
-Piętnaście tysięcy.                                                                                                                                                      
-Elfy to tylko chłopcy czy są też dziewczyn-
ki?                                                                                                                       
-Jest kilka pań, które gotują.                                                                                                                                                   
-Odbierał Pan kiedyś poród elfa?                                                                                                                                                  
-Nie, jeszcze nie.                                                                                                                                                                       
-Czy lubi Pan ciasteczka i  mleko?                                                                                                                              
-Bardzo. Gdy byłem dzieckiem i przyjeżdża-
łem do babci, zawsze mi je dawała.                                                  
—Czy dorośli też piszą do Pana listy?                                                                                                                                
-Zdarza się.                                                                                                                                                                                    
-Woli Pan obdarowywać chłopców czy 
dziewczynki?                                                                                                          
-Chłopcy trochę łobuzują, a dziewczynki są 

-Czy pracowała Pani kiedyś w innej szko-
le? 
-Na początku mojej kariery pedagogicz-
nej pracowałam 160 kilometrów od War-
szawy, ponieważ tam wtedy mieszkałam. 
Później przeprowadziłam się do Warsza-
wy , a kiedy moje dzieci podrosły, przy-
szłam pracować do naszej szkoły. 
-Ile lat pracuje Pani w naszej szkole? 
-To będzie już 17 lat. 
-Ile lat Pani studiowała, żeby zostać na-
uczycielką przyrody? 
-Studiowałam 6 lat. 5 lat studiowałam 
geografię, ponieważ jestem magistrem 
geografii. Potem ukończyłam studia po-
dyplomowe, które przygotowały mnie do 

pracy w charakterze nauczyciela przyro-
dy. 
-Jakie są Pani ulubione kwiaty? 
-Lubię wszystkie kwiaty. 
-Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 
-Miałam pecha, bo nigdy nie miałam        
w domu zwierząt. Jako dziecko uwielbia-
łam psy i kilkakrotnie próbowaliśmy przy-
nieść je do domu. Niestety, nigdy nie 
starczyło mi na tyle silnej woli, aby prze-
trwać okres szczeniaczka. Byłam przera-
żona, jak te wszystkie pieski piszczały, 
załatwiały się wszędzie. Zawsze po prób-
nym okresie zwracaliśmy je do właścicie-
la, bo braliśmy je na taki okres próbny.  
 

Sztuka była ciekawa i 
przyjemna. Wszyscy 
dobrze się bawili oglą-
dając przygody trójki 
bohaterów. Przedsta-
wienie trwało ok. 1 go-
dziny i 40 minut. Po 
obejrzeniu sztuki, wróci-
liśmy do szkoły. Dotarli-
śmy na miejsce              
ok. 1200 . Wszyscy miło 
wspominamy tę wy-
cieczkę. 

Kinga Zych  

 12 października 
klasa 6F wybrała się na wy-
cieczkę do teatru Buffo        
na przedstawienie               
pt. „Tajemniczy Ogród”. 
Wszyscy byli bardzo ciekawi 
tej sztuki. O 825 spotkaliśmy 
się pod szkołą. Następnie 
pojechaliśmy autobusem    
na stację PKP. SKM-ką doje-
chaliśmy do stacji Warsza-
wa Powiśle i dalej szliśmy 
pieszo. Towarzyszyły nam 
wesołe  rozmowy. O godzinie 
930 rozpoczął się spektakl. 

Wywiad ze Świętym Mikołajem 

Wywiad z panią Małgorzatą Dobrowolską– nauczycielem przyrody 

Wycieczka do teatru 

-Dlaczego został Pan Świętym Mikoła-
jem?                                                                                                                      
-Bo lubię dzieci, lubię robić innym nie-
spodzianki.                                                                                                              
-Czy ma Pan żonę i dzieci?                                                                                                                                                   
-Nie, nie mam.                                                                                                                                                                  
-Ile dzieci jest grzecznych?                                                                                                                                                     
-Tak ok. ½ dzieci, bo niektóre się starają, 
ale coś nie wychodzi.                                                                                        
-O co najczęściej proszą dzieci?                                                                                                                                             
-O zabawki. Dziewczynki o lalki, chłopcy 
o samochodziki i samoloty. Zależy od 
zainteresowań.                                            
-Ile ma Pan elfów?                                                                                                                                                                      

Listopadowe wspomnienie 

grzeczniejsze, ale nie mam ulubieńców.                                                 

-Jak dba Pan o swoją brodę?                                                                                                     
-Codziennie ją czeszę, myję. Podcinam 
końcówki. Stosuję różne olejki.                                                                          
-A jaki olejek by nam Pan polecił?                                                                                               
-Olejek „Świętego Mikołaja broda’’                                                                                                                                
-Jakie jest Pana marzenie zawodowe?                                                                                              
-Chciałbym mieć wielkie i złote sanie.                                                                                                                                
-Ile ma Pan reniferów?                                                                                                          
-Piętnaście.                                                                                                                                
-A jest tam Rudolf?                                                                                                             
-Jest.                                                                                                                                
-Czy Rudolf rzeczywiście ma czerwony 
nos?                                                                                                                     
-Ma dlatego, że codziennie sobie pudruje.                                                                                                                         
-Dziękujemy za wywiad. 

Rozmawiały: Aleksandra Chamarczuk, 
Julia Leśniewska, Emilka Patynowska, 
Kinga Zych 

Potem okazało się, że mam alergię           
na sierść i na pierze, także hodowałam 
tylko rybki. Ale psy i koty bardzo lubię. 
-Kim chciała Pani zostać gdy była Pani       
w naszym wieku? 
Muszę przyznać, że nauczycielką. Zawsze 
rozkładałam lalki i bawiłam się w szkołę. 
-Jaki był Pani ulubiony przedmiot szkolny? 
Chyba jak wszystkich W-F. W późniejszych 
klasach bardzo polubiłam przedmioty 
ścisłe, matematykę. 
 
Bardzo dziękuję za wywiad.  

Aleksandra  Chamarczuk 

1 listopada- 

dzień bardzo wzniosły. 

Mimo że deszcz pada, 

ja na cmentarz wpadam. 

Kupuję dwa znicza, 

dla świętych mi znanych 

i kochanych  

oraz 

dla nieznanych                   
i 

zapomnianych. 

W myślach wypowiem: 

"Wieczne odpoczywanie 

racz im dać Panie." 

I zanurzę się we wspomina-
nie... 

jakie to babcia robiła pysz-
ne śniadanie, 

i jak z uśmiechem zapra-
szała na nie, 

o tym jak dziadek dawał mi 
rady, 

rady nie od parady- 

każda pouczająca, 

mądrości mnożąca. 

A teraz już ich nie ma, 

smutno i pusto bez nich        
w domu, 

ale nie mówię o tym niko-
mu. 

Czasem w pokoju 
się zamykam 

i łza mi się z oka 
wymyka, 

lecz wiem, że 
teraz uśmiechają 

się do siebie. 

Teraz są świętymi 
w niebie. 

Emilka Patynow-
ska 

 

 

Święto Niepodległości  

 Koniec XVIII wieku był dla Polski niezwykle dramatyczny. Nasz kraj, osłabiony po latach szlacheckich 
rządów, nie był w stanie oprzeć się zakusom Rosji, Austro-Węgier i Niemiec. W 1795 roku Polska po trzecim 
rozbiorze została całkowicie wymazana z mapy świata. Niepodległość udało nam się odzyskać dopiero           
w 1918 roku. W nocy z 6 na 7 listopada w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej 
kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. 10 listopada do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski. Dzień później 
11 listopada Niemcy skapitulowały i wojska niemieckie wycofały się z Warszawy. Ten dzień przyjęło się uwa-
żać za symboliczną datę odzyskania przez Polskę niepodległości i ustanowiono go świętem państwowym      
po raz pierwszy w 1937r. W latach 1939-44 (okupacja hitlerowska) i 1945-1989 (rządy komunistyczne) ob-
chodzenie tego święta było zakazane. W 1989 roku ustawą Sejmu przywrócono obchody Święta Niepodle-
głości.  

 10 listopada w  naszej szkole odbył się uroczysty apel. Przygotowali go uczniowie z różnych klas 
wraz z nauczycielami– panią Bożeną Brych i panią Aliną Idzikowską. Podczas apelu dzieci przypomniały naj-
ważniejsze wydarzenia, przeplatając fakty historyczne chwilami poezji. Usłyszeliśmy także w wykonaniu chó-
ru piosenki legionowe i patriotyczne. Zaśpiewały też laureatki konkursu piosenki patriotycznej. Dziękujemy. 

G A Z E T K A  S Z K O L N A  2 1 7 - T E J  

Rok 2016, numer 1 

 
Witamy listopadowo, zimowo, świątecznie! 

 

 

Rajd Historyczny im. Danuty Siedzikówny "Inka" 

8 października, w sobotę ośmioro uczniów z naszej szkoły pojechało wraz z kilkoma rodzicami i panią 
Renatą Wleklińską na pierwszy Historyczny Rajd Inki. Rajd rozpoczął się przy pomniku "Inki". Pani burmistrz  
wytłumaczyła nam na czym polegają nasze zadania. Mieliśmy znaleźć miejsca pamięci narodowej (wskazane 
w rozkazach), zapalić przy nich znicz oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. W poszukiwaniu tych miejsc pomagał 
nam GPS, ale częściej pytaliśmy ludzi spotkanych na ulicy. Po Warszawie przemieszczaliśmy się komunikacją 
miejską. Zazwyczaj we wszystkich miejscach, do których docieraliśmy, byliśmy ostatni, ponieważ nasza grupa 
była najmłodsza. Zakończenie rajdu odbyło się w szkole muzycznej, gdzie każdy z nas mógł posłuchać wystę-
pu artystycznego, który został przygotowany przez uczniów tej szkoły. Po występie każdy z nas otrzymał kom-
pas, plecak wojskowy, brelok, smycz, ołówek oraz wiele innych upominków. Uroczyste zakończenie rajdu wraz 
z rozdaniem nagród odbyło się w jednej z rembertowskich szkół. Przy akompaniamencie wspaniałych pieśni 
zostały rozdane nagrody. Potem słuchaliśmy wierszy. Jeden chłopiec tak cudownie opowiadał o życiu Inki, że 
wiele pań miało łzy w oczach. Rajd uważam za ciekawy oraz pouczający.  

Wszyscy uczestnicy zgodnie twierdzili, że za rok również wezmą udział w tym rajdzie. 

                  Emilia Patynowska 



szy Twoją rodzinę, niż kupny podaru-
nek. Wcale nie jest trudno wykonać 
taki prezent. Możecie wykonać świą-
teczną laurkę, choinkę z krepiny lub 
makaronu, aniołki z masy solnej lub 
świecznik. Można też wykonać poda-
runki niezwiązane ze świętami. Na 
przykład ramkę na zdjęcia udekoro-
waną według Waszego pomysłu, 
ozdobne pudełeczko, własnoręczną 

 

 
 Święta Bożego Narodzenia 
zbliżają się wielkimi krokami. Tak 
więc pora, aby zacząć myśleć o pre-
zentach dla naszych bliskich. Je-
stem pewna, że własnoręcznie zro-
biony prezent o wiele bardziej ucie-

biżuterię… Wszystko zależy od 
Was!  

Życzę Wam wesołych Świąt! 

   Kinga Zych  

 Świąteczne prezenty  

Zwyczaje wigilijne  
 W wigilię, kiedy za-
świeci pierwsza gwiazdka za-
siadamy wszyscy do stołu. 
Każdy powinien spróbować 
dwunastu potraw. Najczęściej 
na stole pojawiają się: karp 
smażony lub w galarecie, ka-
pusta postna, śledzie, pierogi    
z kapustą i grzybami, kutia, 
kluski z makiem, kompot           
z suszonych owoców. Pod ob-

rus kładziemy sianko, na pa-
miątkę żłóbka, w którym naro-
dził się mały Jezus. Nie może 
zabraknąć też dodatkowego 
nakrycia dla niespodziewanego 
gościa. Podczas wieczerzy wi-
gilijnej śpiewa się kolędy. Po 
skosztowaniu wszystkich dań,   
z pełnymi brzuchami, możemy 
odpakować prezenty, które 
przyniósł Święty Mikołaj. Gdy 

podarunki są już otwarte, idzie-
my na Pasterkę –mszę odpra-
wianą o północy na pamiątkę 
narodzenia Jezusa. Niektóre 
dzieci często podczas niej śpią, 
bo wigilia to dzień pełen wra-
żeń. Szkoda, że 
jest tylko raz w 
roku.    
                
Julia Leśniewska  

Jak napisać list do Świętego Mikołaja? 

 Jak napisać list do Świę-
tego Mikołaja? 
       Na samym początku napisz            
w prawym górnym rogu nazwę 
miejscowości, z której piszesz,     
a obok datę. Następnie na środku 
kartki napisz nagłówek,  na przy-
kład Kochany Święty Mikołaju. 
Zaczynając od nowej linijki na-
pisz krótką informacje o sobie 
czyli np. jak się nazywasz czy 
czym się interesujesz. W liście 
do Świętego Mikołaja najlepiej 
dodać czy byłaś/byłeś grzeczna/y 
w tym roku. Następnie wymień 
prezenty, o których marzysz. 

Gdy skończysz pisać list,  pod-
pisz się niżej po prawej stronie. 
Jeśli chcesz, możesz podzięko-
wać Mikołajowi za ubiegłoroczne 
prezenty. 

Oto pomocniczy schemat listu: 
 
                   Warszawa, 22.11.16r. 
     
 
   Kochany Święty Mikołaju! 
 
      Nazywam się Kasia Nowak        
i chodzę do 3 klasy szkoły podsta-
wowej. W tym roku byłam bardzo 
grzeczna. Bardzo proszę Cię o  
. 
. 
.  Pozdrawiam, Kasia 
                            
 
  Julia Leśniewska 

Dziś andrzejki to wieczór wróżb       
dotyczących miłości i przyszłości. 
Traktowane są one raczej z przy-
mrużeniem oka, ale czyż każdy       
z nas nie chciałby poznać tajem-
nic  przyszłości? Najpopularniej-
szą wróżbą jest lanie wosku przez 
klucz i odgadywanie z powstałego 
kształtu sekretów przyszłych dni. 
Symbole, które można odczytać 
to: anioł- oznacza prowadzenie        
i opiekę. Zdarzenia, w ciągu       
najbliższego roku, pozwolą po-
czuć tę anielską opiekę, a ludzie 
spotkani na drodze okażą się 
życzliwi i przyjacielscy. Góra- pię-
trzące się trudności. Tylko cierpli-

Andrzejkowa noc z 29 na 30 
listopada w wigilię Świętego An-
drzeja ma według dawnych wie-
rzeń magiczną moc, uchylającą 
wrota do nieznanej przyszłości. 
Nie ma pewności, dlaczego tę 
noc uznano za najlepszą. Może 
dlatego, że jesienią rozpoczyna-
ła się na wsi pora kojarzenia 
małżeństw, a młodzi niepewni 
swojej przyszłości radzi byli ją 
poznać? Może dni wolne            
od prac polowych, długie jesien-
ne i zimowe wieczory sprzyjały    
wróżbom, na które w innych po-
rach roku nie było czasu. Nie 
wykluczone, że mogło tak być. 

wość i wytrwałość pozwolą pokonać 
przeciwności losu. Klucz- może wró-
żyć zmianę miejsca zamieszkania 
lub zmierzenia się z jakąś tajemnicą 
–rozwiązanie ludzkiego problemu. 
Inne wróżby to: rzucanie bucikiem- 
bucik zdjęty z lewej (koniecznie!!) 
nogi należy rzucić za siebie przez 
ramię. Jeśli upada noskiem w stronę 
drzwi, wróży właścicielce szybkie 
zamążpójście. Łódeczki na wodzie- 
dwie łupinki tego samego orzecha 
puszcza się na wodę. Jeśli łódki  
podpłyną do siebie oznacza to do-
zgonną miłość wybranej osoby, jeśli 
się oddalą-osób nie połączy uczucie. 

Andrzejki 

Dzień Edukacji Narodowej 

Kalendarz świąt różnych 

Listopad 

24.11. Dzień bez Futra 

25.11. Światowy Dzień Pluszowego 
Misia 
25.11. Dzień Kolejarza 

29.11. Dzień bez Kupowania 

Grudzień 

03.12. Międzynarodowy Dzień 
Osób Niepełnosprawnych (ONZ) 

04.12. Dzień Górnika i Naftowca 

04.12. Barbórka 

05.12. Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza 
06.12. Mikołajki - Świętego Mi-
kołaja 

07.12. Międzynarodowy Dzień 
Lotnictwa Cywilnego 

10.12. Międzynarodowy Dzień 
Praw Człowieka 
13.12. Dzień Księgarza 
13.12. Światowy Dzień Telewizji 

17.12. Polski Dzień bez Prze-
kleństw 

20.12. Dzień Ryby 

24.12. Wigilia Bożego Narodze-
nia 
25.12. Boże Narodzenie 

31.12. Sylwester - noc sylwe-
strowa 

14 października w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej potocznie nazywany 
Dniem Nauczyciela. Uczniowie przyszli do szkoły ubrani w strój galowy z kwiatem w ręku. Ten szczególny 
dzień rozpoczęliśmy apelem, podczas którego chór szkolny śpiewał wesołe piosenki. Kto znał ten śpiewał. 
Następnie słuchaliśmy przemowy pani dyrektor i pana przewodniczącego Rady Rodziców. Odbyło się rów-
nież pasowanie nowych uczniów, nauczycieli oraz członków samorządu szkolnego. Potem wszyscy paso-
wani musieli przejść chrzest bojowy. Pili gorzki sok grejpfrutowy oraz wzięli udział w zawodach sportowych. 
Następnie uczniowie udali się do sal i spędzali czas z wychowawcą. Niektórzy oglądali filmy, inni grali          
w gry lub po prostu rozmawiali. Dzień uważam za bardzo sympatyczny i radosny. 

                     Emilia Patynowska  


