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W tym numerze między innymi: 

 

 Wizyta biskupa 
 Dzień Nauczyciela 

 Święto Pierwszaków 

 Niech żyją zwierzaki 
 Pasje naszych kolegów 

 Nie tylko lekcje… 
 

Rys. Kinga Jaśkowiak 



UCZNIAK 

Październik 2018  Strona 2 / 10 

 
 

KILKA SŁÓW OD REDAKCJI 
 

Drodzy Czytelnicy! 

 Przed Wami pierwsze, jesienne wydanie 

„Uczniaka”. Jest nam bardzo miło, że możemy zaprosić do lektury  naszej 

szkolnej gazetki. Jak przystało na prawdziwą redakcję, zamierzamy bacznie 

obserwować i opisywać świat. A nasz świat to przede wszystkim nasza szkoła, 

stąd na łamach „Uczniaka” znajdzie się sporo tematów związanych 

z wydarzeniami, w których sami, Drodzy Czytelnicy, uczestniczycie.  

 Od kilku tygodni trwa już kalendarzowa jesień, która ostatnio bardzo nas 

rozpieszcza. Stąd zaprosimy Was na jesienny spacer. Po nim przyjdzie czas  

na sportową pasję naszej koleżanki, Antosi. W gazetce zawarliśmy też 

oczywiście relacje ze szkolnych obchodów świąt i uroczystości, w tym ważnej 

wizyty biskupa, a także tak pożytecznych akcji jak np. sprzątanie świata. 

Jednym słowem, każdy znajdzie coś dla siebie! 

Zatem zapraszamy do lektury jesiennej edycji naszej gazetki! 

 

Redaktor naczelna: Kinga Jaśkowiak 

 
 

Święto Pierwszaków 

 
 12 października odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie  

na ucznia wszystkich pierwszaków.   

Dzieci zaprezentowały program artystyczny złożony z rozmaitych 

piosenek oraz wierszyków, który przygotowały pod czujnym okiem swojej 

wychowawczyni,  pani Elżbiety Świderskiej – Wysiadły. W uroczystości brały 

również udział ich starsze koleżanki, które przygotowały dla nich zagadki. 

Wszyscy uczniowie klasy pierwszej odpowiadali bezbłędnie, co dobrze wróży 

na przyszłość.         Kinga Jaśkowiak 

Życzymy samych szóstek! 
 

  

 

 

 

 

Rys. Sandra Pasik 
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 14 października – Dzień Edukacji Narodowej  
 

Drodzy Nauczyciele! 

Dziękujemy! 
 

 Jak wszyscy doskonale wiemy, od zawsze 14 października kojarzy się  

z  Dniem Edukacji Narodowej, zwanym popularnie Dniem Nauczyciela, choć 

tak naprawdę świętują w tym dniu wszyscy pracownicy oświaty. W piątek,  

12 października, również w naszej szkole nie mogło więc zabraknąć akcentu 

związanego z tą okazją.   

 Uczennice klasy ósmej przypomniały zebranym w sali OSP 

nauczycielom, dzieciom i rodzicom, jak wyglądały początki nowoczesnej 

edukacji w naszym kraju i wyjaśniły, skąd wzięło się październikowe święto. 

Mieliśmy też wszyscy okazję wysłuchać wiersza Ludwika Jerzego Kerna 

 pt. ,,W szkole", który mówi o świętych, czyli… o nauczycielach. 

 Drodzy Nauczyciele,  my również widzimy Wasze ogromne zalety, choć 

tak naprawdę najczęściej doceniamy je jako dorośli już ludzie. 

Zechciejcie więc przyjąć od nas:  

  
 

       

 

  

Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości, 

 cierpliwości i  zadowolenia 

z nas, swoich uczniów. 

Dziękujemy za Waszą pracę 

i zaangażowanie, 

oraz za to, 

że zawsze możemy na Was liczyć! 
Wdzięczni  uczniowie 
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Wizyta biskupa Grzegorza Balcerka 
 

 We wtorek 9 października 2018 roku naszą szkołę odwiedził ksiądz 

Grzegorz Balcerek, biskup pomocniczy poznański.  

 Biskup przybył do szkoły w towarzystwie proboszcza parafii  

p.w. św. Mikołaja w Siedlcu, księdza Sławomira Ruksa. Korzystając z pięknej 

pogody, szacowny gość spotkał się ze społecznością szkolną na świeżym 

powietrzu. Po uroczystym powitaniu, które uświetnił szkolny chór, był czas  

na naukę i błogosławieństwo. Krótka wizyta zakończyła się nieoficjalnym 

spotkaniem z gronem pedagogicznym i reprezentacją naszych kolegów.  

Po raz kolejny ksiądz biskup odwiedzi nas już w listopadzie, goszcząc 

na uroczystości nadania sztandaru i uświetniając obchody stulecia szkoły. 

     

Antonina Graczyk 

 

 

 

 

 

Jesienny spacer 

Podczas wizyty księdza biskupa 

okazało się, że aż sześcioro uczniów  

z naszej szkoły jest z nim 

spokrewnionych. Sam biskup uznał to 

za bardzo miłą niespodziankę. 

Przybyłego  biskupa powitał chór 

szkolny pieśnią 

 „Bądź pozdrowiony, Gościu nasz”. 

Fot. Honorata Szulc 
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Z wizytą w Poznaniu 
 

3 października klasa piąta pojechała na wycieczkę  

do Poznania. Naszym celem był seans filmowy pt. „Biały Kieł”  

w „Multikinie”. Oczywiście, w planach mieliśmy też pizzę.  

Do Poznania wybieraliśmy się pociągiem, zatem nasza 

wyprawa rozpoczęła się od przejazdu autobusem na pobliski dworzec PKP. 

Kupiliśmy bilety i w dobrych humorach dotarliśmy do Poznania.  

Kiedy w końcu znaleźliśmy się w kinie, z niecierpliwością oczekiwaliśmy 

naszego seansu. Było warto. Film, który opowiadał o tytułowym Białym Kle, 

którego matką była suka, a ojcem wilk, bardzo mi się spodobał.  

Wycieczka była naprawdę udana. Poza dobrym filmem poznaliśmy też 

trochę Poznań. Teraz już czekamy na kolejny tak ciekawy wyjazd. 
    Patrycja Balcerek 

 

Kino… i nie tylko 
 

Wspólnie z naszymi kolegami z klas: szóstej, 

siódmej, ósmej i trzeciej gimnazjum, 

25 września wybraliśmy się na wycieczkę  

do najstarszej stolicy Polski – Gniezna.  

Najpierw udaliśmy się do kina ,,Helios" na film pt. „Dywizjon 303. Bitwa 

o Anglię”. Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Początków Państwa Polskiego,  

w którym poznaliśmy ważny kawałek naszej historii. 

 Wycieczka była bardzo udana, a film dobry. Dzięki niemu lepiej 

zrozumieliśmy lotników z „Dywizjonu 303”, o których wcześniej niektórzy  

z nas czytali w książce Arkadego Fiedlera pod tym właśnie tytułem.  
Agata Pleszewa 

 A oto fragmenty naszych recenzji filmowych: 

 Aktorom nie można nic zarzucić, ponieważ świetnie odgrywają swoje role 

i w godny sposób przedstawiają Polaków. Idealnie odwzorowują postawy 

żołnierzy, którzy byli bardzo odważni i pewni siebie.  

 Film godny obejrzenia. Jest dobrym sposobem na zagłębienie się w to, jak 

polscy lotnicy walczyli o Anglię.           Oliwia Balcerek 

   

Moim zdaniem film „Dywizjon 303. Bitwa o Anglię” warto obejrzeć. 

Polecam go szczególnie osobom, które interesują się historią i chcą pogłębić 

swoją wiedzę, ale też rozwinąć wyobraźnię.  

 Film uczy nas rozumieć zachowania ludzi w niektórych sytuacjach, uczy 

nas odwagi potrzebnej w wielu sprawach życiowych, ale też umiejętności 

szybkiego podejmowania decyzji. Przy okazji możemy podszkolić angielski – 

język ten obecny jest w dialogach bohaterów. 
Julia Lasecka 
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Co nowego w szkole? – rozmowa z panem dyrektorem, 

Adamem Hamerskim 
 

- Panie Dyrektorze, wszyscy po powrocie z wakacji zauważyliśmy, że nasza 

szkoła zmieniła się. Jak długo trwał jej remont? 

- Remont sali lekcyjnej trwał dziewięć dni, modernizacja korytarza zajęła 

tydzień, a szatnie dla uczniów ćwiczących na zajęciach wychowania fizycznego 

powstały w miesiąc.  

- Uczniowie są bardzo zadowoleni. Szczególnie ucieszyliśmy się z szatni. Tak 

naprawdę dotąd nie mieliśmy gdzie się podziać, przebierając się przed 

zajęciami wychowania fizycznego. Chciałybyśmy zapytać o to, jak Pan 

ocenia wakacyjny remont naszej szkoły? 

- Muszę powiedzieć, że przeprowadzenie tego remontu nie było łatwe. 

Największym problemem było zapewnienie fachowców, którzy byli bardzo 

zapracowani. Jednak udało się i jestem zadowolony z efektu. Cieszę się,  

że nasza odnowiona szkoła podoba się wszystkim.  
Rozmawiały: Weronika Cierzniak i Agata Pleszewa 

 

Ratować siebie i innych 
 

 Każdy z nas powinien wiedzieć, jak ratować innych ludzi ,dlatego  

w naszej gminie co roku organizowany jest zlot szkolnej młodzieży PCK. 

  W ostatnich dniach września pięcioro uczniów z naszej szkoły (w tym 

dwie osoby z klasy piątej i trzy z szóstej)  wraz z opiekunem,  panią  Marleną 

Drzażdzyńską, uczestniczyło w zlocie szkolnej młodzieży PCK odbywającym 

się w Straduniu koło Trzcianki.  

 Spotkanie trwało dwa dni, w ciągu których wiele 

się dowiedzieliśmy. Organizatorzy zadbali, abyśmy 

nauczyli się skutecznie wzywać 

pomoc. Poznaliśmy też zasady 

udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w różnych 

sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Uczyliśmy się   

np.: opatrywania ran, ratowania małego dziecka, postępowania  

w wypadku podtopienia oraz wykorzystywania defibrylatora. 

 Po wielu emocjach i działaniach przyszła pora 

na kolację. Była ona jednak dość nietypowa, ponieważ sami 

musieliśmy usmażyć sobie kiełbasę na ognisku. Wieczór 

zakończył się dyskoteką. Następnego dnia rano czekała na nas 

jeszcze jedna, ostatnia już niespodzianka - kurs samoobrony.  

Wszystkim nam podobał się ten wyjazd - był ważny i potrzebny, nauczyliśmy 

się przecież ratować innych i siebie. 
       Aleksandra Kubacha, Magdalena Janicka 
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Sonda „Uczniaka” 
Niech żyją zwierzaki! 

 
 4 października obchodziliśmy Światowy Dzień Zwierząt. W związku  

z tym również w naszej szkole uczciliśmy naszych milusińskich, pytając o to, 

czy warto mieć zwierzę i – jeśli tak, co dla wszystkich okazało się oczywiste – 

to dlaczego. Oto kilka wypowiedzi naszych kolegów i koleżanek, a na kolejnej 

stronie zdjęcia ich futrzanych przyjaciół: 

 
 

  
 

 

  

 

 
  

 

   
 

 
  

 

  

 

 

  

 

  

Mam  szczura, który ma na imię Pako i kotkę  – 

Lili. Szczur jest zaciekawiony kotką, ale ona 

nim niespecjalnie. Kiedy rodzice wyjeżdżają, 

to zwierzaki towarzyszą mi w zabawie.  

Nie oddałabym  ich nikomu.   

Nikola Gauza 

 

Warto mieć zwierzę, ponieważ my 

możemy zaopiekować się nim, a ono nami. 
Szymon Gręda 

 

Warto mieć zwierzę, ponieważ dzięki niemu 

czujemy się lepiej. Zwierzę jest naszym 

przyjacielem i zawsze możemy się do niego 

przytulić. 
Julia Lasecka 

 

Ze zwierzakiem w domu nie jest nudno. 

Sam mam  kota Olafa, z którym codziennie 

wieczorem spędzam czas. 

Maks Dopierała 

Uważam, że warto mieć zwierzę, dzięki 

niemu uczymy się opiekuńczości. 

Traktujemy je przecież jak przyjaciela. 
Julia Kanty 

 

Pies czy kot na pewno umili czas wolny. 

Można się z nim bawić i w ten sposób 

łatwo się odstresować. 

Mikołaj Skibiński 

Moim zdaniem warto mieć zwierzę, ponieważ 

zawsze można się z nim pobawić. Daje też 

ono poczucie bezpieczeństwa.  

   Martyna Obarska 
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Nasi milusińscy 
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Stop dopalaczom! 
 

 27 września w naszej szkole gościł ekspert profilaktyki i terapii 

uzależnień, Roman Szeląg, wieloletni pracownik Komendy Wojewódzkiej. 

Spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami dotyczyły  

niebezpieczeństw, które wiążą się z różnego rodzaju środkami 

psychoaktywnymi.  

Policjant szczególnie zwrócił uwagę na coraz łatwiejszy dostęp  

do narkotyków, dopalaczy i innych środków psychoaktywnych i ich stosunkowo 

niską cenę. Wskazał też na ich niewiadome pochodzenie, możliwość 

zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami chemicznymi oraz nieznany skład 

omawianych środków, co powoduje, że bardzo 

trudno zniwelować ich niszczące działanie.  

Podczas spotkania prowadzący policjant 

zwrócił uwagę również na aspekt prawny 

zagadnienia.  

Pamiętając, jak ważna jest reakcja  

na niebezpieczeństwo, poniżej podajemy  numery 

ważnych telefonów, które niejednokrotnie uratowały ludzkie życie i zdrowie: 

 800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW 

 I  NAUCZYCIELI W SPRAWACH   

 BEZPIECZEŃSTWA DZIECI 
 

 800 060 800 – BEZPŁATNA, CAŁODOBOWA INFOLINIA  

GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO  
 

 116 111        –  TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY 
 

 800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA  

                         RZECZNIKA PRAW DZIECKA 
         

Agata Pleszewa 

 

Dbajmy o Ziemię 
 

 Ostatni piątek września upłynął pod znakiem akcji 

„Sprzątanie świata”. Wszystkie klasy naszej szkoły zaangażowały 

się w działania mające na celu oczyszczenie ze śmieci naszej 

okolicy. Jak się okazało, nie było ich wcale tak mało, co świadczy 

o tym, że akcja była potrzebna. My natomiast uświadomiliśmy 

sobie, że często na co dzień zapominamy o podstawowych zasadach 

postępowania wobec środowiska naturalnego, które powinniśmy szanować. 
Agata Pleszewa i Weronika Cierzniak  
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Pasje naszych kolegów 
Z piłką…  i aparatem 
 

Każdy z nas posiada różne zdolności i pasje. Jest ich tak wiele, że nie sposób 

wymienić wszystkich. Moimi pasjami są piłka nożna oraz fotografia. 
 

Boisko marzeń 

 Uwielbiam uprawiać sport i być w ciągłym ruchu. Grając w piłkę nożną, 

spełniam  marzenia i czuję w głębi siebie dużą satysfakcję. Moim marzeniem 

jest bycie reprezentantką Polski w tej dziedzinie sportu.  

 Moja pasja trwa tak długo, że dzisiaj nie pamiętam nawet, kiedy zaczęłam 

interesować się piłką nożną. Przez ponad rok uczęszczałam na treningi, które 

odbywały się w Nekli i były prowadzone przez Akademię Piłkarską „Fox”  

z Wrześni. 

 Teraz staram się trenować samodzielnie trzy lub cztery razy w tygodniu. 

W weekendy spotykam się z przyjaciółmi i oczywiście wspólnie gramy w piłkę. 
 

Natura w obiektywie 

 Drugim moim zainteresowaniem jest fotografia. Jest ona moją pasją  

od trzech lat. Pamiętam, 

kiedy w wieku ośmiu lat 

zrobiłam pierwsze zdjęcie 

mojego kotka. To właśnie 

od tego zaczęła się moja 

przygoda. Dziś fotografuję 

dużo więcej.  

 Codziennie staram 

się rozwijać swoje pasje, 

czasami łącząc je. Według 

mnie rozwijanie ich jest 

wyrażaniem siebie.  

Uważam też, że różne 

ciekawe  zainteresowania 

pozwalają nam opanować 

nowe umiejętności i pogłębić wiedzę oraz miło spędzić czas. 
 

Antonina Graczyk 
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