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Dnia 6 lutego 2013r. klasa druga, pod opieką wychowawczyni mgr Marianny 

Gołębiewskiej, odegrała przedstawienie pt.,, Bezpieczne ferie''. Drugoklasiści 

nauczyli nas, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe.  Przestrzegli, abyśmy nie 

bawili się blisko drogi, nie rzucali śnieżkami w siebie nawzajem. Ponadto 

przypomnieli wszystkim, że nie należy chodzić nad rzekę w celu jazdy na łyżwach, 

gdyż jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia. Poza tym, uczniowie 

zwrócili uwagę na to, aby ubierać się ciepło, gdy na dworze panuje mróz i uważać 

na siebie podczas powrotów ze szkoły. 

 

 

Joanna Góraj 
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8 lutego 2013r. po raz siódmy obchodziliśmy Święto Patrona Naszej Szkoły- Armii Krajowej. 
W pierwszych godzinach lekcyjnych, dzięki pomocy wychowawców, wszyscy uczniowie 

poznawali historię patrona szkoły. 

Aby przybliżyć klimat tamtych dni, uczniowie mieli za zadanie przygotować sobie śniadanie, 

które składało się z chleba ze smalcem, konserw oraz kiszonych ogórków.  

 

    
               Na zdjęciu: uczniowie kl. VI                                                                 Na zdjęciu: uczniowie kl. III 

 

Po śniadaniu żołnierskim odbyło się przedstawienie o tematyce Armii Krajowej, wykonane  

przez uczniów kl.6 pod kierunkiem mgr Marianny Bilskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
                                      Na zdjęciu od lewej: K. Podwysocka, J. Góraj 
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Po występie złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem szkolnym upamiętniającym 

poległych żołnierzy AK. 
Ogłoszono również wyniki konkursu zorganizowanego przez Pana Marka Kobusa na 

najładniejszą prezentację zatytułowaną: „AK - Patron Naszej Szkoły", w którym zwyciężyła 

Julia Czajka z kl. VI. 
Wyróżnienia ponadto otrzymały: Joanna Góraj (kl. VI), Karolina Podwysocka (kl. VI) i Iga 

Wrzosek (kl. VI). 

 

 
                          Na zdjęciu od lewej: mgr Marek Kobus, J. Czajka, K. Podwysocka, J. Góraj, I. Wrzosek  

 
Na zakończenie dnia odbyła się dyskoteka walentynkowa zorganizowana przez Samorząd 

Uczniowski pod kierunkiem mgr Doroty Tuchowskiej. Na zabawie tanecznej rozdano karty 

walentynkowe własnoręcznie przygotowane przez uczniów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrycja Kamińska  
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KINO W SZKOLE 
 

Dnia 01.03.2013r (piątek) przybyło do naszej szkoły 

objazdowe kino. Wszystkie klasy obejrzały film 

animowany pt. ,,Epoka Lodowcowa 4: Wędrówka 

kontynentów". 

„Epoka Lodowcowa” to kolejna odsłona zwariowanych 

przygód prehistorycznych zwierząt: mamuta Mańka, 

tygrysa szablozębnego Diego, 

leniwca Sida, mamucicy Eli, oposów 

Edka i Zdzicha oraz córki Mańka i 

Eli: Brzoskwinki.  

Tym razem Maniek, Diego, Sid i jego 

babcia płyną po wodzie na krze 

coraz dalej od domu i rodziny. 

Jednak na swej drodze spotykają 

kapitana statku pirackiego oraz jego 

załogę (w tym tygrysicę Sirę). W 

filmie nie zabrakło też wiewiórki, która jak zwykle 

stwarza sobie problemy.  

Film był zabawny, a zarazem trochę straszny. Mimo 

wszystko z niecierpliwością oczekujemy na następną 

część. 
 

                                                                                                            
Iga Wrzosek 
 



6 
Szkolna Trzcinka – gazetka uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie 

nr 3, rok szkolny 2012/2013 

 

 

 

 

 

Rekolekcje  

wielkopostne        
 

 

 

                                                              

   

 

 

 

 

W kościele parafialnym w Starej Rawie pod wezwaniem św. 

Apostołów  Szymona i Judy Tadeusza odbyły się trzydniowe 

rekolekcje wielkopostne (4.03. – 6.03.2013r.).  W tym roku 

poprowadziły je siostry zakonne ze Skierniewic. Opowiedziały nam 

przypowieści biblijne i pokazały  trzy klucze do bram niebios: Wiarę, 

Nadzieję  i Miłość.  

Nauczyły nas kilku pieśni i sprawiły, że z  przyjemnością 

przychodziliśmy do kościoła.  Przypomniały nam zarazem, jak 

przygotować się duchowo, aby godnie przeżyć Święta Wielkiej Nocy. 

Siostry były bardzo miłe. Myślę, że wszyscy zapamiętamy je bardzo 

długo!           

Oprawę muzyczną przygotował chór szkolny pod kierunkiem 

niezawodnej Pani Doroty Tuchowskiej.              

 

                                   

              

Przygotowała: Joanna Góraj 
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Niech żyją kobiety!  

 W  1910 r.  8 marca został 
ustalony Dniem Kobiet. To 
jedno z najważniejszych świąt 
obchodzonych w ciągu roku. 
Oczywiście nasza szkoła 
również nie zapomniała o 
kobietach i wystawiła 8 marca 
br. dwudziestominutowe 
przedstawienie na ich cześć pt. 
„Kobieto! puchu marny! ty 
wietrzna istoto!” Na samym  
                                                                    
                                                                                                Na zdjęciu od lewej z przodu: K. Podwysocka, J. Góraj; z tyłu: R.                           
                                                                                                Kaźmierczak, K. Wójcik, M. Szychowski 

początku zgromadzone osoby przywitała Klaudia Bałkowiec z kl. IV samodzielnie 
skomponowanym wierszem.  
Całość została zaprezentowana w ciekawy, zabawny sposób. Przedstawione zostały 
zarówno rozbawiające publiczność scenki jak i piosenki pt. „Być kobietą”(którą 
zaśpiewała Aleksandra Marciniak z kl. IV), „Seksapil” (zaprezentowana przez Joannę 
Góraj i Karolinę Podwysocką z kl. VI), „Ona tańczy dla mnie’’ (śpiewana przez Karola 
Wójcika, Rafała Kaźmierczaka z kl. VI, Maćka Wójcika z kl. V oraz Jakuba Wójcika z kl. 
II).  Wspaniałą scenką był fragment, w którym chłopcy przebrani w białe stroje 
zatańczyli balet „Jezioro łabędzie”. Zabawną  całość dopełniło to, iż chłopcy umalowani i 
przebrani w suknie grali kobiety, a dziewczyny ubrane w białe koszule i krawaty 
udawały chłopaków.  
Ponadto 10 marca zaprezentowaliśmy nasze przedstawienie w OSP w Nowym 
Kawęczynie, na Gminnym Dniu Kobiet zorganizowanym przez pana wójta Włodzimierza 
Cioka.  
Uważam, że udało nam się w ciekawy sposób zaprezentować nasze przedstawienie 
i  rozbawić licznie zgromadzoną publiczność. 
Należy wspomnieć, że opiekę nad całością sprawowali: mgr Anna i Marek Kobus. 

 
Na zdjęciu od lewej: W. Wrzodak, M. Wójcik, K. Broniarek, P. Truszkowski                         Karolina Podwysocka 
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 Spotkanie z policjantem 

Dnia 22 marca 2013 roku do szkoły 

przyjechał miejski policjant, aspirant 

Maciejak z gminy Nowy Kawęczyn, który 

spotkał się z uczniami klas I- III. 

Policjant dużo opowiadał o przestrzeganiu 

rozmaitych praw, m.in. o poprawnym 

przechodzeniu przez jezdnię, 

podstawowych znakach i bezpieczeństwie, 

jakie należy zachować na ulicy.  

Dzieci zadawały bardzo dużo 

najrozmaitszych, czasem także nietypowych pytań. Aspirant z dużą 

uprzejmością odpowiadał na każde z nich, mówiąc jednocześnie o 

różnych akcjach przeprowadzanych przez policję. Na ten temat 

również nie zabrakło pytań. 

Na koniec pan policjant podpisał się w kilku pamiętnikach. 

 

 

Andżelika Mydłowska 
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KONKURS  ZUCH                                                     

W dn. 19 marca uczniowie kl. II i III naszej szkoły zmierzyli się z zadaniami 

przygotowanymi przez Centrum Edukacji Szkolnej w ramach ogólnopolskiego 

konkursu „Zuch”. 15 chętnych uczniów w czasie 60 minut samodzielnie 

rozwiązywało 21 zadań konkursowych, których celem było rozwijanie wyobraźni i 

twórczego myślenia dzieci. Testy konkursowe zawierały pytania o różnej skali 

trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich 

umiejętności. Nad przebiegiem konkursu czuwały wychowawczynie klas: p. 

Marianna Gołębiewska i p. Marianna Truszkowska. 

Uczestnicy konkursu z niecierpliwością oczekują na swoje wyniki, które przysłane 

zostaną do szkoły dopiero w maju. 
  

OGÓLNOPOLSKI  SPRAWDZIAN  TRZECIOKLASISTÓW 

W dniu 14 marca uczniowie klasy trzeciej przystąpili do Ogólnopolskiego 

Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty z Operonem, który ma dostarczyć 

informacji na temat poziomu wiadomości i umiejętności zdobytych przez uczniów  

w czasie trzech lat nauki. Sprawdzian ten po raz pierwszy odbył się w 2007 roku, 

jako pierwsza tego typu akcja egzaminacyjna w Polsce. W każdej edycji 

sprawdzianu trzecioklasistów brało udział średnio 70% szkół podstawowych. W 

tym roku test z języka polskiego składał się z 12 zadań, a jednym z nich było 

napisanie opowiadania o przygodach Muminków. Natomiast test matematyczny 

zawierał 14 zadań wymagających logicznego i  twórczego myślenia. 

Wszyscy trzymaliśmy kciuki za naszych kolegów i koleżanki.  Na wyniki testów 

musimy trochę poczekać, ale 

wierzymy, że będą one dobre. 
Konkurs "Zuch" 
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WIELKANOC ! 
 

Wielkanoc to bardzo ważne święto chrześcijańskie. 
Przed tym świętem uczęszczamy na rekolekcje by 
przygotować się na nadchodzący cudowny czas. 
Obchodzimy czterdziestodniowy post, święcimy 
palemki w Niedzielę Palmową oraz przeżywamy 
Wielki Tydzień, zwany inaczej Triduum Paschalne.  
W Wielką Sobotę zanosimy do 
swojej parafii święconkę by 
poświęcić pokarmy. Natomiast w 
Niedzielę Zmartwychwstania 
Pańskiego (w tym roku przypada 
31.03.2013r.) rano jemy 
wielkanocne śniadanie i 
spożywamy pokarm ze święconki. 
W drugi dzień świąt natomiast 
obchodzimy Lany Poniedziałek 
potocznie zwany śmigusem- dyngusem, w tym dniu 
oblewamy się symbolicznie wodą.  

 

 

Karolina Podwysocka 

 

 

 



11 
Szkolna Trzcinka – gazetka uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie 

nr 3, rok szkolny 2012/2013 

 

 

 
    Czas zaprezentowad twórczośd stworzoną przez Was samych! 
W tym numerze publikujemy (po raz pierwszy !) wiersze Andżeliki Mydłowskiej, 
uczennicy kl. VI. 
                      
                   Miłość                                                                         Oko                
Miłośd jest jak kwiat.                                                Blask odbija się w Twym oku,                
Powoli dorasta i rozwija się,                                   Uśmiech Twój i smutek. 
Tak jak my się poznajemy.                                      Refren, który powtarzasz                                                                    
Jest nam dobrze…                                                              na jutrzejszy występ. 
Ale wszystko niedługo potem ginie.                              Krzyk, który zdradza 
Tak jak ten kwiat.                                                              o Twym niepokoju. 
Odchodzi.                                                                    Zakupy, o których myślisz, 
I staje się historią,                                                     Chomik, który sam został. 
Którą przeżywamy boleśnie,                                  Budzik, którego nie wyłączyłaś, 
Jak te kolce, które zostały.                                     Szczotka, którą upuściłaś. 
Tak właśnie nasze serce krwawi.                         To wszystko zdradza ten blask, 
                                                                                       który odbija wszystko, 
                                                                                      co mieści się w Tobie. 
                                                                                  To co masz przed oczami. 
                                                                                                   Wiem. 
 
 Jeśli ktoś z Was ma talent pisarski, tworzy wiersze, opowiadania, komiksy, 
ciekawe opowieści i chowa je do szuflady, może – za przykładem Andżeliki – 
odważy się i je pokaże? pochwali się swym talentem? pozwoli, by inni również 
dowiedzieli się o tym? Zachęcamy Was do pisania! Redaktorzy gazetki szkolnej 
w składzie: •opiekun gazetki szkolnej mgr Ilona Ciok; •Joanna Góraj; •Karolina 
Podwysocka; •Patrycja Kamioska; •Iga Wrzosek; •Andżelika Mydłowska; 
•Aleksandra Pejska. 
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Warsztaty z 

psychologiem 

  

                 

 

  Na zdjęciu: uczniowie kl. V 

W dniu 15.03.2013r. w klasach III-V odbyły się warsztaty, dzięki którym nauczyliśmy się , 

jak radzić sobie z emocjami. Panie psycholog z Powiatowej Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Skierniewicach rozmawiały z uczniami, w jaki sposób rozładować złość  nie 

szkodząc innym.  

Zajęcia pt.„Z emocjami za pan brat” dzieciom bardzo się podobały, ponieważ odbyły się w 

formie zabaw i ćwiczeń.  

Już teraz wiemy, że złość to nie jest taka łatwa sprawa. Trzeba umieć nad nią zapanować, by 

nie robić innym krzywdy.  

 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu: uczniowie kl. III z p. psycholog 

Aleksandra  Pejska 

 

 


