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Serdecznie witamy wszystkich Naszych 

Czytelników! Oddajemy w Wasze ręce pierwszy 

numer Naszej Szkolnej Gazety CEiS po wakacyjnej 

przerwie. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba. 

Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich 

chętnych uczniów, którzy chcą i mają ochotę 

napisać coś od siebie.  

Redakcja 

 

 

Jesień – Józef Czechowicz 

Szumiał las, śpiewał las,  

Gubił złote liście,  
Świeciło się jasne słonko 

Chłodno a złociście? 

 

Rano mgła w pole szła, 

Wiatr ją rwał i strzępił? 

Opadały ciężkie grona 

Kalin i jarzębin? 

 

Każdy zmierzch moczył deszcz, 

Płakał, drżał na szybkach? 

I tak ładnie mówił tatuś: 

Jesień gra na skrzypkach? 

 

 

Redakcja gazetki: 

Opiekunowie: p. Beata Sosińska, p. Ewelina Perkowska 

Uczniowie: Maja Bugalska, Alicja Gębka, Kaja Herbaczewska, Barbara 

Malczewska 
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„Uprzejmość to waluta, 

co bogaci nie tego, 

kto ją otrzymuje, 

lecz tego, kto ją rozdaje.” 

Przysłowie perskie 

 

Dobre maniery są zawsze na czasie, świadczą o Naszej kulturze osobistej, dobrym 

wychowaniu o szacunku wobec innych. Bycie osoba kulturalną ułatwia życie, 

pozwala czuć się komfortowo w każdej sytuacji. Zwyczajna życzliwość, szacunek 

do ludzi i świata, uśmiech, dobre słowo, dyskrecja, punktualność, lojalność, czy 

uprzejmość to droga do sukcesu. 

Arogancja - okazywana słowami, minami, gestami wobec dorosłych jest nie do 

wybaczenia. 

Brzydkie słowa - takich słów kulturalny człowiek wcale nie używa. 

Cześć - nie żałujmy tego słowa wobec kolegów i koleżanek. 

Dyskrecja - to umiejętność zachowania tajemnicy. Nie powtarzamy osobom 

postronnym powierzonych nam sekretów. 

Elegancja - to styl bycia i ubierania się, polega na „dyskretnym uroku”. 

Fair play - szlachetna gra, w życiu codziennym polegająca na tym, żeby nie 

oszukiwać, nie wygrywać cudzym kosztem, nie wykorzystywać swojej przewagi. 

Gafa - zachowanie nietaktowne, raczej 

niezamierzone, wynikające z nieuwagi, niewiedzy 

czy roztargnienia, gdy się zdarzy, nie wpadajmy w 

panikę i szybko przeprośmy. 

Higiena - obowiązuje codzienne mycie się od stóp 

do głów. Uwaga! Pryskanie brudu dezodorantem 

daje mizerne efekty. 
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Dzień Chłopaka to święto, które w Polsce obchodzimy 30 września. 

Ciekawostkę stanowi fakt, że święto to w Japonii było obchodzone już w VI 

wieku n.e. Dzień zmienił jednak swój charakter w 1948 r., kiedy to został 

przemianowany na Dzień Dzieci.  

W Polsce Dzień Chłopaka częściej obchodzony jest przez uczniów i nastolatków. 

W wielu klasach dziewczynki przygotowują tego dnia drobne niespodzianki dla 

swoich kolegów. Jest to radosne święto, podczas którego mamy okazję 

podziękować naszym kolegom za ich pomoc, rozśmieszanie nas i spędzić miło 

dzień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W różnych krajach Dzień Chłopaka wypada w innym czasie: 

• Malta – 7 lutego,  
• Wielka Brytania, Irlandia – 5 kwietnia,  
• Japonia – 5 maja (święto Tango-no Sekku, obchodzone od VI wieku n.e., 

po II wojnie światowej znane jako Dzień Dziecka), 
• Brazylia – 15 lipca, 
• Norwegia – 7 października, 
• Indie i Meksyk – 19 listopada,  
• Kanada – 25 listopada. 

 

Quiz dla chłopców – sprawdź czy wiesz! 
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1. Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z: 
 

A. SATURNA B. ZIEMI C. MARSA 

2. Najstarsza koreańska marka samochodów to… 
 

A. SKODA B. SSANGYONG C. BMW 

3. Najdroższym piłkarzem na świecie w 2022 roku jest... 

A. Roberta 
Lewandowski 

B. Cristiano Ronaldo C. Kylian Mbappe 

4. Moby to określenie występujące m. in w grze Minecraft i oznacza: 

A. budynki i 
samochody 

B. postaci ruchome np.  C. BMW 

5. Jakie wymiary ma bramka do piłki nożnej? 

A. 2 x 3 m B. 1,5 x 2,5 m C. 3 x 4 m 

6. Od czego pochodzi nazwa marki Ferrari? 

A. od miasta we 
Włoszech 

B. od popularnego 
nazwiska we Włoszech 

C. od rasy koni 

7. Który komiks o superbohaterze jest najstarszy? 

A. Batman B. Kapitan Ameryka C. Superman 

8. Z  czego powstaje beton? 

A. piach, wapno, 
woda 

B. piach, woda, cement C. piach, gips, woda 

9. Jak inaczej mówi się na tusz do rzęs? 

A. maskara B. maszkara C. muskara 

10. Kiedy obchodzony jest Dzień Kobiet? 

A. 8 czerwca B. 8 maja C. 18 maja 

11. Główni bohaterowie GTA V to Michael i Franklin. Jak ma na imię 
trzeci? 
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A. Travis B. Trevor C. Trenor 

 

12. Co służy do mocowania lub osadzania wkrętów, śrub lub bolców w 

ścianach? 

A. kołek rozporowy B. młotek C. obcęgi 

 

 

 

 

Życzenia dla wszystkich chłopaków od wszystkich dziewczyn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzyżówka: 

1. W tym miesiącu są święta Bożego Narodzenia 

Odpowiedzi: 1.C, 2.B, 3.C, 4.B, 5.A, 6.B, 7.C, 8.B, 9.A, 10.B, 11.B, 12.A 
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2. Leżą pod choinką 

3. Spadają jesienią z drzew 

4. Długa przerwa od szkoły 

5. Służy do rysowania prostych kresek 

6. Przedmiot, na którym korzysta się z pierwiastków 

7. Zespół, który śpiewa może być szkolny lub kościelny 

8. Pływa po jeziorach  

9. Ma żądło 

10. Włoskie danie pieczone w piecu 

11. Drzewo, które rodzi kasztany 

12. Pieje, gdy wstanie świt 

13. Zostają na nieumytych rękach 

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 

Hasło: DZIEŃ CHŁOPAKA, Odpowiedzi: 1. Grudzień, 2, Prezenty, 3. Liście, 4. Wakacje, 5. Linijka, 6. Chemia, 7. Chór, 8. Łódka, 9. 

Osa, 10. Pizza, 11. Kasztanowiec, 12. Kogut, 13. Bakterie 
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Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela, jak co roku, 

przypada 14 października. To święto wszystkich pracowników oświaty,                  

a szczególnie nauczycieli, reprezentujących zawód, który powstał wraz                             

z narodzinami cywilizacji. 

A czy wiesz jak prezentuje się struktura szkolnictwa w Polsce i jak długo 

nauczyciele nas wspierają? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W skrócie - struktura 

szkolnictwa obejmuje: 



 9 

• 8-letnią szkołę podstawową, 

• 4-letnie liceum ogólnokształcące, 

• 5-letnie technikum, 

• 3-letnią branżową szkołę I stopnia, 

• 2-letnią branżową szkołę II stopnia, 

• 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, 

•  szkołę policealną. 

To jaką drogę wybierzesz, zależy od Ciebie. W każdym z tych miejsc 

będzie towarzyszył Ci nauczyciel!  

A czy wiesz kto odpowiada za naszą edukację? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiąż rebus: 

 

MINISTERSTWO 

EDUKACJI NARODOWEJ 

Tworzy i wdraża politykę 

edukacyjną w Polsce. 

KURATORIUM OŚWIATY 

Sprawuje nadzór 

pedagogiczny nad szkołami. 

Jest ich 16 w Polsce. 

WŁADZE SAMORZĄDOWE 

Administrują i prowadzą 

placówki oświatowe (szkoły i 

przedszkola). 

SZKOŁY I PRZEDSZKOLA 

Zarządzają nimi Dyrektorzy. 

Wraz z Radami 

Pedagogicznymi organizują 

system nauki w placówkach 

edukacyjnych. Odpowiadają 

za proces nauczania i wyniki 

jakie osiągają uczniowie. 
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miot                           l               paję …. na           ń                     eżak 

 

 

Rozpoznasz słowo nauczyciel w innych językach? 

Białoruski: настаўнік 

Chiński: 老師 

Czeski: učitel 

Francuski: prof 

Niemiecki: Lehrer 

Hawajski: kumu 

Włoski: insegnante 

Ukraiński: вчитель 

Angielski: teacher 

Szwedzki: lärare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały Maja Bugalska i Alicja Gębka 

HASŁO: NAUCZYCIEL 
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KIERMASZ SZKOLNY  

Ostatnio (26.10.2022-27.10.2022) w naszej szkole odbył 

się kiermasz ciast zorganizowany przez wolontariat. Jego 

celem była zbiórka na rzecz schroniska. Uczniowie oraz 

nauczyciele z chęcią przynosili ciasta oraz inne wyroby, 

których łącznie wyszło ponad STO!! Na przerwach 

uczniowie i nauczyciele kupowali mnóstwo 

smakołyków. Wszystkie ciasta były przepięknie 

udekorowane i  przepyszne!! 

 

Opracowała Nina Dirschke 

 

 

01.10.2023 r. czternastu uczniów wraz z Panią Bereniką Antczak jako 

wolontariusze brała udział w „TATASPARTAKIADZIE” organizowanej przez 

„Stowarzyszenie Dobra Wola”. Na miejscu spotkaliśmy się już o godzinie 8:30. 

Każdy z wolontariuszy otrzymał naklejkę ze swoim imieniem, po to aby wszyscy 

mogli rozróżnić nas od uczestników 

imprezy. Ten dzień rozpoczął się 

szkoleniem, a o godzinie 11 zaczęli 

przyjeżdżać pierwsi goście tego 

wydarzenia. Ale na czym polegała nasza 

praca? Już śpieszymy z wyjaśnieniami, 

naszymi podopiecznymi były osoby 

niepełnosprawne intelektualnie, a także 

nieliczni byli niepełnosprawni fizycznie. 

Przez cały czas trwania 

„TATASPARTAKIADY” opiekowaliśmy 

się swoimi grupami, które zostały 

przydzielone nam po szkoleniu, naszym zadaniem było przekazanie uśmiechu i 

dobrej energii wszystkim podopiecznym. Graliśmy w różnego rodzaju gry, 

tańczyliśmy, rozmawialiśmy oraz to co najważniejsze spędziliśmy czas w 

niesamowitej atmosferze. Naszym zdaniem było to bardzo przyjemne 

doświadczenie i na pewno nauczyło nas wielu ważnych rzeczy, które mogą nam 

się przydać w życiu. Niektórzy z nas już czują, że nie będzie to ich ostatni udział 

w tego typu wydarzeniach.  

Wolontariusze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle 
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Przed nami chłodne jesienne dni, warto zadbać o wzmocnienie organizmu. Kiedy 

czujemy, że nasz organizm dopada przeziębienie, skuteczne i bezpieczne będzie 

wykorzystanie domowych sposobów.  

Najbardziej popularne w wzmacnianiu organizmu i są: 

cebula, czosnek, miód, cytryna, imbir. 

Cebula jest równie aromatyczna jak czosnek. Dzięki zawartości witamin A i C, 

cebula wzmacnia organizm, ataki wszelkiego rodzaju chorób układu 

oddechowego. 

Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Pomaga nam wzmocnić kości, obniża 

poziom cholesterolu we krwi. 

Miód jeden z najskuteczniejszych leków jakie dała nam natura. Miód ułatwia nam 

trawienie, wzmacnia i regeneruje organizm. 

Cytryna źródło witaminy C, A, E i B ma działanie uodparniające                                           

i przeciwutleniające. Częste spożywanie cytryn wzmacnia odporność organizmu 

i pomaga walczyć  z infekcjami. 

Imbir obniża gorączkę, rozgrzewa i łagodzi kaszel. Działa również 

antybakteryjnie.  

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Barbara Malczewska 
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PRZEPIS NA KREM Z DYNI  

Składniki: 

• 1 kg dyni 

• 1 marchew 

• 1 cebula 

• 2 ząbki czosnku 

• 3 szklanki bulionu drobiowego 

• sól 

• pieprz 

• 2 łyżki oliwy z oliwek 

• 4 łyżki śmietany 18% 

Przygotowanie: 

Dynię obieramy, usuwamy pestki, kroimy na kawałki. Marchew, cebulę i czosnek 
obieramy i kroimy na mniejsze części. Wszystkie składniki przekładamy do 
garnka z grubym dnem, dodajemy oliwę z oliwek i podsmażamy, stale mieszając 
przez mniej więcej 3 minuty. 

Warzywa zalewamy bulionem i gotujemy pod przykryciem około 30 minut. Po 
tym czasie warzywa powinny być miękkie. Całość rozdrabniamy blenderem, aż 
zupa nabierze konsystencji kremu. Przyprawiamy solą i pieprzem do smaku.  

Jak podawać: 

Zupę przelewamy na talerze, do każdej porcji 

dodając łyżkę śmietany. 

 

  

Opracowała Barbara Marczewska 

 

Ciasto  dyniowe jest idealnym deserem na jesienne wieczory. Dynia jest to jeden 

z symboli jesiennych więc jedząc to ciasto można poczuć vibe jesiennych dni. 

Składniki: 
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• 250g puree z pieczonej dyni                  

• 200g masła 

• 1 szklanka cukru 

• 1 opakowanie cukru waniliowego 

• Skórka starta z 1 pomarańczy 

• 3 jajka, oddzielnie żółtka od białek 

• 225g mąki pszennej 

• 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

• 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

Przygotowanie: 

• Tortownicę posmarować masłem, a spód wyłożyć papierem do pieczenia. 

Przygotować puree z dyni (ma mieć gęstość śmietany). 

• Piekarnik nagrzać na 180 stopni. 

• Do garnka włożyć pokrojone  kawałki masło oraz roztopić je na małym 

ogniu ( nie podgrzewać za mocno). Dodać cukier i cukier waniliowy oraz 

wymieszać. Odstawić z ognia. 

• Mus z dyni włożyć do miski, dodać skórkę z pomarańczy oraz wlać 

roztopione masło z cukrem i wymieszać.  

• Odlać pół szklanki masy na polewę. 

• Białka ubić na sztywną pianę. W oddzielną miskę przesiać mąkę, proszek 

do pieczenia i sodę. 

• Delikatnie połączyć składniki (suche  i mokre). Mieszając bardzo wolo 

łyżką do powstanie jednolitej masy. Do powstałego ciasta dodać białka . 

• Maskę przelać do tortownicy i wstawić do nagrzanego piekarnika na ok 

40-45 minut.  

Polewa: 

• Do odłożonej wcześniej masy dodać roztopioną czekoladę cukier lub 

cukier puder. Polać ciasto i gotowe!       
        Opracowała Kaja Herbaczewska 
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 24 października wybraliśmy się na 

wycieczkę z okazji Dnia Chłopaka. Przed nami 

była wizyta w kinie oraz na kręglach. Przeważnie 

na wycieczki szkolne jeździmy autokarem. Tym 

razem było inaczej. Pojechaliśmy komunikacją 

miejską. W szkole spotkaliśmy się z wychowawcą 

i poszliśmy na przystanek autobusowy. Autobusem 

linii 709 dojechaliśmy na  stację Metro 

Wilanowska, gdzie przesiedliśmy się do metra, aby 

dojechać na Ursynów do Multikina ,które znajduję 

się przy stacji Imielin. 

 Filmem, który chcieliśmy obejrzeć był 

„Black Adam’’.  Jest on przeznaczony dla fanów 

super bohaterów oraz osób, które lubią filmy 

fantastyczne oraz science-ficion.  Z kina wyszliśmy 

po około dwóch godzinach i poszliśmy na kręgle. 

W Kręgielni Arena podzieliliśmy się na 4 grupy i 

zaczęliśmy grać. Kręgle wielu osobom się 

podobały. Była między nami przyjacielska rywalizacja. Zwycięzcy dostali słodki 

upominek od naszej wychowawczyni Pani Bereniki Antczak. 

 Do Szkoły wracaliśmy dwoma autobusami. Wycieczka  była udana, wielu 

osobom się podobała. Spędziliśmy świetny czas integracyjny poza szkołą  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała Kaja Herbaczewska 
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W październiku  osoby z  chóru, dzięki pani 

Iwonie Maniście – Kutryś, miały możliwość 

nagrania drugoplanowych ról dziecięcych 

(wszystkie głosy, śmiechy) i będzie można 

je usłyszeć w 5 części „Listów do M”. 

Dodatkowo nagrały piosenkę zespołu 

Perfect "Chcemy być sobą", a konkretnie 

refren, który będzie w filmie "Miłość do 

kwadratu"  

Gratulujemy i nie możemy się doczekać  

 

 

 

 

Zapraszamy do szkolnej 
biblioteki 

Biblioteka mieści się w 
samym sercu szkoły. 
Biegnąc na lekcje nie 
sposób jej nie zauważyć, 
warto tu zajrzeć. 
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Biblioteka oferuje kącik relaksu z kolorowymi kanapami, kącik gier 
planszowych, ciche miejsce do pracy, gdzie można pouczyć się i odrobić lekcje, 
a przede wszystkim są tu książki! Całe mnóstwo książek! 

Oczywiście podstawą są lektury, które omawiacie na lekcjach języka polskiego. 
Jest jednak wiele ciekawych książek do czytania. Na bieżąco wzbogacamy 
księgozbiór. Udało się również pozyskać nieodpłatnie 40 egzemplarzy książek 
w języku ukraińskim dla Waszych kolegów. 

Biblioteka to również miejsce ciekawych spotkań. 21 października odbyło się 
spotkanie integracyjne POZNAJMY SIĘ!, w którym udział wzięli uczniowie 
polscy i ukraińscy. Wasi koledzy opowiadali o swoich krajach, 
zainteresowaniach, zaś Pani Ania Morawska-Ryll i Pani Tatiana Grom czytały 
polsko – ukraińskie bajki w swoich ojczystych językach. 

Fot. Spotkanie integracyjne POZNAJMY SIĘ! 

 

27 października, po ponad dwuletniej przerwie, zostały wznowione 
SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ, podczas których nauczyciele, uczniowie, 
pracownicy szkoły czytają fragmenty ulubionych książek. 

Na pierwszym w tym roku szkolnym spotkaniu, fragmenty biografii Wandy 
Rutkiewicz wybitnej polskiej himalaistki, czytała Pani Edyta Węgrzyn. 
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Fot. SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ – fragmenty biografii Wandy Rutkiewicz 
czytała p. Edyta Węgrzyn 

I Ty możesz opowiedzieć o swojej ulubionej książce kolegom, przeczytać 
wybrane fragmenty. Możesz zrobić to w parze z wybraną koleżanką czy kolegą. 
Wystarczy, że zgłosisz taką chęć do nauczyciela bibliotekarza. 

Biblioteka organizuje także wiele konkursów: plastycznych (na zakładkę do 
książki, na pejzaż jesienny), wiedzy (potyczki literackie, konkurs olimpijski on -
line dla uważnych czytelników bloga bibliotecznego), również wystawy np.: 
„Mały Książę i zachody słońca” oraz akcje i zabawy biblioteczne „Gierki 
słowne”, „Życzenia dla biblioteki z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych” i 
wiele innych. Jak widzicie, biblioteka jest sercem szkoły, dzięki Wam to serce 
mocno bije. 

O wszystkim, co dzieje się w szkolnej bibliotece możesz dowiedzieć się 
odwiedzając także naszego bloga www.bibliotekaspwmy.blogspot.com 

Jak widzicie, biblioteka jest sercem szkoły i to dzięki Wam ono mocno bije. 

Zapraszam do czytania bloga i odwiedzania naszej biblioteki. 

Małgorzata Gajcy 

Nauczyciel bibliotekarz 
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Udział w konkursach fotograficznych:  

a) promuje walory przyrodnicze  

b) rozbudza wśród uczniów zainteresowanie przyrodą  

c) rozwija wrażliwości artystyczną  

d) zwraca uwagę na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony. 

Rozstrzygnięcie fotograficznego konkursu wakacyjnego! Do zabawy przystąpiło 

5-cioro uczniów.  

I miejsce zajęła Julia F. 

II miejsce zajął Witold Sz.   

wyróżnienie otrzymał Mikołaj T. 

 Gratulujemy i zachęcamy innych do udziału. Zapraszamy do obejrzenia 

cudownych zdjęć  
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Uczniowie z klas VI-VIII, do końca 

października mieli możliwość wziąć udział w 

konkursie fotograficznym „Leśne inspiracje”.  

Zobaczcie jakie piękne okazy zostały 

uchwycone.  
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W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin w Toruniu Mikołaja Kopernika. 

Wydarzenie to ma ogólnopolski charakter. 

W celu rozbudzenia zainteresowań życiem i teorią heliocentryczną Mikołaja 

Kopernika – najsłynniejszego i najwybitniejszego mieszkańca Torunia 

organizowany jest  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku pod 

Patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Wraz z Kuratorium Mazowieckim zapraszamy wszystkie chętne osoby z klas 

VII-VIII do udziału w konkursie. Zainteresowane osoby zgłaszają się do pani 

Małgorzaty Długozimy lub pani Joanny Sikorskiej-Gołębiewskiej do 

31.10.2022r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łamigłówki  



 23 

 

 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 


	1. Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z:
	2. Najstarsza koreańska marka samochodów to…
	3. Najdroższym piłkarzem na świecie w 2022 roku jest...
	4. Moby to określenie występujące m. in w grze Minecraft i oznacza:
	5. Jakie wymiary ma bramka do piłki nożnej?
	6. Od czego pochodzi nazwa marki Ferrari?
	7. Który komiks o superbohaterze jest najstarszy?
	8. Z  czego powstaje beton?
	9. Jak inaczej mówi się na tusz do rzęs?
	10. Kiedy obchodzony jest Dzień Kobiet?
	11. Główni bohaterowie GTA V to Michael i Franklin. Jak ma na imię trzeci?
	Białoruski: настаўнік
	Chiński: 老師
	Czeski: učitel
	Francuski: prof
	Niemiecki: Lehrer
	Hawajski: kumu
	Włoski: insegnante
	Ukraiński: вчитель
	Angielski: teacher
	Szwedzki: lärare


