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Byle do dzwonka… 

Nr 4/06/2018    WYDANIE SPECJALNE 

 
Ten numer gazetki przygotowany jest przez uczniów, którzy biorą udział w projekcie \ 

Z mazowieckiej wsi w wielki świat. Wydanie gazetki to finał projektu Media w szkole. 

  

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany czas odpoczynku od 

książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka i porannego wstawania. Na ten czas życzymy Wam 

udanego wypoczynku. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. 

Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach 

i nad jeziorami. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, opaleni i w 

doskonałych humorach w nowym roku szkolnym. 

Życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom, by nadchodzące wakacje były 

spokojne, bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń. 

Dziękujemy za cały rok szkolny 2017/2018. 

Redakcja  

Wywiad z Wójtem Gminy Czosnów 

Panem Antonim Kręźlewiczem 

- Dzień dobry. 

- Dzień dobry. 

- Dziękuję, że znalazł Pan dla mnie czas. W naszej 

szkole przygotowujemy specjalny numer gazetki 

szkolnej i chciałabym przeprowadzić z Panem 

wywiad. Zadam Panu kilka pytań: 

- 1. Jakim uczniem Pan był: grzecznym czy 

niegrzecznym? 

- To było tak dawno, że już nie pamiętam. Byłem 

grzeczny, ale od czasu do czasu zdarzały mi się 

figle. 

- 2. Czy lubił Pan chodzić do szkoły? Co wspomina Pan bardzo dobrze, a co źle? 
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- Do szkoły lubiłem chodzić, dobrze wspominam kolegów i koleżanki z tamtego czasu. Lubiłem 

matematykę, fizykę, a słabo lubiłem j. polski i nienawidziłem języka rosyjskiego. 

- 3. Wiem, że Pan był nauczycielem w naszej szkole. Jak Pan wspomina te czasy? 

- bardzo miło wspominam te czasy, bo poza lekcjami matematyki i fizyki, której uczyłem, 

lubiłem harcerskie rajdy, obozy, wycieczki oraz obozy sportowe, które nasza szkoła bardzo 

często wygrywała. 

- Dziękuję serdecznie za wywiad, życzę Panu ciszy i spokoju oraz dalszych osiągnięć w pracy 

zawodowej.  Do widzenia. 

- Do widzenia. 

Wywiad przeprowadziła Zuzia Chyczewska, kl. IV 

 

Wywiad z panią Małgorzatą Orlikowską, panią dyrektor naszej 

szkoły: 
 
1. Czy wszystko co Pani chciała zostało zrealizowane w tym roku szkolnym? 

 

Raczej tak, ale nie da się wszystkiego zaplanować. Praca szkoły składa się z drobnych 

sukcesów uczniów i nauczycieli. Sukcesem jest również to, że we wszystkich klasach 

będzie Internet i projektory. 

 

2. Czy w szkole są planowane jakieś remonty w czasie wakacji? 

 

W tym roku nie będzie żadnych remontów, ponieważ czeka nas poważna i droga inwestycja 

budowy boiska. 

 

3. Jakie ma Pani plany dotyczące przyszłości szkoły? Czy od września czekają nas jakieś 

zmiany? 

 

W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzony dziennik elektroniczny. Mam nadzieję, 

że zostanie ukończona budowa boiska, gdzie będziemy mogli mieć bezpieczne zajęcia. 

 

Wywiad przeprowadziły: 

Aleksandra Barzyc, Dagmara Kucharska 

  

W dniu 7 czerwca pani dyrektor wygrała konkurs na dyrektora 

naszej szkoły. W imieniu całej szkolnej społeczności serdecznie 

gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nadchodzącej kadencji! 
 

 

 
Rysunek: Filip Kocur 
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Sprawozdanie z wycieczki 
 

W dniach 22 – 25.05.2018r. nasza klasa IV, wraz z częścią klas V, VII i gimnazjum wybrała 

się na czterodniową wycieczkę na Suwalszczyznę, do województwa podlaskiego.  

 
DZIEŃ I 

 Godz. 530, po sprawdzeniu listy obecności wyjechaliśmy z naszymi paniami nauczycielkami, 

wychowawczynią p. Elą Rak, p. Anną Baranowską i p. Ewą Karasiewicz. Ok. godz. 1230 

dojechaliśmy do Biebrzańskiego Parku 

Narodowego. Mieliśmy tam długą wycieczkę po 

lesie , gdzie było oczywiście dużo komarów. Potem 

pojechaliśmy do rezerwatu ”Czerwone Bagno”. Po 

jego trasie przechodziliśmy przez torfowisko i 

wydmy. Widzieliśmy barcie i pozostałości dawnej 

osady prasłowiańskiej. Gdy zwiedziliśmy już 

wszystko pojechaliśmy do Wiżajn, gdzie przez 3 

dni nocowaliśmy w gospodarstwie 

agroturystycznym „U Krysi”.  

  

Rezerwat „Czerwone Bagno” 

 

DZIEŃ II 

Po pobudce ok. godz. 730 i zjedzeniu pożywnego śniadania, pojechaliśmy do pierwszego punktu 

tego dnia-Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach. Widzieliśmy ponad 40 

krypt kościelnych, czyli zamurowanych wnęk ze szczątkami zmarłych 

zakonników, 10 zabytkowych pięknie zdobionych ołtarzy i wiele cennych 

figur świętych. Na dziedzińcu klasztoru oglądaliśmy 17 eremów, czyli 

dawnych cel, gdzie mieszkali zakonnicy. Potem pojechaliśmy na wystawę 

przyrodniczą w Krzywem. Było bardzo fajnie, bo mogliśmy dotykać 

wszystkie eksponaty, które tam były. Następnie poszliśmy na spacer 

ścieżkami przyrodniczymi „Suchary” i „Las” w Wigierskim Parku 

Narodowym. Po spacerze byliśmy trochę zmęczeni ale zadowoleni, że tak 

dużo zobaczyliśmy ciekawych rzeczy. Po dotarciu do naszego miejsca 

noclegowego z apetytem zjedliśmy obiadokolację i mieliśmy czas wolny na 

odpoczynek. 

Wieża zegarowa przy klasztorze  

 

DZIEŃ III 

Trzeciego dnia naszej wycieczki wybraliśmy się zobaczyć Trójstyk Granic Polski, Litwy i 

Rosji. Potem dotarliśmy do ogromnych, zabytkowych mostów w Stańczykach. Przeszliśmy po 

obydwu. Mosty mają 36 metrów wysokości i aż 180 metrów 

długości. Następnie pojechaliśmy na długi, długi, bo aż 1,5 h. 

spacer, nad jezioro Hańcza, które ma aż 108,5 m głębokości. 

Nad jeziorem mieliśmy okazje zobaczyć ruiny starego młyna i 

pozostałości dawnej osady Jaćwingów. Tego dnia też 

pożegnaliśmy naszego przewodnika pana Tomka, który 

zapoznawał nas z historią każdego odwiedzanego miejsca i 

opowiadał ciekawostki. 

Most w Stańczykach 
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DZIEŃ IV 

Ostatniego dnia naszej podróży po zjedzeniu śniadania i spakowaniu naszych rzeczy do 

autokaru, pojechaliśmy do Augustowa, gdzie czekał nas rejs po rzece Rospudzie. Podczas rejsu 

słuchaliśmy opowieści kapitana i podziwialiśmy widoki. Po rejsie ochłodziliśmy się lodami i 

wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Po drodze 

zatrzymaliśmy się na posiłek w Mc Donald’s w Ostrołęce, po 

posiłku nabraliśmy sił do dalszej jazdy. Ok. godz. 1940 zmęczeni, 

trochę smutni, że to już koniec naszej wycieczki, ale pełni wrażeń i 

bardzo szczęśliwi ze zdobytych szczytów, rzek i mostów dotarliśmy 

pod naszą szkołę w Małocicach, gdzie czekali już  na nas stęsknieni 

rodzice i rodzeństwo. 

Widok ze statku na rzekę Rospudę 

Mateusz Wojcieski, klasa IV 

 

BEZPIECZNE WAKACJE 
 

Jak zachować się na wodą? 

 
1. Pływać tylko w miejscach wyznaczonych i strzeżonych przez ratowników. 

Do wody można wchodzić tylko wówczas, gdy na maszcie kąpieliska jest zawieszona 

biała flaga. Flaga czerwona oznacza zakaz wchodzenia do wody. Natomiast brak flagi na 

maszcie informuje, że nie jest prowadzony nadzór ratowniczy. 

 

2. Nie wolno odpływać daleko od brzegu! 

Należy unikać „samotnych", pojedynczych kąpieli z dala od brzegu i nadzoru osób 

dorosłych. Często zdarza się, że dziecko słabo pływające chcąc zaimponować kolegom swa 

odwagą, znacznie oddala się od brzegu. W wielu sytuacjach takim dzieciom nie starcza sił 

na powrót. 

 

3. Unikać kąpieli w wodzie nieznanej i nie wskakiwać do wody nie znanej 

 

Niesprawdzona woda, zwłaszcza dno zbiornika oraz to, co się kryje czasami 

bezpośrednio po jej powierzchnią, jest częstą przyczyną wielu tragedii.  

 

Wykonywanie skoków do wody niezbadanej oraz płytkiej łączy się z dużym ryzykiem 

trwałej utraty zdrowia lub życia. Często pod powierzchnią są zatopione jakieś przedmioty 

(złom), elementy budowli czy pnie drzew. Podobnie wygląda sytuacja podczas chęci 

zaimponowania innym kolegom ze skokami z dużych wysokości: drzewa, skarpy, 

wysokiego pomostu - najczęściej „na główkę" do płytkiej wody.  

 

 

 

 

 

Rysunek: Filip Kocur 
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Jak zachować się w górach? 
 Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry. 

 Zasięgnij informacji o masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich 

stan, warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia). 

 Planuj trasy stosownie do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników 

wycieczki. 

 Przed wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą pogody. 

 Samotne wychodzenie w góry jest niebezpieczne - Jeśli to możliwe nie wychodź 

samotnie w góry, bezpieczniej iść w towarzystwie.  

 Miej zawsze ze sobą: plecak, odpowiednie obuwie, ubranie chroniące przed opadami i 

wiatrem, zapasową ciepłą odzież, podręczną apteczkę, prowiant i napoje, mapę i 

kompas, latarkę, telefon komórkowy - z naładowaną baterią i zapisanymi numerami 

alarmowymi, 

 

Jak zachować się na drodze? 
1. W wieczór zakładaj odblaski. 

2. Zawsze jechać ścieżką rowerową. 

3. Podczas jazdy uważać na samochody i nie zakładać słuchawek. 

4. Nie jechać środkiem ulicy. 

 

Jak zachować się w towarzystwie? 

Nie daj się namówić na papierosy, narkotyki, alkohol i inne używki, bo: 
 

1. Papierosy: dym tytoniowy zawiera ponad 70 substancji powodujących raka. Palenie 

szkodzi zdrowiu i niszczy płuca.  

2. Narkotyki: są to środki odurzające pochodzenia roślinnego. Bardzo szybko uzależniają. 

Należą do nich: opium, morfina, dionina, heroina, haszysz, kokaina, LSD. 

Najmocniejszy z narkotyków to HEROINA. 

3. Alkohol 

Niszczy on najważniejszy organ czyli wątrobę i trzustkę. Młodzież uważa piwo za sok 

lub herbatę. Powoduję zaniki pamięci i utratę aktywności fizycznej jak i psychicznej. 

 

Opracowali: Wiktoria Kobuszewska, Mateusz Majkowski  kl. V 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rysunek: Filip Kocur 
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KALENDARZ WYDARZEŃ II –VI 2018 r. 

 

26 II Eliminacje szkolne do konkursu „Warszawska Syrenka” 

28 II 
Wycieczka klasy IV i V oraz kilku osób z klasy VI do „Centrum Nauki 

Kopernik” 

01 III Prezentacja na temat praw dziecka klas I – III 

21 III Pierwszy dzień wiosny 

22 III Szkolny konkurs talentów pt. „Talentynki” 

23 III Warsztaty pt. ,,Klikam z głową” 

05 IV Konkurs plastyczny „Moja kartka Wielkanocna” 

17 IV Warsztaty historyczne pt. „Życie codzienne w ciągu wieków” 

20 IV Konkurs „Eko wojsko” 

25 IV 
Wycieczka klasy VI i VII do parku trampolin „Jump Arena” i  Muzeum 

Sportu i Turystyki 

09 V Prezentacja pt. „Zdrowe odżywianie” 

17 V Dzień Mamy i Taty ,dla rodziców klasy IV 

22-25 V 
Czterodniowa wycieczka klasy IV i V oraz kilku osób z klasy VII, 

II i III gimnazjum na Mazury 

28-30 V Trzydniowa wycieczka klas I – III nad morze, do Kątów Rybackich 

29-30 V Prezentacje klasy II gimnazjum 

09 VI 

Piknik rodzinny.  Zawody sportowe, pokazy eksperymentów a także  

warsztaty edukacyjne ,, Głodna dżdżownica '' , zabawy z chustą , szachy i 

gry planszowe , bańki mydlane  oraz malowanie twarzy i włosów 

12 VI  Quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych ,,Kahoot” 

18 VI 
Wycieczka oddziału przedszkolnego, kl. I i III do Muzeum Techniki i 

Motoryzacji   w Otrębusach 

19 VI Wyjazd do kina kl. V na film „Bella i Sebastian” 

 

  Opracowały: Oliwia Sierotowicz, Gabriela Rojewska, Weronika Łuszczewska 

 

 

 

 

 

Rysunek: Filip Kocur 
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WAKACJE - wyniki ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli. 

Gdzie Pani/Pan będzie spędzać wakacje? 

Nad morzem – 4 osoby 

W górach – 1 

Za granicą – 3 

W domu – 2 

Mazury – 1 

Co będzie Pan/Pani robić w wolnym czasie? 

Uprawiać sport – 2  

Odpoczywać – 4  

 Podróżować – 1 

Zwiedzać – 3  

Czytać książki – 3  

Oglądać telewizję – 1 

Spędzać czas z wnukami -1 

W jakim gronie wyjeżdża Pan/Pani na wakacje? 

Rodzina – 8 

Znajomi – 2     

Wyjazd zorganizowany – 1 

 

Opracowali: Adam Dąbrowski, Kacper Grzybek, 

Wiktor Tchórz, Łukasz  Krejner, Szymon Zdunek    

 

WAKACJE - wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów: 

W ankiecie wzięło udział 37 uczniów. 

 

3. Gdzie chciałbyś spędzić wakacje? 

Chorwacja, Bułgaria, Hiszpania, Grecja, 

Buenos Aires, Mazury 

z rodziną, u babci, ze znajomymi, nad 

morzem, w górach 

 

Opracowali: Karol Kamiński, Krzysztof Michalski, Adam Czajkowski 

1. Gdzie wyjeżdżasz na 
wakacje?

za granicę nad morze/Mazury

do rodziny w góry

zostaje w domu inne gdzie

2. W jaki sposób spędzisz wakacje?

z kolegami

przed komputerem/telewizorem

będę uprawwiał sport

inaczej jak:

z rodziną i znajomymi wyjeżdżam za granicę,
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Wyczyny sportowe klas i uczniów Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum im. Macieja 

Rataja w Małocicach 
 

 

 

Zespołowo 

1. Piłka nożna gimnazjum - 4 miejsce  

2. Piłka nożna szkoła podstawowa - 6 miejsce  

3. Piłka koszykowa chłopcy gimnazjum - 2 miejsce  

4. Piłka koszykowa dziewczyny gimnazjum - 2 miejsce  

5. Piłka koszykowa chłopcy szkoła podstawowa - 7 miejsce  

6. Piłka koszykowa dziewczyny szkoła podstawowa - 4 miejsce 

7. Lekkoatletyka gimnazjum – 2 miejsce 

 

Indywidualnie 

 

1. Krzysztof Sielczak - 1 miejsce, rzut piłką palantową i 1 miejsce skok w dal  

2. Oliwia Karczewska - 2 miejsce bieg na 600 metrów i 3 miejsce bieg na 400 metrów  

3. Mariusz Bocian - 1 miejsce bieg na 400 metrów  

4. Wiktoria Kordek - 4 miejsce rzut piłką lekarską i 2 miejsce rzut piłką palantową  

5. Jakub Tołczyk - 1 miejsce rzut piłką lekarską  

6. Rafał Podgajny - 2 miejsce bieg na 100 metrów  

  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek: Filip Kocur 

Wszystkim uczniom, którzy redagowali nadzwyczajny  numer gazetki „Byle do dzwonka” 

składam najserdeczniejsze podziękowania. Elżbieta Rak 

Redakcja numeru: Uczestnicy projektu Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat                

Opiekunki: Elżbieta Rak, Magda Poziemska 


