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Niecodzienna 

Gazetka Uczniów  

Szkoły Podstawowej  

im. Księcia Józefa Poniatowskiego  

w Ładach 

 

1 LISTOPADA –Dzień 

Wszystkich Świętych 

 

 

1 listopada to w Kościele katolickim, 

a także w wielu Kościołach 

protestanckich moment na 

wspomnienie wszystkich tych, 

którzy już dostali się do nieba. 

Chrześcijanie czczą tym samym 

zarówno wyniesionych na ołtarze, 

jak i anonimowych świętych. Tego 

dnia porządkujemy groby na 

cmentarzach, wspominamy zmarłych 

krewnych, przyjaciół, zasłużonych 

rodaków. 

Szkoła pamięta 

 

30 października 2020r. w naszej 

szkole odbył się II finał akcji pt. 

“szkoła pamięta”. W zeszłym roku  

listopad / grudzień  2020  

 

 

 

 

 

 

Pan Michał Mielniczuk wraz z grupą 

uczniów koła historycznego wybrali 

się na cmentarz w Raszynie, aby 

odwiedzić grób żołnierzy 

węgierskich i żołnierzy z Armii 

Krajowej. W tym roku ze względu 

na wprowadzone obostrzenia i naukę 

zdalną Pan Michał Mielniczuk w 

imieniu szkoły wybrał się osobiście 

na cmentarz. Ponadto uczniowie 

wykonali plakaty, prezentacje 

dotyczące tematyki dnia zadusznego, 

postaci Józefa Becka i Józefa 

Piłsudskiego. Koordynatorem akcji 

jest Pan Michał Mielniczuk. 

11 listopada Narodowe 

Święto Niepodległości 

 

Narodowe  Święto  Niepodległości 

obchodzone jest co roku 11 listopada 

na pamiątkę odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku 

po 123 latach rozbiorów  

dokonanych  przez  Austrię, Prusy  i  

Rosję.  To  święto  państwowe 

ustanowiono w ostatnich latach 

istnienia  II  RP  i  przywrócono  w  

1989  r. Dzień  11 listopada 

ustanowiono  świętem   narodowym   
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dopiero   ustawą z kwietnia 1937 

roku, czyli prawie 20 lat po 

odzyskaniu niepodległości. 

W tym roku obchodziliśmy je trochę 

inaczej, ale w dalszym ciągu 

hucznie. W naszej szkole 

zorganizowano wiele konkursów 

min. : Konkurs plastyczny 

"Marszałek Józef Piłsudski - wielki 

wódz", Dyktando na Dzień 

Niepodległości. Wspólnie 

śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i 

robiliśmy kotyliony.  Nasza szkoła 

brała także udział w konkursie: 

„Niepodległość Polski 1918 - 

otwartym konkursie  on-line” , w 

którym to nasza szkoła zajęła 

pierwsze miejsce.  

Gratulujemy! 

 

  

 

 

Listopadowy Dzień 

Dobrego Słowa 

 

 

Listopadowy Dzień Dobrego Słowa 

świętujemy  nawiązując do 102 

rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Z tej okazji uczniowie klasy Va 

wykonali  prace pod tytułem: 

„Kocham Cię Polsko”, w których 

napisali za co cenią nasz kraj, za co 

są wdzięczni, za co  kochają naszą 

ojczyznę.  Koordynatorem projektu 

jest Małgorzata Lichomska 

Dzień kredki 

 

 

 

 

 

 

Czy wiedzieliście, że pierwszy obraz 

Marsa powstał namalowany 

kredkami? Zanim naukowcy NASA 

odebrali obraz z sondy Mariner 4, 

kolorowali dane numeryczne, 
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uzyskując obraz powierzchni 

planety. To wszystko działo się w 

latach 60. XX wieku. Pracownicy 

nie mogli się doczekać na oficjalnie 

przetworzony obraz Marsa dlatego 

skleili paski papieru, zadrukowane 

liczbami, w planszę i zaczęli 

zapełniać ją kolorami. Powierzchnia 

Marsa okazała się kolorowanką. 

Święto Bicia Rekordów 

 

Dzień bicia rekordów co roku 

obchodzony jest w innym terminie. 

W tym roku wypada on 18 listopada.  

Rekordy światowe wpisywane są do 

specjalnej Księgi Rekordów 

Guinessa. Pomysłodawcą 

wpisywania rekordów do Księgi był 

sir Hugh Beaver. Był on dyrektorem 

generalnym browaru Guiness. 

Wpadł na ten pomysł w 1951 roku, a 

pierwszy egzemplarz ukazał się w 

1955 roku.  

Zdobycie rekordu Guinnessa 

oznacza, że w danej kategorii jest się 

najlepszym na świecie. Do Księgi 

Rekordów Guinnessa trafiło już 

bardzo, bardzo dużo niesamowitych 

osiągnięć. Kolejni rekordziści wciąż 

podnoszą poprzeczkę coraz wyżej i 

wyżej. Niektórzy pobijają też swoje 

własne, wcześniejsze rekordy. 

Dzień Postaci z Bajek 

 

 

 Walter Elias „Wat” Disney 

przyszedł na świat w Chicago 5 

grudnia 1901 roku. Zmarł w Los 

Angeles 15 grudnia 1966 roku. Był 

amerykańskim producentem 

filmowym, reżyserem, scenarzystą, 

aktorem dubbingowym, animatorem, 

przedsiębiorcą, wizjonerem i 

filantropem. The Walt Disney 

Company to największa korporacja 

mediowa świata. 

W roku 1955 Walt Disney założył 

pierwszy park rozrywki Disneyland. 

 

Międzynarodowy Dzień 

Wolontariatu 

Wolontariat polega na niesieniu 

pomocy potrzebującym - zarówno w 

kraju, jak i za granicą. Pomagać 

można pojedynczym osobom i 

całym społecznościom, uczestnicząc 

w pojedynczych akcjach lub 

podejmując się stałego wolontariatu 
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na rzecz danej instytucji lub osoby. 

Rodzajów wolontariatu jest tak 

wiele, że każda osoba 

zainteresowana niesieniem pomocy z 

pewnością znajdzie odpowiedni dla 

siebie. W naszej szkole prężnie 

działa Szkolne Bractwo 

Wolontariuszy. W tym roku 

zorganizowano akcję „Razem na 

Święta”, w której przygotowano 

paczki dla najbardziej 

potrzebujących mieszkańców naszej 

gminy. Ponadto „Akcję Kartka dla 

Starszaków z Niegowa”. Kartki 

przekazano mieszkańcom Domu 

Pomocy Społecznej w Niegowie. 

Karki wykonane z serca rozniosą 

bożonarodzeniową radość.  

 

Międzynarodowy Dzień 

Praw Dziecka 

 

 

Międzynarodowy Dzień Praw 

Dziecka obchodzony jest 20 

listopada od 1989 roku, kiedy to 

uchwalona została konwencja na ten 

temat. Dzień ten ma za zadanie 

przypominać, że dzieci także mają 

prawa i każdy powinien ich 

przestrzegać, jest to bardzo ważne 

bo wiele osób uzależnia 

przestrzeganie praw dziecka od tego 

czy wykonało ono swoje obowiązki. 

Wciąż także niestety istnieje 

przekonanie, że dzieci nie są 

pełnoprawnymi obywatelami więc 

nie przysługują im prawa, a jest 

wprost przeciwnie. Dorosłym 

przysługują prawa człowieka, a 

dzieciom prawa dziecka. 

Każdemu dziecku przysługują prawa 

dziecka tak jak każdemu dorosłemu 

przysługują prawa człowieka. Praw 

tych nikt nie może dziecka 

pozbawić. O tym, jak ważne są w 

naszym kraju prawa dziecka 

świadczy również fakt, iż zostały 

one uwzględnione w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

Międzynarodowy Dzień 

Osób 

Niepełnosprawnych 
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Międzynarodowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych obchodzony jest 

3 grudnia. Celem obchodów jest 

przybliżenie społeczeństwu 

problemów osób 

niepełnosprawnych, czyli tych u 

których występują ograniczenia w 

prawidłowym funkcjonowaniu 

spowodowane obniżeniem 

sprawności fizycznej lub 

psychicznej. Obchody Dnia są 

również okazją do zwiększenia 

świadomości publicznej o 

korzyściach płynących z integracji 

osób niepełnosprawnych. W myśl jej 

zapisów osoby niepełnosprawne 

mają prawo do: wolności i 

bezpieczeństwa, swobody 

poruszania się, ochrony zdrowia, 

edukacji, życia prywatnego i 

rodzinnego oraz udziału w życiu 

politycznym i kulturalnym. 

W naszej szkole z okazji tego dnia 

został zorganizowany konkurs „Tacy 

sami, a jednak różni”.  

Europejski Dzień 

Wynalazcy 

9 listopada obchodzimy Europejski 

Dzień Wynalazcy. Dzień ten 

upamiętnia data urodzin 

australijskiej wynalazczyni ,która 

opracowała system transmisji fal 

radiowych. Jest to niezwykle ważny 

dzień, który daje ludziom szanse na 

stworzenie własnego projektu. Nie 

byłoby współczesnego świata bez 

wynalazków, dlatego tak ważne jest 

wspieranie tego obszaru nauki. 

Dzięki tym pomysłom możemy  

zmieniać świat.  

Musimy pamiętać o  wynalazcach  i 

zachęcać  ludzi do  realizowania 

własnych nietypowych  pomysłów.  

Zwycięskie 

opowiadanie z  

Konkursu Literackiego 

„Masz ambicje! Nasz 

początek – reszta 

Twoja”. 

 

„Przygody Chrisa Rudobrodego” 

Chris Rudobrody leżał w 

śmierdzącej zgniłą rybą celi 

więziennej i rozmyślał o ucieczce. 

Miał nadzieję, że jego kamraci 

przyjdą mu z pomocą. Marzył o 

powrocie na swój statek - ,,Piękną 

Bertę”. Chciał znów poczuć wiatr 

we włosach, zapach morza oraz 

smak przygody. Miał nie załatwioną 

sprawę, o której wiedział tylko on i 

jego przyjaciele: Chudy Lee i Mały 

John. Czas mijał. Minuta za minutą. 

Jednak nikt nie przychodził na 

ratunek. Chris miał założone 

kajdanki, które uwierały i były 

ciasno zaciśnięte, tak że raniły jego 
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wychudzone ręce. Nie było 

możliwości ucieczki. 

Gdy już stracił nadzieję na 

wolność oraz wiarę w lojalność 

kompanów, nagle w małym 

więziennym okienku ujrzał swojego 

wyliniałego kota – Majtka. Od razu 

wiedział, że nie spędzi reszty życia 

w tej cuchnącej dziurze! Pirat 

ucieszył się na widok kota jak nigdy 

dotąd. Jego radość była jeszcze 

większa, gdy zobaczył przywiązany 

do jego szyi klucz… to był klucz do 

wolności. Chris uwolnił ręce z 

kajdanek i pomimo niechęci do 

Majtka – przytulił go mocno. 

Nagle usłyszał dochodzące z 

zewnątrz gwizdy i nawoływania. 

Chris podszedł do okienka i w 

świetle księżyca zauważył swoich 

przyjaciół. Chudy Lee i Mały John 

przywiązali linę do okiennej kraty i z 

pomocą konia ciągnęli z całych sił. 

Początkowo, nie udawało się im 

wyrwać stalowych krat, ale po 

kilkunastu minutach ciężkiej pracy 

udało się osiągnąć cel. Rudobrody 

był wolny! Nie było jednak czasu na 

serdeczne uściski oraz 

podziękowania, bo nagle zza rogu 

więzienia wyłoniła się sylwetka 

wściekłego strażnika Jonasa i jego 

psa – Brutusa, który głośno ujadał i 

gnał w kierunku piratów. 

Nie tracąc czasu przyjaciele 

rzucili się do ucieczki. Pościg 

wąskimi uliczkami Stambułu trwał 

do rana. Gdy w końcu udało im się 

zmylić strażnika, piraci spokojnie 

udali się na ,,Piękną Bertę”, gdzie 

zjedli posiłek i wykończeni zasnęli 

w swoich kajutach. W tym czasie 

pozostali marynarze, rozwinęli żagle 

i wypłynęli na pełne morze. 

Następnego dnia, tuż o świcie, 

kapitan Rudobrody wezwał do siebie 

Chudego Lee i Małego Johna, gdyż 

mieli dużo spraw do omówienia. 

- Na początku, dziękuję Wam moi 

kamraci za uwolnienie. - powiedział 

kapitan – Po dwóch latach w 

niewoli, straciłem nadzieję, że 

zobaczę Wasze uśmiechnięte 

mordki! Jak wiecie, magiczna księga 

z mapą skarbów jest w posiadaniu 

naszego wielkiego i odwiecznego 

wroga Alexa Siwobrodego – tego 

podstępnego hultaja, który ukrywa 

się na Wyspie Św. Katarzyny. 

Musimy tam dopłynąć, odzyskać 

księgę, a następnie zdobyć skarb. 

Bez księgi nam się to nie uda.  

Podróż trwała dwadzieścia 

długich dni i dwadzieścia jeszcze 

bardziej okropnych nocy. Sztorm, 

silny wiatr i ulewny deszcz utrudniał 

widoczność, zaczęły też kończyć się 

zapasy jedzenia i wody pitnej, ale 

nawet te przeciwności nie 

zniechęciły Rudobrodego do 

odwrotu. Chęć zemsty na Alexie, 

przez którego spędził dwa długie lata 

w tej zatęchłej dziurze - więzieniu i 

chęć odzyskania należnego mu 

skarbu była tak silna, że nic nie było 

w stanie go powstrzymać. 

Dwudziestego pierwszego 

dnia o brzasku, Chris Rudobrody 

zobaczył długo wyczekiwaną wyspę, 

nad którą unosiło się stado 

krzyczących mew. Były to ptaki, 

których odgłosów Chris nienawidził, 
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gdyż przypominały mu dawne 

dzieje. 

Załoga ,,Pięknej Berty” ukryła 

statek w pobliskiej zatoce, czekając 

na wieczór i znak kapitana do ataku 

lub odwrotu. W czasie, gdy 

Rudobrody wraz z najbardziej 

zaufanymi piratami popłynęli małą 

łodzią na wyspę, by znaleźć miejsce 

ukrywającego się tam Siwobrodego, 

pozostali piraci zrobili zapasy 

żywności. Po kilku godzinach 

marszu w słońcu, znaleźli to czego 

szukali: jaskinię, ukrytą w gęstych 

zaroślach drzew i krzewów. Wokół 

niej kręciło się kilku 

współtowarzyszy Siwobrodego. 

Przyjaciele poczekali do zmroku, 

zakradli się do jaskini i 

niezauważeni wykradli księgę z 

mapą skarbów. 

Szybko wrócili na statek, 

ciesząc się, że nie została przelana 

nawet jedna kropla krwi, a następnie 

wyruszyli w kolejną podróż tym 

razem w poszukiwaniu skarbu. 

Odpływając usłyszeli wystrzały z 

broni i krzyki brygady Siwobrodego, 

jednak nic im już nie groziło, byli 

bezpieczni na morzu.  

Odnalezienie skarbu, okazało 

się zagadką, z którą nie mógł sobie 

poradzić nawet  kapitan. Wiele 

tygodni zajęło mu odszyfrowanie 

mapy, gdy mu się to udało, ruszyli w 

drogę.  Po kilku dniach statek 

Rudobrodego dopłynął do brzegu 

Zaginionej Wyspy. I znów Chris 

wraz z współtowarzyszami wyszli na 

suchy ląd, tym razem by odnaleźć 

skarb, który należał do pradziadka 

Rudobrodego.  

Na zakończenie tej historii 

pełnej zaskakujących wydarzeń 

napiszę tylko tyle, że wszystko 

skończyło się dobrze. Chris odnalazł 

skarb, podzielił się nim ze swoimi 

przyjaciółmi. Teraz siedzi na fotelu 

bujanym, na werandzie przed swoim 

domem i wspomina stare czasy: o 

więziennej celi, o kajdanach na jego 

rękach, o kocie z kluczem na szyi, o 

wyprawie statkiem po księgę i o 

ptakach, których akurat pamiętać nie 

chce. Cieszy się, że miał ciekawe i 

pełne przygód życie oraz, że ma co 

wspominać. 

Helenka Kownacka   klasa V a 

Święta, Święta  

  

 

W tym roku jak co roku 

zorganizowany był konkurs na 

najpiękniejszą szopkę. Wszystkie 

szopki wyszły bardzo pięknie. 

Zwycięzcom gratulujemy!  
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Klasy drugie zorganizowały jasełka i 

śpiewanie kolęd online. 

 

 

 

Świąteczny humor. 

Dowcipy 

bożonarodzeniowe 

rozbawią każdego! 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś 

ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz 

mi sprawić przyjemność, to popraw 

swoją jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci 

już perfumy. 

* * * 

Fąfarowie przygotowują się do 

wieczerzy wigilijnej. W pewnej 

chwili Fąfarowa pyta męża: 

- Czy zabiłeś już karpia? 

- Tak, utopiłem go. 

* * * 

Kolega pyta Fąfarę: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod 

choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

* * * 

Przyjaciel pyta Fąfarę: 

- Jak minęły święta? 

- Wspaniale! Żona serwowała mi 

same zagraniczne potrwy. 

- Jakie? 

- Barszcz ukraiński, fasolkę po 

bretońsku, pierogi ruskie i sznycel 

po wiedeńsku z kapustą włoską. 

* * * 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze 

prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej 

zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał 

trąbić! 
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PRZEPIS NA OZDOBĘ 

ŚWIĄTECZNĄ 

WIENIEC Z BOMBEK  

Potrzebujesz:   

1. Klej na gorąco  

2. Kombinerki  

3. Dwie gałązki choinki  

4. Bombki   

5. Metalowy wieszak  

6. Kokarda  

  

Kolejność działań  

1. Wyginamy wieszak 

kombinerkami, żeby był w kształcie 

koła.   

2. Przyklejamy bombki klejem na 

gorąco do wieszaka, lecz górną 

część zostawiamy bez bombek.  

3. Na górze wieszaka, przyklejamy 

dwie gałązki po przeciwnych 

stronach zawieszki.   

4. Pomiędzy gałązkami 

umieszczamy kokardę – mocujemy 

ją klejem na gorąco.  

5. Ciesz się swoim wieńcem i 

świętami! Ho! Ho! Ho!   

 

Życzenia 

 Dyrekcji Szkoły, 

Gronu Pedagogicznemu, 

Wszystkim pracownikom Szkoły 

Podstawowej w Ładach. 

Uczniom oraz ich Rodzicom 

  

Życzenia składa 

Redakcja gazetki szkolnej 

„e - Przecinek” 

Z okazji zbliżających się 

Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy 

zdrowia, szczęścia i spokoju, 

ciepła rodzinnych spotkań przy 

wigilijnym stole, 

wiary, nadziei i miłości. 

By ten Nowy zbliżający się Rok 

2021 

przyniósł ze sobą 

dużo pozytywnej energii, 

spełnienie najskrytszych marzeń, 

radość i uśmiech 

towarzyszące każdego kolejnego 

dnia. 
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