
           Gazetka szkolna redagowana przez uczniów Małego Samorządu      

    Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka w Warszawie. 

 

                                                  Nr 1     listopad 2019                              

Co znajdziemy w tym numerze:                                               

Co się działo w naszej szkole. 

Jak jesienią dbać o siebie? 

Polecamy książki. 

Humor, konkursy. 
 

 



Co się dzieje w naszej szkole?    Co za nami? 

            Wakacje dobiegły końca! 2 września (w poniedziałek) spotkaliśmy się w murach naszej szkoły, aby przywitać nowy rok szkolny 2019/2020. 

Uśmiechnięci i wypoczęci jesteśmy gotowi na kolejne 10 miesięcy pracy i nauki. Życzymy wszystkim naszym czytelnikom, aby ten rok był pełen sukcesów! 

Pamiętajcie: każdy dzień zbliża nas do wakacji! 

      Wrzesień to miesiąc, kiedy przypominamy sobie o bezpieczeństwie.  Opiekunowie Małego Samorządu przypomnieli  o tym, jak dbać o  bezpieczeństwo  

swoje i innych.  Przez cały wrzesień ćwiczyliśmy tabliczkę mnożenia, by być gotowym na IX Światowy Dzień TABLICZKI MNOŻENIA. Na uczniów czekało wiele 

atrakcji i zadań: łamigłówki, gry i zabawy matematyczne. Obchodziliśmy też DZIEŃ KROPKI. Uczniowie i nauczyciele mieli ubrania w kropki, na lekcjach 

wykonywaliśmy różne zadania z kropką w roli głównej. 

    W  październiku  swój wielki dzień mieli pierwszoklasiści. Wobec p. Dyrektor, nauczycieli i rodziców złożyli ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej 

szkoły. Od tego dnia oficjalnie zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 163 im. Batalionu Zośka.                                                                                               

Serdecznie witamy ich w naszej społeczności szkolnej. 

      Niedawno obchodziliśmy  dzień  Wszystkich Świętych – 1 listopada oraz   wspomnienie  naszych bliskich zmarłych – 2 listopada.                                                            

Uroczystość Wszystkich Świętych jest dniem triumfu dla Kościoła mogącego wskazać na świętych przebywających w bliskości Boga, jako na osiągnięty cel 

swojej misji. Wszyscy święci w niebie są dla nas pośrednikami u Boga, któremu zanoszą nasze prośby i błagania. Dzień Wszystkich Świętych jest także dniem 

pamięci narodowej. Zapalamy wówczas znicze nie tylko na grobach swych bliskich, ale również na grobach powstańczych, w kwaterach żołnierskich, 

na bezimiennych często polnych i leśnych mogiłach żołnierzy, pod pomnikami i tablicami poświęconymi pamięci poległych we wszystkich wojnach – przy 

których bardzo często wystawiane są warty honorowe.   Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli o patronie naszej szkoły.  Klasa trzecia była na wycieczce              

na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie porządkowali groby i zapalili znicze w kwaterze  Batalionu „Zośka”. 

   11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone  dla upamiętnienia odzyskania po 123 latach niepodległości 

przez Polskę w roku 1918. Cała szkoła o godz. 11.11 odśpiewała HYMN PAŃSTWOWY z okazji 101-ej rocznicy tego święta.  A klasa II C z tej okazji przygotowała 

uroczysty apel. 

                                                                          



 A  W LISTOPADZIE….. 

     Korytarze naszej szkoły oklejone są plakatami dotyczącymi tolerancji i praw dzieci. To z okazji Dnia Tolerancji i Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.                  

W naszej szkole odbyły się zajęcia przybliżające tematykę odmienności, różnic między ludźmi. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteśmy 

tolerancyjni i w jakich sytuacjach?”   Były również warsztaty edukacyjne  pt. „Moje prawa, ważna sprawa” na temat praw dziecka z okazji Międzynarodowego 

Dnia Praw Dziecka. 

                                                                                                

A co przed nami?  

Już niedługo MIKOŁAJKI i  ŚWIĘTA………      Ale o tym w następnym numerze. 

A tymczasem ….. 

OGŁASZAMY KONKURS NA NAZWĘ NASZEJ GAZETKI 

Swoje pomysły zapiszcie na kartce i wrzućcie do skrzynki. Nie zapomnijcie o podaniu imienia, nazwiska i klasy.  

 

                                                                

  



POLECAMY KSIĄŻKI 

Moi Drodzy! 

Chciałabym zaproponować Wam książkę na długie jesienne wieczory. Książka ta nosi tytuł „Baśniobór” t.II  „Gwiazda wieczorna wschodzi”.  Opowiada ona 

historię dwójki dzieci, które przeniosły się do Baśnioboru. Czeka tam na nich mnóstwo przygód. Spotykają wiele różnych magicznych stworzeń, które będą 

pomagały im w ocaleniu świata i pokonaniu bractwa gwiazdy wieczornej.…. 

Reszty dowiecie się czytając książkę. 

Poleca Amelka Ś. Kl. III C 

                                                                                  HUMOR,  HUMOR,  HUMOR…………….                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Proszę Pani – mówi Jaś do nauczycielki.  

            Czy można karać ucznia za coś, czego nie zrobił? 

           - Nie, Jasiu. 

           - To ja chciałbym zgłosić, że nie zrobiłem pracy domowej…..  

 Nauczycielka zwraca się do ucznia, uważnie patrząc mu w oczy: 

                                                                  - Zawsze, gdy jest klasówka, ciebie nie ma, bo – jak mówisz- babcia jest chora, tak? 

                                                                    Tak, proszę pani. My też zaczynamy podejrzewać, że babcia udaje…… 

 Mamo….kup mi małpkę. Proszę. 

           - A czym Ty ją będziesz karmił, synku? 

            Kup mi taką z ZOO, ich nie wolno karmić….. 

 – Prosiaczku, Prosiaczku! – woła Kubuś Puchatek – Krzyś dał nam dziesięć baryłek miodu do podziału. To na 
każdego będzie po osiem.                                                                                                                                                                                  
– Ależ Puchatku – mówi Prosiaczek – dziesięć baryłek na dwóch, to będzie po pięć, nie po osiem.                                                                                                                                    
– Ja tam nie wiem, ja swoje zjadłem!  

 W szkole pani kazała narysować dzieciom swoich rodziców. Po chwili podchodzi do małego Jasia i pyta:                                                                                                  
– Dlaczego twój tata ma niebieskie włosy?                                                                                                                                                                                                               
– Bo nie było łysej kredki. 

 Mama pyta Jasia: – Co dziś robiłeś na podwórku?  
                                                           – Udawałem ptaka.  
                                                           – A co robiłeś – śpiewałeś czy ćwierkałeś?  
                                                           – Jadłem robaki. 

 Jasiu! Taki brudny nie pójdziesz do szkoły!!! 

- Dobrze mamusiu, nie pójdę…. 



A teraz kilka porad na temat:  Jak chronić się przed przeziębieniem i dbać o siebie jesienią?  

   Niezależnie od tego, czy lubimy zimne pory roku, czy też kojarzą się nam one jedynie z przeziębieniem i brakiem słońca, powinniśmy się do nich dobrze 
przygotować, nauczyć się dbać o zdrowie i odporność. 
Oto kilka porad:                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Zbilansowana dieta. Jest ona bardzo ważna, powinna być wzbogacona w niezbędne witaminy i minerały. W sezonie jesiennym , kiedy narażeni jesteśmy na 

liczne infekcje, należy szczególną uwagę zwracać na to, co jemy. Powinniśmy jeść dużo warzyw i owoców.                                                                                                       

2. Odpowiednio się ubieraj! Pomimo tego, że za oknem świeci piękne słońce, nie oznacza to, że temperatura jest równie zadawalająca. Włóż kurtkę, ciepłe 

buty, a na szyję szalik.                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Używaj chusteczek jednorazowych. Gdy masz katar, pamiętaj, aby chusteczki wykorzystywać jednorazowo. Przy kichaniu zatykamy usta ręką. Dzięki temu 

zmniejszysz rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii.                                                                                                                                                                                                     

4. Aktywność fizyczna. Nie należy zapominać o aktywności fizycznej, która jest bardzo ważna. Wystarczy chociaż 20 minut dziennie, które przeznaczymy np. 

na spacer.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5. Pamiętaj o myciu rąk. Dzięki niemu zapobiegniesz rozprzestrzenianiu się zarazków. 

                                                                                                                              

  

 
           Na koniec chcemy zaprosić  uczniów naszej szkoły do współpracy z gazetką. Jeżeli chcecie, aby Wasz tekst (recenzja filmu lub książki, wypracowanie 

z języka polskiego, ciekawostki ze świata przyrody czy historii, dowcipy, łamigłówki, krzyżówka) znalazł się w naszym miesięczniku, to koniecznie 

skontaktujcie się z jednym z naszych dziennikarzy albo  wrzućcie swoje pomysły do zielonej skrzynki wystawionej przy głównym wejściu. 

Pamiętajcie, aby podpisać swoją twórczość czy pomysły. 



 

 

 

Marta R. KL IId 


