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SZKOŁA DO HYMNU 

Nasza szkoła włączyła się 10 listopada 
o godz. 11:11 do akcji „Szkoła do 
hymnu” i odśpiewania  „Mazurka 
Dąbrowskiego”. W tym roku ze 

względu na ograniczenia wynikające 
ze stanu epidemii wspólne śpiewanie 

w danej klasie lub grupie było 
utrudnione, dlatego wiele klas wraz z

wychowawcami połączyło się za 
pomocą komunikatorów i zaśpiewało 

hymn on-line.
W ten sposób włączyliśmy naszą 
społeczność szkolną we wspólne 

świętowanie tej szczególnie ważnej dla 
Polaków rocznicy.

********************************************************

Recenzja

Ostatnio przeczytałam opowieść - dokument "Kamienie na szaniec" Aleksandra 
Kamińskiego. Autor nadał taki tytuł książce na prośbę Zośki, ponieważ została napisana na 
podstawie jego pamiętnika. Utwór ten to dokument, ponieważ nie ma w nim fikcji literackiej, 
są rzeczywiste wydarzenia i autentyczne postacie, jak również Aleksander Kamiński często 
powołuje się na wypowiedzi bezpośrednich uczestników wydarzeń lub świadków, a także 
wplata cytaty z pamiętnika Zośki. Książka, której akcja toczy się w latach 1939-1949, w 
czasie trwania drugiej wojny światowej, opowiada o młodych ludziach, dla których przyjaźń, 
wierność, obowiązek i ojczyzna były autentyczną, a nie deklarowaną wartością. Autor 
opisuje losy bohaterów: Alka, Zośki i Rudego, którzy biorą udział w walce przeciw 
hitlerowskiej okupacji Warszawy. Chłopcy odznaczają się wyjątkowym bohaterstwem, to 
bohaterstwo jest odzwierciedleniem ich miłości do ojczyzny. Początkowo byli oni 
aktywnymi uczestnikami Małego Sabotażu, z czasem przeszli do Grup Szturmowych i tam 
objęli dowództwo. Chwytając za broń chcieli służyć ojczyźnie, zdawali sobie sprawę, że za 

tę służbę mogą przypłacić życiem, ale wcale się tym nie przejmowali. Brali udział w niebezpiecznych akcjach, w 
których ujawniły się ich zdolności i wszechstronna inteligencja. Myślę, że są oni godnymi do naśladowania 
bohaterami i mogą być dla nas wzorcami osobowymi. Autentyczne wydarzenia opisane w tej książce budzą we 
mnie szacunek i podziw, a jednocześnie przerażenie i strach przed tym, co musieli przejść bohaterowie. 
Wydarzenia te trzymają w ciągłym napięciu i ukazują nam prawdziwy obraz wojny. Warto też zwrócić uwagę na 
fakt, iż książka dostarcza nam wiedzę o drugiej wojnie światowej, ukazuje walkę młodzieży z okupantem, jak 
również wyglądało życie w okupowanej Warszawie i działalność organizacji konspiracyjnych. Wzbudza w 
czytelniku wiele uczuć m.in. szacunek, podziw, przerażenie, strach i współczucie. Czytając tę książkę, nie można 
się od niej oderwać, ponieważ opisuje bardzo ciekawe wydarzenia, które trzymają w ciągłym napięciu oraz 
bohaterów, którzy odznaczają się bohaterstwem, wielkimi zdolnościami oraz wszechstronną inteligencją. 
Uważam, że warto ten utwór przeczytać. Dzięki tej książce kolejne pokolenia będą mogły się dowiedzieć, komu 
mogą być wdzięczni, że Polska to wolny kraj, oraz poznać sposób, w jaki tego dokonano: ile musiano sobie zadać 
trudu, poświęcenia i zaznać cierpienia, a zwłaszcza ile osób poświęciło za tę wolność swoje życie. 



Gdy zbliżało  się święto 11 listopada, uczniowie klasy 
3b wykonali gazetkę upamiętniającą odzyskanie 

niepodległości przez Polskę.



Wychowankowie kl. III A wykonali piękne dekoracje, 
przygotowując się do obchodów Święta 

Niepodległości.



Lekcja o cyberprzemocy

W klasie 7c uczniowie przeprowadzili lekcję o cyberprzemocy. Inni uczniowie tej 

klasy mieli okazję dowiedzieć się, czym jest cyberprzemoc i jak zapobiegać jej istnieniu. 

Cyberprzemoc to stosowanie przemocy poprzez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, 

wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu. Najczęściej skierowana jest w osoby 

słabsze i młodsze. Ma ona najczęściej formę słowną. Znajduję się w komentarzach, memach 

itd. Może też polegać na wykluczaniu z grupy, czy manipulowaniu.  

Niektórzy specjaliści twierdzą, że cyberprzemoc jest inną formą przemocy rówieśniczej, która 

jest zjawiskiem znanym od pokoleń.

Dlaczego potencjalni agresorzy są bardziej aktywni w sieci?
-Internauci mogą być przekonani o swojej anonimowości 

-Mogą działać w dowolnym momencie, a ofiara nie ma możliwości ucieczki. Jej profil jest 

cały czas dostępny w sieci.

Jakie są formy przemocy?
Najpopularniejsze formy cyberprzemocy to m. in.

-publikowanie poniżających filmów lub zdjęć 

-publikowanie ośmieszających i wulgarnych komentarzy i 

postów.

-włamania na konta w mediach społecznościowych i e-

maile.

-wiadomościami w komunikatorach, telefonami,  SMSami 

-podszywanie się pod inne osoby 

-wykluczanie z internetowych społeczności

Hejt
Inną formą cyberprzemocy jest hejt. Może on polegać na zamieszczeniu np.  nienawistnego 

komentarza. Hejt jest tak powszechnym zjawiskiem, że można mieć wrażenie, że tworzy go 

większość osób w sieci. Jednak według badań jest to zaledwie 5% osób. 

Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?
Nie ma technicznych form przeciwdziałania cyberprzemocy. Dlatego najlepiej 

przeciwdziałać. 

Przeciwdziałać mogą rodzice. Gdy dziecko zaczyna swoją przygodę z Internetem warto 

uświadomić, że w sieci istnieje agresja i uwrażliwić na innych ludzi – którzy wymagają 

szacunku tak samo jak w kontaktach osobistych.

Jeśli dziecko już korzysta z Internetu, można porozmawiać o ewentualnych doświadczeniach 

cyberprzemocy.

O czym warto pamiętać? 
-Nawet niewinny żart może być rodzajem cyberprzemocy. Uważajmy na to, co piszemy. 

-Za niektóre formy cyberprzemocy grozi odpowiedzialność karna. 

-Na przemoc nie odpowiadajmy tym samym

-W serwisach społecznościowych można zgłaszać nadużycia 

-Gdy padasz ofiarą cyberprzemocy zachowaj dowód np. zrzut ekranu 

                                                                                                                                    Cezary Hołub kl.7c 



    Ponieważ zbliżają się święta Bożego Narodzenia, chciałabym wam wszystkim o czymś 
przypomnieć. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ubieramy choinkę lub co symbolizują te 
wszystkie ozdoby, których używamy do przyozdobienia naszych domów w te dni? 

    Myślę, że większość nie, dlatego dzisiaj w skrócie o tym powiem. Zacznijmy może od 
choinki. Samo drzewko, a zwłaszcza iglaste od wieków jest uznawane jako symbol źródła 
życia,  kolor zielony to kolor nadziei. To co takiego oznaczają te wszystkie dodatki na tym 
drzewku? Na przykład, ozdoby w kształcie gwiazd, były odwołaniem do Gwiazdy 
Betlejemskiej, papierowy  łańcuch oznacza węża kuszącego Ewę i jest symbolem grzechu, 
elementy słomiane nawiązują do ubogich stajenek a kolorowe lampki odwołują się do 
Światłości Świata czy do nadchodzącego właśnie Chrystusa. To może teraz, co powinno 
znaleźć się na każdej choince? 

 Dzwoneczki, symbolizujące dobre nowiny 
 Łańcuch symbolizujący scalenie 
 Jabłka symbolizujące zdrowie i urodę 
 Anioł- który jest opiekunem domu i ludzi 
 Światełka- symbol nadejścia Jezusa 
 Orzechy, które symbolizują dobrobyt, oraz 
 Gwiazda, która prowadzi Trzech Króli

To był bardzo skromny skrót znaczenia naszych ozdób świątecznych. Mam nadzieję, 
że się przydał i dzięki niemu dowiedzieliście się paru ciekawostek. 

Marysia Owerko 7c ষ

***********************************************************************************

Zdalne lekcje w-f

Epidemia koronawirusa spowodowała, że nauczanie znowu przybrało 
formę zdalną. Wydawać by się mogło, że nie da się prowadzić zdalnych lekcji    
w-f. Jednak nasz nauczyciel wychowania fizycznego Pan Grzegorz Demianiuk
postanowił zmierzyć się z tym niełatwym zadaniem.  

W czasie zajęć nawet ci uczniowie, którzy dobrymi sportowcami raczej nie 
są, mogli się wykazać. Podczas lekcji razem z Panem Grzegorzem rozmawialiśmy 
na temat wydarzeń sportowych, które miały miejsce w ciągu ostatnich kilku dni. 
Można było dowiedzieć się wielu ciekawostek ze świata sportu. Dzięki temu lek-
cje były bardzo ciekawe. Najbardziej aktywni uczniowie mogli otrzymać ocenę 
bardzo dobrą lub nawet celującą. Aby jednak nas całkiem nie rozleniwić, musie-
liśmy co tydzień nagrywać krótkie filmiki pokazujące, w jaki sposób dbamy o 
swoją sprawność fizyczną. Chętni uczniowie za zgodą Pana Dyrektora, mogli 
uczestniczyć w zajęciach SKS, które odbywały się w soboty. Pomimo tego, że 
lekcje zdalne, były całkiem fajne, ale mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do 
szkoły.  

Konrad Szychulski 7c

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia



3 GDH im. gen. Ludwika Bittnera w
Janowie Podlaskim

W ramach kampanii bohater naszej Chorągwi 
Lubelskiej: "Lotnicy Polscy" na ostatniej zbiórce w szkole
mówiliśmy, jakie cechy musi posiadać lotnik (sprawność 
fizyczna, - dobry refleks, wiedza, umiejętność pracy w 
grupie, - relacja lotnik - nawigator, cierpliwość itp.). 
Sprawdzaliśmy jakie to trudne. Śpiewaliśmy rytmiczną 
piosenkę "Płynął statek z bananami", uderzając o kolana i 

klaszcząc jak najrówniej potrafiliśmy , byliśmy w 
parach lotnikiem z zawiązanymi oczami i nawigatorem, 
na etapie pierwszych wspólnych lotów wypadki były 
nieuniknione... oraz konstruowaliśmy samoloty, które 

śmigały po klasie, jak po bezkresnym niebie  

***************************************************************************

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie
oraz Rodzice naszej szkoły 

Ponieważ po raz kolejny sytuacja 
zmusza nas do pozostania w domach i
kontynuowania nauki w formie zdalnej,
chciałybyśmy zadbać o Was na odległość

Jeżeli macie do nas jakąkolwiek 
sprawę, mniej lub bardziej ważną, prosimy 
kontaktować się z nami poprzez dziennik 
elektroniczny lub pod numerami
telefonów:

512 989 971 Ewelina Kruk psycholog szkolny
606 437 807 Iwona Sowa pedagog szkolny

Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy dużo sił i optymizmu w tym trudnym czasie  



Wręczenie nagród za konkurs recytatorski zorganizowany

w naszej szkole pt. "Na

jesienną nutę".



Wręczenie nagród za 
konkurs literacki "Wierszyk

o bibliotece".



Wyniki konkursów organizowanych przez

p. Monikę Dwojak w naszej szkolnej bibliotece 



3 LISTOPADA W NASZEJ SZKOLE ZAPOWIADAŁ RADOSNĄ UROCZYSTOŚĆ 
”DZIEŃ ŚWIĘTYCH “.  

W SPOTKANIU UCZESTNICZYŁO 19 DZIECI Z KL. I – III. POMYSŁOWOŚĆ 
RODZICÓW I DZIECI PRZYBLIŻYŁA NAM ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH Z 
RÓŻNYCH CZASÓW I WSZYSTKICH MIEJSC. ZAINTERESOWANIE AKCJĄ BYŁO 
DUŻE, BO UDZIAŁ GWARANTOWAŁ NAGRODĘ, OBRAZEK, OCENĘ WZOROWĄ.

WSZYSCY PRZEKONALI SIĘ, ŻE WARTO ZOSTAĆ ŚWIĘTYM.



Samorząd Uczniowski składa serdeczne 
podziękowania wszystkim uczniom i rodzicom, 
którzy przynieśli dary dla Schroniska AZYL w 

Białej Podlaskiej. 
Podziękowania należą się również Pani Iwonce 

Sowie, która zawiozła dary do schroniska.  

****************************************************************************

WIZYTA W BIBLIOTECE

6 listopada klasy 1a i 1b odwiedziły szkolną bibliotekę. W trakcie zajęć poznały regulamin

biblioteki oraz opracowały listę "Życzeń książki". Na zakończenie uczniowie otrzymali

prezenty-Wyprawki Czytelnicze. W skład wyprawki wchodzą: "Pierwsze abecadło"-

antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych, "Książka połączenia, czyli

uczymy się czytać razem"- broszura dla rodziców oraz kreatywny alfabet - plakat z

literami do wycięcia. Wyprawki przygotowane zostały przez Instytut Książki w ramach

kampanii "Mała

książka-wielki

człowiek", której

celem jest rozwój

czytelnictwa

wśród dzieci w

różnych grupach

wiekowych.

Zachęcamy

wszystkich

pierwszoklasistów

do czytania,

zarówno

samodzielnego,

jak i z udziałem

najbliższych.



****************************************************************

Dzień Postaci z Bajek 

5 listopada to Dzień Postaci z Bajek. W szkolnej bibliotece można było obejrzeć gazetkę 
przygotowaną z tej okazji oraz wziąć udział w 

konkursie "Odpowiedz z jakiej bajki pochodzi ten
cytat?", a w nagrodę poczęstować się cukierkiem.



W ramach omawiania lektury z p. Iwoną Piwowarską - uczniowie klasy 4B wykonali własne

figurki pajaca, książkowego Pinokia. 





Święta Bożego Narodzenia 
Jest to czas, kiedy cała rodzina zjeżdża się do jednego domu, żeby świętować 

Narodzenie Pana Jezusa i życzyć sobie wszystkiego najlepszego, dzieląc się opłatkiem. 

Najpopularniejszymi tradycjami świątecznymi w naszym regionie są: 

 Czytanie fragmentu biblii dotyczącego narodzin Jezusa (Ewangelia wg. Świętego 
Łukasza) 

 12 postnych potraw na stole wigilijnym

 Źdźbło sianka położone pod obrusem 

 Prezenty składane pod choinkę przez Świętego Mikołaja 

 Pójście na Pasterkę o północy 

 Śpiewanie kolęd i pastorałek 

 Postawienie świecy wigilijnej na stole 

 Ozdobienie domu lampkami, stroikami i innymi świątecznymi ozdobami 

 Dzielenie się opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń 

 Zostawienie dodatkowego nakrycia na stole dla niespodziewanego gościa 

 Ubieranie choinki z całą rodziną 

 Zachowywanie postu przez cały, Wigilijny dzień 

Należy jednak pamiętać, że w różnych domach są pielęgnowane inne tradycje i często jest to 
zależne od regionu Polski, oraz od tego z jakiego kraju pochodzą członkowie rodziny. 

Boże Narodzenie świętuje się inaczej w każdym regionie Polski, ale niezmienna jest 
ciepła, domowa, rodzinna atmosfera i wspaniałe wspomnienia związane z rodzinnymi 
spotkaniami. Mimo tego, że co czwarty dorosły Polak nie lubi Świąt Bożego Narodzenia, lub 
jest ono mu obojętne, to przekazywana jest miłość i ciepłość rodzinna, oraz różne tradycje 
związane z tym świętem. 

Augustyna Butkiewicz kl. 7b

*********************************************************************

 „Inwokacja” na zdalnej lekcji języka polskiego

Pytanie „Inwokacji” było stresujące dla 
większości uczniów, było trochę inaczej, niż jakby 
pani pytała w szkole.  

Na lekcjach online podczas zaliczania
trzeba było mieć zamknięte oczy i łatwo było się 
pomylić. Stres jak zawsze był, przez co 
zapominaliśmy fragmentów wiersza.  

Ale jak tylko się już powiedziało była to wielka ulga ale, było kilka 
problemów miedzy innymi stres lub słaby Internet przez który bardzo  ścinało.  

Oliwia H ☻ 


