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Gazetka Uczniów  

Szkoły Podstawowej  

im. Księcia Józefa Poniatowskiego  

w Ładach 

wrzesień / październik 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Witamy nowy rok 

szkolny. 

 

1 września powitaliśmy nowy rok 

szkolny 2020/2021. Po odśpiewaniu 

hymnu, pani dyrektor Irena 

Uszyńska powitała wszystkich 

zebranych i przedstawiła 

nauczycieli. Przypomniała zasady 

bezpieczeństwa oraz złożyła 

wszystkim uczniom życzenia na 

nowy rok szkolny. Nasza redakcja 

życzy wszystkim wspaniałego roku i 

przede wszystkim dobrego 

nastawienia, które jest 

najważniejsze. 

Sukces dziewcząt w 

mistrzostwach powiatu. 

 
Dnia 18 października odbył się mecz 

piłki nożnej dziewcząt.  

Nasza szkoła zdobyła 2 miejsce. 

Gratulujemy!!! 

Sukces Karoliny 

Wernerowicz. 

 
Uczennica naszej szkoły Karolina 

Wernerowicz zajęła 1 miejsce w 

międzynarodowych zawodach 

jeździeckich w skokach przez 

przeszkody.  

Gratulujemy !!!  

Wybory w RSU. 

 
Jak zawsze na początku roku 

szkolnego uczniowie naszej szkoły 

wybierają skład Samorządu 

Uczniowskiego. W tym roku 

przewodniczącą Samorządu 

Uczniowskiego została Zuzia 
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Egemen a, jej zastępcą będzie Karol 

Ogorzałek z 7b. 

Gratulujemy nowo wybrany 

członkom i życzymy owocnej pracy.   

Szkoła a Ładach bez 

Przemocy.  

 

Szkoła w Ładach kontynuuje akcję 

„Szkoła bez przemocy”.  

4 października po raz drugi 

obchodziliśmy Dzień Szkolny bez 

Przemocy. Przygotowaliśmy banery. 

Gościliśmy przedstawicieli policji w 

Raszynie.  

Koordynator: Agata Krawczak - Łus 

 

Spotkanie on-line z Panią 

Agnieszką Zielińską 

autorką serii książek 

„Podróże literackie...”. 

Dnia 7 października w naszej szkole 

gościliśmy panią Agnieszkę 

Zielińską, podzieliła się z nami 

swoją pasją podróżowania. Pokazała 

miejsca, gdzie żył, tworzył i 

podróżował Henryk Sienkiewicz.  

 

Dzień Dobrego Słowa. 

 

 

 
Dzień Dobrego Słowa to już tradycja 

w naszej szkole.  Każdego dnia 13 

miesiąca, wspólnie obchodzimy 

Dzień Dobrego Słowa. W tym 

miesiącu przygotowaliśmy jesienne 

drzewa życzliwości.  

Nie zapominajmy o życzliwości!  

Koordynator: Małgorzata Lichomska  
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Wózek od Uczniowskiego 

Klubu Sportowego. 

 

Dnia 19 października otrzymaliśmy 

wózek od Uczniowskiego Klubu 

Sportowego. W naszej szkole 

zawsze możemy czuć się 

bezpiecznie.  

Jesteśmy wdzięczni!!!  

Dzień Nauczyciela. 

W naszej szkole obchody Dnia 

Komisji Edukacji Narodowej 

zaczęły się już w poniedziałek, 11 

października, kiedy to uczniowie 

nagrywali życzenia dla nauczycieli.  

 

W dniu 13 października z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej, dzień 

przed świętem Pracowników 

Oświaty, odbyła się Uroczysta 

Akademia przygotowana przez 

wychowawców i uczniów klas 

młodszych – IIa, IIIa, IIIb, IIIc. 

Występ artystyczny był skierowany 

do wszystkich osób związanych z 

Naszą Szkołą. Uczniowie w 

wierszach, tańcach i piosenkach, 

dziękowali nauczycielom za trud 

codziennej pracy, za cierpliwość i 

wyrozumiałość. 

Redakcja „e – Przecinka” życzy 

naszym pracownikom w dniu ich 

święta: drowia, zadowolenia z pracy, 

radości i pogody ducha, cierpliwości 

i wyrozumiałości.  

Dzień Marzyciela. 

8 września w kalendarzu świąt 

nietypowych to bardzo wyjątkowa 

data. Obchodzony jest wtedy Dzień 

Marzyciela. Święto to jest równie 

sympatyczne co ważne, bowiem bez 

marzeń nasz świat byłby bardzo 

smutny. 

 

Marzenie to powstający w 

wyobraźni ciąg obrazów i myśli 

odzwierciedlających pragnienia, 

często nierealne; przedmiot pragnień 

i dążeń lub też ciąg myśli i 

wyobrażeń powstających podczas 

snu. Marzeniem jest też 

fantazjowanie, pragnienie czegoś, 
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chęcią uzyskania lub osiągnięcia 

czegoś. 

Marzenia są niezwykle ważne w 

życiu każdego człowieka. Pozwalają 

oderwać się od codzienności, 

przenoszą nas do świata wyobraźni i 

pragnień. Marzenia dodają nam 

wytrwałości w dążeniu do osiągania 

celów. Pomagają przetrwać trudne 

chwile. 

Światowy dzień pierwszej 

pomocy. 

 

Światowy dzień pierwszej pomocy 

obchodzimy 2 sobotę września, w 

tym roku przypadła na 11. Został on 

ustanowiony przez Międzynarodowy 

Ruch Czerwonego Krzyża i 

Czerwonego Półksiężyca w 2000 

roku. Celem jest zwrócenie uwagi na 

to, że pierwsza pomoc jest 

umiejętnością niezbędną w 

codziennym życiu, a odpowiednie 

działania podjęte szybko i umiejętnie 

mają znaczenie i przynoszą korzyści. 

Światowy dzień pierwszej pomocy 

ma na celu promowanie właściwych 

postaw społecznych, a także zasad 

udzielania pierwszej pomocy. W tym 

szczególnym dniu można spotkać 

wiele akcji promujących pierwszą 

pomoc, np. kursy dla przechodniów 

jak przeprowadzić reanimacje, czyli 

sztucznie podtrzymać czynności 

życiowe. W dzisiejszym czasach 

coraz częściej spotykamy się z 

obojętnością na widok 

potrzebującego bądź zwyczajnie 

brakiem wiedzy jak mu pomóc. 

Dlatego tak ważne jest by znać 

zasady pierwszej pomocy. 

Światowy dzień rzek. 

 

Światowy dzień rzek odbywa się 27 

września, jest to bardzo ważne 

święto zaproponowane przez ONZ w 

2005 roku, w ramach ogłoszenia 

dekady ,,Woda dla życia”. 

Rzeki są symbolem potęgi, siły i 

wieczności. Są domem dla wielu 

zwierząt. Bez wody żadne 

stworzenie nie przeżyje na świecie. 
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Ruch rzek przypomina drogę i 

symbolizuję wędrówkę przez czas. 

Dzień Chłopaka. 

 

Dnia 30 września w Polsce 

obchodzony jest Światowy Dzień 

Chłopaka. Tego dnia chłopcy i 

mężczyźni dostają od pań różne 

prezenty. W szkołach również 

chłopcy otrzymują drobiazgi lub 

słodycze. W naszej szkole, jak co 

roku, uroczyście obchodzimy to 

święto. Wszystkim chłopcom i 

mężczyznom naszej szkoły życzmy:  

W każdej chwili, zawsze, wszędzie, 

niech Ci w życiu dobrze będzie! 

Niech Cię dobry los obdarzy 

wszystkim o czym tylko marzysz! 

Redakcja: „e- Przecinka”.  

Światowy dzień tabliczki 

mnożenia. 

 

Październik jest miesiącem tabliczki 

mnożenia. W tym roku już po raz XI 

święto tabliczki mnożenia 

obchodzone jest w szkołach na 

całym świecie. Organizowana jest w 

nich akcja informacyjna na temat 

roli, jaką tabliczka mnożenia 

odgrywa w naszym życiu. 

Przeprowadzane są liczne gry i 

konkursy. Akcja ma na celu 

zachęcenie do nauki tabliczki 

mnożenia, tych którzy mają z nią do 

czynienia po raz pierwszy, a dla 

wszystkich pozostałych jest świetną 

okazją do przypomnienia jej sobie 

po wakacjach. W naszej szkole 

święto to jest również obchodzone 

od kilku lat. W tym roku 

przeprowadzone zostały pogadanki i 

prezentacje w poszczególnych 

klasach.  

DZIEŃ GIER 

PLANSZOWYCH 
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10 października obchodzony jest 

dzień gier planszowych. Dla 

wielbicieli gier planszowych jest to 

świetna okazja, by podzielić się tą 

pasją z innymi. A może dla 

niektórych jest to szansa by 

odciągnąć swoich bliskich od 

elektroniki, spędzić wspólnie 

wieczór przy kubku gorącej herbaty i 

przy ciekawej grze. Współcześnie 

dużo osób nie gra w gry planszowe, 

tylko komputerowe. Powinniśmy to 

zmienić, ponieważ dużo osób jest 

uzależnionych od gier 

komputerowych.  

Halloween. 

 
Halloween jest amerykańskim 

świętem duchów, obchodzone jest w 

wielu państwach na świecie. Jego 

symbolem jest wydrążona dynia z 

otworami w kształcie twarzy i 

świecą w środku. Obecnie 

Halloween jest obchodzone w wielu 

krajach, ale każdy ma swoja własną 

tradycje! 

Uśmiechnij się 
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Przepisy. 

Babeczki nietoperze. 

 

Składniki na 12 sztuk: 

200 g mąki pszennej np. tortowej 

 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

 4 łyżki kakao 

 160 g ciemnego cukru muscovado 

150 ml napoju gazowanego typu 

Coca – Cola 

100 ml oleju słonecznikowego 

2 jajka 

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

Wszystkie składniki powinny mieć 

temperaturę pokojową. 

W jednym naczyniu wymieszać 

suche składniki: mąkę pszenną, 

proszek do pieczenia, kakao, cukier. 

Przesiać, odłożyć. 

W drugim mokre – roztrzepane 

jajka, colę, olej, wanilię. 

Połączyć zawartość obu naczyń, 

mieszając krótko, tylko do 

połączenia się składników. 

Foremkę do muffinów wyłożyć 

papilotkami, nałożyć do nich ciasta, 

do 3/4 wysokości papilotki. Piec w 

temperaturze 175ºC przez około 25 

minut lub dłużej do tzw. suchego 

patyczka. Wystudzić na kratce. 

Babeczki urosną z górką – lekko ją 

ściąć, nie będzie potrzebna. 

Krem waniliowy z Oreo: 

300 ml śmietany kremówki 30% lub 

36% 

 125 g serka mascarpone 

2 łyżeczki ekstraktu z wanilii lub 1 

łyżeczka pasty z wanilii 

2 łyżki cukru pudru 

50 g ciasteczkowych okruszków 

(ciastka, które nam pozostały z 

wykonania nietoperzy, kruszymy 

wałkiem lub w malakserze na 

okruszki) 

Wszystkie składniki powinny być 

schłodzone. 

Wszystkie składniki (oprócz 

okruszków) umieścić w misie 

miksera i ubić do powstania gęstego 

kremu waniliowego. Na sam koniec 

dodać ciasteczkowe okruszki i 

wymieszać. 

 

Redakcja przecinka:  
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Mikołaj Kowalczyk, Zuzanna Serwon, 

Hanna Zaraś,  Agata Szczygielska, Olga 

Szczygielska, Maja Bobowska, Kownacka 

Helena, Perz Zuzanna, Tucholska Daria, 

Anna Nowakowska. 

 

KOLOROWANKA DO DRUKU DLA 

NAJMŁODSZYCH  

 

 

 


