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TU WSZĘDZIE JEST 
NASZA OJCZYZNA

I znów nadszedł listopad. Wiatr pozrywał kolorowe liście, a dni stają się coraz krótsze. Przyroda powoli
przygotowuje się do zimowego snu. My jednak nie popadamy w jesienną melancholię. Szkoła tętni
życiem i pozytywną energią. W listopadzie uczniowie wszystkich klas wzięli udział w Festiwalu Pieśni
Patriotycznej, wiele dzieci startowało w Węgrowskim Biegu Niepodległości. Uczniowie chętnie
uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, realizują projekty, uczestniczą w konkursach i akcjach
charytatywnych. Cieszy nas ta aktywność.
Zapraszamy do czytania listopadowego numeru naszej gazetki!

Opiekun zespołu redakcyjnego, Marzena Wołynko
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XII WĘGROWSKI 
BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

X FESTIWAL PIOSENKI
PATRIOTYCZNEJ

NARODOWE 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

8.11. 2019 r odbył się w naszej szkole X Festiwal
Pieśni Patriotycznej . Uroczystość zorganizował
p.Michał Soszka wraz z wychowawcami z okazji 101.
rocznicy odzyskania niepodległości. Każda
klasa zaprezentowała publiczności wybraną piosenkę
patriotyczną. Występy oceniło jury w składzie: pani
dyrektor Teresa Święcicka , burmistrz miasta
Węgrowa – p. Paweł Marchela oraz gość specjalny
pan Krzysztof Boruta, dyrektor Ośrodka Kultury w
Zbuczynie. Festiwal został podzielony na dwie części,
pierwszą – dla klas I – III oraz drugą dla klas IV – VIII.
Podczas obrad jury publiczność wysłuchała pięknego 
koncertu chóru szkolnego.
 Wojciech Nojszewski z 5b

11. 11. br. na Rynku Mariackim w Węgrowie odbył 
się XII Bieg Niepodległości. Wzięło w nim udział około
300 biegaczy. Byli to zarówno dorośli, jak i dzieci. Na
rynku zgromadziło się wiele osób dopingujących
bliskim i znajomym, którzy brali udział w wydarzeniu.
Głównymi sponsorami biegu były firmy Hochland i
Addit. Warto pamiętać, że to właśnie nasza szkoła jest
głównym organizatorem Węgrowskiego Biegu
Niepodległości.W przygotowanie imprezy co roku
angażuje się wielu nauczycieli i pracowników szkoły. 

Maja Łatka, kl. 6a
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W NASZEJ SZKOLE

PRACOWITA JESIEŃ
WOLONTARIUSZY

BARWY JESIENI
W październiku br. w naszej szkole odbył się konkurs
„Barwy jesieni” przeznaczony dla uczniów klas I-III.
Zadaniem uczniów klas I i II było wykonanie pracy
plastycznej przedstawiającej jesienny krajobraz.
Natomiast trzecioklasiści układali wiersze o barwach
jesieni. Powstały wspaniałe prace, zarówno
plastyczne jak i literackie.
Wyniki konkursu:
Uczniowie I klas
I miejsce – Arkadiusz Domański z Ib
II miejsce – Amelia Kiljan z Id
III miejsce – Zuzanna Kodym z Ia
Wyróżnienie: Tymoteusz Puścian z Ib, Oliwia
Kostrzewska z Ic
Uczniowie II klas
I miejsce – Lena Popowska z IIa
II miejsce – Antonina Czarnacka z IIb
III miejsce – Alicja Gierłowska z IIb
Wyróżnienie: Wiktoria Matczuk z IIa, Maria
Łuszczyńska z IIb, Urszula Delegacz z IIc
Uczniowie III klas
I miejsce – Natasza Zalewska z IIIa
II miejsce – Marcelina Strąk z IIIb
III miejsce – Paulina Kresa z IIIa
Wyróżnienie: Gabriela Burczyńska z IIIa, Oliwia
Suchodolska z IIIa, Damian Zagrajek z IIIa, Oliwia
Dmowska z IIIb, Wiktor Wojdyga z IIIb

Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! 
Monika Elgas

Nasi wolontariusze mieli ostatnio dużo pracy.
Pomagali w przeprowadzeniu wielu akcji
charytatywnych, między innymi zbierali artykuły
szkolne dla podopiecznych Domu Dziecka w
Siedlcach i Specjalnego Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Węgrowie. Cześć zabawek
została dostarczona do internatu SOSzW w czasie
balu andrzejkowego, na który zostali zaproszeni także
wolontariusze z naszej szkoły. Pełna atrakcji zabawa
trwała do 18:00. Wszyscy doskonale się bawili. W
dniach 29-30.11 br. członkowie Szkolnego Klubu
Wolontariuszy zbierali artykuły spożywcze w sklepach
w Węgrowie. Ofiarowane przez życzliwych węgrowian
produkty zostały przekazane potrzebującym rodzinom
z naszego miasta.
Aleksandra Boruc, Marcelina Klimas VIa
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NASZE PASJE

MISTRZOWIE
KICKBOXINGU

Nasi kickbokserzy z WKS "Sfinks":
Nikodem Mamrot, Mateusz
Skwierczyński, Olaf Klupś
i Dawid Ręczkowski z IV a

Chłopaków łączy wspólna pasja – kickboxing.
Wszyscy czterej są zawodnikami WKS „Sfinks”.
Mateusz i Nikodem trenują już ponad 5 lat.
Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu. Każdy z
nich rozpoczyna się 20 – minutową rozgrzewką, a
kończy skakaniem na skakance.
W czasie ćwiczeń młodzi zawodnicy zakładają
ochraniacze, by uniknąć kontuzji.
Nasi kickbokserzy biorą udział w wielu zawodach.
Mają na swoim koncie pierwsze poważne sukcesy.
Nikodem jest zwycięzcą Pucharu Polski 2019. Według
chłopców kickboxing to doskonały sposób na nudę.
Na zajęciach doskonalą takie umiejętności jak:
szybkość, siła i wytrzymałość
Marcelina Klimas z 6A
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NASI NAUCZYCIELE

KIEDYŚ JA UCZYŁAM
SIĘ W TEJ SZKOLE...

Nie tylko uczniowie uczestniczyli w tegorocznym
Węgrowskim Biegu Niepodległości. Wystartowała
w nim także nauczycielka, pani Dorota Wasążnik ,
pokonując bez problemów pięciokilometrową
trasę. Wychowawczyni II c od 2 lat pracuje w
naszej szkole,  w której jeszcze niedawno sama
się uczyła.

Ile lat temu skończyła Pani naszą szkołę? Czy
pamięta Pani swojego wychowawcę? Swoją
klasę?
Szkołę skończyłam w 2005 r. Oczywiście, że
pamiętam moją wychowawczynię, panią Edytę
Szczęśniak, która uczyła mnie matematyki. Nasza
klasa była bardzo zgrana.
Które przedmioty szkolne należały do Pani
ulubionych?
Lubiłam różne przedmioty, ale chyba najbardziej język
polski, historię i technikę. Do dziś pamiętam klejenie
brył u pana Bartnika i Poczet Królów Polskich u p.
Banasia. Trzeba było przygotować go w formie
papierowej i wykazać się znajomością władców.
Spędzało nam to sen z powiek :) To w moim roczniku
narodziła się idea Szkolnego Klubu Wolontariusza,
sporo czasu poświęcaliśmy  na pomoc innym.
Zorganizowaliśmy pomoc koleżeńską dla uczniów,
którzy mieli problemy z nauką.

Czy lubi Pani swoją pracę?

Lubię dzieci.  Są spontaniczne, szczere, twórcze.
Motywują mnie do podejmowania różnych wyzwań,
do kreatywności. Z moimi uczniami nie można się
nudzić.

Jak układa się Pani współpraca z nauczycielami,
którzy jeszcze niedawno Panią uczyli?

Bardzo dobrze. Wspierają mnie i są dla mnie bardzo
mili.

Jak spędza Pani wolny czas?

Mam go niewiele, ale staram się go aktywwnie
wykorzystać. Od 4 lat biegam.

Jaki jest Pani rekord biegowy?

Najdłuższą trasę przebiegłam podczas Półmaratonu
Praskiego, było to 21 km. Przez około rok
przygotowywałam się do tego wyzwania i udało się.  

Co na to Pani rodzina?

Oczywiście, wspierała mnie. Jesteśmy aktywną
rodzinką. wszyscy lubimy sport. Oprócz biegania,
także morsujemy. Dzięki temu mniej chorujemy i
mamy dobrą kondycję.

Skoro jest Pani morsem, to z pewnością nie boi
się Pani chłodu?

To prawda. Odkąd zajęłam się morsowaniem,
polubiłam też chłodne miesiące. W tym roku w czasie
ferii zimowych chciałabym wyjść na Śnieżkę w
krótkich spodenkach.

Zatem życzymy zdrowia i realizacji zimowych
planów. 

Dziękujemy za rozmowę.

 Zespół redakcyjny gazetki "Byle do Dzwonka"
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TROCHĘ COOLTURY

LEKTURA SPRZED
LAT

A JEDNAK CZYTAJĄ!

 „Wielka, większa i największa” to książka autorstwa
Jerzego Broszkiewicza. Została napisana w 1960
roku, w czasach PRL-u i była wtedy lekturą dla klas 5-
6. Polecił mi ją mój dziadek. Pomyślałem:  „Dlaczego
nie?” i wziąłem się do czytania.
Książka opowiada, ogólnie mówiąc, o kilku
przygodach, których bohaterami  są przyjaciele Ika i
Groszek. Towarzyszy im samochód marki opel, który
posiada własny umysł i … imię Kapitan. Ich przygody
są bardzo ciekawe, a nawet fascynujące.
Autor nie stworzył nowego świata, ale jego powieść
łączy elementy science fiction z rzeczywistymi.
Wszystkie maszyny występujące w książce posiadają
zdolność samodzielnego myślenia. W opowieści
pojawiają się  obce formy życia bardziej rozwinięte
technologicznie od ludzi.  
Do przeczytania powieści J. Broszkiewicza zachęcił
mnie także jej zagadkowy tytuł. Każdemu, kto chciałby
dowiedzieć się, co autor miał na myśli,  polecam
książkę  „Wielka, większa i największa”.
Aleksander Kosiorek z VI a

JAK NIE CZYTAM – JAK CZYTAM”

W listopadzie obchodzony jest ŚWIATOWY DZIEŃ
BICIA REKORDÓW. Miłośnicy książek postanowili
wykorzystać tę okazję do promocji czytelnictwa. 
W naszej szkole 13 listopada br. po raz pierwszy
ustanowiliśmy rekord w masowym czytaniu.
O godz. 11:00  w klasach I-III jednocześnie
przystąpiło do czytania aż 163 uczniów. Każdy czytał
to, na co miał ochotę. Dzieci przyniosły na zajęcia
ulubione książki. Akcja  dała uczniom możliwość 
poczytania w gronie koleżanek i kolegów. 

Ewelina Siwińska
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ZWIERZĄTKOWO

DLACZEGO
ZWIERZĘTA SIĘ

STROJĄ?
Ludzie lubią ładnie się ubierać. Zmieniają stroje,
gdy  zmienia się pogoda. Zwierzęta również się
stroją . Dlaczego? Robią to z różnych powodów.

Paw
Każdy z nas wie, jak wygląda paw. Ma małą głowę,
ale za to  długi ogon. Tak naprawdę to nie ogon, tylko
tren. Dumny ptak unosi go, kiedy chce zwabić samicę.
Po godach ten "strój" jest  zbyteczny i paw gubi
kolorowe pióra.

Kameleon

Ze zmiany ubarwienia słyną również gady zwane
kameleonami. Są to jaszczurki nadrzewne, które żyją
w Afryce i na Madagaskarze. Mogą mieć do 60 cm
długości i masę do 1 kg. Kameleony często
przybierają kolor otoczenia. Barwa tych stworzeń
zależy także od ich formy fizycznej w danej sytuacji.
Dzięki zmianie koloru porozumiewają się też z innymi
kameleonami.

Lis polarny
Lis polarny żyje w Arktyce. Na zimę zmienia kolor w
przeciwieństwie do lisów, które żyją w naszym
klimacie. Jego futro staje się wówczas białe z
rudobrązowego. Chroni go to przed innymi
drapieżnikami, ale również ułatwia polowanie na
gryzonie.

Sowa śnieżna
Sowa śnieżna to drapieżnik. Na sezon zimowy
zmienia kolor upierzenia z szarego na biały. Sowa
śnieżna jest aktywna w nocy i rankiem. Jasne
upierzenie pomaga jej zdobyć pożywienie podczas
polowań.Biały ptak jest mniej widoczny. Zimowa szata
sowy śnieżnej jest zatem bardzo praktyczna i
pożyteczna.
Jak więc widać, zmiana szat jest w życiu zwierząt
bardzo ważna.

Krystian Osiński,3a
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KĄCIK KULINARNY

Dynia- królowa jesieni

pixabay

W sezonie jesiennym królową warzyw jest dynia.
Zawiera naprawdę dużo substancji odżywczych
potrzebnych nam do funkcjonowania. Te minerały to
witaminy A, C, E, K oraz B6. Dynia między innymi:
zapobiega różnym chorobom np. miażdżycy,
zawałom, udarom mózgu, nowotworom. Pomaga też
osobom z dolegliwościami lokomocyjnymi. Dynia jest
niskokaloryczna i dostarcza sporo błonnika, dlatego
pomaga tracić kalorie, co sprzyja zrzucaniu zbędnych
kilogramów.
Z dyni zrobimy tez piękne jesienne dekoracje, nie
tylko na Halloween.
Julia Turowska z 6a

Owsiane ciastka z dynią i żurawiną

Składniki:
- 220 g płatków owsianych
- 100 g mąki
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
- 130 g brązowego cukru
- 120 g masła
- 150 g puree z dyni
- 1 żółtko
- szczypta soli
- 80 g suszonej żurawiny
- 60 g pestek dyni
- 1/2 łyżeczka ekstraktu z wanilii

Przygotowanie:
1. Wymieszaj mąkę, płatki owsiane, proszek do
pieczenie, cynamon, sól oraz cukier.

2. Dodaj rozpuszczone masło, puree z dyni,
żółtko, ekstrakt z wanilii, suszoną żurawinę i
pestki dyni. Odstaw na kwadrans, aby płatki
owsiane nieco zmiękły.

3. Następnie uformuj 20 kulek. Układaj je na
blasze wyłożonej papierem i spłaszczaj łyżką.
Piecz 175 stopniach Celsjusza przez 15 minut.
4. Smacznego.

Julia Turowska
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TO JUŻ JEST KONIEC!
NASZA SONDA

na wesoło

"Pan Tadeusz"vs "Potop"

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Młodych Redaktorów. Spotkania
zespołu redakcyjnego odbywają się w środy  w sali nr
21 na 7 lekcji.Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w
gazetce, zgłoś się do nas.Ty także możesz zostać
współpracownikiem  „Byle do Dzwonka”. 
Dziękujemy panom W. Banasiowi i K. Chromińskiemu
za udostępnianie naszej gazetki w sieci .

Zespół redakcyjny gazetki "Byle do
Dzwonka": Julia Turowska, Aleksandra Boruc,
Marcelina Klimas, Maja Łatka, Aleksander
Kosiorek, Joanna Serafińska z kl. 6 a,Wojciech
Nojszewski z kl.5 b,  Krystian Osiński z kl. 3a i
współpracownicy z klasy 7 a . 

"PAN TADEUSZ" TEAM
Święcicka,Wysocka, Przybysz, Wysokińska,
Krasnodębska, Wołynko, Chojnowska, Świerczyńska,
Szczęśniak, Okrasa,Wasążnik, Młynarz, Jarmulińska,
Jeżewska,  Czarnacka,
Chromiński, Skwierczyńska, Gajewska

"POTOP"  TEAM
Kroll,Skup,Szczęśniak,Koseła, Matusik, Sandurski,
Janiuk, Rusjan, Gotowicka, Biernat, Banaś, Matczuk,
Turowska, Przybyszewska,  Stępnik, Matusik,

Kucharczyk, Jeżewska

Zapytaliśmy naszych nauczycieli o ich ulubione lektury
z wielką historią w tle. "Pan Tadeusz" Adama
Mickiewicza stoczył bój z "Potopem" Henryka
Sienkiewicza. Trzeba przyznać,że walka była
wyrównana. Zwyciężyła 1 głosem epopeja
Mickiewicza. Gratulujemy:)


	TU WSZĘDZIE JEST  NASZA OJCZYZNA
	ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
	XII WĘGROWSKI  BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
	X FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
	W NASZEJ SZKOLE
	PRACOWITA JESIEŃ
	WOLONTARIUSZY

	BARWY JESIENI
	NASZE PASJE
	MISTRZOWIE KICKBOXINGU

	NASI NAUCZYCIELE
	KIEDYŚ JA UCZYŁAM SIĘ W TEJ SZKOLE...

	TROCHĘ COOLTURY
	LEKTURA SPRZED LAT
	A JEDNAK CZYTAJĄ!

	ZWIERZĄTKOWO
	DLACZEGO ZWIERZĘTA SIĘ STROJĄ?

	KĄCIK KULINARNY
	Dynia- królowa jesieni

	TO JUŻ JEST KONIEC!
	NASZA SONDA
	"Pan Tadeusz"vs "Potop"


