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W październikowym numerze PismAKa: 

• Życzenia 

• Samorząd uczniowski 

• Rozpoczęcie roku szkolnego 

• Festiwal nauki 

• Z życia szkoły 

• Dzień edukacji narodowej 

• Święto szkoły 

• Ślubowanie i pasowanie na ucznia 

• Sport 

 



WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! 
 
 
 

,,Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jaki 
można dać dziecku - jest wykształcenie’’ 

 
W podzięce za trud 

włożony w Naszą edukację, 
samych radości i sukcesów  

życzy Samorząd Uczniowski. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Rok szkolny 2018/2019 



Zarząd samorządu 

uczniowskiego 
W naszej szkole jak co roku odbyły się wybory 

do zarządu SU, który tworzą wszyscy 

uczniowie naszej szkoły. Zdecydowaliście że 

przewodniczącą SU zostanie Anna Rusin kl.8B, 

natomiast zastępcą Ani została Patrycja 

Jaguścik kl.8B i Sandra Kacperska kl.6 Bardzo 

gratulujemy dziewczynom i życzymy miłej 

pracy w naszym samorządzie. 

 

 

 

 

 

 

 



Przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego 

2-letnie doświadczenie w SU 

 

 

 

                                                           

                                                        Ania Rusin, 

             kl.8B 

             

 

 

 

 

Jestem pozytywnie nastawiona, odważna, 
zaradna i skierowana na sukces. Lubię sport i 
malarstwo. Interesuję się fotografią i grafiką. 
Razem będziemy promować Twoje talenty, 

robić wystawy i konkursy. 

 



Wiceprzewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego 

 

Patrycja Jaguścik, kl.8B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witam, 

Mam na imię Patrycja i jestem uczennicą klasy 8B.     

W tym roku szkolnym 2018/2019 mam przyjemność 

pełnić funkcję Vice Przewodniczącej Samorządu 

Szkolnego w naszej szkole. Mieszkam w Jabłonnie. 

Moje zainteresowania to muzyka i podróże. 



Wiceprzewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego 

 

 

Sandra Kacperska, kl.6 

 

 

 



Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2018/2019 

Po wakacyjnej przerwie uśmiechniętych i wypoczętych 
uczniów przywitała pani dyrektor Jolanta Braun życząc 

jak najlepszych wyników w nauce, rozwijania 
zainteresowań i zdolności, a także pozytywnego 

nastawienia. Pani Dyrektor podkreśliła, że ten rok 
będzie rokiem szczególnym bowiem wyznacza setną 

rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

 

  



XXII Festiwalu Nauki 

 
Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

Festiwalu nauki. Choć uczestniczymy w nim po raz 

kolejny uczniowie nadal z ciekawością i chłonnością 

wiedzy podziwiali nowe rzeczy. 

 

  



Z życia szkoły 
 

Sprzątanie świata 
Odbyło się sprzątanie świata. Mocna ekipa klas 6D i 6B 

ruszyła w teren. Profesjonalnie przygotowani z 

rękawiczkami i workami posprzątaliśmy odcinek 

Biedronka -Pałac w Jabłonnie. Wszyscy porządnie 

podeszli do sprawy i dokładnie oczyścili teren . Wszyscy 

wrócili zadowoleni w poczuciu dobrze spełnionego 

obowiązku. Opiekę nad klasami sprawowali P.Bachurski 

i W.Myślińska. 

 

  



Dzień anielski 
W tym roku obchodziliśmy dzień anielski pod 

hasłem „Anioł-Patriota”. Uczniowie wykonywali 

prace w formie rysunku, a na korytarzach tego 

dnia królował kolor biały. Wszyscy z uśmiechem 

na twarzy zaangażowali się w tą akcję. 

 

  



Pola nadziei 
Co roku w akcję Pola Nadziei angażują się dzieci i 

młodzież z przedszkoli i szkół.  Nasz szkoła również 
przyłączyła się do tej akcji. 

Pola Nadziei to program mający na celu pomoc osobom 
nieuleczalnie chorym. 

Jego główne założenia to pozyskiwanie środków 
finansowych dla podopiecznych oraz szeroko pojęta 
edukacja w zakresie opieki paliatywnej oraz pomocy 
osobom w żałobie. To także rozpowszechnianie idei 

otwarcia się na potrzeby człowieka cierpiącego. 

Znajdując miejsce na posadzenie żonkili – wyrażamy 
naszą wrażliwości na człowieka cierpiącego. 

Zachęcamy dzieci i młodzież do chwili refleksji i 
odnalezienia prawdziwych wartości życia. 

 

  



Dzień edukacji narodowej 
 

Pani Dyrektor Jolanta Braun dziękowała nauczycielom, 
pracownikom administracji i obsługi za codzienny trud 

wkładany w edukację dzieci i młodzieży oraz za 
działania na rzecz wspólnego dzieła jakim jest oświata. 

Podczas uroczystości gościliśmy Pana Jarosława 
Chodorskiego, który wręczył nauczycielom nagrodę 

Wójta Gminy. Nagrodę otrzymała Pani Jolanta Braun, 
Pani Monika Wendolf oraz Pani Dagmara Wojnarowska. 

Swoją obecnością zaszczycili nas również emerytowani 
pracownicy naszej szkoły. Dziękujemy za przybycie. 

 

  



Święto szkoły 

 
Konkurs wiedzy o szkole 

2 października był dniem pełnym wrażeń nie tylko 

dla Pierwszoklasistów. Tego dnia szkoła świętuje 

rocznicę nadania imienia Armii Krajowej. Z tej 

okazji klasy 2 przygotowały makiety budynku 

szkoły. Natomiast klasy 3, jak co roku, 

uczestniczyły w quizie wiedzy o szkole. 

  



Akademia z okazji Święta Szkoły 
 

 

Uczniowie klas 4 - 8 tak jak ich młodsi koledzy i 
koleżanki pamiętali o Święcie Szkoły. Uczestniczyli oni 
w uroczystej akademii. Kilkoro uczniów z klasy 5a, 5c i 

5e oraz chór szkolny zaprezentowali krótki 
montaż słowno-muzyczny poświęcony naszemu 

patronowi - Armii Krajowej. 

 

  



Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia 
 

W dniu  Święta Szkoły - 2 października 2018r., odbyło się 
uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia naszej szkoły. 

Uczniowie klas pierwszych pod czujnym okiem 
swoich  wychowawczyń od wielu dni przygotowywali się do 
tej ważnej chwili. Podczas uroczystości recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki, a przede wszystkim uroczyście ślubowali. 

Pasowania na ucznia dokonali Dyrektor szkoły p. Jolanta 
Braun oraz wicedyrektorzy p. Małgorzata Bębeńska i p. 
Elżbieta Sieńkowska. Na uroczystość przybyli również 
znakomici goście: Wójt Gminy Jabłonna p. Jarosław 

Chodorski, Proboszcz miejscowej parafii ks. Jerzy Sieńkowski, 
przedstawiciele Rady Rodziców oraz Rodzice. Uczniowie klas 
pierwszych zostali także powitani przez starszych kolegów – 
uczniów klas trzecich, od których otrzymali własnoręcznie 

przygotowane prezenciki. 

 

  



Sport 

   
Parkrun w Jabłonnie 

Klasa 6A (usportowiona) z wychowawcą, p. Katarzyną 

Lewandowską oraz opiekunem p. Magdaleną 

Maskiewicz brała udział w cyklicznym biegu parkrun w 

Jabłonnie. 

 

  



Nasz uczeń 
Szymon Brzózy, uczeń klasy 5G został powołany do 

kadry Mazowsza piłki nożnej.⚽ 

Gratulacje! 👏 

Jesteśmy dumni z naszego ucznia!!! 

 

  



Dodatkowe zajęcia sportowe 
W tym tygodniu odbyły się kolejne zajęcia sks dla 

chłopców kl 7. Najbardziej wyróżniający się uczniowie z 

klas 6 oraz 8 też biorą udział. Podwyższa to poziom oraz 

zwiększa rywalizację. 

Jest też świetna okazja do integracji 3 roczników. Mam 

nadzieję, że zdrowa rywalizacja przełoży się na wyniki w 

zawodach szkolnych, gminnych i powiatowych. 

  



Kolejne wyzwania klasy 6a 

W piątkowy mroźny poranek z wychowawczynią p. 

Katarzyną Lewandowską oraz p. Magdaleną Maskiewicz 

klasa 6A udała się do Centrum Sportów Be Fit, aby 

spróbować swoich sił w Runmageddonie. Nasz 

sportowy dzień zaczął się od rozgrzewki oraz ok. 2 

kilometrowego biegu. Następnie pokonywaliśmy 

przeszkody oraz wzięliśmy udział w lekcji samoobrony 

Hosin Sul. Na zakończenie zmagań sportowych zostały 

przeprowadzone zawody sprawnościowe. Zwycięzcy 

otrzymali nagrody i pamiątkowe medale. Po zajęciach 

był czas na regenerację sił przy ognisku i pieczeniu 

kiełbasek. 

  



Biegi przełajowe 

27 września 2018r. w Komornicy k/Dębego odbyły 

się indywidualne powiatowe biegi przełajowe. Z 

naszej szkoły wzięły w nich udział 24 dziewczynki i 

19 chłopców. Aż 6 osób awansowało do etapu 

międzypowiatowego który jest przewidziany 5 

października 2018r. Przewidujemy że ok 135 pkt. 

zdobyliśmy w klasyfikacji ogólnej szkół. Wszystkim 

zawodnikom gratuluję, a Pani N. Ciepielewskiej, 

Panu M.Misiak i Pani M.Berezińskiej serdecznie 

dziękujemy za pomoc. 

 

  



 

Redakcja: Aleksandra Sielanko, 
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