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O co w szkole biega? 
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Co w szkole piszczy… 

 

 Za parę dni ferie :)) 

 Niestety niedługo koniec 

karnawału. Ostatki. 

 23 luty —Tłusty czwar-

tek. 

 9.02 podsumowanie Roz-

grywek międzyszkolnych 

 Czekamy na wiosnę. 

 

W tym numerze: 

Wierszyki walentyn-

kowe.  

2 

Przedstawienie wigi-

lijne 

2 

Nasze sportowe 

sukcesy. 

3 

 

 

Tłusty czwartek. 

 

4 

 

Międzynarodowy 

dzień pizzy. 

 

 

Nasi najlepsi. 

 

4 

 

 

 

5 

WALENTYNKI 

Walentynki… Wszystkim znane i trochę 

mniej lub bardziej lubiane święto, ale z kąd 

tak  naprawdę wzięła się ta tradycja? Za-

raz… Acha, już mam. 

Nazwa pochodzi od  św. Walentego. Zwią-

zane jest również z szukaniem wybranki 

serca przez Rzymian.  

Gdy ludzie są zakochani w 

Walentynki  wysyłają sobie 

wiersze,, serduszka, słody-

cze  i wyznają miłość .. Ooo. W sumie jakie to święto bez pre-

zentów? 

 

Ale niektórzy mówią, że Walentynki są złym 

zwyczajem, że amerykańska bujda.  Ale ta-

cy zawsze się znajdą, więc lepiej na nich nie 

zwracać uwagi. 

Wesołych walentynek 

                                Nakrętka :)) 

         

 

 

 

CIEKAWOSTKA 
 

14 luty jest również dniem chorych na epilepsję, którzy 

mają tego samego patrona. 
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Kiedy mrok cicho na ziemię opada, 

Nad łąkami snuje się welon z mgły, 

Do mego serca marzenie się wkrada, 

A mym marzeniem jesteś Ty! 

 

Wieczorem cisza okryła świat, 

Gwiazdy zabłysły na niebie. 

Każdy ma w sercu jakiś kwiat, 

A ja mam w sercu Cie-

bie! 

We wszystkich mowach i w języku 

duszy 

Nad wszystkie są dwa słowa, 

Jak w kroplach rosy po suszy, 

W nich skarb żywota się chowa. 

Jak dwie perełki w oceanie życia, 

Jak dwie gwiazdeczki na niebie, 

Świecą nam do powicia 

Dwa słowa - Kocham 

Ciebie 

Kocham Cię rano, 

kocham wieczorem, 

w południe, północ, 

Kocham we wtorek, 

w sobotę, w czwartek, 

w środę, w niedzielę. 

Tylko dla Ciebie 

czasu mam wiele. 

Kocham Cię zimą, 

Kocham Cię w lecie, 

Kocham, jak nic innego 

na Świecie   

 

Wierszyki na walentynki  

Na początku tego roku napisałam 

scenariusz przedstawienia jasełko-

wego pt. „Opowieść Wigilijna - 

współczesna historia”. Tuż przed 

przerwą świąteczna przedstawie-

nie zostało wystawione przed całą 

szkołą. 

 

Przedstawienie to współczesna wer-

sja dickensowskiej „Opowieści Wigi-

lijnej”. Opowiada o przygodach Pani 

Tarczyńskiej, szefowej międzynaro-

dowej korporacji. Pani Tarczyńska 

jest surowa, ponura i nielubiana 

przez swoich współpracowników.  

Nawet w Wigilię każe im zostawać w 

biurze do wieczora. Do tego zamiast 

spędzać Świąt ze swoimi dziećmi, 

wysyła do nich swoją sekretarkę. Z 

tego powodu Duszki Wigilijnej Prze-

szłości, Teraźniejszości i Przyszłości 

postanawiają złożyć jej niezapowie-

dzianą wizytę i przypomnieć jej, co 

tak naprawdę jest w życiu ważne.  

 

MądrAlina 

 

Przedstawienie zostało zrealizowane 

przez szkolne kółko teatralne pod 

opieką p. Jolanty Napiórkowskiej i p. 

Kariny Kowalskiej. Muzyczną oprawę 

stworzyli uczniowie z kółka muzycz-

nego pod kierownictwem p. Magdale-

ny Burlikowskiej. Główną role odegra-

ła uczennica klasy 6b Natalia Ję-

drzejkiewicz.  

 

Przedstawienie Wigilijne 
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                     Nasze sportowe sukcesy 

 

Chłopcy z "czwórki" finalistami Powiatowych roz-

grywek w tenisie stołowym w ramach Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży  Szkolnej. 

 

Dnia 2 lutego 2017 r. w Duczkach odbył się Finał Powiatu w tenisie 

stołowym, wzięło w nim udział 11 najlepszych szkół.  

Nasi uczniowie: Adrian Mikołajczyk, Radek Iskra i Norbert Michalski 

 (Mistrzowie Marek) zdobyli trzecie miejsce. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Trzymaj formę 

Nasza szkoła rozpoczęła realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  

pt. Trzymaj formę. 

Projekt będzie realizowany w klasach 4-6.  

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowot-

nych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin. 

 

PROJEKT TRZYMAJ FORMĘ - W POGONI ZA ZDROWIEM 

I.BLOK TEMATYCZNY - ZDROWY STYL ODŻYWIANIA 

Styczeń: 

- przeprowadzone zostały ankiety nt. zdrowego i zbilansowanego odżywiania,  

- analiza ankiet przez pedagoga szkolnego, przedstawienie wniosków uczniom, wspólne poszukiwanie,  lekcje z peda  

gogiem szkolnym 

- akcja jadłospis - uczniowie układali zdrowe jadłospisy w domu, korzystając z dostępnych źródeł wiedzy, praca in-

dywidualna lub w grupach, w formie folderu  

- zielono mi... - uczniowie z klas starszych przygotowywali na lekcji techniki lub wychowawczej  zielone koktajle, 

potem częstowali  nimi uczniów z klas młodszych, propagując w ten sposób  zdrowy styl odżywiania  

Koordynatorem programu jest p. Kamila Ujma 
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Najpopularniejsze potrawy to pączki i 

faworki. Staropolskie przysłowie mó-

wi: Powiedział Bartek, że dziś tłusty 

czwartek, a 

Bartkowa 

uwierzyła, do-

brych pączków 

nasmażyła.                          

Rozpoczyna 

ostatni tydzień karnawału i jest świę-

tem zwyczajowym. W Polsce w Tłusty 

Czwartek prawie wszyscy pochłaniają 

duże ilości pączków z nadzieniem ró-

żanym (i nie tylko). Według jednego z 

przesądów, jeśli ktoś w Tłusty Czwar-

tek nie zje ani jednego pączka, to 

dalszej części roku nie będzie mu się 

wiodło.     

Tłusty Czwartek  

w kalendarzu 

chrześcijańskim 

ostatni czwartek 

przed wielkim pos-

tem, znany także jako zapusty. Tłusty 

Czwartek rozpoczyna ostatni tydzień 

karnawału. W Polsce oraz w katolic-

kiej części Niemiec, wedle tradycji, 

tym dniu dozwolone jest objadanie 

się. Kiedyś był to dzień, w którym 

świętowano odejście zimy i nadejście 

wiosny, ucztowanie opierało się na 

jedzeniu tłustych potraw, szczególnie 

mięs oraz piciu wina, a zagryzkę sta-

nowiły pączki przygotowywane z cia-

sta chlebowego i nadziewane słoniną. 

W tym roku odbędzie się 23 lutego. 

Ponieważ data Tłustego Czwartku 

zależy od daty Wielkanocy, dzień ten 

jest świętem rucho-

mym. Następny 

czwartek jest 

czwartkiem po Śro-

dzie Popielcowej i 

należy do okresu 

wielkiego postu, pod-

czas którego chrześcijanie ze wzglę-

dów religijnych (pokutnych) jako 

przygotowanie do Świąt Wielkano-

cy powinni zachowywać wstrzemięźli-

wość jako wyraz umartwienia. Może 

wypaść pomiędzy 29 stycznia a 4 

marca.  

Ola           

Tłusty Czwartek 

 9 lutego– międzynarodowy dzień pizzy!!! 

Podobno potrawę w rodzaju pizzy podawali już starożytni Grecy. Były 

to płaskie chleby posmarowane oliwą, czosnkiem, posypane ziołami. Z 

Grecji (ok. 500 p.n.e.) trafiły do starożytnego Rzymu. Po sprowadzeniu 

do Europy pomidorów, w XVII-wiecznym Neapolu do pizzy zaczęto 

nieodłącznie stosować sos pomidorowy.  

 

12,2 tony wagi, zrobiona w 1990 roku w RPA. Średnica pizzy to 37,4 

metra. Zużyto 3960 kg sera 1763kg pieczarek, 1984 kg sosu pomido-

rowego. Mniam. 

 

Pierwsza współczesna pizza miała powstać w 1889, kiedy to Neapol odwiedziła królowa Włoch Małgorzata Sabaudzka 

wraz z mężem (Margherita i Umberto di Savoia). Tamtejszy piekarz, niejaki Raffaele Esposito, przygotował na jej 

cześć specjalną potrawę – pizzę, w której podstawowymi składnikami były: pomidory, ser mozzarella i bazylia, repre-

zentujące narodowe barwy Włoch. Nazwano ją margherita i do dziś jest to nazwa najpopularniejszej i najprostszej 

wersji pizzy.  

 

Do niedawna najdroższa pizza przygotowywana była przez angiel-

ski pierwowzór Magdy Gessler, czyli Gordona Ramseya. Jeden ka-

wałek kosztował $178 i zawierała między innymi trufle. Ostatnio 

przebiła go jednak pewna pizzeria z Kanady, która sprzedaje ka-

wałek po $450. W jej skład wchodzą homary, czarne dorsze z Ala-

ski, wędzone łososie, krewetki tygrysie i Rosyjski kawior Osetra.  

Cała pizza kosztuje 14 400 zł. 

 

ANONIMEK 

9 lutego-międzynarodowy dzień pizzy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
http://www.kwestiasmaku.com/przepis/mini-paczusie-lekkie-i-puszyste


NAJLEPSI UCZNIOWIE W I SEMESTRZE  

ROKU SZKOLNEGO 2016/17 Z KLAS IV-VI  
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Klasa  Nr Nazwisko, Imię Średnia  Zachowanie 

     

4a  1 Bukowska Dominka 5,27 wzorowe 

4a  2 Pawłowski Gabriel 5,45 wzorowe 

4a  3 Wasilewski Wojciech 5 bardzo dobre 

4a  4 Wojda Adam 4,91 wzorowe 

4b  5 Gojło Anna 5,64 wzorowe 

4b  6 Górka Maciej 5,45 bardzo dobre 

4b  7 Marciniak Milena 4,82 bardzo dobre 

4b  8 Pluta Marcin 4,91 bardzo dobre 

4b  9 Smolis Aleksandra 5,55 wzorowe 

4b  10 Sybura Julia 4,91 bardzo dobre 

4c  11 Biarda Weronika 5,36 wzorowe 

4c  12 Biskowska Emilia 5,36 wzorowe 

4c  13 Krawiec Jan 5,45 bardzo dobre 

4c  14 Lis Dominika 5 wzorowe 

4c  15 Pawlak Kamil 5,09 bardzo dobre 

4c  16 Wierzbicka Gabriela 5,64 wzorowe 

4c  17 Woźniak Katarzyna 5,18 wzorowe 

5a  18 Sapińska Julia 5,36 wzorowe 

5b  19 Celmer Bartosz 4,82 bardzo dobre 

5b  20 Cierlica Amelia 4,91 wzorowe 

5b  21 Janiszewski Julian 5 bardzo dobre 

5b  22 Janusz Kacper 5,45 bardzo dobre 

5c  23 Kołakowska Oliwia 4,91 bardzo dobre 

5c  24 Reguła Wojciech 5,18 bardzo dobre 

6a  25 Chmielik Łukasz 5,18 bardzo dobre 

6a  26 Fol Wiktoria 5,18 wzorowe 

6a  27 Kwiatkowski Kamil 5,5 wzorowe 

6a  28 Łazicki Kacper 4,82 bardzo dobre 

6a  29 Stromecki Sebastian 5,18 bardzo dobre 

6a  30 Zawadka Zuzanna 5,09 bardzo dobre 

6b  31 Białek Oliwia 5,27 wzorowe 

6b  32 Jędrzejkiewicz Natalia 5,27 wzorowe 

6b  33 Kalinowska Gabriela 4,91 bardzo dobre 

6b  34 Kowalska Alina 5,64 wzorowe 

6b  35 Pieczarka Magda 5 wzorowe 

6b  36 Wicińska Alicja 5 wzorowe 

6c  37 Dziudzi Paulina 5,27 wzorowe 

6c  38 Karczewska Natalia 5,09 wzorowe 

6c  39 Khawendi Maja 4,8 wzorowe 

6c  40 Kozłowski Bartłomiej 5 wzorowe 

6c  41 Rembiasz Oliwia 5,27 wzorowe 

6c  42 Sobiecki Iwo 4,82 bardzo dobre 

6c  43 Staszewski Arkadiusz 4,9 wzorowe 

https://synergia.librus.pl/statystyki
https://synergia.librus.pl/statystyki

