
 

 

 

 

 

WYDANIE 4-WAKACYJNE /04-06/2021 

 

NASI UCZNIOWIE PISZĄ BAŚNIE…… 

 

Jeremi Dzido 

W krainie Długonosych 

 

Dawno, dawno temu w pewnej odległej krainie żyła z dziadkami mała 

sierota Zosia. 

Razem zbierali grzyby i łowili ryby. W wiosce panował spokój i szczęście. 

Nadeszła śnieżna i ostra zima. Mieszkający w lesie stary pustelnik znalazł 

w śniegu zziębniętą srebrnowłosą dziewczynkę. Przyniósł ją do wioski by nie 

zamarzła. Wtedy wszystko się zaczęło.  

Kiedy się obudziła i zobaczyła, gdzie jest, wpadła w szał. Okazało się, że mogła 

żyć tylko w lesie, wśród ludzi stawała się złą i nieprzewidywalną istotą. 

Głośnym krzykiem przywoływała groźnych, uzbrojonych jeźdźców, którzy mieli 

ją z powrotem zabrać do lasu. 

Jeźdźcy przybyli pod osłoną nocy. Niszczyli wszystko, ludzie nie 

wiedzieli, co zrobić, aby się ich pozbyć. 

Tylko Zosia wykazała się odwagą. W nocy wraz z dziadkiem udali się w daleką 

podróż do mędrca, mieszkającego w indiańskim tipi. Poprosili go o pomoc. 

Mędrzec szepnął do ucha sieroty kilka słów. Po powrocie do wioski Zosia 

powiedziała zaklęcie. 



 

 

Nagle konie jeźdźców zmieniły kolor sierści i pognały w świat, zabierając ze 

sobą leśną nieznajomą. W wiosce znów zapanował spokój. 

Ja tam byłem, miód i wino piłem, a co widziałem tu opowiedziałem.    

 

 

Basia Skoczyńska 

O niezwykłej podróży 

 

Dawno, dawno temu w głębokim lesie mieszkała rodzina. Ale jaka! Zwykłymi 

ich się nazwać nie dało, składała się z dwóch starszych osób i jednego dziecka, 

a jeszcze dziwniejsze było to, że byli oni dziwnymi stworzeniami o długich 

nosach i dużych brzuchach. Lubili zbierać grzyby i inne leśne owoce. Żyli 

zgodnie z naturą i wszystkim powodziło się dobrze do czasu, gdy pewnego 

dnia w lesie wybuchł wielki pożar i z majestatycznej niegdyś krainy zostało 

tylko kilka zwęglonych wysokich drzew, które jakimś cudem jeszcze stały. 

Pewnego dnia starucha mówi do starca: 

- Dość mam mieszkania tutaj! Nie wytrzymam tu ani chwili dłużej, spłonęła nam 

chałupa a i las spłonął, więc nie mamy co jeść! Drzewa nie dają nam już takiej 

osłony jak wcześniej, dlatego nie jest nam już ciepło. Marzniemy i według mnie, 

to nieuniknione, powinniśmy się przeprowadzić jak najszybciej! 

Starzec nie zaprzeczał, a jedynie pokiwał głową, po czym oddalił się bez słowa, 

a starucha poszła do jaskini, w której trzymali to, co ocalało.  

Kiedy starzec wrócił, przyprowadził ze sobą dwa osiołki. Starucha już czekała, 

jednak nie trzymała za rączkę dziecka, a jedynie obrazek, jedyną rzecz, która po 

nim pozostała. Kobieta była szczęśliwa, że może opuścić to miejsce. Ruszyła w 

stronę starca. Gdy jednak wsiadła już na osiołka, poczuła, że coś jest nie tak. 

Zrozumiała, że nie znajdą wcale nowego lasu i że będą musieli diametralnie 

zmienić swe życie. 

Długo wędrowali starucha ze starcem, a nowego domu na horyzoncie nie było 

widać… 



 

 

Pewnego dnia zawędrowali w głąb zamarzniętej puszczy. Miejsce to nie 

nadawało się do zamieszkania, lecz coś ich tam ciągnęło, jakby coś tam 

szeleściło, ale nie była to wiewiórka albo zając. Skierowali osiołki w tamtą 

stronę.  

To, co zobaczyli przerosło ich oczekiwania. Na śniegu leżało ludzkie dziecko, a 

tak dokładniej była to dziewczynka z włosami białymi jak śnieg. Starucha 

załkała na wspomnienie o dziecku, które kiedyś wychowywała. Starzec 

natomiast zszedł z osiołka i podszedł przyjrzeć się dziecku. Było zimne jak lód, 

więc zdjął swój koc z osiołka i zaczął ogrzewać dziewczynkę.  

Kilka dni później cała trójka dotarła do wioski. O dziwo wioskę zamieszkiwały 

stworzenia bardzo podobne do nich. Mieszkańcy ciepło ich przyjęli, i choć na 

początku na dziewczynkę patrzyli z ukosa, to później przyzwyczaili się do jej 

towarzystwa.  

I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

 

ŚLADY KONSTYTUCJI W GMINIE JABŁONNA 

 



 

 

6 maja 2021 roku miała miejsce wspaniała uroczystość wręczenia nagród w 

konkursie plastycznym pt.: „ Ślady Konstytucji 3-go Maja w Gminie Jabłonna „ 

ogłoszonego z okazji 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji.  

Piękna sceneria Domu Zjazdów i Konferencji Państwowej Akademii Nauk 

gościła Wójta Gminy Jabłonna Pana Jarosława Chodorskiego i Dyrektor Pałacu 

w Jabłonnie, Panią Katarzynę Molędę, którzy objęli honorowy patronat nad 

konkursem. 

Bogaty program artystyczny wprowadził gości we wzniosły nastrój. Urszula 

Borkowska wykonała pieśń ,, Cześć Polskiej ziemi, cześć „ oraz „Witaj majowa 

jutrzenko” przy akompaniamencie grającego na fortepianie Krzysztofa Janusa.  

Wrażenia oceny jury podsumowała Sylwia Skowrońska historyk. Przyjemność 

wręczenia nagród zwycięzcom przypadła w udziale Pani Katarzynie Molędzie i 

Panu Jarosławowi Chodorskiemu.  

 

 
 

 

 

Wyniki konkursu: 

kategoria klasa I-II                                          

1. Oliwia Tańska 



 

 

2. Natalia Justyniarska 

3. Blanka Staszewska 

kategoria klasa IV-VIII 

1. Angelika Stoń 

2. Bartosz Pogrudka 

3. Lena Ostałowska 

Wyróżnienia: 

Adrian Wrona, Alicja jaworska, Marika Młynarczyk, Zofia Baran 

Na zakończenie spotkania wystąpili reprezentanci Artystycznego Wojska 

Polskiego Ewa Budny Orłowska i Karol Garczyński, wykonując Poloneza 

Karola Kurpińskiego „Witaj królu” oraz Mazura z Opery „Halka” Stanisława 

Moniuszki. 

 

 



 

 

 

  

 

ZNAMY PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO, DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI 

TECHNICZNE 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Uczniowie klas czwartych przez cały rok  szkolny przygotowywali się do 

egzaminu na kartę rowerową. Na zajęciach techniki poznawali  m.in. 

znaki drogowe, przepisy ruchu drogowego, zgłębiali wiedzę na temat 

manewrów, wyposażenia roweru, pierwszej pomocy oraz rozstrzygania 

pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach.  

Swoje wiadomości mogli utrwalać dzięki testom rozwiązywanym  na 

zajęciach, a  także poprzez zabawę i  różnorodne działania techniczne. 

Jedną z form utrwalenia wiadomości było drogowe koło fortuny oraz 

makieta skrzyżowania. Taka praktyczna forma zajęć bardzo podobała 

się uczniom.  

WSZYSTKIM CZWARTOKLASISTOM ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS 

EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ.  

TRZYMAMY KCIUKI. 



 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
SZKOLNY FACEBOOK 

Zachęcamy do odwiedzania . Fajne zdjęcia, filmiki,  ciekawostki z życia szkoły, 

akcje, konkursy , wydarzenia, bieżące informacje.  Dużo się dzieje… 

POLECAMY!!! 



 

 

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA - NOWE PRZEPISY 

 

Od 20 maja hulajnogi elektryczne i inne tego typu urządzenia są 

pojazdami. W życie weszło nowe prawo, które zakazuje jazdy 

chodnikiem, we dwójkę na jednej hulajnodze lub po alkoholu, a 

nakazuje poruszanie się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. 

Zmian jest oczywiście zdecydowanie więcej. 

Po pierwsze, ustawodawca uregulował status  nie tylko hulajnóg 
elektrycznych, ale również innych, podobnych pojazdów. Podzielono je na 
trzy grupy urządzeń: 
 
 Hulajnoga elektryczna (napędzana silnikiem elektrycznym, bez 

siedzenia i pedałów), 
 Urządzenie transportu osobistego UTO (pojazd napędzany 

elektrycznie bez siedzenia i pedałów, inny niż hulajnoga elektryczna) - 
np. deskorolka elektryczna lub pojazd samobalansujący, 

 Urządzenia wspomagające ruch - sprzęt sportowo-rekreacyjny 
(urządzenia napędzane siłą mięśni, przystosowane do poruszania się w 
pozycji stojącej) - np. rolki lub tradycyjna hulajnoga. 

 
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, UTO i sprzętu sportowo-

rekreacyjnego są bardziej restrykcyjne niż te dla rowerów. Po pierwsze 

wyżej wymienione pojazdy będą mogły poruszać się wyłącznie po 

drogach dla rowerów, pasach rowerowych wydzielonych z jezdni lub 

trasach pieszo-rowerowych. Gdy żadna z tych opcji nie jest możliwa, w 

przypadku hulajnogi elektrycznej trzeba skorzystać z jezdni, jednak tylko 

gdy ograniczenie prędkości na niej to nie więcej niż 30 km/h. 

Uregulowano też prędkość maksymalną, która dla wyżej wymienionych 

pojazdów wynosi teraz dokładnie 20 km/h na wszystkich drogach 

publicznych (tj. i na drodze rowerowej i na jezdni). To dość zaskakujące, 

bo większość hulajnóg pozwala na rozpędzenie się do 25 km/h (a niektóre 

więcej). Za przekroczenie prędkości policja będzie mogła nałożyć mandat. 

 
 Jeśli nie ma możliwości skorzystania z drogi dla rowerów, a na jezdni 

limit przekracza 30 km/h, użytkownik może skorzystać z chodnika. 
Bezwzględnie jednak musi ustępować pierwszeństwa pieszym i nie 
może przekroczyć  prędkości zbliżonej do prędkości 

https://moto.pl/przepisy+ruchu+drogowego#anchorLink


 

 

pieszego. Jakiej dokładnie? Tego nie wiadomo, bo ustawodawca jej 
nie określił. 

 Oczywiście niezależnie od tego, czy poruszamy się hulajnogą zwykłą 
czy elektryczną, rowerem, deskorolką na prąd czy na rolkach trzeba  
m.in. sygnalizować zamiar skrętu ręką, zachować odstęp przy 
wyprzedzaniu i ustępować pierwszeństwa na skrzyżowaniach. 

 Uważać muszą też kierowcy, bo teraz na drogach dla rowerów 
może zrobić się naprawdę tłoczno. Przecinając ścieżkę rowerową 
przy skręcie w prawo powinniśmy zatem dwa razy upewnić się, czy 
nie jedzie hulajnoga elektryczna lub rower. Pojazdy znajdujące się na 
przejeździe przez jezdnię mają pierwszeństwo. 

 Jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne i UTO od 20 maja 2021 prawo 
zabrania poruszania się nimi (na drogach publicznych) dzieciom 
przed ukończeniem 10. roku życia (nawet pod opieką rodziców). 
Młodzież w wieku 10-18 lat może korzystać z nich, ale musi 
posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy dowolnej kategorii (AM, 
A1, B1 lub T). Osoby pełnoletnie muszą jedynie znać przepisy ruchu 
drogowego, jednak ich znajomości nie muszą poświadczać żadnym 
dokumentem. 

 

 

26 MAJA – DZIEŃ MATKI 

Kochana Mamo! 

Niech ten wspaniały dzień 

na zawsze Twe troski odsunie w cień. 

Niech się śmieje do Ciebie świat, 

widmem szczęśliwych i długich lat! 

Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kocham Cię Mamo, kocham Cię Tato... takie słowa do swoich wspaniałych 

Rodziców wypowiedzieli uczniowie klasy 1b. Dzieci przygotowały krótki występ 

artystyczny (nagranie) i wykonały piękne laurki. 

 

 

 

 

23 CZERWCA DZIEO OJCA 

Za wszystko Ci, Tato, dziękuję, 

niezmiennie Cię dopinguję! 

Dzisiaj Ci składam życzenia 

najskrytszych marzeń spełnienia. 

Ze swoich dzieci miej wielką pociechę, 

przez życie idź ciągle z ogromnym uśmiechem! 

Wszystkiego najlepszego Tato! 

 



 

 

 

DZIEO DZIECKA W NASZEJ SZKOLE 

 

 

 



 

 

 

 

Ten dzień z całą pewnością zapamiętają wszyscy uczniowie naszej 

szkoły. Ciekawych pomysłów, jak go spędzić  nie brakowało. Były to 



 

 

m.in. wyjścia do przepięknego parku w Jabłonnie, gdzie dzieci i młodzież 

mogli leniuchować, dotleniać organizm,  integrować się podczas zabaw 

rekreacyjno- sportowych.   Były też lody, pizza, inne smakołyki. Niektórzy 

uczniowie wybrali się do Legionowa. Główne wejście do szkoły zostało 

udekorowane, nie zabrakło kolorowych balonów. Pełen relaks, zabawa i 

atrakcje…. 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM !!!  

 

 

 

 

 

 

NIE RYZYKUJ!!! 

 

 



 

 

 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 



 

 

 

  

 

NA WESOŁO 

 

 

Wpada Jasiu do domu szczęśliwy. Ojciec ogląda świadectwo i mówi: 

- Durniu! Same pały, a Ty się cieszysz? 

- Jeszcze tylko lanie i wakacje!  

 

 

- Dzieci, jaka jest liczba mnoga od słowa niedziela? 

- Wakacje!!! - krzyczą dzieci.  

 

Dyrektorka domu wczasowego wita w progu wczasowicza: 

– Postaramy się, by czuł się Pan, jak u siebie w domu! 

– Zwariowała pani?! Ja tu przyjechałem wypocząć! 

 

 Właściciel gospodarstwa agroturystycznego zwraca się do turysty: 

– Tutaj co rano będzie pana budziło pianie koguta. 

– To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 

 

 Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 

– Jak dojść do Kairu? 

– Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.  

 



 

 

WAKACYJNY GRILL 

 

 

 

 

Doskonałym urozmaiceniem mięsnych dań z grilla będą różnorodne sałatki. 

Jedną z bardziej znanych i lubianych jest lekka sałatka z ogórków, pomidorów, 

oliwek i sera feta. 

Sałatka grecka jest częstym dodatkiem zwłaszcza w sezonie grillowym. Istnieje 

mnóstwo wersji. Tradycyjna sałatka kuchni greckiej bywa modyfikowana i podawana 

w różnych wariantach. Oryginalna grecka nie zawiera sałaty, która pojawia się w wielu 

przepisach. Dziś prezentujemy  sałatkę w wersji podstawowej. Sałatka jest doskonała 

w swojej prostocie i stanowi uzupełnienie do pieczonych mięs. Czas przygotowania 

ok. 15-20 minut 

Składniki 

 250 g sera feta 

 100 g czarnych oliwek po odsączeniu 



 

 

 4 pomidory 

 ogórek 

 3 łyżki oliwy z oliwek 

 biała cebula 

 1/2 łyżeczki suszonego oregano 

 1/2 łyżeczki suszonego tymianku 

 sól, pieprz do smaku 

Przygotowanie 

1. Warzywa dokładnie umyj. Pomidory pokrój na ósemki. Cebulę obierz i pokrój w 

talarki, następnie podziel je na pojedyncze kółka. 

2. Ogórek rozetnij wzdłuż na ćwiartki, a te pokrój na grubsze plastry. Warzywa 

ułóż na talerzu. 

3. Ser feta pokrój w kostkę. Oliwę wymieszaj z odrobiną soli i pieprzu oraz z 

suszonym ziołami – tymiankiem i oregano. 

4. Sałatkę posyp pokruszonym serem feta, dorzuć oliwki. Na koniec skrop obficie 

przygotowaną oliwą z oliwek i oprósz suszonymi ziołami. 

SMACZNEGO! 
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