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Warszawa, 10.11.2017  

 

„Polska”  

Antoni Słonimski 

I cóż powiedzą tomy słowników, 
Lekcje historii i geografii, 
Gdy tylko o niej mówić potrafi 
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików. 
 
Choć jej granice znajdziesz na mapach, 
Ale o treści, co je wypełnia, 
Powie ci tylko księżyca pełnia 
I mgła nad łąką, i liści zapach. 
 

Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? 
W niewymierzonej krainie leży. 
Jest w każdym wiernym sercu Polaka, 
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył. 
 
W szumie gołębi na starym rynku, 
W książce poety i na budowie, 
W codziennej pracy, w życzliwym słowie, 
Znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. 

 

   

 

 

 

Czy wiesz, że…? 
 

 Odzyskiwanie niepodległości w przypadku każdego państwa jest długotrwałym procesem,  

dlatego 11 listopada jest datą umowną. Faktycznie ogłoszenie niepodległości  

przez Radę Regencyjną nastąpiło 7 października, a 11 listopada Józef Piłsudski został  

powołany na zwierzchnika polskich sił zbrojnych. 

 

 Podczas II Wojny Światowej Polska była podzielona pomiędzy dwóch okupantów:  

Rosję i Niemcy. Jawne świętowanie niepodległości 11 listopada było zakazane,  

a organizatorów zgromadzeń czekały groźne konsekwencje. Jednak w przestrzeni  

publicznej, pojawiały się ulotki przypominające o święcie i hasła patriotyczne. 

 

 W polskim hymnie jest odwołanie do Włoch (... z ziemi włoskiej do polskiej ...), ale niewiele  

osób wie, że w hymnie włoskim jest odwołanie do Polski: „Najemne miecze cienkie trzciny/ 

Już austriacki orzeł / stracił swe pióra / krew włoską /  krew polską / pił wraz z Kozakiem /  

lecz wypaliła mu serce.” 

 

 Piłsudski był przeciwny uznaniu „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem narodowym.  

Marszałek optował za „Pierwszą Brygadą”. 

 
 

11 listopada- Dzień Niepodległości 
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kibicowanie plskim 
drużynom sportowym

6%

wywieszanie flagi 
państwowej podczas 

uroczystości 

narodowych
18%

udział w apelach 
szkolnych

12%

dbanie o poprawne 
wypowiadanie się

6%upamietnienie 
zasłużonych dla kraju 

osób

14%

promowanie Polski 
poza granicami kraju

4%

dbanie o swoje 
najbliższe otoczenie

4%

kultywowanie tradycji i 
obyczajów

9%

poznawanie historii 
Polski

3%

śpiewanie pieśni 
patriotycznych

7%

niczym ważnym
1%

uczestniczenie w 
uroczystościach 

upamiętniających 

ważne wydarzenia w 
kraju
16%

 
 
 

W związku z  Dniem Niepodległości, chętni uczniowie klas III odpowiedzieli na pytanie: „Czym jest 
patriotyzm?” Poniższy wykres ukazuje ich wypowiedzi. Przyjrzyjmy się im! 

 

 

 

 
                                                                                                                                    wywieszanie flagi  
                                                                                                                                    państwowej podczas  
                                                                                                                                    świąt narodowych 
                                                                                                                                             18% 

 

 

 

 

 

 
         kultywowanie                                                                                                                        udział w  

           tradycji i                                                                                                                                                      uroczystościach 

           obyczajów                                                                                                                                                    szkolnych 

              9%                                                                                                                                                                  12% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analizując wypowiedzi uczniów dostrzec można, że przywiązują oni ogromną wagę do symboli narodowych, np. 

wywieszają flagi w wyjątkowych dniach, takich jak Święto Niepodległości. Ponadto pamiętają o tych, którzy walczyli 

o niepodległość kraju, dbając o ich groby, pozytywnie wypowiadając się na temat ich zasług. Dzieci chętnie biorą 

udział w uroczystościach państwowych i szkolnych.   

 

 

 

We wtorek, 17 X 2017r, klasa III „e” 
wybrała się na spacer z przewodnikiem 
 po Starych Powązkach.  

Podczas wycieczki, 
dzieci poznały historię 
powstania największej 
warszawskiej nekropolii. 
Uczniowie z wielkim 
zaangażowaniem wcielali się 
w role małych detektywów.  

 
 

Zgodnie z planem cmentarza, poszukiwali 
umieszczonych na nim pomników oraz 
zapoznawali się z okolicznościami ich 
powstawania.  

Na zakończenie spaceru uczniowie oddali 
hołd spoczywającym tam osobom, zapalając 
znicze na zapomnianych grobach.    

Niezwykła, jesienna aura sprzyjała 
spacerowi, wprowadzając tym samym uczniów 
w poczucie refleksji i zadumy.  PK         

  

„Czym jest patriotyzm?” – sonda. 

Czas zadumy - spacer po Powązkach. 



 ROGATYWKA        SP336 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 

 

„Jesienny spacer w Alei 

Kasztanowej” 

Stuk, puk i plusk! 
Do kałuży, na ziemię  
Brązowiutkie kasztany  
I dorodniutkie żołędzie 
Spadają. 
Liście lekkie, kolorowe 
Opadają  
I otulają ziemię. 
Chodzę i zbieram 
Dary jesieni  
w rześki poranek. 
Po kałużach też skaczę radośnie. 
Nagle zza drzewa 
Wychodzi  
Pani Jesień, 
W sukience ze złotych liści  
I wiankiem  
Z malutkich kasztanków. 
Jesieni nadszedł czas, 
Jesień pochłania świat!  

Matylda Wyciszkiewicz, kl. IVf 

 

 

 

 

„Jesień” 

Był sobie wrzesień  
I przyszła jesień, 
Spadają liście… 
Czy znaleźliście  
Winogron kiście? 
Lecą żołędzie w wielkim pędzie- 
Październik będzie! 
Hula wichura, 
Boi się kura. 
Podczas wichury  
Bywa, że kury  
Wpadają do dziury! 
Łamią się drzewa, 
 a Ewa śpiewa! 
Siedząc na sośnie, 
Marzy o wiośnie… 

Julia Rymkiewicz, kl. IVf 

Przepis na dyniowe placuszki 

 

Składniki:  
• 30 dag dyni 
• 2 jabłka 
• kilka łyżek mąki 
• żółtko 
• łyżeczka cukru 
• szczypta soli    

Sposób przygotowania:  

1. Dynię umyj, obierz, zetrzyj na tarce.  
2. Jabłka umyj, obierz, wydrąż gniazda 

nasienne, zetrzyj na tarce. 
3. Dodaj mąkę, by otrzymać ciasto 

o konsystencji śmietany.  

4. Żółtko utrzyj z cukrem, dosyp sól, dodaj 
do ciasta, wymieszaj.  

5. Smaż placki z obu stron.                                       
6. Gdy się zarumienią, wyłóż na talerz.  
7. Gdy ostygną, posyp je cukrem. 

 

 
 

Poezja do jesiennej herbatki 
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Nawet mając niewiele, możemy dzielić się z innym. W tym roku postanowiliśmy 

pomóc ursynowskiemu Hospicjum Św. Krzysztofa, które jest w trudnej sytuacji finansowej.  
Kiedy zadzwoniliśmy z pytaniem, jakie mają potrzeby , okazało się, że brakuje 

„mokrych” chusteczek i jednorazowych ręczników. Podopieczni bardzo chcieliby otrzymać 
też coś słodkiego: czekoladki, batoniki, a także  coś miłego, by  mogli się do tego przytulić… 

Dlatego wymyśliliśmy akcję  „SERDUSZKA UŚMIECHU”.   
Uszyjemy serduszka, by przywrócić choć na chwilę uśmiech na twarze pacjentów, 

obdarzymy ich słodyczami, by osłodzić im trudy zmagań z chorobą i podarujemy mokre 
chusteczki, które są dla hospicjum na wagę złota i bardzo ułatwiają dbałość o czystość 
chorych 

Dary zawieziemy do hospicjum w Mikołajki 
POJEMNIKI NA DARY USTAWILIŚMY PRZY WEJŚCIU DO SZKOŁY.  AM

 
 
 
 
 

 

 

W tym roku po raz kolejny 
w świetlicy „Kolorowa” zorganizowana 
została akcja „Puszeczka dla koteczka”. 
Jej celem była pomoc bezdomnym kotkom 
z „Kociego Azylu” w Konstancinie. 
Każdy uczeń, rodzic, pracownik szkoły 
mógł przynieść potrzebującym 
zwierzątkom karmę (suchą lub mokrą), 
poduszeczki lub kocyki. 

Wszystko po to, by przetrwały 
nadchodzącą zimę. Akcja trwała przez cały 
październik i jak zwykle cieszyła się 
wielkim powodzeniem. Nad jej 
przebiegiem czuwała p. Magdalena 
Wiśniewska.  
 

Dziękujemy 

wszystkim za 

dobre 

serduszka!     

 
 
        

 

 

Z myślą o innych… 

„Puszeczka dla koteczka”. 
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W sobotę, 30 września, 

pożegnaliśmy Antoniego Latoszka - 
Członka Korpusu Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, 
żołnierza Batalionów Chłopskich, 
uczestnika Powstania Warszawskiego, 
kapitana w stanie spoczynku, członka 
Zarządu Koła Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycznych.  

Prezes tego związku, Janusz 
Maksymowicz, tak wspomina zmarłego 
przyjaciela: „Był życzliwy ludziom, osobą 
o niezwykłej skromności, ogromnej 
wrażliwości na los człowieka 

 
 
 
i sprawiedliwość społeczną. Prostolinijny, 
szlachetny, uczynny, pełen poświęceń dla 
spraw społecznych”. 

Był przyjacielem szkoły, na którego 
obecność zawsze można było liczyć. 
Ostatni raz przekroczył szkolne progi 
w marcu tego roku. Jego pogodne 
usposobienie i chęć do życia były widoczne 
mimo podeszłego wieku i męczącej 
choroby. 

Odszedł na wieczną wartę 
w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku 
wobec Ojczyzny. ER 

 

 
 

 
 

 
Od wielu lat nasza szkoła bierze udział 

w różnorodnych akcjach 
proekologicznych. W tym roku będziemy 
realizować program  „Moje miasto bez 
elektrośmieci”. 

 
Celem tego przedsięwzięcia będzie edukacja 

najmłodszych w zakresie prawidłowego postępowania 
ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jak 
również zachęcanie lokalnej społeczności do odnoszenia 
zużytego sprzętu w miejsca do tego przeznaczone.  
 

Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko!  
 

 

Antoni Latoszek – ostatnie pożegnanie 

Akcja reakcja!  
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Do tradycji świetlicy należy organizowanie różnorodnych wystaw 
tematycznych. Tym razem dzieci, pod kierunkiem wychowawców, 
przygotowały niezwykłe prace płaskie oraz przestrzenne o tematyce „Lasy 
jesienią kolorami się mienią. Przygotowanie prac pozwoliło dzieciom utrwalić 
wiedzę przyrodniczą, jak również rozwinąć własną wyobraźnię, pobudzić 
inwencję twórczą oraz miło spędzić czas. Eksponaty można było podziwiać na 
korytarzu świetlicy w dniach 12-31 października. Wystawę zorganizowały:  

 p. Iwona Bochowicz oraz p. Katarzyna Cichosz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
W dniach 23-27 października w świetlicy „Kolorowa” obchodzono Święto Dyni.  
Głównym celem tych działań było zwrócenie uwagi na wartości odżywcze, walory smakowe oraz 

aspekt zdrowotny tego nie do końca docenianego warzywa.  
Podczas trwania Święta Dyni, uczniowie zapoznali się z historią pochodzenia rośliny, jej 

właściwościami oraz zastosowaniem kulinarnym. 
Dodatkowo dzieci dowiedziały się, że na przestrzeni 
wieków dynia niejednokrotnie była inspiracją dla 
artystów (pisarzy, poetów, malarzy). 

Podczas Dnia Dyni świetliczaki mogły obejrzeć 
prezentację multimedialną „Królowa jesiennych 
stołów- dynia” oraz film animowany pt. „Franklin 
i Dynia”, a także wysłuchać piosenkę pt. „Dynia”.  

Podsumowaniem akcji była wystawa prac 
plastycznych pt. „Jesienna piękność – Pani Dynia”. 
Organizatorkami przedsięwzięcia były: p. Justyna 
Sieklucka i p. Magdalena Wiśniewska.  

 

Świetlicowo, kolorowo 



 ROGATYWKA        SP336 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

7 

KĄCIK Z SOWĄ- MĄDRĄ GŁOWĄ 

 

Rozwiąż rebusy: 

 

ka    m=d       + ski 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  Nie +  łoga=legł   

 

………………………………………………………………………………………………………….. 

11   + o +  
 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Uzupełnij diagram. 

Poziomo: 

1. 11-go dnia tego miesiąca obchodzimy Narodowe 
Święto Niepodległości. 

7. Był nim Józef Piłsudski. 

8. Nad głową orła w godle. 

Pionowo 

2. Styczniowe lub warszawskie. 

3. Drugi, obok białego, kolor polskiej flagi. 

4. W polskim godle. 

5. „Mazurek Dąbrowskiego”. 

6. Polskie strzeże naszych granic. 
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Pokoloruj z zastosowaniem odpowiednich barw. 

 

 

 

 

 
 

ORZEŁ LEGIONÓW POLSKICH 

 

 

 

Opiekunowie: Paulina Kozakiewicz i Agnieszka Manowska 

 


