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Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa 

                                       w Woli Batorskiej 

 

SZKOLNE 

WIEŚCI 
  GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY       

                PODSTAWOWEJ 

IM. WINCENTEGO WITOSA 

W WOLI BATORSKIEJ 

NR 1, WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK  2015 r. 

Drodzy Czytelnicy ! 

Witamy Was w pierwszym, a w zasadzie 

drugim numerze naszej szkolnej gazetki!                              

W tym miesiącu wydaliśmy   dodatek poświęcony 

bezpieczeństwu w ruchu drogowym, związany                        

z udziałem naszej szkoły w programie „Odblaskowa 

szkoła.” Liczymy, że zamieszczone tutaj materiały 

przypadną Wam do gustu. W kolejnych numerach 

prezentować będziemy artykuły dotyczące ciekawych 

wydarzeń z życia naszej szkoły, pisać będziemy                      

o swoich pasjach i zainteresowaniach. W bieżącym 

roku szkolnym gazetkę redagować będą wspólnie 

uczniowie klasy szóstej i piątej. Chcemy, aby                 

w bieżącym roku szkolnym ukazało się co najmniej 

pięć numerów „SZKOLNYCH WIEŚCI.” Każdy z Was, 

Drodzy Czytelnicy, może tworzyć gazetkę, ponieważ 

jest to pismo wszystkich uczniów naszej szkoły. 

Uczymy się tutaj, rozszerzamy swoje zainteresowania i 

dobrze bawimy w naszym drugim domu – szkole. 

Uczniowie zainteresowani pracą w zespole 

redagującym gazetkę szkolną mogą zgłosić się do 

pana Michała Golonki lub pani Marzeny Solarz 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !!!!! 

 

 

 

 

Nasza redakcja: 

REDAKTOR NACZELNY: 

 

 Mateusz Korpan 
Interesuję się kolarstwem, narciarstwem                                       
i modelarstwem. Moje ulubione danie to zupa 
pomidorowa. Mam nadzieję, ze gazetka Wam                        
się spodoba!   
 

REDAKCJA: 

Jakub Baran 

Jestem uczniem klasy piątej. W gazetce szkolnej będę 

zajmował się kącikiem kulinarnym i sportowym. 

 

Kornelia Mikołajewska 

Interesuję się muzyką i sportem.  Jeżdżę konno,gram 

na gitarze i należę do klubu uczniowskiego UKS 

„Wola” 

 

Marta Szewczyk, Gabrysia Kopeć 

Odpowiedzialne jesteśmy za kącik literacki, dzielić się 

w nim będziemy wrażeniami i przemyśleniami 

dotyczącymi książek, które przeczytałyśmy. 

 

Kacper Biernat, Tomasz Gacoń 

Przeprowadzać będziemy wywiady z nauczycielami, 

które publikowane będą w naszym pisemku. 

 

Maciej Oszajec 

Humor szkolny to moja domena. 

 

 

http://szkolawb.niepolomice.eu/
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WYDARZYŁO SIĘ                     

W NASZEJ SZKOLE... 

 

Zróbmy razem coś dla szkoły 

Pierwszego września szkolny dzwonek 

przypomniał wszystkim uczniom naszej szkoły               

o rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Jednak nie 

tylko dźwięk dzwonka zachęcił dzieci i młodzież 

do radosnego powitania szkoły. Dzięki pomocy ze 

strony firmy Coca – Cola i pracy kilkunastu 

wolontariuszy wnętrze szkoły zyskało nową 

twarz. Ściany, klatka schodowa i sklepik zostały 

odmalowane na delikatne, sprzyjające 

odpoczynkowi i wyciszeniu kolory. Szkolny 

sklepik stał się miejscem, w którym uczniowie 

mogą zjeść swój zdrowy posiłek. 

Inicjatorką i koordynatorem akcji była p. Izabela 

Batko. 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej cieszą 

się z wakacyjnej metamorfoza szkoły i dziękują 

firmie Coca-Cola za okazywaną życzliwość a 

wszystkim wolontariuszom za bezinteresowną 

pomoc. 

 

 

Inauguracja roku szachowego      

                  2015/16 

Jedenastego września nasi mali szachiści 

uczestniczyli  w uroczystej inauguracji projektu 

„Szachy w szkole” w Szkole Podstawowej                   

w Staniątkach. Celem projektu jest zwiększenie 

umiejętności matematycznych uczniów, 

szczególnie w zakresie logiki, orientacji 

przestrzennej, myślenia analitycznego, 

rozwiązywania problemów oraz kształtowania 

ważnych cech osobowości: odpowiedzialności, 

koncentracji i intuicji. 

 

W naszej szkole naukę gry w szachy w ubiegłym 

roku szkolnym wprowadziły, w ramach innowacji 

pedagogicznej „Rozwój przez szachy,” 

nauczycielki: Karolina Puchała, Maria Macieja, 

Marzena Krzysztofek. 

 

Rok szachowy 2015/2016 zaczął się dla nas 

bardzo szczęśliwie. W Ogólnopolskim Turnieju 

Szachowym zdobyliśmy złoto. W turnieju wzięło 

udział ponad 100 uczestników. I miejsce i złoty 

puchar zdobyła Gabrysia Wilk z kl. IIIb. 

Statuetkę dla najlepszej dziewczynki naszej 

szkoły otrzymała Antosia Jurczak z kl. IIIb,             

a dla najlepszego chłopca zdobył Jakub 

Sieradzki z kl. IIb. 

 

Serdecznie gratulujemy!  
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KĄCIK LITERACKI – 
UCZNIOWIE PISZĄ 

Wakacje, wakacje! 
Pomysły, atrakcje, 

Ale to przeszłość jest. 
Teraz już sprawdzian, kartkówka, test. 

 
Wróciliśmy do szkoły, a tu jesień. 
Na początku pogodny wrzesień. 

Znowu  trzeba wstawać wcześnie, 
Chociaż nam się wcale nie chce. 

 
         Magdalena Macieja , klasa V 

 
Jesień 

 
Minęły wakacje , 

Jesień nastaje 
I chyba mam rację, 

Szybko zimno się staje. 
 

Liście spadają z drzewa, 
Znowu chmury i ulewa. 

Wiatr mocno wieje, 
Odlatują ptaki, 

Mokry jest wrzesień 
I październik też taki. 

 
                                                                            
Oliwia Hyrc, klasa V 

 

 

 
 

 
                 

 

 

 

Z tym jesiennym wiatrem 

tańczą sobie liście, 

tańczą sobie tańczą 

czerwone złociście. 

 

Z tym jesiennym wiatrem 

odtańczą daleko, 

i nie skończą tańczyć, 

aż za siódmą rzeką. 

 

Aż za siódmą rzeką, 

Aż za siódma górą, 

Aż je śnieg przykryje 

Grubą, białą chmurą. 

 

Ewa Szelburg - Zarembina 
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KĄCIK KULINARNY 

Placuszki z dynią 

 

 

 

 

 

Składniki : 

 2 ziemniaki 

 300-400g dyni 

 2 łyżki mąki ziemniaczanej 

 2 łyżki kaszy manny 

  1-2 jajka 

 ½ łyżeczki startego lub zmielonego 

imbiru 

 Sól, pieprz, szczypta gałki 

muszkatołowej  

 Olej do smażenia 

Sposób przygotowania : 

Dynię zetrzeć na  tarce o grubych oczkach, 

a ziemniaki na małych. Połączyć wszystkie 

składniki w jednej misce i utrzeć                 

na jednolitą masę. Jeśli będzie zbyt 

wodnista, to dosypać kaszy manny. Całość 

doprawić do smaku solą, pieprzem                

i gałką. Rozgrzać olej na patelni i nakładać 

łyżką niewielkie placuszki. Smażyć,             

aż się zrumienią z obu stron. Danie można 

udekorować kleksem śmietany, tartym 

żółtym serem oraz siekaną natką 

pietruszki.  Smacznego!                                       

Kremowy pucharek z owocową 

nutą 

Czas przygotowania: 10 min 

Ilość porcji: 8 

Składniki: 

 8 sztuk dużych pierników 

czekoladowych, 

 1 serek mascarpone 500 g, 

 2 serki Danio waniliowe, 

 100 g malin, 

 listek mięty. 

Sposób przygotowania: 

Pierniki kruszymy i wkładamy na dno 

pucharka. Serek mascarpone mieszamy z 

serkiem waniliowym i gotową masę 

wykładamy na pokruszone pierniki. 

Dekorujemy malinami i listkiem mięty. 

Opcjonalnie  maliny można zmiksować         

z odrobiną cukru i polać deser tym sosem. 

Smacznego  
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HUMOR 

SZKOLNY 

 

 
 

Katechetka do dzieci: 

- Co robimy kiedy jest post?                                                                                   

- Komentujemy i dajemy lajka!      

 

                                              

Przed egzaminem student pyta studenta:  

- Powtarzałeś coś?  

- Taaa… 

- A co?  

- Będzie dobrze, będzie dobrze! 

 

 

 
 
 

KĄCIK LITERACKI 
 

 
 

„Tomek Łebski. Niezły Szczęściarz” Liz Pichon 
 

Tę książkę można z powodzeniem nazwać 

kreatywno – edukacyjną. Na pewno niesamowicie 

pobudza i rozbudza wyobraźnię, przedstawia 

niebanalne rozwiązania (np. prowizoryczne buty z 

reklamówkowej folii), ale i pokazuje, w jaki 

sposób spędzać czas  robiąc chociażby latawca. 

To w końcu zabawa i eksperymenty ze słowami i 

literami, które są jak Tomek. 
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WIERSZYKI, RYMOWANKI,  
ZAGADKI 

 
 Wierszyki, rymowanki, zagadki 
związane z tematem bezpieczeństwa                  
na drodze powstały na lekcjach języka 
polskiego przeprowadzonych w naszej 
szkole w trakcie trwania „Odblaskowego 
Tygodnia”. Oto niektóre z nich: 
 

Noś odblaski, a będziesz bezpieczny 
I dostaniesz oklaski! 

Kamila Rerutko 
 

Jest taka zasada świata 
cywilizowanego, 

Na ulicy musisz mieć coś 
odblaskowego! 

 

Lena German 
                                     
 

Idzie Jaś, a za nim Staś, dalej 

kroczy Krysia. 

Wszyscy dziś widoczni są, lecz nie 

tylko dzisiaj. 

Każdy z nich od dawna wie, 

Że odblaski nosi się! 
                            Kornelia Mikołajewska  

 

Każdy rowerzysta go na głowie ma, 

On przy upadku ochronę Ci da. 

 

Kiedy w mroku jedziesz, rozjaśni Ci 

drogę 

I pewnie każdy już wie, że 

to……………… rowerowe. 

                                                               
                                 Jakub Baran  

 

Stoją przy drodze 

Na jednej nodze. 

Jedne zakazują, 

Drugie ostrzegają. 

Taką właśnie do spełnienia rolę mają. 

                                                          
                             Natalia Krzyżak 

 

KĄCIK DOBRYCH RAD 

 Nasze rady, dotyczące bezpieczeństwa na 
drodze, kierujemy do wszystkich uczniów, a w 
szczególności tych najmłodszych.  
 

1. Chodź zawsze chodnikiem. Jeśli nie ma 
chodnika, idź poboczem, lewą stroną 
jezdni. 

2. Nigdy nie wybiegaj na jezdnię. 
3. Przechodź na drugą stronę ulicy w 

miejscach do tego przeznaczonych. 
4. Noś kamizelkę odblaskową, zwłaszcza po 

zapadnięciu zmroku. 
5. Nie zaczepiaj spotkanych na ulicy zwierząt. 
6. Nie odpowiadaj na zaczepki obcych osób. 
7. Nie pozwól się podwozić do szkoły 

osobom, których nie znasz. 
 

„ Zanim wejdziesz więc  

na drogę, 

Spójrz na boki, postaw 

nogę. 

Przechodź zgodnie  

z przepisami 

I naszymi wskazówkami
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