
 

 

Wydanie5 wakacyjne / V-VI 2022 

 

 

 

 

 

ŚPIEWAMY RAZEM 

POLSKA FLAGA 

1. Każde państwo ma symbole, które znają inne kraje: 

Hymn państwowy, godło, flaga – im szacunek się oddaje, 

kiedy w świecie ją zobaczysz, jak kołysze się na maszcie, 

poznasz barwy narodowe przypisane Polsce właśnie. 

 

REF: Biel i czerwień – dwa kolory, które każdy Polak zna, 

to nasz symbol narodowy, co od lat niezmiennie trwa. 

Czasem godło ją ozdabia, czasem orła na niej brak, 

to jest właśnie polska flaga, patriotyzmu piękny znak! 

 

2. Z wielką duma na mundurze każdy żołnierz ją naszywa, 

nazywana jest banderą, kiedy statek pod nią pływa, 



 

 

przypisana jest na stałe instytucjom i urzędom, 

gdy powiewa na ulicach zapowiada wielkie święto! 

REF:  Biel i czerwień – dwa kolory… 

3. Uroczystość narodowa bez niej odbyć się nie może, 

wtedy zdobi polskie domy od Beskidów aż po morze, 

choć zwiastuje ważnie daty, to nie kłamią kalendarze: 

Drugi Maja to rocznica poświęcona polskiej fladze. 

REF: Biel i czerwień – dwa kolory… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy pomyślnie zdali egzamin teoretyczny i 

praktyczny na kartę rowerową.  

Życzymy wielu bezpiecznych i ciekawych wypraw rowerowych, zwłaszcza w 

okresie wakacyjnym. 

 

 

 

SIŁA PRZYJAŹNI 

Historia, którą przedstawię dotyczy dwójki nastolatków. Dziewczyna Aisha i 

chłopak Maron mieli po trzynaście lat. Oboje, gdy nie mogli spać przychodzili 

na boisko do koszykówki i rzucali do kosza. Pewnej letniej nocy, równo o 

godzinie 2:26, pojawili się na boisku pod koszem. Spojrzeli na siebie, a ich 

twarze wyrażały zdziwienie.  

– Po co tu przyszłaś? – zapytał chłopak  



 

 

– A po co ty tu przyszedłeś? – odparła pytaniem dziewczyna 

– Spytałem pierwszy – nastolatek nie ustępował 

– W tym samym celu co ty. – rzekła zniecierpliwionym tonem dziewczyna, a 

potem dodała: – Mam na imię Aisha, a ty? 

– Jestem Maron, miło mi cię poznać.  

– Mi również, chcesz zagrać? 

– Pewnie! 

Jak powiedzieli, tak zrobili. Po godzinie wymienili się numerami, po czym 

pożegnali się i każde z nich ruszyło w stronę swojego domu. Przez następne 

trzy miesiące dziewczyna i chłopak spotykali się nie tylko w nocy, ale i w dzień.  

Bardzo się zaprzyjaźnili.  

W ciągu kolejnych pięciu lat dobrze się poznali. Czas upływał, a ich przyjaźń 

trwała i tak dotrwali do osiemdziesiątki. Aisha i Maron mieszkali razem w 

spokojnym mieście nad rzeczką. Przyjaciele siedzieli na gangu i wspominali 

czasy dzieciństwa. 

– Aisha pamiętasz, jak razem spadliśmy z lipy? – z rozrzewnieniem spytał 

mężczyzna 

– Oj tak, mój drogi, pamiętam ten ból – roześmiała się kobieta. 

Rozmawiali sobie tak do czasu, gdy gęś o imieniu Rachela zaczęła biec jak 

szalona w stronę rzeki. 

Aisha podążyła za ptakiem, wołając przy tym: 

– Rachelo!!! Takie zachowanie nie przystoi damie. 

Oczywiście gęś biegła dalej, za nią Aisha, a jeszcze dalej truchtał Maron z 

garnkiem na głowie. Cała trójka wesoło bawiła się, aż dotarła do rzeki, przy 

której wszyscy usiedli.  

Dziesięć lat później Maron zmarł na zawał serca, podczas gdy jego przyjaciółka 

była w sklepie, by kupić mandarynki, które oboje uwielbiali. Trzy miesiące po 

tym wydarzeniu Aisha zmarła z tęsknoty za przyjacielem. Oboje mogli później 

zbierać mandarynki w niebie. 

Antonina Ziemkiewicz 



 

 

 

 

Podwójna wygrana! 

 

Miło nam poinformować, że Alicja Mariańska z klasy VII e (na poziomie klas VII 

– VIII) i Mikołaj Czarnecki z VI c  na poziomie klas V – VI) zdobyli pierwsze 

miejsca w I Powiatowym Konkursie Ortograficzno-Frazeologicznym  

,,Mistrz Słowa”.  

Konkurs odbył się 27 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej nr 7 im. VII 

Obwodu ,,Obroża” AK w Legionowie.  

Uczestnicy rywalizacji musieli wykazać się znajomością zasad ortograficznych 

oraz związków frazeologicznych. Naszych uczniów do konkursu przygotowały 

pani Aleksandra Strągowska oraz pani Anna Majewska. 31 maja 2022r. w 

Arenie Legionowo odbyło się uroczyste wręczenie nagród rzeczowych. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

NA SPORTOWO 
 

 

Dnia 13 maja (piątek) br. w Piasecznie odbył się półfinał zawodów 

wojewódzkich (międzypowiat) w piłkę nożną chłopców klas 4-6. 

 

Nasi „Wojownicy” grali w składzie: Ziółkowski Kuba, Junosza Bartek, 

Stachewicz Paweł, Koziarski Jan, Czarnecki Mikołaj, Kmiołek Filip, Izdebski 

Jakub, Rębiejewski Szymon,  

Werder Franek, Wierzbowski Paweł, Grabowski Kacper i Kacper Matuszewski. 

 

Piątek 13 maja okazał się szczęśliwy. Mimo że chłopcy nie zdobyli I miejsca to 

zaprezentowali się wyśmienicie zdobywając wysokie III miejsce . 

 

W grupie ograliśmy mistrza powiatu legionowskiego SP 8 - 1:0 i SP Ząbki 2:1. 

W półfinale ulegliśmy najstarszej i dobrze zorganizowanej drużynie z 

Radzymina ale już w meczu o III miejsce ponownie i to wysoko pokonaliśmy SP 

Ząbki. 



 

 

Drużyna z potencjałem, najmłodsza, perspektywiczna, świetny materiał na 

kolejne turnieje.  

 

Podziękowania dla p. Roberta Werdera, na którego zawsze można liczyć. 

 

Duet opiekunów / trenerów dziękuje wszystkim i do następnego – 

 Pryciak Mateusz,  Bachurski Piotr. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659550609200/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659550609200/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R


 

 

 
 
 
 

 

 

TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
 

W ramach Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa klasa 2b wybrała się na 

spacer po okolicy. Uczniowie poznali znaki drogowe pionowe i poziome. 

Przypomnieli sobie jak należy przechodzić przez przejście dla pieszych.  

To była świetna lekcja bezpieczeństwa! 

 

 
 

 

 

Dnia 20 maja klasa 3D, wraz z wychowawcą uczestniczyła w lekcji dotyczącej 

właściwego zachowania i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. 

 

 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659550609200/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659550609200/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659620609193/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659620609193/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R
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Oczekiwanie przed egzaminem… 

Emocje, śmiech, strach, czasem nawet pojawiły się łzy w oczach.  

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Armii-Krajowej-w-Jab%C5%82onnie-554223601419476/photos/pcb.1995659953942493/1995659670609188/?__cft__%5b0%5d=AZVks0oKPvI00YrYzqJEz0_uoZQqkY6f-o5UwIkv3IMl9E7ZTSXRI-4Kb9bNTP6tcNXDN-sMbTbIKeKWDNDy-UcgytFlU5hPr5L0JnOAZPVDzG_rE4PAZmhLYS5cT41PzecqvxzYeaFSTnI_9RN3DCOc-WZfmKrp7wST7bAn4t18th7umr_dJ6gbJ7ZrCwwlEkU&__tn__=*bH-R
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NASZE SZKOLNE POETKI 

„Maj – kwiecisty raj” 

Wschodzi słońce,  

dni pachnące, 

a na polu widać kwiaty kwitnące. 

Girlandy bluszczu oplatają pnie zieleniących się drzew, 

a w parku słychać piękny ptaków śpiew. 

Noce krótkie,  

dni już dłuższe  

 nie śpijmy więc, 

bo lato wkrótce. 

Maj już mamy,  

rano wschody,  

wieczorem zachody, 

 a w ciągu dnia chłodne lody.  

Listopadowym smutkom oddajmy nieszczęście, 

by maj przyniósł nam same szczęście. 

 

~Zofia Serafin i Alicja Kaczyńska z klasy 6b~ 

 



 

 

 

KOCHAMY NASZE MAMY 

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku, za to, że 

wskazujesz drogę w mroku. 

 Za to, że dni moje tęczą malujesz. Dziś, Mamo, z głębi 

serca Ci dziękuję!  

 

 



 

 

 

DZIEŃ DZIECKA W NASZEJ SZKOLE 

DZIĘKUJEMY 

Ach!!! Cóż to był za dzień! Mimo zmiennej pogody, zabawa trwała w najlepsze! 

Wata, lody, popcorn! Tyle pyszności! Było w czym wybierać Nie można 

zapomnieć o trzech rożnych dmuchańcach! Tu się dopiero działo! Salta, fikołki, 

skoki w dal, w górę! Istne szaleństwo, a o to Nam chodziło! Dziękujemy Wam za 

tak liczne przybycie i wspólną zabawę. Cieszymy się, że mogliśmy w tym dniu 

zrobić coś dla Was wyjątkowego. Wszystkiego naj,naj,naj nasze wspaniałe dzieci 

! Cieszymy się,że jesteście z Nami. Wasza Rada Rodziców  

 

  



 

 

 

BAL ÓSMOKLASISTÓW 

3 czerwca 2022 r. na hali Szkoły Podstawowej w Jabłonnie odbył się bal klas ósmych. 

Po słowach ,,Poloneza czas zacząd” blisko 70 osób zataoczyło znanego wszystkim poloneza 

z filmu ,,Pan Tadeusz”. 

Prowadzącymi była pani dyrektor Jolanta Braun wraz z panem Piotrem Bachurskim - 

nauczycielem wychowania fizycznego. 

Taoczący wyglądali bardzo elegancko, dopełnieniem były czerwone róże. 

Wśród atrakcji była również foto - budka.  

O świetną zabawę zadbał DJ, zaś rodzice zapewnili poczęstunek.  

Wszyscy bawili się świetnie. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA OJCA

  

 

 

 

 



 

 

NA WESOŁO 

Żona wraca wstrząśnięta z Wenecji i mówi: 

- To straszne, w mieście powódź, a oni tam śpiewają! 

 

Rozmawia dwóch kolegów: 

- Co robiłeś w wakacje, w tym roku? 

- Byłem z żoną dziećmi i teściową nad morzem! 

- A po co teściową brałeś? 

- Żeby się do piachu przyzwyczajała!  

 

Było sobie małżeostwo, które wyjechało z domu na wakacje. 

W czasie drogi żona zdenerwowana mówi do męża: 

- Mężulku chyba zapomniałam wyłączyd żelazko! 

Mąż mówi: 

- Nie martw się. Bo ja zapomniałem zakręcid kran. 

 

 

 Wnuk pyta swoją osiemdziesięcioletnią babcię: 

– Babciu, a jak będziemy już nad morzem, to będziesz się ze mną kąpać? 

– Chętnie bym z tobą popływała, ale nie wiem, co będzie z moim kostiumem kąpielowym, bo 

ma dziurę na kolanie.  

 

Samolot wystartował z lotniska. Po osiągnięciu wymaganego pułapu, kapitan odzywa się przez 

intercom: 

- Panie i Panowie, witam na pokładzie samolotu. Pogodę mamy dobrą, niebo czyste,  

więc zapowiada nam się przyjemny lot. Proszę usiąść, zrelaksować się i... o Boże!... 

Po chwili nerwowej ciszy intercom odzywa się znowu: 

- Panie i Panowie, najmocniej przepraszam, jeśli przed chwilą państwa wystraszyłem,  

ale w trakcie mojej wypowiedzi drugi pilot wylał na mnie filiżankę gorącej kawy.  

Powinniście państwo zobaczyć przód moich spodni. 

Na to odzywa się jeden z pasażerów: 

- To pewnie nic, w porównaniu z tyłem moich.... 



 

 

 

- Panie, pan chyba oszalał!? W taką wichurę bawić się w skoki spadochronowe? 

- Myli się pan, mnie tu przywiało z namiotem z campingu po drugiej stronie jeziora. 

 

ZDROWO I SMACZNIE 

 

Koktajl jeżynowy 

Składniki: ok. 60 g świeżych jeżyn, 1 łyżka cukru,  125 ml kefiru 1,5% tłuszczu. 

Przygotowanie: Umyte jeżyny wrzucić do blendera, dodać cukier  i kefir , 

dokładnie zmiksować. 

Przelać do wysokiej szklanki albo smukłego kieliszka. Podawać ze słomką. 

 

Koktajl wieloowocowy 

Składniki: truskawki, kiwi, banany, winogrona (puść wodze fantazji, do tego 

koktajlu możesz dodać swoje ulubione owoce: gruszki, jabłka, mango, porzeczki, 

jeżyny, kiwi, banana itp)  jogurt, cukier, lód. 



 

 

Przygotowanie: Owoce dokładnie obrać i zmiksować. Dolać jogurt, cukier oraz lód 

i ponownie wszystko dokładnie zmiksować. Smak: słodki. Kolor: głęboka czerwień z 

przeplatującymi się pasmami zieleni.  

SMACZNEGO 

 

CZAS WYCIECZEK 

Maj i czerwiec to miesiące, w których uczniowie najczęściej 

jeżdżą na wycieczki. 

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie uczestniczą we wszelkich 

wyjazdach. W bieżącym roku szkolnym byli m.in. w Łodzi, Płocku, 

w Górach Świętokrzyskich, 

 a miejsc, które odwiedzili było zdecydowanie więcej. 

10 czerwca klasy VD oraz VF wybrały się do Płocka. 

Atrakcją w tym dniu była gra terenowa, zwiedzanie ZOO, 

Muzeum Mazowieckiego oraz rejs po Wiśle. 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

REDAKCJA PISMAKA  

ANNA SADKOWSKA 

MARTA SOBIERAJ 

ANNA MAJEWSKA 

ANTONINA ZIEMKIEWICZ 

ZOSIA SERAFIN 

MICHAŁ SADKOWSKI 

 

 


