
 

 

WYDANIE 2- LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2022 

 

 

BEZPIECZNE DROGI NA MAZOWSZU 

9 listopada 2022 r. uczniowie klas 7 i 8d wzięli udział w projekcie. "Bezpieczne drogi na 

Mazowszu". Było to wydarzenie profilaktyczne. W programie m.in. instruktaż BRD, 

symulator, zajęcia multimedialne oraz laboratorium badań psychotechnicznych. Warsztaty 

prowadzone były przez Fundację PRODRIVER. Dziękujemy za profesjonalne prowadzenie 

zajęć. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 LISTOPADA 1918R. 

 

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbył się w naszej szkole apel 

upamiętniający powrót Polski na mapy Europy po 123 latach niewoli. Uczniowie 

klas 3a, 4e a także chór szkolny słowami wierszy, pieśni i piosenek przedstawili 

nam trudną drogę do niepodległości, do upragnionego dnia 11 listopada 1918r., 

kiedy to „Orzeł Biały rozpostarł szeroko swe skrzydła, a duma Biało-Czerwona 

załopotała radośnie na wietrze”. Uczniowie podkreślili, jakim szacunkiem należy 

darzyć przeszłe pokolenia, dzięki którym żyjemy w wolnej Ojczyźnie.  

W tym uroczystym dniu nie mogło zabraknąć wspólnego odśpiewania „Roty” oraz 

„Mazurka Dąbrowskiego”. #SzkołaDoHymnu 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/szko%C5%82adohymnu?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWOc2A5LPJ8Q4NkBdcNw14h2UrvL6jhmM5b9rbKD67JLBPVp1bB_zYNvyxwapWmzBfytzSBhY7nU8_btTnM6XiuzY5-aJxgD9MDb92oD3v22eRxD5XTPuQQ-BcpqHXahqoq27yRECm_JaN6NUtvT0xGVJnIqEhYx-H6uBt8_Y6MnsGWhkPTtDfBn1TUlYNkrGVqKsdNIpYq5zYlR_Ov7mDO&__tn__=*NK-R


 

 

 

SZKOLNY FACEBOOK 

Zachęcamy wszystkich do śledzenia wydarzeń, jakie odbywają się 

w naszej szkole. Na bieżąco pojawiają się informacje, zdjęcia 

oraz filmy z wszystkich uroczystości, konkursów, wycieczek oraz 

różnorodnych akcji i przedsięwzięć realizowanych w szkole. 

Dużo się dzieje, uczniowie chętnie angażują się w różne 

inicjatywy, zabawy. 

Wiele ciekawych pomysłów wdraża także Samorząd Uczniowski. 

Jego działania również możecie śledzić na szkolnym FB. 

Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się w szkole, 

gorąco zachęcamy do jego odwiedzania. 

 

 

 

 



 

 

ANDRZEJKI 

Ostatnia impreza przed Bożym Narodzeniem zawsze cieszy się powodzeniem.  

Wszyscy balują Andrzejki świętują. 

Buty przygotujcie, bo bez nich gra przegrana, czy nie tak mówiła wasza mama? 

Każda mówi ,że przepowiednie to głupota ,a teraz krzyczy "uważaj na czarnego 

kota!" 

Andrzejki to ważna sprawa, bo zawsze towarzyszy im dobra zabawa. 

 
~Alicja Kaczyńska i Zofia Serafin 

 

 
 

Co zmieniło się w naszej szkole, jakie zaszły zmiany ? 

W tym roku 2022/2023 zaszło dużo pozytywnych zmian, na przykład remont, który 

odnowił wygląd szkoły wewnątrz i na zewnątrz. Powiększono stołówkę i zrobiono nową 

salę  do lekcji techniki oraz została przygotowana pracownia dla dzieci, gdzie został 

zakupiony sprzęt drukarki 3D. Kolejną zmianą jaka zaszła, jest przeniesienie klas 1-2 do 

szkoły przy kościele przy ul. Modlińskiej 105a. Święto Niepodległości obchodziliśmy w 

naszej szkole 10 listopada. Była przepiękna uroczystość, odśpiewaliśmy wspólnie "Rotę" i 

"Mazurka Dąbrowskiego". Odbył się też apel upamiętniający powrót Polski na mapę 

Europy po 123 latach niewoli. 



 

 

 

Jak zmiany wpłynęły na uczniów ? 

Rozpoczęciem roku szkolnego zaczęliśmy nowy rozdział, jesteśmy 

 o rok starsi i rozsądniejsi. Niestety początki września były trudne, 

musieliśmy mieć lekcje zdalne przez remont szkoły. Nauczyciele 

bardzo starali się przeprowadzić lekcje online jakbyśmy byli w szkole. 

Wiadomo, to nie jest łatwe, ale dobrze sobie poradzili. Powrót do 

edukacji stacjonarnej był dla wszystkich dobrą wiadomością, że 

możemy spotkać się z klasą i przyjaciółmi. Na początku, gdy 

wróciliśmy, nie było łatwo przyzwyczaić się do tych nowych zmian- 

odnowionej szkoły, nowych sal. Na szczęście poradziliśmy sobie.  :-)  

 

 



 

 

 

POWIATOWY KONKURS PCK ,,HONOROWE 

KRWIODAWSTWO” 

W etapie szkolnym konkursu plastycznego w kategorii klas I-III wyłoniono 

trzech laureatów:  

I miejsce- Tymoteusz Wysokiński kl. 2c 

II miejsce- Franciszek Nachabe kl. 3b 

III miejsce- Paweł Kubach kl. 2c 



 

 

 

W kategorii klas 4-6 

I miejsce – Oliwia Konarska kl.4d 

II miejsce- Franciszek Wojno kl. 5c 

III miejsce- Klementyna Nachabe, kl. 6f 

Gratulujemy pomysłowości wszystkim uczestnikom. 

Na etapie powiatu laureatem został uczeń klasy 2c Tymoteusz Wysokiński- II miejsce. 

Po rozstrzygnięciu powiatowego konkursu poetyckiego,, Honorowe krwiodawstwo” wyróżnienie  

otrzymał uczeń klasy 6f Szymon Kwiatek. 

 

 

 

 

 



 

 

JESTEŚMY PROJEKTANTAMI  

W ramach zajęć techniki, uczniowie klasy VIf mieli możliwość 

wykazać się kreatywnością  i zaprojektować pokój nastolatka. To 

jeden z pomysłów. Gratulujemy Leonowi pomysłowości. 

 

 

 

 



 

 

WSPANIAŁE MIKOŁAJKI W NASZEJ SZKOLE 

Dziękujemy Wójtowi Gminy Jabłonna p. Jarosławowi Chodorskiemu za wspólne 

ubieranie choinki z uczniami, Radzie Rodziców za wspaniałą organizację tego dnia. 

6 grudnia był bardzo pracowitym  dniem.  

Przed Naszą Szkołą stanęła piękna choinka. Dziękujemy za wspólną zabawę . 

Jesteście SUPER! 

Dziękujemy Pani Dyrektor, zaproszonym Gościom, pracowitemu Mikołajowi, a 

przede wszystkim Wam Drodzy Uczniowie że byliście.  

Podziękowania dla Rady  Rodziców za wspaniałe choinki na Modlińskiej i Szkolnej.  

Wszyscy byli grzeczni- zarówno dzieci, jak i dorośli, dlatego w tym dniu było 

również duuuuuuuuuuuuuużo słodyczy. 

Hoł, hoł, hoł życzymy udanych Mikołajek .... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MIKOŁAJKI W KLASIE VIF 

Było super. Wspólnie ubraliśmy choinkę w naszej klasie. 

Wszystkim udzielił się świąteczny klimat. Były oczywiście 

prezenty. Panowała miła atmosfera. Żartowaliśmy, 

pojawiły się wspólne zabawy, rozmowy. To był bardzo 

fajny dzień.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

PYSZNOŚCI NA WIGILIJNY STÓŁ 

 

Sałatka śledziowa 

Najlepsza i super popularna sałatka śledziowa- sprawdzony przepis na bardzo 

smaczną i kolorową sałatkę śledziową z gotowanym jajkiem, jabłkiem i ananasem 

oraz ogórkiem konserwowym. Pycha! 

Czas przygotowania: 30 minut 

Czas marynowania: 1 godzina 

Liczba porcji: ponad 1 kg sałatki 

 

Kaloryczność kcal: 135 w 100 g sałatki 

Dieta: bezglutenowa 

Składniki: 

 6 filetów śledziowych - matiasów z oleju lub ze słonej zalewy 

 4 średnie jajka gotowane na twardo 

 małe jabłko - np. ligol 

 2 ogórki konserwowe lub 6 małych pikli 

 pół szklanki groszku konserwowego (z puszki) 

 3/4 szklanki kukurydzy z puszki 

 2 łyżki majonezu 

 2 łyżki śmietany 18 % 

 1/4 łyżeczki pieprzu 

 opcjonalnie pełna szklanka ananasa z puszki 

Sałatka śledziowa 



 

 

Śledzie z oleju wystarczy osuszyć ręcznikiem papierowym i pokroić w paski 

szerokości 2 cm. Filety śledziowe ze słonej zalewy należy przepłukać pod 

bieżącą, zimną wodą oraz wymoczyć kilka godzin w zimnej wodzie. Następnie 

osuszyć i pokroić tak samo, jak te z oleju. 

Cztery średniej wielkości jajka ugotuj na twardo.  

 

W misce umieść pokrojone śledzie oraz ugotowane i pokrojone na spore 

kawałki jajka. Dodaj też kukurydzę oraz groszek z puszki (bez zalewy). 

Jabłko obierz. Wykrój gniazdo nasienne i pokrój w kostkę 1 x 1 cm. Również 

dodaj do miski. Ogórki pokrój w podobną kostkę co jabłko. Do sałatki dodaj 2 

łyżki śmietany oraz dwie łyżki majonezu i pieprz. Całość delikatnie 

wymieszaj.  

 

Smacznego 

 



 

 

ŚLEDZIE POD PIERZYNKĄ 

 

Pyszny śledź pod pierzynką, czyli sałatka śledziowa warstwowa. Składniki ułożone 

są warstwami, połączone majonezem. Najważniejsze w tej sałatce są śledzie, 

gotowane buraki, ziemniaki, cebula i jajka na twardo. 

Czas przygotowania: 1 godzina 

Czas chłodzenia: 30 minut 

 

Kaloryczność kcal: 160 w 100 g sałatki 

Dieta: bezglutenowa 

Składniki: 

 400 g śledzi z oleju - 6 pojedynczych filetów 

 2 średnie buraki ćwikłowe - około 300 g 

 5 jajek ugotowanych na twardo 

 3 średnie marchewki - 300 g 

 3 średnie ziemniaki - 400 g 

 mała cebula - 100 g 

 10 cm kawałek pora 

 200 g ogórków kiszonych - 5 mniejszych 

 100 ulubionego żółtego sera 

 5 łyżek majonezu 

 2 łyżki jogurtu naturalnego 

 łyżeczka musztardy 

 po pół łyżeczki soli i pieprzu 

 szczypiorek oraz natka pietruszki do dekoracji 



 

 

 

Do zrobienia sałatki  potrzebne jest naczynie o średnicy 20 cm i wysokości 

12 cm. Sałatę należy podawać w szklanych, przezroczystych miskach. 

Wówczas najlepiej się prezentuje.  

Z podanych składników otrzymasz minimum 8 porcji sałatki śledziowej. 

Wszystkie warzywa gotujemy osobno w małych garnuszkach.  

(Zamiast majonezu można użyć jogurt naturalny lub kwaśną śmietanę. Smak 

sałatki będzie wówczas łagodniejszy a sama sałatka mniej kaloryczna. ) 

Majonez jest  nieodłącznym, tradycyjnym składnikiem tej warstwowej sałatki 

śledziowej.  

Do zrobienia sałatki śledziowej warstwowej można użyć filetów śledziowych 

solonych. Śledzie należy wymoczyć wcześniej w wodzie. (Moczenie trwa kilka 

godzin. Co godzinę należy wymieniać wodę na nową) 

 Kawałki śledzia wyłóż na dnie naczynia, w którym planujesz podać 

sałatkę. Cebulę oraz kawałek pora obierz i poszatkuj drobno. Wyłóż je na 

śledzie. Na całej powierzchni zaś rozsmaruj łyżkę majonezu. 

Kolejną warstwą będą gotowane ziemniaki. Ziemniaki wcześniej obierz i 

ugotuj do miękkości w lekko osolonej wodzie. Ziemniaki ugotują się po 

maksymalnie 30 minutach od umieszczenia ich w wodzie, w garnku. (Czas 

gotowania jest orientacyjny. Małe ziemniaki ugotują się znacznie szybciej. Te 

bardzo duże, jeśli nie będą krojone na mniejsze kawałki mogą gotować się 

dłużej). 

 

Ugotowane ziemniaki zetrzyj na tarce, na grubych oczkach lub pokrój w 

drobną kosteczkę i wyłóż na warstwę z cebuli i pora. Dodaj łyżeczkę 

musztardy oraz łyżkę majonezu i rozprowadź je po całej powierzchni warstwy 

z ziemniaków. Ziemniaki oprósz solą i pieprzem.  



 

 

Kolejną warstwą są buraki.  Warto umieścić  je na środku, by jeszcze 

piękniej prezentowały się w przezroczystym naczyniu.  

 

Buraki do sałatki możesz ugotować lub upiec. Buraki umyj i gotuj w całości, 

bez obierania. Umyte buraki umieść w szerszym garnku i zalej wodą. Ganek z 

burakami umieść na palniku i przykryj przykrywką. Buraki gotuj do miękkości. 

Małe buraki gotują się około 60 - 70 minut. Duże buraki gotujesz do 90 

minut. Po ugotowaniu buraki od razu wyjmij z wody i odstaw na kilka minut do 

lekkiego przestudzenia. 

Buraki można też upiec. Wówczas surowe buraczki należy osuszyć ręcznikiem 

papierowym  każdą sztukę i zawinąć w kawałek folii aluminiowej, spożywczej. 

Dla wygody umieszczamy buraki w foremce do pieczenia/keksówce, czy też 

innym naczyniu zabezpieczającym piekarnik przed ewentualnym wyciekiem 

soku z buraka.  

Tak przygotowane buraki pieczemy około 60-90 minut. Małe sztuki do 

godziny, zaś te duże nawet do 1,5 godziny. Umieszczamy je na środkowej 

półce z opcją grzania góra/dół i temperaturą 200 stopni. Po upieczeniu 

ostrożnie zdejmujemy folię a buraki odkładamy na talerz do przestudzenia, 

by obrać je potem ze skóry. 

Niezależnie od tego czy buraki były gotowane, czy też pieczone należy obrać 

je ze skórki jeszcze dość ciepłe. Warto do obierania i tarcia założyć 

rękawiczki kuchenne, by nie zabarwić skóry sokiem z buraków. Skóra 

ugotowanych buraków schodzi sama przez lekkie zeskrobywanie jej nożem. 

Tylko oba końce buraków warto odciąć. 

 

Buraki ścieramy na tarce, na grubych oczkach lub kroimy w drobną 

kosteczkę, wkładamy  na warstwę  gotowanych ziemniaków. Sól i pieprz 

wskazany do smaku. Po burakach rozprowadzamy cienką warstwę z łyżki 

majonezu i łyżki jogurtu naturalnego.  

Marchewki obieramy i tak samo jak ziemniaki, gotujemy je do miękkości w 

osolonej wodzie. Marchewki gotują się trochę dłużej niż ziemniaki-  do około 

40 minut. Marchewki ścieramy na tarce, na grubych oczkach, wykładamy na 

burakach, smarujemy  łyżką majonezu i łyżką jogurtu naturalnego.  



 

 

Kolejna warstwa to tarte kiszone ogórki. ( Ogórki kiszone nie są konieczne)  

Możemy je pominąć lub zamienić na kwaśne jabłko pokrojone w drobną kostkę 

lub też dodać do sałatki i jabłko i ogórki.  

Na warstwę kiszonych ogórków rozprowadzamy majonez. 

 Pięć średniej wielkości jajek gotujemy na twardo.  Jajka powinny być idealne 

po około 8-9 minutach gotowania. 

Lekko przestudzone i obrane  ścieramy  na tarce, na grubych oczkach. Na 

jajka kładziemy  100 gramów tartego, żółtego sera, dekorujemy pietruszką i 

szczypiorkiem. 

 

 

    



 

 

Zachęcamy do śpiewania  

SKRZYPI WÓZ 

1. Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi 

Skrzypi wóz, wielki mróz, wielki mróz na ziemi 

/Trzej królowie jadą 

Złoto, mirrę kładą 

Hej, kolęda, kolęda/2x 

 

2. A komuż takiemu, Dzieciątku małemu 

A komuż takiemu, Dzieciątku małemu 

/Cóż to za Dzieciątko 

Musi być paniątko 

Hej, kolęda, kolęda/2x 

 

 

3. Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali 

Pasterze na lirze, na skrzypeczkach grali 

/W tę stronę do szopy 

Prędko przybiegali 

Hej, kolęda, kolęda/2x 

 

4. To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne 

To Jezus maluśki, to Dzieciątko krasne 

/Cichutkie, malutkie 

Jak słoneczko jasne 

Hej, kolęda, kolęda/2x 

 

Pieśń o Narodzeniu Pańskim - znana wśród Polaków jako kolęda Bóg się rodzi, 

została napisana pod koniec XVII wieku, przez Franciszka Karpińskiego. Po raz 

pierwszy kolęda Bóg się rodzi, została odśpiewana w Starym Kościele Farnym w 

Białymstoku roku Pańskiego 1792. 

Przez wiele lat kolęda Bóg się rodzi, była śpiewana na różne melodie w zależności 

od regionu, w którym była śpiewana. Aktualna melodia, napisana została 

przez Karola Kurpińskiego, na podstawie poloneza koronacyjnego królów polskich z 

XVI wieku. Kolęda Bóg się rodzi, uchodzi obecnie za królową polskich kolęd. 



 

 

Bóg się rodzi 

1. Bóg się rodzi, moc truchleje,  

Pan niebiosów obnażony? 

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,  

Ma granice Nieskończony:  

Wzgardzony okryty chwałą,  

Śmiertelny Król nad wiekami? 

A Słowo ciałem się stało,  

i mieszkało między nami. 

2. Cóż masz, niebo nad ziemiany?  

Bóg porzucił szczęście swoje,  

Wszedł między lud ukochany,  

Dzieląc z nim trudy i znoje,  

Niemało cierpiał, niemało,  

Żeśmy byli winni sami, 

A Słowo ciałem się stało,  

i mieszkało między nami. 

3. W nędznej szopie urodzony,  

Żłób Mu za kolebkę dano!  

Cóż jest, czym był otoczony?  

Bydło, pasterze i siano.  

Ubodzy, was to spotkało,  

Witać Go przed bogaczami, 

A Słowo ciałem się stało,  

i mieszkało między nami. 

 



 

 

 

5. Potem i króle widziani,  

Cisną się między prostotą,  

Niosąc dary Panu w dani:  

Mirrę, kadzidło i złoto.  

Bóstwo to razem zmieszało,  

Z wieśniaczymi ofiarami,  

A Słowo ciałem się stało,  

i mieszkało między nami. 

 

5. Podnieś rękę, Boże Dziecię, 

Błogosław ojczyznę miłą, 

W dobrych radach, dobrym bycie,  

Wspieraj jej siłę swą siłą, 

Dom nasz i majętność całą, 

I wszystkie wioski z miastami,  

A Słowo ciałem się stało,  

i mieszkało między nami. 

 

 

 



 

 

 

 

 

NA WESOŁO 

Zima jest jak kobieta:  

pięknie wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości wkurza już od samego rana.  

 

Zima, las, pada śnieg. Po lesie chodzi zdenerwowany niedźwiedź. To złamie 

choinkę, to kopnie w drzewo, to pogoni wilka - ogólnie - mocno wściekły!  

Chodzi i gada: 

- Po co ja tę kawę piłem we wrześniu... 

 

 

Jest wielki mróz. Nad przeręblem siedzi dwóch rozgadanych wędkarzy.  

W pewnym momencie jeden zamilkł i przyłożył rękę do wielkiego policzka.  

Drugi patrzy na niego zdziwiony i pyta: 

- Hej, co jest? Ząb cię boli? 

- Nie, tylko rozmrażam robaki. 

 

Jasio mówi do mamy: 

- Mamusiu, chciałbym ci coś ofiarować pod choinkę. 

- Nie trzeba, syneczku. Jeśli chcesz mi sprawić przyjemność, to popraw swoją 

jedynkę z matematyki. 

- Za późno, mamusiu. Kupiłem ci już perfumy. 

 

Rozmowa dwóch kolegów: 

- Czy w tym roku kupiłeś coś pod choinkę? 

- Owszem, udało mi się kupić stojak. 

 

Przedszkolak pyta kolegę: 

- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 

- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze prezenty! 

- To super prezent! Dzięki niej zarabiam codziennie złotówkę! 

- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 



 

 

 

Cztery etapy w życiu mężczyzny: 

1. Wierzysz w świętego Mikołaja. 

2. Nie wierzysz w świętego Mikołaja. 

3. Przebierasz się za świętego Mikołaja. 

4. Wyglądasz jak święty Mikołaj. 

 

 

 
 

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek.  
Niech upłyną w zdrowiu i rodzinnej, ciepłej atmosferze,  
a w nadchodzącym Nowym Roku 2023 spełnienia marzeo i wiele sukcesów, 
optymizmu, szczęścia oraz pomyślności  
                                                   Życzy Redakcja Pismaka 

 

 


