
 

Wrzesień/październik 2015 

Drodzy czytelnicy! 

Witamy wszystkich po wakacyjnej przerwie. 

 

 

 

 

Wrzesień już za nami 

 

Wrzesień już się skończył, za nami pierwszy miesiąc roku szkolnego.  

Szkoła może być fajna! Tylko trzeba wiedzieć, jak ją poznać. Niektórzy myślą, że szkoła to 

tylko nudna nauka. Ja jednak uważam inaczej, szkoła jest super! Można się  tu bawić i uczyć 

przez zabawę! Tutaj mam przyjaciół! 

Julia Szajner 

 



 

Dzień Patrona 

Tradycyjnie, 15 października świętowaliśmy Dzień Patrona 

Szkoły. Dokładnie tego dnia w  1979 roku nadano szkole imię 

Janusza Korczaka. Stary Doktor został wybrany spośród wielu 

innych kandydatur zgłaszanych przez uczniów. Szkolna kronika z 

tego czasu podaje:,  „30 marca 1979 roku spośród prezentowa-

nych [kandydatów], w ogólnym głosowaniu wybraliśmy Janusza 

Korczaka. Wybraliśmy człowieka, który całe swoje życie po-

święcił dziecku, który walczył o prawa dla niego i ich powszech-

ne uznanie. Wybraliśmy wychowawcę i patriotę, od którego 

uczyć się będziemy szacunku dla innych, szlachetności, miłości ojczystego kraju, pracowitości, odwagi, mę-

stwa i bohaterstwa”.  

Choć słowa te były pisane prawie 40 lat temu, dzisiejsi uczniowie mogą się pod nimi podpisać. Dla nich Janusz 

Korczak także jest wzorem do naśladowania. Uczą się od niego uczciwości, pracowitości, wrażliwości na dru-

giego człowieka. 

W tym roku uczniowie wzięli udział w uroczystym apelu przygotowanym przez opiekunkę Samorządu Ucz-

niowskiego, panią Annę Majdzik; obejrzeli inscenizację przygotowana przez panią Annę Motorniuk. Wspólnie 

śpiewali balladę o Januszu Korczaku, oddając hołd patronowi. Niestety, z powodu ulewnego deszczu, nie odbył 

się pochód maciusiowy, ale na szkolnych korytarzach nie zabrakło królów Maciusiów w pelerynach i koronach 

na głowach. Uczniowie  naszej szkoły znają i szanują Starego Doktora. 

Red. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W hołdzie pułkownikowi Władysławowi Kabatowi 

Mieszkańcy Sobótki kojarzą ulicę Władysława Kabata, ale czy wiedzą, kim był? Uczniowie naszej szkoły do-

brze poznali postać pułkownika, bohatera drugiej wojny światowej. Pan Michał Hajdukiewicz przygotował w 

jedynce prelekcję, a pani Monika Szima-Efinowicz, nauczycielka historii w Powiatowym Zespole Szkół nr 3, 

przeprowadziła  lekcję otwartą, w której wzięli udział nasi uczniowie oraz licealiści. Młodzież miała niezwykłą 

okazję zobaczyć, a nawet wziąć do ręki dokumenty  z okresu drugiej wojny – między innymi rozkazy wojsko-

we, listę z pseudonimami żołnierzy, list z obozu w Oświęcimiu. Uczniowie dokonali wyboru i samodzielnie 

opisali dokumenty, które później wyeksponowano na wystawie prezentowanej 16 października w naszej szkole. 

Był to dzień niezwykle uroczysty. Do szkoły przybyli goście ze szkół z całej gminy oraz delegacja z zaprzyjaź-

nionej gminy Wietrzychowice, władze miasta, przyjaciele i pasjonaci historii pułkownika. Gościem honoro-

wym był syn pułkownika pan Zdzisław Kabat. Wszyscy wspólnie oddali hołd bohaterowi, biorąc udział w uro-

czystej mszy odprawionej przez proboszcza Edwarda Jurka oraz w poświęceniu nagrobka Władysława Kabata. 

Pani Dyrektor Aleksandra Majdecka-Budziłek ogłosiła, że decyzją Rady Pedagogicznej ustanowiono w szkole 

16 października Dniem Pamięci o Władysławie Kabacie – mieszkańcu Sobótki, który w czasie drugiej wojny 

ocalił Londyn przed atakiem niemieckiej rakiety V2. 

Następnie w Szkole Podstawowej nr 1 goście obejrzeli filmy o Kabacie przygotowane przez uczniów Powiato-

wego Zespołu Szkół nr 3 pod kierunkiem  pani Moniki Szimy-Efinowicz oraz zapoznali się z wystawą poświę-

coną postaci, przygotowaną przez panią Annę Polak-Kopacką. Zaprezentowano opisane przez uczniów doku-

menty; pamiątki rodzinne, które udostępnił pan Zdzisław Kabat oraz rekwizyty z okresu wojny, będące własno-

ścią szkoły. Swoimi zbiorami podzielił się także piątoklasista Michał Wierzbicki – pasjonat II wojny. 

Wystawa, wzbudziła duże zainteresowanie, więc Pani Dyrektor zapowiedziała, że będzie prezentowana jeszcze 

przez tydzień, by uczniowie innych szkół również mogli się z nią zapoznać. 

Na stałe na szkolnym korytarzu zawisła tablica z krótkim rysem biograficznym Władysława Kabata, a szkoła 

przejęła pieczę nad pomnikiem pułkownika. 

Red. 

   

 

 

 

 

  

 

 

 



Kilka słów od pedagoga 

Drodzy Uczniowie! 

Pożegnaliśmy czas wakacyjnych przygód. Wspólnie przywitaliśmy rok szkolny 2015/2016. Z ogromną rado-

ścią będę Wam towarzyszyła w każdym tygodniu zajęć lekcyjnych. Pokładam nadzieję, że będą to dni sukce-

sów, uśmiechu i wspólnego pokonywania trudności. 

Jestem Waszym pedagogiem szkolnym. Jako nauczyciel będę drogowskazem norm i zasad społecznych. Opie-

kując się Wami wysłucham, pocieszę, doradzę. W roli wychowawcy będę konsekwentna i wymagająca. Zapu-

kajcie do moich drzwi, kiedy zapragniecie podzielić się ze mną swoją radością lub ukoić łzy smutku. 

Szanowni Rodzice! 

Nasz dorosły świat jest ścieżką wyzwań i odpowiedzialności – za siebie, za nasze Dzieci. Każdego dnia podej-

mujemy decyzje, które mają bezpośredni wpływ na życie całej naszej rodziny. W naszych dłoniach spoczywa 

los młodego człowieka, który bacznie obserwuje otaczający go świat.  

Jestem Państwa pedagogiem szkolnym a także koordynatorem ds. współpracy z rodzicami. Wysłucham historii, 

którą mi opowiecie. Wskażę możliwości rozwiązania problemu. Wspólnie z Państwem będę oczekiwała po-

myślnego zakończenia trudności. Zapukajcie do moich drzwi, kiedy pojawi się nieoczekiwana przeszkoda. W 

wyniku wzajemnej współpracy będziemy oczekiwali na pomyślne zakończenie.  

Ania Olender 

 

Czytamy komiksy 
 

 

Kto nie lubi bajek i komiksów Disneya? Czytają je duzi i mali. Są pełne 

przygód, humoru i ciekawych opowieści. Uwagę przyciągają piękne 

kolorowe ilustracje. 

Na jesienne wieczory polecam komiksy, w których występują znane i 

lubiane postaci Disneya. 

 

Kacper Mielnik 

 

 

Kuc haflinger 

Moim zdaniem haflingery to bardzo ładne kuce. Mają jasną (konopianą) 

grzywę i są kasztanowate lub gniade. Powstały jako skrzyżowanie czterech 

ras: noryckiej, bośniackiej, huculskiej i czystej krwi arabskiej. Haflingery 

bardzo dobrze radzą sobie w górach, ale nie znaczy to, że nie nadają się pod 

siodło! Nadają się do jazdy, oczywiście tylko dorosłe osobniki. To bez wąt-

pienia piękna rasa kuców. 

Lena Bukowska 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPiA2uforcgCFQi9cgodTwUErg&url=http://klaczkiogierkirasyiinne.blog.onet.pl/&psig=AFQjCNHgk9F2wU7KQnYKAou45C9wPGf4cg&ust=1444219967709839


Moje zwierzęta 

Moje ulubione zwierzęta to kotki, ale lubię też psy. Miałam kiedyś kota i trzy papugi. Niestety kot je zjadł i 

uciekł z domu. Było mi bardzo smutno. Następnego dnia, gdy zjadłam śniadanie, wyszłam na podwórko  i za-

uważyłam, że mój kotek wrócił. Byłam szczęśliwa.   

Oto mój kotek. Słodki prawda?                                                      A to moje papużki.  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 Martyna Lewandowska 

 

ZRÓB TO SAM 

Pomponiki z włóczki 

Przybory: 

 tekturka 

 ołówek 

 włóczka 

 nożyczki 

 

 

Wykonanie: 

Ołówkiem narysuj na tekturce dwa koła o średnicy 4cm. Wytnij je. Następnie wytnij w ich środkach małe 

kółka. Złóż je razem i nawijaj na nie włóczkę - przez kółko w środku. Na koniec rozetnij po krawędzi koła 

włóczkę i rozetnij koło. Pomponik gotowy!       

                                                                                                                                                                               

Iga Tarasewicz 

 

 

 

 

 



Kącik czytelnika – moja ulubiona książka 

                                     „Nela mała  reporterka” to nasza rówieśniczka 

Dziewięcioletnia Nela jest podróżniczką i reporterką. Zwiedza świat – najbardziej egzotyczne miejsca i spisuje 

relacje ze swoich wypraw.  Polecam „10 niesamowitych przygód Neli”, „Nelę na trzech kontynentach” i „Nelę 

na tropie przygód”.                     

  

 

 

 

 

 

Książki są bardzo ciekawe i bogate w piękne zdjęcia. Razem z Nelą poznasz świat! 

Autorka była niedawno we Wrocławiu na spotkaniu z czytelnikami. Rozdawała naklejki i autografy. Bardzo się 

cieszę, że mogłam ją zobaczyć na żywo. 

                                                                                                                             Natalia 

                                                                                                                           Rajczakowska 

 

Martyna Wojciechowska  
Martyna Wojciechowska była na trzecim krańcu świata i ciągle podróżuje! 

Spędziła dużo czasu z osobami o różnej narodowości, rasie, kulturze i tradycji.  Ciepło i dokładnie opisała je w 

swoich książkach, które naprawdę są bardzo mądre i pouczające. 

Serdecznie polecam! 

 

Na mnie największe wrażenie zrobiła książka ,,DZIECIAKI ŚWIATA’’.  

 

 

Polubiłam Martynę, bo kocha zwierzęta, a jej książki 

są niesamowite.   

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Julia Szajner 

 

 

 

  

 

 



 

Wywiad – Kamil 

Kamil Nykiel, uczeń klasy 4a, wygrał zawody wędkarskie. Zadaliśmy mu kilka pytań. 

- Co czułeś, gdy wygrałeś zawody wędkarskie? 

- Cieszyłem się, byłem zadowolony. 

- Na czym polegają takie zawody? 

- Łowimy na czas – od jednego do drugiego wybuchu petardy. Kto złowi największą rybę wygrywa. 

- Czy wcześniej uczestniczyłeś w podobnych turniejach? 

- Nie, to był pierwszy raz. 

- Niesamowite! Tym bardziej gratulujemy! 

 Martyna Lewandowska, Maja Bugajska 

 

Zespół Mediacyjny  

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce 

 

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowne Grono Pedagogiczne… 

Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku Szkolnego 2015/2016 uśmiechem, optymizmem i ciężką pracą zapra-

gniemy zdobywać szczyty. 

Każdy dzień będzie przynosił wyzwania, których pokonywanie wzmocni poczucie naszej wartości oraz poziom 

odpowiedzialności za siebie nawzajem. Drogą ku wspólnemu szkolnemu szczęściu stanie się współpraca, opar-

ta na szacunku, tolerancji i kreatywności. 

Zostaliśmy powołani do pełnienia szczególnej funkcji w naszej szkole. W oparciu o pomoc i doświadczenie 

naszych nauczycieli, wychowawców, pedagogów staniemy naprzeciw wszystkim trudnościom, których zaist-

nienie wzbudza lęk, niepokój i brak motywacji. 

Pamiętajmy! Ścieżką do rozwiązania każdego konfliktu jest konstruktywny dialog. Wspólnymi siłami pozbę-

dziemy się smutku, łez i gniewu. 

 

 

 

 

                                                                                                     

Igor Tymiński, Natasza Woźnicka, Maria Bigosińska, Zuzanna Piórkowska   



RECENTLY IN OUR SCHOOL 

12
th

 October – we chose a school president (Nikola Susz). Each pupil voted for only one candidate. 

12
th

 October – we had a lesson with a forester. He presented the sounds of different animals. 

14
th

 October – the Teachers’ Day. There were no lessons. We prepared a play for the teachers. 

15
th

 October – the Day of Janusz Korczak. We learned about Korczak, made paper crowns and wore cloaks. 

We had a great time! 

16
th

 October – we learned about colonel Władysław Kabat. There were a lot of guests in our school. This his-

tory lesson was very interesting! 

20
th

 October – there were chinchillas in our school. Mrs Wnęk-Sosialuk kept them in a big cage with a small 

house. One of them was naughty and the other was funny. 

Class 4B                                             

Krzyżówka 

1 Dziki, biało-czarny koń 

2 … morska 

3 Czworonóg towarzyszący człowiekowi 

4 Dziki kot sawanny 

5 Długouchy gryzoń 

6 Gospodarskie zwierzę z rogami. (Występuje też w górach ) 

7 Biały lub czarny ptak pod ochroną 

8 Mały gryzoń z krótkim ogonkiem 

 

 

 

Opracowała: Lena Bukowska 

 

Śmiechu warte 

 

 

 

 

 

 

Milena Raczkowska 

 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

W mojej klasie dzieci są bardzo muzykalne - mówi nauczycielka. - Wszystkie grają mi na nerwach! 

Po co kotu telefon? 

- Żeby miau. 

 



Zielona Szkoła 

7 września klasy piąte wyjechały na Zieloną Szkołę. Było wiele atrakcji, bawiliśmy się doskonale! Bra-

liśmy udział w karaoke i wygrywaliśmy nagrody za zaśpiewanie. Pozdzieraliśmy gardła! Wieczorem zorgani-

zowano dyskotekę, wszyscy tańczyli, a prym wiodła Królowa Balu Klaudia Banasik. Jednak nie tylko bawili-

śmy się, mieliśmy też misję nocną. Dziewczyny chodziły z gumowymi pistoletami, wzorowo wykonując ko-

mendy. Gdy padła komenda: Padnij! - wszystkie natychmiast kładły się na ziemię. W lesie trzeba było znaleźć 

pakunek, niestety zgubił się. Gdy dziewczyny wychodziły z lasu, pan Kamil je wystraszył. Był ubrany w strój 

maskujący (dziewczyny mówiły na to trawsko lub krzak). Na wyjeździe mieliśmy też musztrę. Uczyliśmy się 

komend wojskowych i współpracy. Zadania i zabawy przygotowali dla nas instruktorzy, którzy mieli swoje 

przezwiska: pani Monika to papuga Poli, pani Angela to Skrzatek, pan Robert to Mafinek, a pan kierownik to 

Chomik. Wszystkim bardzo się podobało. Wróciliśmy z Zielonej Szkoły zadowoleni i uśmiechnięci. 

 

 

 

Kinga Lorenc 

Przepis na rogaliki z ciasta francuskiego 

Składniki: 

 1 opakowanie ciasta francuskiego 

 dżem  

Sposób przygotowania: 

Z ciasta wykroić koła. Na każde nałożyć jedną łyżeczkę dżemu i zawinąć w rogalik. Na blaszkę wyłożyć papier 

do pieczenia, a na nim rogaliki. Rozbełtać jajko i pędzelkiem do lukru rozprowadzić je na rogalikach. Następ-

nie włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 C i piec 5-10 minut, aż się zarumienią. 

Uwaga: korzystajcie z piekarnika tylko pod opieką kogoś dorosłego! 

Lena Netiacha 



Dzień Postaci Literackiej i Bajkowej 

W piątek 23 października zagościły w szkole postacie baśniowe i literackie. Uczniowie przebrali się w ulubio-

nych bohaterów m.in. Tomka Sawyera, Anię z Zielonego Wzgórza, Harrego Pottera, Gęsiareczkę. 

Piątek był w szkole wesoły i kolorowy 

Red. 

     

 

Skład redakcji: 

 Maja Bugajska (4a),  

 Gabriela Kunecka (4a), 

 Martyna Lewandowska(4a),  

 Lena Krekota (4a),  

 Lena Netiacha (4a),  

 Natalia Rajczakowska (4a),  

 Julia Szajner (4a),  

 Iga Tarasewicz (4a),  

 Agata Mielnik (5a),  

 Kacper Mielnik (5a),  

 Kinga Lorenc (5b),  

 Kacper Syposz (5a),  

 Natalia Bednarczyk (5c),  

 Lena Bukowska (5c),  

 Milena Raczkowska (5c),  

 Weronika Krawczyk (6a) 

Opieka: pani Justyna Drygalska 

Współpraca: pani Marta Kowal, pani Anna Olender 

Skład: pan Wojciech Zborowski 

 

 

  

http://www.sp1sobotka.pl/index.php/105-dzien-postaci-literackiej-i-bajkowej

