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Nr 5, Warszawa, 07.11.2014     

 
 

11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, 
nasz kraj znów pojawił się na mapie Europy. 
Wspomnianego dnia, słynny polski przywódca 
i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski, został 
Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich, a przebywające 
na naszych ziemiach oddziały obcych żołnierzy, 
zaczęły się z nich wycofywać. Ponownie mogliśmy 
zacząć się cieszyć ze swojego własnego domu –
Polski, która przez wiele lat zawłaszczona była przez 
Rosję, Prusy i Austrię.  

 
            Polacy odzyskując niepodległość po ponad 
100 latach „niebytu” – co jest fenomenem na 
skalę globalną – po raz kolejny udowodnili zaś, 
że są jednym z najbardziej niestrudzonych 
i najbardziej dumnych narodów świata. 
 
        Co by się stało, gdyby nie bohaterstwo 
przodków, którzy walczyli o naszą 
niepodległość? Dziś prawdopodobnie nie 
mówilibyśmy w języku polskim; nie moglibyśmy 
pewnie też demonstrować dumy z naszych narodowych symboli – flagi oraz godła 
państwowego, a wielkie czyny, jakich dokonywali Polacy na przestrzeni wieków, 
zostałyby zapomniane. Nie powstawałyby też tak fantastyczne, raperskie utwory jak 
ten, prezentowany na kolejnej stronie, napisany przez ucznia naszej szkoły Szymona 
Hermana z klasy 6d. AM 
 

Z okazji 75. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej delegacja naszych 
uczniów wspólnie z Panią Dyrektor zapaliła 
znicze i złożyła kwiaty na Cmentarzu w 
Pyrach. Znajdują się  tam mogiły 125 
żołnierzy Wojska Polskiego, powstańców 
warszawskich i więźniów Pawiaka, 
poległych podczas obrony Warszawy w 
ramach kampanii wrześniowej. Spośród 

pochowanych w masowych grobach ofiar 
tylko 11 osób jest rozpoznanych. AM

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

PAMIĘTAMY… 
75. rocznica wybuchu II wojny światowej. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawiak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obrona_Warszawy_%281939%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kampania_wrze%C5%9Bniowa
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SSiieerrppnniioowwee  NNiieebboo……  ppaammiięęttaasszz  jjeesszzcczzee??    

TTrruuddnnoo  uuwwiieerrzzyyćć,,    żżee  ttoo  ssiięę  ddzziiaałłoo……    

ŚŚwwiiaaddkkóóww  tteeggoo  wwyyddaarrzzeenniiaa  jjeesstt  jjuużż  ddzziiśś  mmaałłoo!!  

CCaallll  ooff  dduuttyy??  DDoo  ppoowwssttaanniiaa  bbrraakk  ppoorróówwnnaanniiaa!!    

CCoo  ttyy  ssoobbiiee  mmyyśślliisszz  RRoommeeoo??!!  WWoojjnnaa  ttoo  jjeesstt  rroozzeeśśmmiiaannee  mmoonnddeeoo....??  

PPóójjddzziieesszz  ssttrrzzeelliisszz  ppaarręę  rraazzyy  ii  wwoojjnnaa  jjeesstt  wwyyggrraannaa??  PPoo  pprroossttuu  bbrraakk  mmii  ttuu  ssłłóóww!!  

ZZaappoommnniieećć  ttoo  nnaaggaannaa!!  

ZZ  nniieecchhęęcciiąą  ccii  pprrzzyyppoommnnęę,,  ccoo  wwtteeddyy  bbyyłłoo,,  bboo  ccoośś  ccii  ssiięę  zz  ppaammiięęccii  wwyymmyyłłoo……  DDuusszznnee  

ppooppoołłuuddnniiee,,  ssiieeddeemmnnaassttaa  mmiinnuutt  ppiięęćć……  

DDzziieeccii  bbaawwiiłłyy  ssiięę  nnaa  kkaarruuzzeellii,,  ggddyy  zz  cciieemmnneeggoo  nniieebbaa  FFaasszzyyśśccii  zzlleecciieellii……  

  

KKoonniieecc  ppooggaadduusszzeekk……  ddzziiśś  jjeesstt  ppoowwssttaanniiee!!  BBiiaałłoo--cczzeerrwwoonnaa  ooppaasskkaa  nnaa  rraammiięę  

SScchhoowwaajj  ssiięę  ww  wwąąwwoozziiee  ii  rrzzuućć  bbuutteellkkąą  zz  bbeennzzyynnąą  zz  ddeeddyykkaaccjjoomm  sszzwwaabbsskkiimm  ssyynnoomm!!  

    

WWkkłłaaddaa  rręękkęę  ddoo  kkiieesszzeennii,,  wwyyjjmmuujjee  nnaasszzyyjjnniikk  mmaammuussii……  

--TTaattoo  wweeźź  ggoo!!  OOcchhrroonnii  cciięę  pprrzzeedd  śśmmiieerrcciiąą!!  

--KKoocchhaanniiee  nniicc  zz  tteeggoo,,  nniiee  jjeesstteemm  wwaarrtt  tteeggoo..  

--TTaattoo  nniiee  mmoożżeesszz  iiśśćć  !!  

--MMuusszzęę  iiśśćć  oo  OOjjcczzyyzznnęę  wwaallcczzyyćć  cczzaass,,  kkoocchhaamm  wwaass  !!  IIddęę  ssppaalliićć  ttyycchh  ppoottwwoorróóww  llaass……  

--NNiiggddzziiee  nniiee  ppóójjddzziieesszz,,  zzoossttaańń  ttaattoo!!  

SSeerrccee  mmii  ssiięę  łłaammiiee,,  ggddyy  ppaattrrzzęę  nnaa  nniiąą  ppłłaacczząąccąą,,  wwyyjjąąccąą,,  mmooiicchh  ssłłóóww  nniiee  ppoojjmmuujjąąccąą……  

KKoocchhaasszz??  PPoozzoossttaańń……  

    

NNiiee  mmaa  ssłłóóww  ooppiissuujjąąccyycchh,,    ccoo  pprrzzeeżżyyllii  bboohhaatteerroowwiiee  ppoowwssttaanniiaa……  

OOddddaallii  zzaa  nnaasszz  uuśśmmiieecchh  żżyycciiee!!  

KKrreeww  pprrzzeellaallii……  MMyyśślląącc  oo  wwyyggrraanneejj……  KKoocchhaallii  mmiimmoo  ttoo,,  zzaa  nnaass  żżyycciiee  sswwee  ooddddaallii!!  

DDoocceenniiaajj  ttoo  ccoo  mmaasszz,,  wwyybbaacczzaajj  zzaawwsszzee  wwsszzyyssttkkoo  --  

bboo  mmoożżee  ii  ttwwoojjee  nnaazzwwiisskkoo  pprrzzeejjddzziiee  ddoo  hhiissttoorriiii,,  ggddyy  PPuuttiinn  zzaacczznniiee  nniisszzcczzyyćć  nnaass  ppoowwoollii……  

WWtteeddyy  ssttaanniieemmyy  rraammiięę  ww  rraammiięę,,  ooddwweettuu  ddookkoonnaammyy……  BBoo  ww  kkoońńccuu  oorrłłaa  ww  sswwooiicchh  

sseerrccaacchh  mmaammyy……  

    

KKoonniieecc  ppooggaadduusszzeekk……  ddzziiśś  jjeesstt  ppoowwssttaanniiee!! 

  
 

 
 

Szymon Herman, VI D 
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W naszej szkole rozpoczęła swoją działalność Cudowna Banda Animalsów,  
czyli CBA.  Uczniowie klas IV pod opieką p. Agnieszki Manowskiej postanowili 
kontynuować swoją działalność z lat poprzednich, m.in. wirtualną adopcję suczki Inki, a 
także szerzyć wiedzę wśród uczniów na temat opieki nad zwierzętami i walczyć z ich 
bezdomnością.  

  
W dniu Świętego Franciszka, przyjaciela wszystkich zwierząt, dzieciaki z bandy zbierały 

w przebraniu zwierzaków i Św. Franciszka pieniądze na karmę dla Inki. Udało się zebrać ponad 200 
zł. CBA bardzo dziękuje wszystkim darczyńcom!  
 

Na ostatnim spotkaniu dzieciaki spotkały 
się z fretkami, cudownymi, mądrymi i bardzo 
często porzucanymi zwierzakami. Nie wszyscy 
zdają sobie sprawę z tego, że są to zwierzęta 
wymagające większej troski niż pies czy kot, które 
mogą żyć nawet 10 lat.  

 
Pamiętajcie! Jeśli ktoś z Was chciałby 

kiedykolwiek zostać właścicielem fretki niech 
najpierw skontaktuje się ze specjalistami od tych 
zwierząt. E-mail: fretki@fretki.waw.pl. Udzielą oni 
wszelkich informacji na temat tych wyjątkowych 
stworzeń. AM 
 

„LEKCJA NA CZTERECH ŁAPACH”  
 

Klasę Ib i Ic odwiedziły fantastyczne 
psiaki z równie niesamowitymi właścicielami. 
Były to psy, które pomagają chorym 
i cierpiącym, sprawiając, że ci choć na chwilę 
zapominają o swych nieszczęściach. 

 

Dzieci dowiedziały się wiele 
o pracujących psach, ale oczywiście 
największą radość sprawiły im pieszczoty 
z psami. Podobno głaskanie psa sprzyja 
zdrowiu! AM  

 

WZOREM ŚW. FRANCISZKA 

mailto:fretki@fretki.waw.pl
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NIE MA MOCNYCH NA 336! 
18 września  2014 r. nasza szkoła wzięła 

udział w XII biegu przełajowym o Memoriał 
Bronisława Malinowskiego, organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 107, która nosi imię tego 
sportowca. Uczniowie  klas lekkoatletycznych 
drużynowo odnieśli sukces – zajęli III miejsce, 
a reprezentanci indywidualnie uzyskali bardzo 
dobre rezultaty.  

6 października nasi uczniowie licznie brali 
udział w 17 Biegu Passy na Kopie Cwila. Rywalizacja była ogromna. Wśród klasyfikacji szkół 
z dzielnicy Ursynowa zajęliśmy V miejsce, a nasi uczniowie wysokie noty. 

Tego samego dnia reprezentacja  336. 
wzięła udział w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych w ramach XLVIII Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. Zawody odbyły się pod 
Kopą Cwila. Mistrzostwa dzielnicy były 
eliminacjami do miejskich finałów Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży. Aż pięciu naszych 
reprezentantów zakwalifikowało się dalej. 

 
Jak co roku w naszej szkole odbywają się 

zawody dzielnicowe w mini piłkę ręczną 
dziewcząt i chłopców w ramach XLVIII 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Miło nam 

jest poinformować, że tegoroczne dzielnicowe 
zawody wygrały drużyny z naszej szkoły. Są to 
uczniowie z klas sportowych 6a i 6b.  

Za zwycięzców trzymamy kciuki i życzymy 
jak najlepszego wyniku w finałach XLVIII WOM, 
które już tradycyjnie odbędą się w Arenie 

Ursynów, a wszystkim uczestniczkom gratulujemy 
prawdziwej sportowej postawy!  

Wszystkim serdecznie gratulujemy ogromnych 
sukcesów sportowych! KS 

HITY SPORTOWEJ KRONIKI 
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CIEKAWOSTKI Z POLSKI 

Październikowe Święto Dyni we Wrocławiu. 

Zatrzęsienie wrocławian w Ogrodzie 

Botanicznym z okazji XI Dolnośląskiego 

Festiwalu Dyni! Wybory największej, 

najpiękniejszej i najdziwniejszej dyni, 

plenerowe warsztaty plastyczne, a także 

konkurs na najciekawsze dyniowe 

przebranie, dyniowe smakołyki i wiele 

innych atrakcji czekało na każdego kto 12 

października zagościł we wrocławskim 

ogrodzie.  

 

 

 

 

 

Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs na największą 

i najcięższą dynię. Zwyciężyła dynia Karolina, ważąca 598 kilogramów, 

i pobiła dotychczasowy rekord Polski! By wyhodować takiego olbrzyma 

potrzeba zaledwie 3-4 miesięcy. W okresie największego wzrostu, dynia 

przyrasta nawet 16,5 kg na dobę. Nie każda jednak to potrafi. 

Najważniejsze są dobre nasiona, a potem nawożenie, podlewanie – radził 

Dominik Kędziak, właściciel rekordowej dyni w Polsce. Nazwał ją 

"Karolina" na cześć swojej dziewczyny.  

Zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji tego 

wyjątkowego festiwalu. MT 
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SZKOLNY HOROSKOP Z ŻARTEM 
 

Już niebawem andrzejki! Wieczór wróżb i magii. To najlepszy czas, aby poznać swoją przyszłość 

i uchylić  rąbka tajemnicy o sobie samym.  Wspólnie z zespołem redakcyjnym przygotowaliśmy dla Was  

drodzy uczniowie horoskop na ten szczególny czas. 

 BARAN                             BYK     BLIŹNIĘTA                 RAK 

Nauczyciele spoglądają       Opieka Saturna przyniesie     Merkury pomoże ci           Możesz liczyć na pomoc 

na ciebie przychylnym        ci chęć do nauki. Bądź          wyjść z trudnej sytuacji.     koleżeńską. Pod koniec 

okiem. Nie zmarnuj tego!    czujny na matematyce.         Dopilnuj by każda praca    tygodnia szansa na dobre 

Zachowaj zimną krew.        Spotka cię miła atmosfera    domowa była uzupełniona.  oceny wzrośnie. Dbaj o 

Wtorek należy do ciebie.     w szkole i klasie.                  Uwaga na klasówki!           swoje zdrowie! 

          LEW                              PANNA                             WAGA                            SKORPION 

Zmobilizuj się do nauki,       Ktoś czeka na twoją        Skoncentruj teraz swoją        W następnym tygodniu 

będzie ci potem łatwiej.       pomoc. Wykorzystaj       uwagę na nauce. Ten czas   słońce obdarzy cię energią, 

Grunt, abyś pozytywnie       każdą chwilę na pracę.   dany tobie może już się nie   którą powinieneś zamienić 

myślał. Licz na siebie i        Przyniesie to potem         powtórzyć. Twój szczęśliwy  na czas poświęcony dla 

na swoje zdolności!             oczekiwane rezultaty.      dzień to poniedziałek.            twoich bliskich. 

        STRZELEC                   KOZIOROŻEC                  WODNIK                           RYBY 

Szykuje ci się czas, w        Jest to świetny tydzień na     Z nauką będzie odrobinę       Zapowiada się semestr 

którym Jowisz podaruje     realizację swoich marzeń.     luźniej jednak nie zaniedbuj  zakończony z wysoką 

ci sporo dobrych ocen.       Zaplanuj swój czas na naukę  bieżących lekcji. Z każdych  średnią, ale pamiętaj, 

Strach ma wielkie oczy.      i odpoczynek. Zapowiada    problemów wyjdziesz cało.     że to od ciebie zależy 

Poradzisz sobie z każdym  się cudowny weekend.        Twoja szczęśliwa cyfra to 6.   wszystko. Nie marnuj 

wyzwaniem!                        Sport to zdrowie!                                                                 swojej jedynej szansy. 
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KRZYŻÓWKA 

 

1)   
 

 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

 

8) 

 

9) 
 

 

 

 

10) 

 

11) 

 

12) 

 

13) 
 
 

 

 
 

 

14) 

 

 

1) Np. mówiony lub pisany; niemiecki lub angielski. 

2) Można się wspiąć na jej szczyt.  

3) Ciągle za nim gonimy. 

4) Przenośnie i potocznie o drobiazgu, błahostce, drobnostce.  

5) Niezidentyfikowany obiekt latający. 

6) W niej kupisz lekarstwa. 

7) Przychodzi po zimie. 

8) Żołnierz jazdy lekkiej uzbrojony w szable.  

9) Jeden z kierunków świata. 

10)  Mała Zuzanna.  

11)  Człowiek kształcący się w jakiejś dziedzinie. 

      12) Owad o czarnym ubarwieniu w żółte pasy.  

13)  Syn Dedala. 

14)  Słowo tak w języku włoskim.  
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ZAGADKA 

                                       
                                                                                                            

      Skreśl co drugą literę w diagramie, a dowiesz się jakie zdarzenie zostało przedstawione na obrazie.  

           

 

 

 

 

 

 

ROZWIĄZANIE: _____________________________________________________________________ 

 

 

Opiekunowie: 

Agnieszka Manowska,  Mateusz Twardowski, Kornela Stasiak 

T A R E Z S E W C F 

I C R D O S Z Q B G 

I K Ó O R D P A O E 

L O S J K G I Y ! W 


