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Kochani!

W imieniu moim i  moich redakcyjnych kolegów z klasy 
IV a dziękuję za przeczytanie naszych szkolnych gazetek.

Każdy z nas bardzo się starał, aby nie było błędów, a artykuły były takie 
ciekawe żeby nikt nie umiał oderwać od nich wzroku. Mamy nadzieje, 
że sprostaliśmy temu zadaniu. 
Gratulujemy Wam sukcesów w odchodzącym już roku 2016/2017
– i tych szkolnych i pozaszkolnych i życzymy powodzenia w kolejnych 
latach nauki.  

Natalia Misiejuk, 4a

  

WESOŁYCH I PEŁNYCH  
PRZYGÓD  WAKACJI

Zapraszamy wszystkich do współpracy przy tworzeniu kolejnych  
numerów. Czekamy na Wasze pomysły i opinie. 

Redakcja – Uczniowie klasy 4a

W świecie
naszych
zwierzaków



Historia
 i MY!

Józej Piłsudski  

 
  Witajcie, chciałabym przedstawić Wam Józefa Piłsudskiego, 
wielkiego człowieka który wpłynął na losy nie tylko Polski,  
ale i Europy. Urodził się 5 grudnia 1867r. i był czwartym z dwa- 
naściorga dzieci  państwa Piłsudskich.

Jako Naczelnik Państwa postanowił budować Polskę jako 
państwo wolne i demokratyczne, podejmując kroki w kie-
runku jak najszybszego przekazania władzy wybranemu  
w powszechnych wyborach Sejmowi. 

W latach 1919 -1920 jako dowódca polskich sił zbrojnych  
w wojnie polsko - bolszewickiej swym śmiałym planem  
kontruderzenia na wojska wroga zatrzymał wojska rosyjskie, 
które w planach miały zajęcie nie tylko ziem polskich, ale 
również podbój całej Europy.

Józef  Piłsudski przyczynił się do odrodzenia polskiej armii tworząc  
Legiony Polskie, które w czasie I Wojny Światowej pod jego dowództwem 
walczyły o odrodzenie państwa polskiego. Dzięki czemu w 1918 r. nasza 
ojczyzna odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów i niewoli. 



Myślę, że właśnie dlatego rok 2017 został ogłoszony rokiem 
jego osoby.
Piłsudski był autorem wielu ciekawych powiedzeń.  
Najbardziej spodobało mi się to: ‘’Być zwyciężonym i nie ulec 
to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska’’. 
 Józef Piłsudski nazywany był przez Polaków ko-
mendantem, marszałkiem, a nade wszystko dziadkiem, dzi-
adkiem nowo odrodzonego narodu polskiego, jak często na-
zywano go pieszczotliwie w latach 20-tych i 30-tych.
 W Sulejówku, gdzie kiedyś mieszkał, znajduje się 
piękny pomnik przedstawiający zadumanego marszałka 
wraz z jego dwiema małymi córkami Wandą i Jadwigą, które 
stały się symbolem polskich dzieci.

                                                           Artykuł: Ola i Staś Ciechanowscy 4a

W Sulejówku,  
gdzie kiedyś mieszkał, 
znajduje się piękny 
pomnik przedstawiający 
zadumanego marszałka 
wraz z jego dwiema 
małymi córkami Wandą 
i Jadwigą, które stały 
się symbolem polskich 
dzieci.

Zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę 
i nie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na 
Europę. Naczelnym Wodzem był Józef Piłsudski.  
Symboliczną ofiarą, która rozpaliła nadzieję na zwycię-
stwo, była śmierć ks. Ignacego Skorupki pod Ossowem 
14 sierpnia. 

Bój stoczony pod Ossowem był najważniejszym  
momentem Bitwy Warszawskiej. To tutaj bolszewicy 
chcieli przebić się przez drugą linię obrony. I zostali  
powstrzymani, odepchnięci a w końcu rozbici. 

Do szeregów obrońców Ojczyzny pospieszyły nawet  
dzieci - jak 11-letni harcerz Tadeusz Jeziorkowski  
z Płocka, odznaczony za męstwo Krzyżem Walecznych.

Z okazji tego zwycięstwa od kilku lat organizowana jest 
w Ossowie rekonstrukcja historyczna prezentująca to 
wydarzenie. W widowisku plenerowym biorą udział setki 
rekonstruktorów, jest też dużo historycznego sprzętu.

 Artykuł: Bartek Roman i Janek Srokowski 4a

Bitwa
Warszawska
 
Bitwa Warszawska  
nazywana też  
Cudem nad Wisłą, została 
stoczona w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. 
Rozpoczęła się 12 sierpnia 
1920 roku i trwała 13 dni.



W świecie
naszych
zwierzaków

Mam na imię Nina i chodzę do klasy 4a. Od świąt Bożego 
Narodzenia mam kotkę o imieniu Plamka. Jest kotem  
nierasowym, czyli dachowcem. Ma prawie dwa latka. 
Została porzucona, następnie zaadoptowała ją moja ciocia, 
a potem przekazała ją mnie. Jest bardzo towarzyska,  
przyjazna  i uwielbia się bawić sznurkiem i kasztanami. 

Lubi jeść ryby i serki waniliowe. Jest wielkim leniuchem, 
zawsze śpi na fotelu mojej mamy. Nie lubi dużego hałasu  
i odkurzacza. Bardzo ją kocham i chce mieć ją jak najdłużej. 

 Nina Zagórska 4a

Moja Plamka :)



Jeżurkowo to maleńki 
ośrodek rehabilitacji 
dzikich zwierząt, 
który działa od marca 2011. 

Każdy jeż, który trafi a do Jeżurkowa, spędza 
jakiś czas w szpitaliku – czasami wystarcza sama 
obserwacja, ale zdarza się, iż proces leczenia 
trwa jakiś czas.  Następnie wyleczony zwierzak 
trafi a do zagrody zewnętrznej, żeby przypomnieć 
sobie, albo się nauczyć całkiem od nowa, jak 
żyć w dziczy. W zagrodzie zewnętrznej jeże żyją 
w kontrolowanej wolności. Nie mają kontaktu 
z ludźmi, żyją własnym jeżowym życiem. 
Od pełnej wolności zagroda różni się tylko tym, 
że codziennie pojawia się jedzenie, a jeże mają 
przygotowane miejsca do wypoczynku i spania.

Kolejnym krokiem jest uwolnienie pensjona-
riusza – mały ssak udaje się „na swoje” …. a my 
całkowicie tracimy z nim kontakt.

Jeże są na Ziemi od milionów lat. Przez cały ten 
czas radziły sobie z problemami jednak ostatnie 

Jeże są na Ziemi od milionów lat. 
Przez cały ten czas radziły sobie z pro-
blemami jednak ostatnie półwiecze 
nie było dla nich łaskawe – zwijanie 
się w kolczastą kulkę nie dość, że za-
wodzi to czasami staje się zabójcze. 

Obszary na których jeże mogą zdoby-
wać pokarm się kurczą, ich naturalne 
pożywienie często jest skażone środ-
kami ochrony roślin, porządkowanie 
terenów, na których mieszkają 
zabiera im materiały do budowy 
domów.

W całym tym splocie niekorzystnych 
okoliczności jeże mają jednak wielkie 
szczęście do napotykania na swojej 
drodze ludzi o wielkich sercach, ludzi, 
którzy poświęcają swój czas, wiedzę 
i umiejętności aby je ratować… aby 
jako gatunek mogły przetrwać ko-
lejne miliony lat.

Julia Kruszewska 4a

Jeżurkowo

Nadchodzi wiosna
-jeże budzą się
z hibernacji



Sport

Judo
Judo to japońska sztuka walki uprawiana  
na całym świecie. Kodokan (pierwsza 
szkoła judo) powstała w 1882r., założył ją 
Jigoro Kano. Judo mogą trenować  
wszyscy. 

Ja zaczęłam trenować judo dwa lata temu, na treningi chodzę 
trzy razy w tygodniu. Od niedawna biorę udział w zawodach 
i mam na swoim koncie pierwsze dyplomy i medale. Latem 
jadę na obóz sportowy, na którym oprócz zabawy i odpo-
czynku, trenujemy judo.

Wygrywasz, nawet jeśli nie wygrasz

To, że trenować judo może każdy, oczywiście nie znaczy,  
że każdy zostanie zawodnikiem i medalistą. Ale też nie 
zwycięstwo jest w judo najważniejsze, bo zyskasz wiele 
już dzięki samemu uprawianiu tego sportu – nie dość że 
poznasz mnóstwo kolegów, to jeszcze będziesz się dobrze 
bawić. A jeśli naprawdę się przyłożysz, będziesz ćwiczyć 
regularnie i wytrwale to na pewno odniesiesz sukces.

Natalia Raczyńska 4a

Judo to więcej niż sport 
czy sztuka walki. 
Wzmacnia charakter, 
uczy wytrwałości 
i uczy szacunku do 
przeciwnika.

Jigoro Kano



Zapraszamy na opowiadanie w odcinkach.  

Pewnego szczęśliwego dnia czternastoletnia Izabela pojechała do babci do Gdańska. 
Myślała, że dni będą jej upływać na plaży, a okazało się, że dziadek, który był mary- 
narzem przygotował dla swojej wnuczki niespodziankę. Wypłynął wspólnie na morze. 
     Kiedy Izabela pływała z dziadkiem i babcią, zobaczyła małego misia, który przypominał 
jej starego Puchatka. Kiedyś miała go w dzieciństwie, ale poprzez 
nieuwagę wypadł z jej małych rączek i wpadł do wody. Widząc zwierzątko, dziewczyn- 
ka nie mogła się powstrzymać od nie przytulenia go, więc powiedziała dziadkowi,  
żeby opuścił kotwice. Gdy dziadek to zrobił Izabela wyskoczyła ze statku, podpłynęła do 
misia i mocno utuliła. Niestety tuląc zabawkę zaczęła tonąć. Zachłysnęła się  wodą i powoli 
opadała na dno. Dziadek i babcia przestraszyli się i nie wiedzieli jak jej pomóc. Izabela 
leżąc na dnie nieprzytomna nadal trzymała misia w ręce. Ryby, które podpłynęły do niej  
machały płetwami i nagle obudziła się czując, że może oddychać. Czternastolatka 
zobaczyła tajemne drzwi święcące w jej kierunku. Podpłynęła do nich i ujrzała inny 
świat, gdzie latały wróżki, śmiejące się smoki, tańczące lizaki i wyglądające 
na króla - drze- wo, które również się śmiało. Dziewczynka weszła do 
krainy i słuch o niej zaginął. 
 Dziadek postanowił zostać na statku do powrotu wnuczki.     
I czeka tak pewnie po dziś dzień. Cdn…

Opowiadanie

„Po drugiej 

stronie 

          m
orza”

Napisała Natalia Raczyńska

Rys. Ola Śliwczyńska



Rozrywka

Znalazł: Maciek Płaza

- Kasiu jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole?- gumka do ścierania )

Nauczycielka w szkole pyta Jasia:

- Jasiu, powiedz co mamy z gąski?

- smalec
- no dobrze, Jasiu, ale co jeszcze?

- smalec
- dobrze, powiedz mi co masz w poduszce?

- dziurę
- dobrze, a co jest w tej dziurze?

- pierze
- no to co mamy z gąski?
- smalec

)
Kawały :)

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej wyjątkowo niemądrej klasie.

- muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z Was nie ma najmniejszego pojęcia 

o matematyce
Na to jeden z uczniów 

- przesadza Pan Profesorze, tylu to nas nawet nie ma w tej klasie.

Ojciec pyta Adasia:
- co robiliście dziś na matematyce?
- szukaliśmy wspólnego mianownika
- coś podobnego, kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy 
wspólnego mianownika, że nikt go do tej pory nie znalazł ...

)



Przygotował: Maciek Płaza

Znalazł: Bartek Pęciłło

Komiks

Krzyżówka

Dowcipy z ostatniej chwili

1. Można nim przyjechać do szkoły gdy jest ciepło
2. Biorą w nich udział uczniowie np: z UKS-ów
3. Impreza szkolna która odbyła się 2.06.2017
4. Zajęcia lekcyjne podobne do WFu są atutem naszej szkoły
5. Można pojechać nią z klasą, rodziną lub znajomymi
6. Dawna nazwa zeszytu
7. Spędzasz w niej czas po zakończonych 
   lekcjach lub przed ich rozpoczęciem

Hasło:
Czekamy na nie z utęsknieniem -  ......................................................

1

2

3

4

5

6

7

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika “niedziela”?
- Wakacje, proszę pani!

Jasiu spóźnia się na lekcję. Nauczycielka pyta go: 
- Dlaczego się spóźniłeś?!
Jasio odpowiada:
- Proszę pani, myłem zęby, to już więcej się 
  nie powtórzy!

- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! 
- oznajmiła nauczycielka
- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie.
- No to kto mi powie, ile będzie pięć 
  komputerów dodać dwadzieścia jeden 
  komputerów?...

 Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza?
- To trzeba było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- o jej, a ja przepisałem...

)



Trzy uczennice naszej szkoły 
zostały nagrodzone 
w Warszawskim Konkursie Literackim
“W krainie moich marzeń”
 
organizowanym przez Zespół Szkół nr 69 przy ul. Drewnianej 8 w Warszawie. 

Gratulujemy  
laureatkom

Konkursy



Laureatkami konkursu zostały: 

MARCELA ZGADZAJ

z klasy 5c -  zdobywając I miejsce w kategorii PROZA,

ALEKSANDRA ŚLIWCZYŃSKA 

z klasy 4a -  zdobywając wyróżnienie w kategorii PROZA,

ZOFIA GUZ
 
 z klasy 4a -  zdobywając wyróżnienie w kategorii POEZJA. 

Uroczysta Gala rozdania nagród odbyła się 2 czerwca 2017r.  
Dziewczynki konkurowały z ponad 100 uczniami z warszawskich szkół w dwóch 
kategoriach literackich: proza i poezja. 

Gratulujemy tak dużego sukcesu 
i zachęcamy do dalszego 
rozwijania swojego talentu 
pisarskiego.



Tajemnice
naszej szkoły

Każdy uczeń naszej szkoły wie, 
że znajduje się w niej sala 36,
 ... ale nie każdy uczeń wie, 
że na jej zapleczu mieści się 
archiwum szkolne... 

Nasza miła pani Bożenka, która zajmuje się archiwum od roku, na potrzeby 
gazetki szkolnej zgodziła się nam je pokazać i opowiedzieć co się w nim    
znajduje. A znajdują się w nim np. stare dzienniki od początku istnienia naszej 
szkoły lub dokumenty świadczące o stypendiach przyznawanych uczniom  
za dobre wyniki w nauce. 

Są tam wszystkie dokumenty pracowników szkoły i wszystkie dokumenty 
uczniów. Każdy nauczyciel, który przeszedł już na emeryturę posiada swoje 
akta osobowe ( ą to akta nauczycieli).  Zawierają one takie dokumenty jak np. 
dyplomy i zaświadczenia lekarskie.  



Nie zapominajmy jednak o ocenach. Oceny uczniów, którzy skończyli już naszą 
szkołę zajmują aż trzy gabloty , a z roku 1999 są dwie księgi, ponieważ było 
tak dużo ocen, że nie zmieściły się one w jednej księdze.

Drogi czytelniku, pamiętaj że Twoje oceny z poprzednich klas też znajdują się 
w archiwum, więc ucz się pilnie, bo zostaną tam na lata.     
          
Dziękuję Pani Bożence za pomoc i poświęcony czas.  

Zosia Guz z klasy 4a



GAZETKA
Króla Jana
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