynki jadą autobusem:
- Patrz jaki piękny las.
- Nie widzę, bo drzewa mi zasłaniają.

*
Jasiu chwali się kolegom:
- Jestem silny jak byk, bo jem dużo mięsa.
Na to jeden ze słuchaczy:

- Wątpię. Ja na przykład jem dużo ryb, a
nie umiem pływać.
Blondynka do chłopaka:
- Bardzo Cię lubię... Mówisz mi takie
ładne rzeczy... Że jestem ładna, mądra,
kochana, jedyna. Jesteś bardzo miły.
Chłopak:
- I mam tylko jedną wadę... Kłamię...

*
Konduktor w pociągu pyta podróżującą z
psem blondynkę:
- Czy pani zapłaciła za tego psa?
- Ależ skąd! Dostałam go na urodziny.

*
Słoń i mrówka postanowili wybrać się na
wiśnie. Przez płot przeszli do ogródka
sąsiada, nagle słyszą czyjeś kroki. Mrówka
mówi:
- Słoniu, schowaj się za mną! Ja się mniej
rzucam w oczy!

*
Kowalski kupił samochód.
Na drugi dzień rozłożył go na części.
- Co ty wyprawiasz? - pyta żona.
- Szukam. Poprzedni właściciel
powiedział, że włożył w niego 5 tysięcy.

*
Idzie dwóch chłopów przez most i jeden
mówi:
- Ile podniesiesz? Bo ja 30 kg.
-Ja 100 kg.
- A ile podniesiesz na klatę? Ja 200 kg.
- A ja 300 kg.
Po chwili jeden z nich wpadł do rzeki.
- Ja tonę, tonę!! – krzyczy.
- A ja dwie! – odpowiada kolega.
Przygotowały: Dominika Osiak,
Andżelika Kąkol
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ŚWIĘTO NASZYCH NAUCZYCIELI
15 października 2015 r. o godzinie 13:30 odbyła się uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Odwiedzili nas wieloletni pracownicy szkoły: państwo Alina i
Zygmunt Parzyszkowie. Na początku Kuba
Przasnek przywitał zaproszonych gości,
uczniów oraz nauczycieli. Następnie uczniowie
klas 0-I pod opieką p. Grażyny Lech zaśpiewali
piosenki Słońce na stole oraz Literki.
Później uczniowie klas IV-VI wyjaśnili, w jaki
sposób nauczyciel pojawił się na świecie.
Zebrani mogli się dowiedzieć, że pedagog
został stworzony przez Boga w celu
poskromienia dzieci Adama i Ewy. W kolejnej
części programu uczniowie zaprezentowali
pokaz mody nauczycielskiej.
Dla
nauczyciela
matematyki
najbardziej odpowiednia była obszerna kreacja
z motywami matematyczno – zoologicznymi.
Długotrwałe używanie tego stroju miałoby
sprawić, że 100% uczniów zmierzy się
z zadaniami Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego
i
kangurzymi
susami
przeskoczy
do
rozwiązywania
zadań
z matematyki wyższej. Proponowany kolor
stroju
dla
nauczyciela
przyrody
odzwierciedlałby
nadzieję na lepsze
jutro oświaty polskiej. Kreacja ta pozwala również na ustawiczne
szerzenie idei ekologicznych! Nosi się do niej finezyjny
kapelusz, który jest równocześnie miernikiem kwitnienia wiedzy
przyrodniczej w klasie. Do całości założyć należy kalosze
szczęścia zaprojektowane przez firmę „ANDERSEN i Spółka”.
Uzupełnieniem stroju jest funkcjonalna torebka Green Bag, która
przypomina otoczeniu, że Dzień Ziemi trwa tak naprawdę przez
cały rok. Projektant ubioru zapewnił, że do jego uszycia będzie
się przeznaczać materiały recyklingowe, co niewątpliwie
zwiększy atrakcyjność stroju.
Strój dla nauczyciela historii jest jego naturalnym
sprzymierzeńcem i sojusznikiem w nawiązywaniu do
przeszłości. Projekt uzupełnia podręczna łopatka ułatwiająca
dokopywanie się do archeologicznych pokładów uczniowskiej
wiedzy, gdy inne sposoby już całkiem zawiodą.
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Każdy nauczyciel wychowania fizycznego z pewnością zakocha się
w przeznaczonej dla niego propozycji, gdyż pozwala ona zaprezentować walory sylwetki.
Podkreśla
wiedzę
nauczyciela
o przyrodzie, społeczeństwie i kulturze,
bogactwo jego charakteru i zamiłowanie
do piękna oraz pozwala śledzić najnowsze
wiadomości sportowe.
Dla nauczyciela religii przewidziano
strój, który w obrazowy sposób ułatwi
odróżnienie nauczyciela od ucznia.
Hitem
sezonu
okazał
się
nowatorski strój
dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej! Jak wiadomo, w ich pracy niezbędne
jest połączenie cech Terminatora, bezlitośnie eliminującego
niepożądane zachowania uczniów oraz Dobrej Wróżki, która
zmienia urwisów w aniołki.
Nauczyciel techniki, pierwszy
instruktor
prawa
jazdy,
wprowadza uczniów w świat
przepisów ruchu drogowego.
Jego stylizację przygotowują
uczniowie na zajęciach
Dla nauczyciela polonisty przewidziano kreację
o wdzięcznej nazwie „zaślubiny z zawodem”!
Przykuwa uwagę jej anielsko baśniowy
charakter,
co niewątpliwie podkreśla
anielską
cierpliwość
polonistów w wysłuchiwaniu
uczniowskich bajek na temat
przeczytanych lektur. Z przodu kreacji umieszczono wspaniałe
narzędzie do wałkowania zasad gramatyki polskiej oraz prostowania
stylu uczniowskich wypowiedzi pisemnych. Stój uzupełnia
niezawodna w użytkowaniu miotełka do wymiatania błędów
ortograficznych z uczniowskich zeszytów.
Prezentowane kreacje niezmiernie podobały się naszym
nauczycielom.
Na zakończenie goście i pracownicy otrzymali prezenty
przygotowane przez uczniów na zajęciach koła plastycznego pod opieką p. Agnieszki
Radzio.
Wykonały: Dominika Osiak i Andżelika Kąkol
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SERNIK BANANOWY NA ZIMNO
Składniki na masę serową:
300 g twarogu półtłustego lub
tłustego (zmielonego
przynajmniej dwukrotnie)
 400 g bananów (3 - 4 sztuki),
waga po obraniu
 60 g cukru pudru
 12 g żelatyny w proszku
(3 łyżeczki) lub
3 listki żelatyny
 sok z połowy cytryny
 40 ml wody
 dodatkowo 3 banany – do
środka i dekoracji
1 galaretka cytrynowa rozpuszczona w 250 ml gorącej wody (o połowę mniej niż
zaleca instrukcja na opakowaniu) i wystudzona




Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.
Żelatynę zalać wodą, odstawić na 10 minut do napęcznienia. Postawić na palniku i
podgrzewać, mieszając, do całkowitego rozpuszczenia się żelatyny lub podgrzać w kuchence
mikrofalowej. Nie doprowadzać do wrzenia (żelatyna straci swoje właściwości żelujące).
Zdjąć z palnika, pozostawić do przestudzenia.
W misie miksera umieścić twaróg i cukier puder i zmiksować do gładkości. W osobnym
naczyniu umieścić banany i sok z cytryny, zmiksować blenderem na gładkie puree. Bananowe
puree dodać do twarogu i zmiksować, do całkowitego połączenia się składników. Dodać
lekko tylko ciepłą żelatynę i dokładnie zmiksować do połączenia (do żelatyny najlepiej
wcześniej dodać 1 - 2 łyżki masy serowej i tak przygotowaną połączyć z resztą).
Formę z odpinaną obręczą o średnicy 20 cm wyłożyć papierem do pieczenia, samo dno. Do
formy przełożyć masę serową. Obrać 2 banany i włożyć w masę serową (będą widoczne
w przekroju serniczka). Wyrównać, włożyć do lodówki do stężenia.
Po stężeniu pozostały banan pokroić w cienkie plasterki, wyłożyć na górę sernika. Zalać
całkowicie wystudzoną galaretką. Odłożyć do lodówki do stężenia.
Smacznego 
Przygotowały: Dominika Osiak i Andżelika Kąkol
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KALEJDOSKOP
 1 września 2015 r. o godz. 11:30 – uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego
2015/16. Klasa pierwsza została pasowana na uczniów naszej szkoły.
 25 września 2015 r. – niezwykła lekcja wychowania fizycznego. Uczniowie klas IV –
VI pod opieką p. Marty Wójtowicz ćwiczyli na boisku Orlik w Wielgolesie. Chłopcy
grali w piłką nożną, a dziewczęta próbowały sił w tenisie ziemnym.
 25 września 2015 r. – wycieczka rowerowa klasy VI pod opieką p. Lucyny Kulmy.
Celem
wyjazdu
do
Jaźwin
był
pomnik
upamiętniający
bitwę
w dniach 16-17 września 1939 roku.
 30 września – ognisko, gry i konkurencje sportowe z okazji Dnia Chłopaka w klasach
II - VI.
 2 października 2015 r. Samorząd Uczniowski zorganizował Dzień uśmiechu.
Każdemu z uczniów przypięto uśmiechniętą buźkę wykonaną przez najmłodszych.
Tego dnia, w myśl przysłowia, Śmiech to zdrowie, wszyscy dużo się śmieliśmy.
Zrobiono też pamiątkowe zdjęcie.
 15 października 2015 r. –akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 21 października 2015 r. – rocznica śmierci Thomasa Edisona, któremu
zawdzięczamy wynalezienie latarki. Spotkaliśmy się w klasie 0, aby wysłuchać
informacji o życiu i dziełach naukowca . Na jego cześć światło przyniesionych przez
nas latarek zatańczyło na suficie. Organizatorami tego dnia były:
p. Grażyna Lech i p. Wioletta Karpińska.
 29 października 2015 r. w Mińsku Mazowieckim odbył się VI Powiatowy Konkurs
Przyrodniczy „Ekożaczek” 2015. Naszą szkołę reprezentował Jakub Przasnek, uczeń
klasy VI przygotowywany przez p. Jadwigę Sikorę.

Przygotował: Bartosz Zawadzki
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Kącik sportowy
Polscy piłkarze
Robert Lewandowski (ur. 21.081988
r. w Warszawie) to obecnie najsłynniejszy
polski piłkarz występujący na
pozycji napastnika w Bayernie
Monachium oraz reprezentacji Polski. Jest
kapitanem reprezentacji Polski, a także
członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta.
Uczestnik finałów Mistrzostw Europy 2012.
Wychowanek Varsovii Warszawa,
reprezentował także barwy Delty
Warszawa, rezerw Legii
Warszawa oraz Znicza Pruszków. W 2008
trafił do Lecha Poznań, w którego barwach
zadebiutował w Ekstraklasie. W latach 20102014 był zawodnikiem klubu Borussia
Dortmund. Król strzelców niemieckiej
Bundesligi w sezonie 2013/2014. Ambasador
dobrej woli UNICEF.

Jakub Błaszczykowski urdził się 14 grudnia 1985 w Truskolasach. To
polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we Fiorentinie, do której jest wypożyczony
z Borussii Dortmund. Reprezentant Polski. W latach 2010–2014 kapitan reprezentacji Polski.
Dwukrotny laureat Plebiscytu tygodnika Piłka Nożna w kategorii Piłkarz Roku (w latach 2008 i
2010). Członek Klubu Wybitnego Reprezentanta.
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KRZYŻÓWKA

1.Nazwisko patronki naszej szkoły w 2012 r.
2.Godło Rzeczypospolitej Polski.
3.Malarz maluje nim ściany.
4.Stoi w kościele na ołtarzu.
5.Dużo dzieci jeździ nim do szkoły…
6.Wyglądamy przez nie w domu.
7.Żart lub jakiś dowcip.
8.W szkole, codziennie tam zmieniasz buty.
9.Chętnie bawią się nią dzieci.
10.Często je zmieniasz w samochodzie.
11.Szukał je pan Hilary.
12. Pomaga w chodzeniu staruszkom.
13.Zapada po dniu.
14. Stolica Anglii.
Przygotował: Bartosz Zawadzki

