
 

 

       

                                                                                                                      WYDANIE 1- /09-10/2021  

WITAMY NOWY ROK SZKOLNY 

Szanowni Państwo, 

Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi,  

Rodzice i Uczniowie 

Przed nami nowy rok szkolny 2021/2022 - być może pełen niespodzianek...  

Drodzy Uczniowie, Was jest ponad 1000, nas Nauczycieli ponad 100.  

Poza zdobywaniem wiedzy dbajmy o pozytywne relacje.  

Życzę, aby ten rok upłynął nam wszystkim w zdrowiu, był pełen pozytywnych 

przeżyć. Niech cudowna podróż po tajnikach wiedzy będzie powodem 

satysfakcji Całej Społeczności Szkolnej. 

Z wyrazami szacunku 

Jolanta Braun 

Dyrektor Szkoły 

 



 

 

 

 

 

  

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY 

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku 

szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się 

większego ruchu samochodów, jak i pieszych. 

Powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też 

dla dorosłych. 

Powracające po długiej przerwie dzieci i młodzież często zapominają o własnym 

bezpieczeństwie, dlatego obowiązkiem nas dorosłych jest dbanie o ich bezpieczeństwo nie 

tylko w domu, szkole, ale też na drodze. 

 



 

 

Jeśli odwozisz dzieci, młodzież do szkoły pamiętaj o: 

 korzystaniu z pasów bezpieczeństwa oraz przewożeniu najmłodszych w fotelikach 

bezpieczeństwa lub innych urządzeniach przytrzymujących; 

 zatrzymaniu swojego pojazdu w miejscu dozwolonym, aby nie ograniczać widoczności 

innym kierującym oraz pieszym, którzy przechodzą przez jezdnię; 

 zachowaniu bezpieczeństwa podczas wysiadania dziecka z samochodu.  

Przypominamy, dzieci do lat 7 nie mogą poruszać się samodzielnie po drogach! 

Kierowcy, pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożność w rejonach przejść dla pieszych i 

dostosowaniu prędkość do warunków panujących na drodze. 

Piesi, również jesteście zobowiązani do zachowania szczególnej 

ostrożności podczas wchodzenia i  przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, pamiętajcie 

też, że zabronione jest  wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym na 

przejściu dla pieszych.  

Rodzicu, opiekunie: 

 dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład, 

 zadbaj o to, by dziecko na drodze było widoczne dla kierujących pojazdami, 

 ucz i przypominaj zasady prawidłowego poruszania się po drodze. 

Kierowco: 

 w samochodzie przewoź dziecko zgodnie z przepisami, 

 wysadzaj dziecko z samochodu od strony chodnika lub pobocza, 

 zachowaj ostrożność w pobliżu szkół i placówek oświatowych, a szczególnie przed 

przejściem dla pieszych. 

Nauczycielu: 

 pokaż dzieciom bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego, 

 ucz dzieci świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. 

(Biuro Ruchu Drogowego KGP) 



 

 

 

 

 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

 

W dniu 27września klasy 4-8 wraz z nauczycielami języków obcych 

zorganizowały wystawę z okazji Europejskiego Dnia Języków 

Obcych.  



 

 

Uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat krajów Europy 

oraz poznać kilka słów w poszczególnych językach. 

Nie zabrakło również konkursów z nagrodami! 

Zdjęcia z tego wydarzenia na szkolnym Facebooku.  

Zapraszamy do oglądania. 

 

 

 

KOLOROWE KORYTARZE 

Wrzesień powoli zbliża się ku końcowi,  a nasze szkolne korytarze zrobiły się 

bardzo kolorowe. Na tablicach pojawiły się nowe gazetki  na różnorodne tematy 

m.in.  „Wolontariat”, „Igrzyska paraolimpijskie” i wiele innych. Nasza szkoła 

stała się niczym galeria, w której możemy podziwiać dzieła sztuki  

Zapraszamy do zwiedzania! 

 



 

 

 

 

 

 

DZIEŃ ANIELSKI W NASZEJ SZKOLE 

 

Z okazji przeżywanego w naszej szkole Dnia Anielskiego uczniowie klas 2, 4 i 5 

wzięły udział w akcji charytatywnej i przygotowały "Kartki z Aniołami i z 

anielskimi życzeniami". Zebraliśmy ponad 160 kartek, które zostały przekazane 

seniorom z Domu Opieki w Jabłonnie i w Serocku. Bardzo dziękuję wszystkim 

uczniom za wrażliwość serca, za poświęcony czas, za przygotowanie 

materiałów; dziękuję również rodzicom za życzliwą współpracę i szybkość 

działania. 

koordynator, s. Anna Piętak 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831919973649826/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R


 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIĘTO SZKOŁY 

 
1 października uczniowie pod opieką pani Renaty Łubkowskiej, pani Anny 

Sadkowskiej oraz pana Marcina Pragi przygotowali akademię z okazji 25-lecia 

nadania naszej szkole imienia Armii Krajowej. Była to ciekawa lekcja historii, 

podczas której mogliśmy między innymi wraz z chórem śpiewać pieśni 

przenoszące nas w trudny, ale pełen wiary i nadziei czas, że ,,Polska nie zginęła! 

Że żyje! I że zwycięży!” 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831920270316463/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831920270316463/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831920270316463/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831919973649826/?__cft__[0]=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R


 

 

Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem Alfy i Skiby 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831920716983085/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831920716983085/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1831921106983046/1831920716983085/?__cft__%5b0%5d=AZX9UimodDmPhWsn1Fe5VjYbimhoLrdPhgS-ooKMnqYGMCO7dEfO2amv7WpaKI6683mC21ch_gzo7D8ph2SzRLWIV141iWshc0POmo1ckgyq8CpeElhL5S3pbUDcnomLM6WJwZFd5ACZ4QqOPIsTfL-V&__tn__=*bH-R


 

 

 
 

 
 

 

W tym samym dniu odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych.  

Dzieci prezentowały się wspaniale, przygotowały piękny program artystyczny. 



 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

 

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi 

sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się 

źródłem radości”. 

(A.Einstein) 
 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za codzienną 

pracę nastawioną na harmonijny rozwój ucznia, inspirującą i zachęcającą do 

samodzielnych, głębszych poszukiwań. 

Dziękuję za zaangażowanie włożone w czasie zdalnej edukacji, z którą przyszło 

nam się zmierzyć w ubiegłym roku. Kształcenie na odległość było dla nas 

wszystkich zupełnie nową i niecodzienną sytuacją. 

To dzięki Wam młodzież oswaja otaczający świat, uczy się go zrozumieć i 

znajduje w nim swoje miejsce. Drodzy nauczyciele koleżanki i koledzy za 

wasze oddanie pracy, która wymaga nie tylko wiedzy merytorycznej, ale 

również siły oraz odwagi.  

Dziękuję za wspomaganie pracy szkoły pracownikom administracji szkolnej i 

pracownikom obsługi. 

Jolanta Braun 

Dyrektor Szkoły 

 



 

 

 

 

 

 

14 października 2021 r. o godzinie 10 na hali sportowej odbyła się uroczysta 

akademia.  



 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno przedstawiciele gminny 

Jabłonna : wójt – p. Jarosław Chodorski,  nauczyciele, pracownicy administracji, 

obsługi oraz ci, którzy odeszli na zasłużoną emeryturę.  

 

Goście mogli podziwiać występ uczniów klas: VF oraz VIB , któremu  

towarzyszyły śpiewy chóru szkolnego pod przewodnictwem pani Anny 

Sadkowskiej. Klasy najmłodsze przygotowały niespodziankę dla wszystkich 

zebranych – krótki filmik, który wprawił gości w znakomity humor.   

 Upominki z okazji tego święta przygotowała pani  Anna Frankowska. 

Na zakończenie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie wraz z 

nauczycielami wzięli udział w zabawie muzycznej „Krasnoludek”. Śmiechu 

było bez liku. Nie zabrakło słodkości od naszej fantastycznej Rady Rodziców. 

 

…Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła w dom się wspólny 

zmienia!  



 

 

Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krnąbrna jest 

dziatwa. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się 

nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia 

rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie jak jest w życiu 

ciężko, gdy się mało umie… 

 

 

NA WESOŁO 

 

Matka pyta syna: 

- Co przerabialiście dziś na chemii? 

- Materiały wybuchowe. 

- Nauczycielka zadała coś do domu? 

- Nie zdążyła... 

 

Nauczyciel napisał na tablicy wzór chemiczny i otworzył dziennik: 

- Małgosiu, co to za wzór? 

- To jest... No, mam to na końcu języka... 

- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi nauczyciel. - To kwas siarkowy... 

 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

 

Mąż odwozi do szpitala rodzącą żonę - nauczycielkę polskiego. Ta nazajutrz 

dzwoni do męża: 



 

 

- Kochany, jestem taka szczęśliwa! Wyobraź sobie: rodzaj męski, liczba 

mnoga! 

 

- Od dziś będziemy liczyli na komputerach! - oznajmiła nauczycielka 

- Wspaniale! Znakomicie!! - cieszą się uczniowie. 

- No to kto mi powie, ile będzie pięć komputerów dodać dwadzieścia jeden 

komputerów?... 

PRZERWA NA CZYTANIE 
 

 W naszej szkole 27 października, o godz. 9.00 i 13.00 lekcje zostaną przerwane, aby 

każdy mógł oddać się ulubionej lekturze. Uczniowie wezmą udział w II Międzynarodowej 

Edycji VI Ogólnopolskiej Akcji pod hasłem : "Przerwa na Czytanie - bicie rekordu w 

czytaniu na przerwie" organizowanej w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek 

Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Miłośnicy słowa 

drukowanego będą mogli przeczytać swoje ukochane pozycje lub wypożyczyć książki ze 

szkolnej biblioteki.  

 Celem akcji jest zachęcenie do czytania i uświadomienie uczniom, że czytać można 

zawsze i wszędzie.  

 

  

 

 



 

 

Konkursy przedmiotowe 

 

 Październik to czas konkursów przedmiotowych organizowanych przez Mazowieckie 

Kuratorium Oświaty. Konkursy skierowane są do uczniów klas IV – VIII szkół 

podstawowych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem, mają 

szeroką wiedzę i chcą rozwijać swoje zdolności. Organizowane są w trzech etapach: 

szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Etap szkolny rozpoczął się 19 października od 

konkursu polonistycznego zaś zakończy 28 października konkursem biologicznym i 

geograficznym. 

 

 W naszej szkole zainteresowanie konkursami było duże, w sumie przystąpiło, bądź 

przystąpi, do nich ponad pięćdziesięciu uczniów. Najwięcej osób zgłosiło się do konkursu z 

języka angielskiego, najmniej do konkursu z chemii i języka niemieckiego. Po sprawdzeniu 

prac przez nauczycieli wyniki uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego, 

przesyłane są drogą elektroniczną do Mazowieckiego Samorządowego Centrum 

Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN) w Warszawie. Listy przyjętych do II etapu 

(rejonowego) ogłoszone zostaną w listopadzie. Wszystkim uczestnikom życzymy 

powodzenia! 

 

SZKOLNY FACEBOOK - ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA 

Najnowsze wydarzenia sportowe i nie tylko, zdjęcia, filmy, akcje, 

konkursy, przedsięwzięcia, wycieczki, ciekawostki…. 



 

 

Na wesoło i poważnie… Śledźmy najnowsze wydarzenia z naszej 

szkoły. Każdy znajdzie coś fajnego dla siebie. 

 

COŚ DLA WIELBICIELI SAŁATEK 

TRADYCYJNA SAŁATKA JARZYNOWA 

SKŁADNIKI 

 6 PORCJI 

 3 ziemniaki 
 2 marchewki 
 1 pietruszka 
 4 jajka 
 3 ogórki kiszone 
 1/4 cebuli 
 1/2 jabłka 
 1 mała puszka zielonego groszku 
 ok. 1 szklanka majonezu 
 1 łyżeczka musztardy 

PRZYGOTOWANIE 

 Ziemniaki, marchewkę i pietruszkę umyć (nie obierać), włożyć do garnka, zalać 
wodą, posolić i gotować pod przykryciem do miękkości, przez ok. 40 minut. 

 Odcedzić, ostudzić, obrać ze skórek i pokroić w kosteczkę, włożyć do dużej miski. 
 Jajka ugotować na twardo (ok. 5 - 6 minut licząc od zagotowania się wody), 

pokroić w kosteczkę, dodać do miski z jarzynami. 
 Ogórki, cebulę oraz jabłko obrać i pokroić w kosteczkę, dodać do miski. Wsypać 

dobrze odsączony i osuszony groszek. 
 Całość doprawić solą (około 1/2 łyżeczki) oraz zmielonym czarnym pieprzem 

(około 1/2 łyżeczki). Wymieszać z majonezem (kilka łyżek zostawić do dekoracji) 
oraz musztardą. 

 Przełożyć do salaterki i pokryć odłożonym majonezem, udekorować wedle 
uznania.                                                

SMACZNEGO!!!                



 

 

 

 

 

 

 

Szkolna Redakcja Pismaka: 

Anna Sadkowska 

Anna Majewska 

Marta Pliszka 

 

      


