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Co roku obchodzimy Święto Odzyskania Niepodległości 11 listopada. 

Wielu z nas nie wie, dlaczego. 

Otóż w 1926 roku dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym dla 

upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Żeby podkreślić 

powagę tego wydarzenia należy dodać, że odzyskaliśmy wolność po 123 latach 

niewoli. To okres życia aż 4 pokoleń! 

Odzyskanie państwa było możliwe wtedy, gdy wszyscy trzej zaborcy będą osłabieni. 

Wydawało się to zupełnie niemożliwe, bo gdyby Rosja przegrała, Polskę zagarnęłyby 

Austria i Prusy, a gdyby Prusy z Austrią przegrały to Rosja by się powiększyła o obszar 

Polski. 

Losy potoczyły się jednak tak, że wszyscy trzej zaborcy przegrali.                  W jaki 

sposób? Wybuchła wojna między zaborcami. Otóż najpierw Prusy zmusiły do 

poddania Rosję, a potem same przegrały z Ameryką, Anglią i Francją. Zatem, gdy w 

1918 roku, w wyniku rozejmu w Compiègne zakończyła się I wojna światowa - Polska 

odzyskała niepodległość. 

Wówczas też Marszałek Józef Piłsudski – obecnie  

patron naszej szkoły, otrzymał dowództwo nad 

wojskami polskimi, a trzy dni później także władzę 

cywilną.  
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Po uzyskaniu niepodległości, 

Polska musiała walczyć o 

ostateczny kształt granic. Na 

Śląsku i w Wielkopolsce 

wybuchło zwycięskie 

powstanie. Na wschodzie 

walczyliśmy z bolszewikami. 

Polsce zniszczonej po działaniach wojennych udało się wygrać   z bolszewikami i tak 

powstało niepodległe Państwo Polskie. 

To właśnie tamte wydarzenia upamiętnia dzień 11 listopada! 

P.S. Zachęcam do zaśpiewania w to święto, w południe Mazurka Dąbrowskiego, a 

jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w oficjalnych obchodach zajrzyj na 

https://niepodlegla.gov.pl 

                                              oprac. Krzysztof Nadowski kl.5b 
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Wiele osób uważa, że patriotyzm to jedynie miłość do ojczyzny, poświęcenie i 

oddanie dla kraju. Aczkolwiek jest to także szacunek względem innych ludzi, 

przestrzeganie prawa zarówno pisanego jak i moralnego, a także płacenie 

podatków, dbanie o środowisko czy odnoszenie się z szacunkiem i godnością do 

symboli narodowych.  

Dawniej patriotyzm był cechą niezwykle ważną i cenioną. W historii Polski 

patriotyzm odegrał ogromną rolę w wielu bitwach, jak i podczas zaborów. Wtedy o 

ludziach można było mówić, że są prawdziwymi patriotami. Oddawali swoje życie dla 

dobra Polaków, broniąc wolnej Polski i walcząc o niepodległość. 

Polacy używali niegdyś pieśni dla wyrażenia chęci do walki z wrogiem. Takim 

przykładem jest najstarsza polska pieśń religijna o charakterze patriotycznym 

“Bogurodzica” z XIII wieku, która była także hymnem narodowym.  

Niekiedy w czasie kryzysu sprawy przyziemne schodziły na drugi plan, a 

najważniejsza była walka o wolność i niepodległość. Współczesna młodzież, aby móc 

nazwać się patriotami powinna wiedzieć, nie tylko w jakim państwie mieszka, ale 

znać też jego historię, zwyczaje oraz kulturę i utożsamiać się z nim na wiele 

sposobów.  

W dzisiejszych czasach pojęcie patriotyzmu zeszło na dalszy plan i ludzie, a zwłaszcza 

ci młodzi nie przywiązują już do tego zbyt dużej wagi. Niestety szacunek do własnej 

ojczyzny słabnie z powodu złego wychowania. 

Jest wiele organizacji, które walczą ze złym wychowaniem i nakłaniają do 

patriotycznych zachowań, lecz żadna z nich nie osiąga wystarczającego powodzenia. 

Do sukcesu potrzebni jesteśmy My młodzi ludzie i od nas samych zależy, czy nasz 

kraj stanie się przykładem wartościowego i patriotycznego narodu. 

 
Oskar Dębski kl.8A 
 
PATRIOTYZM to postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz 

chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej obrony. Charakteryzuje się 

przedkładaniem celów ważnych dla ojczyzny nad osobiste, gotowością do pracy dla 

jej dobra i w razie potrzeby, poświęcenia dla niej własnego zdrowia lub nawet życia. 
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 W obecnych czasach trudno wypełnić taką definicję patriotyzmu. Młodzież w 

pędzącym życiu myśli tylko o swoich problemach i rozterkach nie interesując się 

losem swojego kraju. Słuchając w mediach  rozmów o tym, że Polska jest krajem 

biednym,  nie ma pracy, pieniędzy, zarobki są bardzo małe, młodzi ludzie często 

myślą o życiu poza Polską. Młodzież będzie wyjeżdżała do innych państw, w których 

łatwiej znaleźć pracę, nie pamiętając o korzeniach, tradycjach, bliskich. Młodzież nie 

ma wzorców do naśladowania, dzięki którym mogłyby się uczyć miłości do swojego 

kraju.  

Coraz rzadziej spotyka się postawy godne naśladowania a uznawane za objaw 

patriotyzmu takie jak wywieszanie flagi narodowej, śpiewanie hymnu czy 

uczestniczenie w świętach narodowych. Nie znaczy to jednak, że zupełnie brak 

zachowań patriotycznych.  

Dzisiejszy patriotyzm objawia się w zupełnie inny sposób. Patriotą jest człowiek, 

który bierze udział w wyborach, chcąc w sposób świadomy mieć wpływ na swoje 

państwo. Postawą patriotyczną jest zachowanie ekologiczne, dbanie o środowisko 

poprzez np. segregowanie śmieci czy noszenie ubrań z recyklingu. Przejawem 

patriotyzmu jest także szanowanie polskiej kultury i tradycji. Ważnym elementem 

dla budowania postawy patriotycznej jest aktywność społeczna. Może to być udział 

w Wielkiej Orkiestrze świątecznej Pomocy czy Szlachetnej Paczce - ważne żeby była 

objawem szacunku i pomocy dla drugiego człowieka. 

To właśnie te zwykłe, codzienne zachowania wynikają z podstawowych zasad 

współczesnego patrioty: uczciwości, uważności na drugiego człowieka i jego 

potrzeby, szacunku do języka i kraju, w którym żyjemy.  

Aleksandra Sołtysiuk kl.8A 

 

Obecnie Święta Narodowe młodzież obchodzi w szkole. Przejawia się to na 

przykład ubieraniem stroju galowego, biegów niepodległościowych czy 

uczestniczenie w szkolnych uroczystościach patriotycznych. W czasie wszystkich 

Świąt Narodowych każdy powinien wywiesić flagę Polski przed domem.  

Wiele osób pamięta o prawdziwym bohaterstwie młodych harcerzy – bohaterów 

książki Aleksandra Kamińskiego „ Kamienie na Szaniec” Myślę, że dziś możemy 

nazwać ich bez wahania bohaterami Narodowymi. Ci niespełna dziewiętnastoletni 

młodzi chłopcy poświęcili życie dla współczesnych ludzi. Chcieli walczyć dla dobra 

Narodu, umrzeć dla niego, aby obecnie Polacy mogli żyć w wolnym kraju. A przecież 

mieli przed sobą całe życie prawda…?   

Należy brać z nich przykład. Dobro Naszego Narodu zależy przede wszystkim od nas!  
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Obecnie nie ma potrzeby poświęcać się za Polskę, co nie znaczy, że mamy w ogóle 

nie brać udziału w życiu obywatelskim. Przede wszystkim nie należy uciekać od 

problemu. Warto wyrażać swoją opinię. Gdy w kraju jest jakiś problem, należy się 

udzielać. Gdy wyemigrujemy do innego kraju problemy naszego narodu  same się 

nie rozwiążą. Każdy Polak powinien starać się walczyć o Swój Kraj o miejsce, które 

jest jego domem…  

Można również dbać o Kraj w nieco inny sposób. Młodzi ludzie mogą brać udział w 

zbiórkach śmieci, ubrań, dbać o ekologię. Klimat aktualnie błaga o pomoc. W 

większości szkół w Warszawie jest organizowany szkolny klub wolontariatu. 

Angażując się w różne tego typu akcje poniekąd przyczyniamy się do pomocy Polsce 

i jej mieszkańcom. Coraz więcej ludzi przechodzi na ekologiczny tryb życia. Jest 

takich obywateli coraz więcej. Do bycia ekologicznym wystarczy choćby recykling, 

jednak warto także ograniczać kupno plastikowych torebek, butelek itp. Takie 

działania również przyczyniają się do dbania o Naród.  

Warto zrobić chociaż tyle dla Polski. Pamiętajcie Nasze Działanie, Nasza Polska !!! 😊  

Malwina Bednarczyk kl.8A 

Chciałem Wam trochę opisać, jak to jest przyjechać do nowego kraju - Polski, gdzie 

wszystko jest inne i nie zna się języka polskiego. 

Być z Ukrainy, to jest tak, że na początku nikt nie chce się z tobą bawić, kolegować. 

Trudno o koleżeństwo, kiedy ty nic nie rozumiesz, nie umiesz w tym nowym języku 

pisać i czytać, nie rozumiesz, co do ciebie mówi nauczyciel, nie wiesz, jaka jest praca 

domowa. Niektórzy rówieśnicy cię przezywają i się z ciebie śmieją. To było dla mnie 

bardzo przykre. 

Jako dziecko z innego kraju ja też chciałem się liczyć w szkole, jak moi koledzy z 

Polski. Chciałem się móc bawić ze wszystkimi na przerwach i rozumieć innych, 

wiedzieć co do mnie mówią.  

Po roku nauki wszystko się zmieniło. Dzięki dodatkowym zajęciom z języka polskiego 

z p. Ewą, ja nauczyłem się pisać, czytać, rozmawiać, rozumieć, co się do mnie mówi i 

teraz mam już dużo kolegów. Jest mi łatwiej, ale nadal bywa, że czegoś nie 
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rozumiem i wtedy trudno mi odpowiadać, czy na przykład napisać klasówkę, chociaż 

się dużo uczyłem. 

Ja postanowiłem to wszystko napisać, by innym uczniom z obcego kraju było łatwiej, 

bo koleżanki i koledzy z Polski już będą wiedzieć, że to niełatwe być obcokrajowcem, 

szybko poznawać polskie zwyczaje, zasady. Do zobaczenia na szkolnym korytarzu.  

Swiatoslaw Bybliw, 5b red. Magdalena Dworzyńska  

 

 
   W dniu 13 października 
2021r.odbyła się w naszej 
szkole uroczystość 
ślubowania uczniów klas 
pierwszych. To bardzo 
ważne wydarzenie w naszej 
szkole.  
Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: 
przewodnicząca Rady 
Rodziców Pani Aleksandra 

Cybula, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.   
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli zdać 
egzamin, który przygotowali dla nich uczniowie z klasy 3a.  Gotowi, odświętnie 
ubrani i bardzo przejęci 
przystąpili do zaprezentowania 
swoich umiejętności. Zadaniem 
uczniów było : zaśpiewanie 
piosenek, recytacja wierszy oraz 
umiejętność odpowiedzi na 
szereg bardzo ważnych pytań. Po 
zakończonej prezentacji 
zaproszeni goście zgodnie 
potwierdzili, iż wszystkie dzieci 
wspaniale zdały "egzamin 
pierwszoklasisty".  
Doniosłym momentem 
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uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu 
pasowania dokonała dyrekcja szkoły kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki 
zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 385 w 
Warszawie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowodem były akty pasowania na 
ucznia wręczone dzieciom przez wychowawców.  
Najmłodsi otrzymali wspaniałe pomoce dydaktyczne oraz tarcze ufundowane przez 
Radę Rodziców.   
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy udali się na pamiątkowe zdjęcie.        
 Małgorzata Haligowska wychowawca kl.1A 
 
 

 

Uczestnicy akcji „Lato w mieście” w SP 

385 przez 3 tygodnie lipca 

przemieszczali się po Warszawie, 

korzystając z propozycji sportowych, 

rozrywkowych i edukacyjnych: 

pływalnia Anin OSiR Wawer, Pływalnia 

Wesolandia, wyjazdy na place zabaw w Alejach Ujazdowskich i w parku Obwodu 

Praga Armii Krajowej, wycieczki z zajęciami edukacyjnymi do Łazienek Królewskich, 

Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Etnograficznego i Muzeum Warszawy. 

Na terenie szkoły organizowane były 

gry i zabawy, zajęcia manualne,  

miniturnieje na hali sportowej, boisku 

szkolnym, warsztaty florystyczne 

przeprowadzone przez firmę 

ARTCORES, zajęcia online prowadzone 

przez Stowarzyszenie Przewodników 

Złota Kaczka, Sugar Man - warsztaty 

kulinarne i degustacja lodów tajskich, 

Akademia Małego lekarza - Warsztaty 

z zakresu ABC pierwszej pomocy – 
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misja dla superbohatera Spółdzielni Uniwersytetu Warszawskiego, Science Woman – 

eksperymenty chemiczne - sztuczny śnieg i zegar z ziemniaka. Półkolonia przebiegła 

w atmosferze radości i bezpiecznego letniego wypoczynku. 

Dzieci miały na stołówce zapewnione 2 posiłki - śniadanie i obiad. Do dyspozycji grup 

był bufet nagrodowy – ciasteczka, żelki, napoje i lody. 

Powstały kompozycje kwiatowe w skrzynkach jako efekt warsztatów florystycznych i 

będą cieszyć oczy przechodniów do jesieni. Ustawiono je od strony ul. Klimatycznej. 

Rodzice docenili akcję wyrażając uznanie dla organizacji, dobrej opieki 

wychowawczej i atrakcyjnego programu. Dzieci zapytane o to, co najbardziej im się 

podobało? odpowiedziały - wyjazdy na baseny, place zabaw i eksperymenty 

chemiczne. 

 Małgorzata Bielecka kierownik świetlicy szkolnej
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W słoneczny czwartek 
21.10.2021 r. uczniowie klas 3a 
i 3c razem                 z 
wychowawcami wybrali się na 
całodniową wycieczkę do 
Torunia. Podróż minęła szybko 
i w miłej atmosferze 
koleżeńskich rozmów.  
 
Na miejscu dzieci zobaczyły 
wiele różnorodnych atrakcji 

miasta. Podziwiały rynek Starego 
Miasta, toruński ratusz, Dwór 
Artusa, fontannę znaną z legendy 
o flisaku i żabkach oraz inne 
piękne zabytki. Pani przewodnik 
podzieliła się z uczniami wieloma 
ciekawostkami na temat Torunia. 
Kolejnym punktem wycieczki była 
lekcja muzealna, podczas której 
dzieci poznały tradycyjną 500-
letnią recepturę na wypiek 

pierników. Później same miały okazję 
takie ciasteczka upiec. W Toruniu nie 
mogło zabraknąć postaci Mikołaja 
Kopernika. W  programie wycieczki 
znalazła się wizyta w Planetarium, a 
tam uczniowie wzięli udział w 
pokazie astronomicznym, 
przybliżającym wszechświat, 
gwiazdozbiory na niebie oraz 
tajemnice planet i galaktyk. 
Uczniowie zobaczyły również  
pomnik Kopernika oraz rodzinny dom astronoma.  
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Na zakończenie wszyscy wyposażyli się w smakowite pierniki i inne ciekawe 
pamiątki z tego ciekawego miasta. Dzieci pełne pozytywnych emocji wróciły do 
domów, aby wszystko opowiedzieć rodzicom.   
 
Klasa 3c z wychowawcą Martą Piotrowską 

 

 

 

 

Pewnego dnia w szkole dowiedziałam się, że 19 października jedziemy na 

klasową wycieczkę survivalową. Rano wstałam podekscytowana i pobiegłam do 

szkoły. O 8:15 weszliśmy do autokaru i po 

około 40 minutach dotarliśmy do Zalesia 

Górnego. Podzieliliśmy się na dwie 

drużyny. Jedna grupa poszła do lasu, a 

druga miała zorganizowane zabawy na 

dworze. Potem się zamieniliśmy.  

Podczas zabaw graliśmy w berka i 

różnorodne wyścigi rzędów. Mogliśmy też 

strzelać z łuku, skakać na trampolinie lub  

po prostu grać w piłkę nożną, badmintona. 

Potem mieliśmy przerwę na zjedzenie 

drugiego śniadania i już była nasza kolej na 

przygodę w lesie.  

Dowiedzieliśmy się, że survival, to nie 

tylko sposób radzenia sobie w trudnych 

warunkach, ale przede wszystkim 

współpraca i praca drużynowa. Silniejsi lub bardziej zorientowani w terenie, 

powinni troszczyć się o pozostałe osoby z drużyny, by nikt się nie zgubił podczas 

wyprawy.   

Otrzymaliśmy zadanie odnalezienia skarbu ukrytego w lesie. Opiekun 

przydzielił kilku osobom różne przedmioty: klucz, lornetkę, kompas, saperkę, 

mapę i kawałek fotografii.  
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Po wyjściu z terenu zabaw 

mięliśmy iść w lewo 80 kroków, by 

znaleźć ścieżkę i kopertę ze 

wskazówkami i kawałkiem 

układanki. Zagraliśmy w grę, w 

której liczyła się sprawność 

cichego poruszania się po lesie. 

Potem zmierzaliśmy do celu 

szukając kolejnych wskazówek 

przeplatanych zabawami.  

Podobała nam się gra w łapki. Na 

początku stojąc w kole zrobiliśmy piramidkę z dłoni. Na sygnał każdy musiał 

odskoczyć, jak najdalej. Okazało się, że nasze ręce, to dwa życia, a grający mają 

je zbić klepiąc nas po dłoniach. Można było wykonać jeden ruch nogami, np. 

krok lub skok i poruszać ciałem chroniąc nasze dłonie przed „zbiciem”. Gra była 

bardzo zacięta i pełna śmiechu, bo każdy liczył na nieuwagę pozostałych.  

Najfajniejszą atrakcją, która nas spotkała, był most linowy zawieszony nad 

naszymi głowami. Musieliśmy się po nim  przeciągnąć i złapać zawieszoną 

wysoko na drzewie kopertę z informacjami – kolejnym zadaniem polegającym 

na odnalezieniu lin, by związać szałas. Dopiero stamtąd można było 

wypatrywać kolejnych 

wskazówek i kawałka układanki. 

W końcu dowiedzieliśmy się po 

co nam był klucz, lornetka i 

saperka… Wypatrzyliśmy 

charakterystyczne miejsce i 

musieliśmy wykopać skrzynkę. W 

niej znajdowała się szarlotka ze 

słonym karmelem. Ciasto było 

przepyszne! Zanim je zjedliśmy, 

nasza pani otrzymała od 

prowadzącego termos z ciepłą wodą, byśmy mogli umyć ręce przed jedzeniem.  

Po powrocie do obozu zjedliśmy pieczone na ognisku kiełbaski. Graliśmy z 

naszymi paniami w badmintona. Okazało się, że jednocześnie może grać aż 

osiem osób. Po zabawie wspólnie posprzątaliśmy, podziękowaliśmy za gościnę i 

wracaliśmy wesołym autokarem. To była udana wycieczka.  

Maja Sadomska  i Julia Florczyk kl. 5b;  red.i fot.  Magdalena Dworzyńska 
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21 października 2021r.nasza klasa 

wybrała się na przedstawienie „Księga 

dżungli”. Jechaliśmy autobusem i skm,  i 

tak dotarliśmy do Teatru Muzycznego 

Roma.  

Spektakl rozpoczął się w domu Żabcia, a konkretnie w jego pokoju, który 

wyglądał, jak rusztowanie ze zjeżdżalnią. Dekoracje były pomysłowe i 

wykonane z surowców wtórnych, bardzo nawiązywały do przedstawienia. 

Większość scen rozgrywała się w dżungli, pojawiającej się dzięki wyświetlanym 

elementom. Pojawiały się: małpy, wilki, szakal Tabaka, Shere Khan - tygrys 

albinos, czarna pantera Bagheera, papugi, wąż Kaa, Mowgli (Żabcia) i jego 

rodzice. Aktorzy mieli ciekawe kostiumy : kolorowe stroje ze zwisającymi 

falbankami i frędzelkami, spod nich wystawały  kombinezony przypominające 

tatuaże.  

Podczas pierwszej części Żabcia złościł się, że musi czytać lekturę „Księga 

Dżungli” Rudyarda Kiplinga. Gdy wyrzucił książkę do kosza, nagle przeniósł się 

do dżungli i ze strachu przed zwierzętami chował się w ogromnej starej oponie. 

Zwąchał go Tabaka, szakal (pomocnik tygrysa albinosa), który chciał go zjeść. 

Publiczność ostrzegła chłopca - uciekł do jamy wilków. Ta część zakończyła się 

przyjęciem Żabcia do watahy wilków, a stało się to dzięki pomocy Bagheery.  

Aktorzy dużo rozmawiali z publicznością, a gdy tańczyli, zaczepiali nas, jak 

ciekawe ludzi zwierzęta. Wilki prosiły, by się ich nie bać, bo chronią młode.  
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W dalszej części przedstawienia poznaliśmy Baloo –misia mówiącego gwarą - 

który jest na emeryturze po ciężkiej pracy w Zakopanem. Niesamowita była 

scena, gdy Bagheera poprosiła o pomoc węża Kaa, aby uwolnił Żabcię z rąk 

małp. Okazało się, że Kaa jest influencerem                i gdy patrzy się w jego oczy, 

nie można przestać wykonywać tego, co on każe, np. tańczyć prezentowany 

przez niego układ taneczny lub ciągle patrzeć w telefon i „lajkować”.  

Prezentowane w trakcie przedstawienia piosenki zwracały uwagę widowni na 

trudne sprawy, np. Bagheera przypominała, żeby nie rozmawiać z 

nieznajomymi, co oznacza „zły dotyk” i że nikt nie może nas dotykać bez naszej 

zgody. Gdy z nami rozmawiała, namawiała nas, by częściej wychodzić na dwór 

zamiast grać na komputerze czy telefonie w domu. Oprócz tego, zachęcała 

dzieci do jedzenia zdrowych przekąsek.  

Spektakl podobał się naszej klasie ponieważ był wesoły, mocno muzyczny i 

głośny.  „Księga dżungli” Teatru Muzycznego Roma udowadnia, jak ogromną 

siłę ma nasza wyobraźnia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola Maćko i Natalia Borańska  kl. 5b 

redakcja Magdalena Dworzyńska - wychowawczyni kl. 5b 
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Na wycieczkę wybraliśmy się z całą klasą komunikacją miejską. Kiedy dotarliśmy 

na miejsce przywitał nas budynek  Muzeum Narodowego,  obok znajdującego 

się Muzeum Wojska Polskiego. 

 Kiedy weszliśmy do środka musieliśmy się rozebrać i pozostawić w szatni 

ubrania i  plecaki. W pierwszej sali widzieliśmy posągi np. Sfinksa i faraona.  

Tutaj odbyła się lekcja muzealna, prowadzona przez panią, która była naszym 

przewodnikiem. Wytłumaczyła nam wszystko, co dotyczyło starożytnego 

Egiptu. W kolejnym pomieszczeniu była zgromadzona broń, której używali 

Egipcjanie. Następna sala chyba dla wszystkich była najciekawsza, ponieważ 

wystawione tam  były sarkofagi i prawdziwa mumia. Pani przewodnik bardzo 

ciekawie opowiedziała nam, jak wyglądała mumifikacja kapłanów, faraonów i 

innych ważnych osób. Ostatnie pomieszczenie było wypełnione małymi 

figurkami bogów, w których wierzyli Egipcjanie, maskami które zakładano po 

śmierci przy mumifikacji. Kiedy pani przewodnik wytłumaczyła nam, na czym 

polega pismo starożytnych Egipcjan, dostaliśmy karty pracy z hieroglifami i ich 

tłumaczeniem. Mieliśmy napisać w tym  piśmie nasze imię. To było  

niesamowite zajęcie. 

Na zakończenie obejrzeliśmy jeszcze wystawę stałą w sąsiednim Muzeum  

Wojska Polskiego. Było tam dużo samolotów  i innych sprzętów wojskowych, 

które szczególnie 

zainteresowały chłopców. 

Niewiele brakowało, a 

spóźnilibyśmy się na pociąg 

powrotny. 

Moim zdaniem wycieczka była 

bardzo ciekawa, dużo się działo 

i dużo można było się nauczyć.  

 

Ania Niewęgłowska klasa 5a 
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             Autor: Sandra Weyssenhoff kl.6A 

 

 

Piękna jesień.  

Najpiękniejsza ze wszystkich pór. 

Kolorowa i wesoła, 

Czasem jednak smutna i deszczowa.  

 

Wirujące różne liście. 

Czerwone, brązowe, żółte,  

A czasem też zielone. 

Robią występ lepszy,  

Od wszystkich razem wziętych w teatrze.  

 

Raz w górę lecą,  

A raz w dół. 

Tam czerwony, tam brązowy,  

A tam jeszcze trzykolorowy. 

Spadają i wszystko zaczyna się od początku.  
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                „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie” 
                                                                  „Dziady”, cz. II, A. Mickiewicz 

Dziady wywodzą się z przedchrześcijańskich obrzędów słowiańskich, w których 
chodziło o nawiązanie kontaktu ze zmarłymi. Jesienią organizowano je w noc z 
31 października na 1 listopada. Świat żywych i umarłych miał wtedy ze sobą 
przenikać, a zmarli powracać do swych domostw. „Dziad” oznaczał 
bezimiennego przodka. Żyjący przygotowywali zmarłym miejsce do ogrzania 
się, kąpieli, a ogień wskazywał drogę duszom wędrującym do swoich domów, 
ale też chronił przed demonami. Przodków karmiono miodem, kaszą, jajkami, 
kutią i wódką. Ucztowano w domach, albo przy mogiłach zmarłych. Potrawy 
przeznaczone dla dziadów zrzucano na posadzkę lub grób. Aby ustrzec się przed 
złowrogą obecnością złych duchów, zostawiano im dary. Miały one przebłagać 
zjawy, by zostawiły dom w spokoju. Do ochrony przed nieprzyjaznymi duszami 
używano masek wykonanych z drewna, które rozstawiano przed domami lub w 
oknach. Obrzęd obchodzenia Dziadów stał się inspiracją do napisania przez 
Adama Mickiewicza II części utworu o tym samym tytule.  

Halloween to zwyczaj obchodzony 31 października, najhuczniej świętowany w 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie. Symbolem są dynie 
z wydrążonymi oczami i zębami, strachy, duchy, czarownice i kościotrupy, 
maskarady i żarty, które znamy jako „cukierek albo psikus”. Dokładna geneza 
Halloween nie jest znana, jednakże istnieją teorie, iż początku zwyczaju należy 
dopatrywać się               w 
celtyckim, pogańskim święcie 
Samhain. Podobnie jak podczas 
Dziadów, dokonywano wtedy 
rozrachunku żywych                             
z  umarłymi – przywoływano 
duchy i żegnano się z nimi, 
odstraszano demony. Jak widzicie 
zabawy halloweenowe, mają wiele 
wspólnego z wierzeniami Słowian i 
organizowaniem Dziadów.  

Oprac.: Mateusz Krysztofik kl.6a  

źródła https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2015/10/dziady-
biac582oruc59b.jpg?w=552&h=361  

https://www.ln-online.de/var/storage/images/ln/lokal 

https://www.ln-online.de/var/storage/images/ln/lokal
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Kolorowa jesień nas powitała,  

piękne prezenty wszystkim rozdała.  

Ludzie się radują, ptaki śpiewają,  

z barwną jesienią o cudach rozmawiają.  

 

Pomalowała świat różnymi barwami,  

jak najlepsi malarze obrazy farbami. 

Nikt się nie smuci, tylko uśmiecha,  

bo jeszcze wiele dobrego nas czeka.  

 

Kosze z grzybami, owoców tysiące,  

tylko popatrzcie jakie pachnące.  

Zostań tu z nami i nie uciekaj,  

będzie nam smutno rok znowu czekać.                                                   

 

 

 

Ksawery  Komuda kl.6 A 
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Od września 2021 roku w Naszej szkole funkcjonuje klasa sportowa – 4c. 
Najliczniejsza, 28 osobowa, o profilu piłki ręcznej dla dziewcząt i lekkoatletyki 
dla chłopców. 10 godzin zajęć sportowych w tygodniu to duża dawka ruchu. 
Ćwiczenia biegowe, gimnastyczne i przede wszystkim zespołowe gry sportowe 
na hali sportowej i boisku. Rzuty, chwyty, strzały, parady bramkarskie to 
codzienność, przyjemność, emocje, ale też ciężka praca.  

Czy to może się podobać ? Przeczytajcie sami :  

„Poszłam do klasy sportowej, 
dlatego bo uwielbiam sport. 
Klasa sportowa to dla mnie 
wielka przygoda. Jest wiele 
nowych dyscyplin sportu np. 
siatkówka. Są też nowi koledzy 
i koleżanki, bardzo się z tego 
powodu cieszę, bo lubię 
zawierać nowe znajomości. 
Jednym słowem bardzo 
podoba mi się w tej klasie! ”  

„Chodzę do klasy sportowej, 
ponieważ moja koleżanka poszła do tej klasy. Uważam że w tej klasie jest dużo 
plusów np. dużo wf.”  

„Postanowiłam przyjść do klasy sportowej z kilku powodów…… Poszłam do niej, 
ponieważ bardzo dobrze odnajduję 
się w sporcie, mam dobrą budowę i 
szybko biegam, oczywiście nie 
najszybciej….. Dobrze odnajduję się w 
nowym towarzystwie i myślę, że to 
najlepsza klasa dotąd przeze mnie 
spotkana.”  

„Chodzę do klasy sportowej, 
ponieważ jestem wysportowany i 
chciałem mieć więcej wf-ów, być 
lepszy w sportach, w których sobie nie 
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radzę. Klasa mi się bardzo spodobała mam fajnych kolegów i fajne koleżanki. 
Nauczyciele też mi się podobają, są wymagający i mają doświadczenie…”  

„Przyszłam do tej klasy, bo uwielbiam sport, podoba mi się że jest dużo sportu     
i że mam nowe znajomości….., nie mam zamiaru tego zmieniać i mam nadzieję , 
że nic się nie zmieni nigdy. Uwielbiam tę klasę….jest najlepsza i zostanę w niej 
do końca szkoły.”  

„…Dzień po rozpoczęciu roku szkolnego poznałem prawie wszystkich 
chłopaków. Są wspaniali. Niektóre dziewczynki znałem w klasie trzeciej. W 
klasie bardzo mi się podoba. Jest 10 godzin WF tygodniowo. Minus jest taki, że 
późno kończymy lekcje….. Zachęcam do zapisania się do tej klasy jest 
wspaniale.”  

„Chodzę do klasy sportowej, dlatego że od przedszkola bardzo lubiłam 
uprawiać sport w różnych dziedzinach. W klasie sportowej nic nie chciałabym 
zmienić. Oprócz jednej rzeczy zdziwiło mnie to, że przynajmniej na razie nie 
jeździmy na zawody. Atmosfera jest bardzo dobra, koleżanki i koledzy są mili, a 
nauczyciele uczą ciekawych rzeczy. W klasie mamy więcej sportu niż inne klasy 
czwarte. Klasa jest wspaniała jestem szczęśliwa, że chodzę do tej klasy.”  

Skoro tak…. to może warto kontynuować tworzenie klas sportowych? Czekamy 
na chętnych z obecnych klas trzecich.  

Uczniowie klasy 4c i wychowawca Gerard Snopek 

                                             - Paul Morphy, najlepszy szachista w XIX wieku.   

                                Ludzie grają w szachy od ponad 1400 lat. W czasach 
średniowiecznych była to rozrywka królów i możnych, dzisiaj to gra dla 
wszystkich, która  uczy logicznego i przestrzennego myślenia, trenuje pamięć, 
wyobraźnię , podzielność uwagi. Stanowi świetną zabawę i rozrywkę. Rozwija 
umiejętności matematyczne.  Kształtuje cechy charakteru nieodzowne do 
osiągnięcia zwycięstwa na szachownicy , jak i w życiu.   
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                 4 października 2021r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w 
Drużynowych Mistrzostwach Dzielnicy Wesoła w Szachach w ramach 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.  Nasi szachiści  w składzie: K. Komuda, A. 
Uziębło, S. Sienkiewicz, A. Jędrzejewska osiągnęli wspaniały wynik zdobywając, 
I miejsce i złoty medal w kategorii klas I-VI  oraz awans do reprezentowania 
naszej dzielnicy  w Finałowym Turnieju Szachowym Warszawskiej Olimpiady 
Młodzieży, który odbędzie się już 4 listopada.  Natomiast drużyna w kategorii 
młodzieży w składzie: F. Polnik, M. Wester, M. Jędrzejewski,  M. Lech  również 
spisała się bardzo dobrze zdobywając czwarte miejsce. W listopadzie 20 – 21 w 
naszej szkole odbędą się Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkól 
Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich. Trzymajcie za nas 
kciuki!!!  

Ksawery Komuda kl.6A 

 

              Borsuk jest 

maskotką warszawskiej 
policji i zapragnął zostać 
naszym przyjacielem. 
Towarzyszył uczniom w 
szkole, uczył, jak unikać 
różnych zagrożeń. 
Uczniowie z klas 1 i dzieci z 
oddziałów przedszkolnych 
dowiedziały się podczas 
tego spotkania wielu 
ważnych informacji                    
o bezpieczeństwie.  
 
 
Małgorzata Haligowska 
wych. Kl 1A 
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Składniki: 
 1kg dyni   

 200g sera feta 

 8 łyżeczek delikatnej oliwy 

 przyprawy: łyżeczka słodkiej papryki, 

 płaska łyżeczka soli, 2 łyżki ziół 

Czas przygotowania: 20 minut 

Czas pieczenia: 50 minut 

Dynię kroimy w kostkę, dodajemy oliwę oraz przyprawy, wszystko mieszamy.  

Przekładamy do naczynia ceramicznego i 

wkładamy do piekarnika nagrzanego do 190 

stopni. Pieczemy bez przykrycia 40 minut. 

Następnie wyjmujemy, na wierzch dyni 

wykładamy pokrojony w kostkę ser feta i 

wkładamy do piekarnika na 10 minut. 

Na koniec można dynię posypać świeżymi ziołami, 

np. oregano, majeranek, natką pietruszki. 
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Składniki: 

2 szklanki startej dyni 

1 szklanka cukru 

3 jajka 

3 łyżeczki cynamonu 

1 łyżeczka proszku do 

pieczenia 

1 cukier waniliowy 

3 szklanki mąki 

1 szklanka oleju 

1 garść orzechów laskowych  

Czas pieczenia: 50 minut 

 

Jajka ubijamy z cukrem, dodajemy olej, mąkę, cukier waniliowy, sodę i 

cynamon. 

Wszystkie składniki mieszamy mikserem, a na końcu dodajemy dynię i 

delikatnie mieszamy łyżką. 

Wlewamy gotowe ciasto do foremki 

wysmarowanej masłem i wysypanej mąką. 

Posiekanymi orzechami posypujemy wierzch 

ciasta. 

Wkładamy do nagrzanego piekarnika ( 180 

stopni) i pieczemy 50 minut. 
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Składniki: 

400g dyni 

250g cukru 

300g mąki 

2 garście orzechów 

175ml oleju 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 łyżeczka cynamonu 

4 jajka 

2 łyżki cukru pudru 

Czas pieczenia: 30-40 minut 

Dynię zetrzyj na tarce o drobnych oczkach na gładką masę. 

Dodaj porcjami pozostałe 

składniki: cukier, jajka, 

mąkę, proszek do pieczenia, 

posiekane orzechy, 

cynamon i olej. 

Gotowe ciasto przełóż do 

foremek na muffinki i 

wstaw do piekarnika 

nagrzanego na 180 stopni i 

piecz ok 30-40 minut. 

Muffiny posyp cukrem 

pudrem. 

Oliwia Pietura kl.5B 
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Rozwiąż krzyżówkę.  

1. Pora roku po zimie.  

2. Spadają z drzew jesienią. 

3. Kraj, w którym mieszkamy.  

4. Pierwszy dzień w tygodniu 

5. Pierwszy posiłek w ciągu dnia.  

6. Ostatni miesiąc w roku.  

 

1.          
11 

      

2.           
8 

      

3.      
4 

     
5 

     
7 

         

4.          
      

10 

  

5.     
        

6 

      
1 

     
2 

     
3 

   

6.      
9 

           

 

HASŁO:  

Oprac. Marta Piotrowska wychowawczyni  kl.3C 
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Odszukaj następujące wyrazy w wykreślance (w pionie i w poziomie):  

jesień, jabłko, czapka, szal, kasztan, żołędzie, żółty, drzewo, parasol, ptaki, 

czerwony, orzech, jeż, kurtka, wiatr, deszcz, śnieg, opad, chłód. 

Pozostałe litery, które nie zostały skreślone, utworzą hasło. Czytaj je od góry. 

 

p s z a l o j e ż l s c 

d k a n a p t a k i s z 

e d z k a k u r t k a e 

s r o a j e s i e ń w r 

z z p s s p ś n i e g w 

c e a z a ż n i p a c o 

z w d t ł ó a n a c z n 

i o j a b ł k o r h a y 

e p o n d t l e a ł p g 

w i a t r y ł a s ó k o 

ż o ł ę d z i e o d a j 

cz o r z e c h y l z n a 

 

HASŁO: 

Oprac. Marta Piotrowska wychowawczyni  kl.3C 
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Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania w formie 
legendy. Praca może dotyczyć dowolnie wybranego aspektu 
związanego z  Waszą miejscowością : nazwy,  zabytku, zakątka 
przyrody, pomnika lub osób związanych z tą miejscowością,              
w tym własnej rodziny.  Praca konkursowa powinna  w ciekawy              
i oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne                 
z fikcją literacką.  
Praca nie może być wcześniej 
publikowana  i nie powinna 
przekraczać  2 stron formatu 
A4.                
 
Wyniki konkursu oraz 
wyróżnione prace zostaną 
opublikowane w kolejnym 
numerze  gazetki SP nr 385 
„Niecodziennik”.  
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Od początku istnienia świetlicy w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, czyli od roku szkolnego 
2017/18 co roku organizujemy konkurs 
plastyczny “Pocztówka z Wesołej”.   

W tym roku szkolnym to już 5 edycja, a od 
roku szkolnego 2019/20 jest to konkurs dla 
świetlic szkolnych z całej dzielnicy. Podczas 
przygotowań dzieci poznają obiekty 
charakterystyczne dla naszej dzielnicy, 
herby, ciekawe miejsca, pokazują własne 
artystyczne spojrzenie na budynki użyteczności publicznej i przyrodę - 
miejsca spacerów i wypoczynku.  

Jest to zwykły i jednocześnie 
bardzo ważny przejaw patriotyzmu 
lokalnego.  

Zachęcamy 
także w tym 
roku do 
udziału w 

konkursie.  Regulamin i karta zgłoszenia 
dostępne są w świetlicy szkolnej – sala 
19.  Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy 
plastycznej zgodnej z tematem, w dowolnej 
technice, w formacie A-5 przyklejonej na 
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kolorowy arkusz formatu A-4, tworzący ramę dla pracy. Dzieło można 
wykonać w domu albo w świetlicy szkolnej i nakleić na kolorowy 
brystol.  Papiery, kredki lub farby i inne materiały ozdobne 
udostępniamy. Już teraz w wolnym czasie spacerujcie po Wesołej, 
rozglądajcie się w poszukiwaniu pomysłu.  

Nauczyciele świetlicy 

 W artykule  przykłady prac laureatów            
z ubiegłego roku:  

 

W tym artykule chciałabym Wam przybliżyć  Samorząd Uczniowski, 

działający w roku szkolnym 2021/22. 

No to zaczynamy!   

Samorząd Uczniowski i jego opiekunowie 

W skład nowego Samorządu Uczniowskiego wchodzą:  

Kornelia Sadłowska, 8a - przewodnicząca 

Maja Kalinowska, 7a - wiceprzewodnicząca 

Anna Sarzyńska, 7b - druga wiceprzewodnicząca 
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oraz członkowie: 

Maciej Kukwa, 5b 

Artur Woźniak, 4a 

Kinga Mudel, 3a 

Wiktoria Bednarczyk, 3b 

Wiktoria Lebensztejn, 3c 

Opiekunkami Samorządu 

Uczniowskiego są Pani 

Katarzyna Deptuła i Pani 

Ilona Leszko. 

Jak przebiegały wybory do Samorządu Uczniowskiego? 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego odbyły się na początku roku 

szkolnego. Uczniowie głosowali internetowo na lekcjach informatyki. 

Ogłoszenie wyników odbyło się w Dniu Nauczyciela (14 października). 

Wtedy to poprzednia przewodnicząca - Zofia Bąk ucz. kl 7c, oddała 

pałeczkę obecnej – Kornelii Sadłowskiej. 

Planowane inicjatywy 

W ramach Święta Szkoły rozlokowaliśmy w różnych miejscach naszej 

szkoły kartki w kształcie charakterystycznych wąsów naszego 

szkolnego Patrona - Józefa Piłsudskiego i zapisaliśmy na nich ciekawe 

informacje na temat jego życia prywatnego. To jedna z pierwszych 

inicjatyw obecnego samorządu. Kolejne pomysły postaramy się 

realizować przy innych okazjach. Oczywiście, jeśli Wy – uczniowie 

macie jakieś pomysły, zgłaszajcie je do członków Samorządu - chętnie 

wysłuchamy Waszych rad. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze 

sugestie! 

 Maja Kalinowska kl. 7a 


