
1 września 
2021 r. rozpoczęliśmy 
nowy rok szkolny.  

O godzinie 
8.00 uczestniczyliśmy 
w uroczystej Mszy 
Świętej, a następnie 
przeszliśmy do szko-
ły, gdzie wszyscy spo-
tykaliśmy się na hali 
sportowej. Tam głos 
zabrała między inny-
mi: p. Dorota Kowal-
czuk, która skierowała 
swoje słowa do przy-
byłych gości, 
uczniów, rodziców                                                                      
i nauczycieli. Po uro-
czystym przywitaniu 
rozbrzmiał symbolicz-
ny dzwonek.  

Uczniowie 
wraz z nauczycielami, 
udali się do swoich 
klas, gdzie dostali pla-
ny lekcji oraz zapo-
znali się z zasadami 
bezpiecznego funkcjo-
nowania w szkole       
w czasie pandemii.  

Pomimo utrud-
nień spowodowanych 
właśnie epidemią, za-
równo nauczyciele, 
jak                               
i uczniowie, cieszyli 
się z tego, że mogą 
spotkać się razem      
w szkole i uczyć się 
stacjonarnie.       
Przygotowała  

Magda K.  
z kl. VIa 

Uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2021/2022. 

Rocznica agresji ZSRR na Polskę. Apel 
Poległych. 

19 września 2021 roku odby-

ła się  w  Katedrze Świętej 

Trójcy  w Drohiczynie uro-

czysta msza święta w intencji 

tych, którzy poświęcili życie 

za Ojczyznę.  

W Apelu Poległych wspomi-

naliśmy z imienia i nazwiska  

bohaterów naszej Małęj Oj-

czyzny, którzy w 1939 roku chwycili 

za broń,    by walczyć     z wrogiem.  

Cześć        ich 

pamięci.  

Ważne tematy: 

 Międzynarodowy projekt „Podnosimy nasze kwalifikacje”- fotorelacja. 

 Co w wyjeździe do Grecji zrobiło na mnie największe wrażenie?- relacja uczestni-

ków. 

 Czego mogliśmy się nauczyć podczas pobytu w Grecji?- refleksje i spostrzeżenia 

uczestników. 

 Międzynarodowa akcja bicia rekordu  w czytaniu „Przerwa na czytanie”. 
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Rok 2021, numer 1 

Listopad 2021 



wadziliśmy głosowanie, w wy-

niku którego przewodniczącą 

SU została Laura Kalinowska    

z klasy 8a, zastępcami Ewa  

Raczyniak z klasy 8a oraz    

Jakub Grajewski z klasy 7,   

sekretarzem Milena Zakrzew-

ska z klasy 8a.  Gratulujemy! 

W tym roku szkolnym,            

w związku z wyjazdem części  

Rady SU do Grecji, przesunęły 

się w czasie wybory  przewod-

niczącego, zastępców i sekreta-

rza.  

27 października 2021 roku, 

podczas zebrania SU, przepro-

15 września 2021 roku nasz 

korytarz szkolny zmienił się w 

miejsce głosowania      i pracy 

komisji wyborczej. W duchu 

zasad wyborów demokratycz-

nych, z zachowaniem zasad 

obowiązujących w szkole            

w związku  z pademią covid 

19, uczeń  i uczennica każdej 

klasy mogli oddać głos na nau-

czyciela, który  zostanie w roku 

szkolnym 2021/2022 opieku-

nem SU. Komisja wyborcza, w 

obecności pani Anny Konto-

wicz  ( opiekuna SU      w roku 

szkolnym 2020/2021) zliczyła 

głosy. 

Wyniki zaskoczyły nas wszyst-

kich, ponieważ okazało się,     

że dwie nauczycielki otrzymały 

taką samą liczbę głosów.       

Podobny remis nie zdarzył się 

dotąd.  

 

 

 

 

Pani dyrektor Dorota Kowal-

czuk zaakceptowała pomysł, 

aby w tym roku szkolnym 

opiekunami SU były panie Na-

talia Żero i Anna  Piasecka.  

Gratulujemy! 

 Szkolny Dzień Praw Dziec-

ka; 

 Ekologiczna akcja 

„Zbieram to…”; 

 Szkolny Dzień Życzliwości 

i Pozdrowień; 

 Andrzejki 2021; 

 

 

Chcemy podzielić się z Wami 

planami działań SU na listopad 

i grudzień 2021 roku.  

LISTOPAD 

 Międzyklasowy, mieszany 

turniej  siatkówki dla klas 6

-8; 

 Ogólnoszkolna akcja „ Kul-

tura osobista– szkolna top 

lista”; 

GRUDZIEŃ 

 Mikołajkowy Turniej Sza-

chowy; 

 Dzień Wolontariusza połą-

czony  z akcją „Zróbmy coś 

dobrego”; 

 Koncert kolęd; 

 Ekologiczna akcja „Wigilia 

bez plastiku”. 

Str. 2 

Wybory przewodniczącego, zastępców i sekretarza SU. 

Szkoła demokracji.  
Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

Nasze plany… Co planujemy zorganizować w listopadzie   i grudniu? 

27 października 2021 

roku  Radę SU.  

NI E CODZI E NNI K 

Jesień  to dobry czas na plany:)  
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Międzynarodowy Dzień Kropki           

to coraz bardziej popularne święto od-

krywania talentów, kreatywności, inte-

gracji i zabawy.  

15 września w klasach 4-8 mieliśmy 

okazję świętować trzeci rok z rzędu    

to niezwykłe święto.  

Na lekcjach języka polskiego czekały 

na nas zakropkowane zadania, w szko-

le w różnych miejscach zostały ukryte 

kody qr, które należało rozszyfrować.  

Tradycyjnie, nieodzownym elementem 

tego święta były grupowe zdjęcia, tym 

razem z zakropkowanymi akcesoriami 

i przygotowanymi własnoręcznie ram-

kami.  

Tego dnia mogliśmy połączyć zabawę 

z nauką, poczuć ducha niezwykłej   

historii Vashti, której przygoda z krop-

ką rozpoczęła się od lekcji plastyki,    

na której   narysowała kropkę. Dzięki 

nauczycielce uwierzyła w siebie. 

Wkrótce zorganizowała wystawę swo-

ich prac. Jej historia może być inspiru-

jąca.  

Wielu z nas również ma pasje, o któ-

rych nie chcemy mówić. Może kropka 

pozwoli odszukać odwagę do tego, by 

podzielić się swym talentem z innymi.  

Na to liczymy. 

 

Str. 3 

Święto talentu i kreatywności… czyli Dzień Kropki 2021. 



 

 

 

 

 

 

Najciekawszym miejscem, które 

odwiedziliśmy podczas pobytu 

w Grecji była wyspa Skiathos. 

Jest to miejsce, na którym były 

nagrywane sceny do filmu 

"Mamma Mia". Spróbowaliśmy 

tam tradycyjnej greckiej sałatki 

"choriaitki". Z placu Kościoła 

św. Mikołaja rozlegał się piękny 

widok na Morze Egejskie, ro-

ślinność oraz zabudowę grecką. 

Zrobiliśmy piękne zdjęcia krajo-

brazu.  

Aleksandra Niewierowska, 8a 

 

Najciekawszym wydarzeniem  

z wyjazdu było chodzenie po 

masywie Olimpu– szczytu,         

na którym siedzibę mieli grec-

cy bogowie. Zobaczyliśmy tam 

piękne, skaliste góry   i wodo-

spad. Nasza przewodniczka  

pokazała nam łazienki, w któ-

rych, zgodnie z mitologią,    

kąpali się bogowie. Po          

wycieczce mogliśmy zakupić 

ręcznie zbieranie i pakowane 

zioła, magnesy i figurki.  

Milena Zakrzewska, 8a 

 

 

 

 

 

 

 

Początek tego roku szkolnego  

przyniosł nam niezwykłą moż-

liwość uczestniczenia w pro-

jekcie pod tytułem: 

„Podnosimy nasze kwalifika-

cje”, który był współfinanso-

wany przez Unię Europejską 

w ramach środków Europej-

skiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wie-

dza Edukacja, Rozwój. Grupa 

najbardziej uzdolnionych 

uczniów i uczennic wraz z 

opiekunami: panią dyrektor 

Dorotą Kowalczuk, panią Ju-

styną Wysokińską i panem Ro-

manem Niewińskim wzięła 

udział w dwutygodniowym 

wyjeździe do Grecji.  

Każdy dzień przynosił im nowe 

doświadczenia i stawiał przed 

nimi nowe edukacyjne wyzwa-

nia, o których mogliśmy prze-

czytać na stronie projektu,      

na jednym z portali społeczno-

ściowych ( link:  https://

www.facebook.com/

Podnosimy-swoje-kwalifikacje

-ZS-w-Drohiczynie-

108419414896487).  

Tam mogliśmy śledzić ich nie-

zwykłą przygodę, której celem 

było doskonalenie swoich 

umiejętności.  

Niezwykłe widoki, urokliwe 

greckie miasteczka,  widoki       

z plaży, niezwykłe lekcje i spo-

tkania– wszystko to na długo 

zostanie w pamięci uczestni-

ków.  

Postanowili podzielić się z na-

mi swoimi spostrzeżeniami       

i wrażeniami z tego właśnie 

Wyjazd do Grecji wspominam 

bardzo dobrze. Było wesoło, 

przyjemnie oraz ciekawie. Każ-

da z czynności, którą mieliśmy 

przyjemność wykonać była  

interesująca i pełna niesamowi-

tych wspomnień. Cudowne 

chwile mogliśmy spędzić         

na Meteorach, odwiedzając 

klasztor. Widoków z tego miej-

sca nie da się opisać słowami - 

było pięknie. Chętnie ponow-

nie odwiedzę to miejsce.  

Patrycja Tylus, 8b 

Str. 4 

Największe wrażenie zrobiło na nas... 

Realizujemy projekt pod tytułem „Podnosimy nasze 
kwalifikacje”. 

NI E CODZI E NNI K 
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Najbardziej w Grecji podobało 

mi się Meteory i Wyspa Skia-

thos. Na Meteorach były pięk-

ne widoki z klasztorów. Wyspa 

Skiathos jest znana jako wyspa  

o złotym piasku. Na Skiathos 

kąpaliśmy się w ciepłej wo-

dzie. 

Bartosz Jaroć, 8b 

 

Najciekawszym miejscem,       

do którego się udaliśmy pod-

czas podróży, był Stary         

Panteleimon. Była to wiosecz-

ka      położona na zboczach 

Olimpu. Z jednej strony była 

porośnięta lasami, a z drugiej 

mogliśmy dostrzec widok na 

morze.      Zobaczyliśmy tam 

stare budynki, które zostały      

z dawniejszych czasów. Znaj-

dowały się tam sklepiki z pa-

miątkami, w jednym z nich 

oglądaliśmy wykonane ręcznie 

mydełka.  

Ewa Raczyniak, 8a 

Najciekawszym miejscem, ja-

kie odwiedziliśmy w Grecji 

było Skiathos. Skiathos jest to 

wyspa, którą chętnie odwiedza-

ła księżna Diana, nie bez przy-

czyny. Na wyspie znajduję się 

plaża, która jest ze złotym bro-

katem, najlepiej widocznym 

podczas słonecznych dni. Gdy 

wchodzimy dowody, nie ma 

obawy, że się skaleczymy. Pla-

ża jest bardzo ładna i polecam 

się tam wybrać.  

Wiktoria Ziniewicz, 8b 

 

Według mnie najciekawszym 

wydarzeniem z wyjazdu          

do Grecji był rejs statkiem oraz 

zwiedzanie wyspy Skiathos. W 

czasie podróży kapitan nauczył 

nas greckiego tańca "Zorba". 

Na miejscu podziwialiśmy cu-

downe widoki. Nasz przewod-

nik opowiadał nam o tym, że 

na tej wyspie były nagrywane 

sceny do filmu pt.: "Mamma 

mia". Po zwiedzaniu próbowa-

liśmy tradycyjnej sałatki grec-

kiej.  

Laura Kalinowska, 8a 

Najciekawsze w wyjeździe by-

ły miejsca i historie z nimi 

związane.  

Zwiedziliśmy piękną wyspę 

Skiathos i wiele różnych in-

nych cudownych miejsc. Byli-

śmy     w muzeum, w którym 

wysłuchaliśmy wielu ciekawo-

stek dotyczących roślin i zwie-

rząt żyjących  w Grecji. Mogli-

śmy  zobaczyć także proces 

tłoczenia oliwy.  

Monika Golańska, 8b 

Str. 5 



Miejscem które najbardziej mi 

się podobało to wyspa         

Skiathos, na którą płynęliśmy 

rejsem ponad 2 godziny. Na 

statku tańczyliśmy tradycyjne 

greckie tańce. Chodziliśmy po 

uliczkach, gdzie były piękne 

widoki na Morze Egejskie. 

Próbowaliśmy suwlaków, czyli 

szaszłyków mieśnych. Poszli-

śmy pod kościół św. Mikołaja, 

z którego bylo widać część wy-

spy Skiathos. Popłynęliśmy 

dalej na plażę ,,szyszkową", 

gdzie piasek był błyszczący.  

Emilia Sakowicz, 8b 

Pierwsze dwa tygodnie październi-

ka, w ramach programu 

"Podnosimy swoje kwalifikacje", 

spędziliśmy na wycieczce szkolnej 

w Grecji. Podczas wyjazdu uczest-

niczyliśmy w zajęciach w greckiej 

szkole, gdzie braliśmy udział w 

zajęciach z geografii i robotyki. 

Uczyliśmy się też greckiego tańca. 

Dowiedzieliśmy się, jak przygoto-

wać tradycyjną sałatkę z serem feta   

i oliwkami. Odwiedziliśmy        

wytwórnię oliwy z oliwek i pozna-

liśmy etapy jej powstawania.  

Jakub Połog, 8a 

Moim zdaniem najciekawszym 

zdarzeniem z wyjazdu była po-

dróż na miejsce zwane jednym 

z cudów świata: Meteory. Me-

teory to masyw skalny osiąga-

jący nawet 540 metrów nad 

poziomem morza z zapierają-

cymi dech w piersiach widoka-

mi.    Na ich szczytach znajdo-

wały się przepiękne klasztory 

wyznania prawosławnego. 

Przewodnik dużo nam powie-

dział o ich historii oraz ich 

funkcjonowaniu. Chętnie bym 

kiedyś powrócił do tego miej-

sca.  

Cezary Lech, 8a 

Str. 6 

Największe wrażenie zrobiło na nas... 

NI E CODZI E NNI K 
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Na wyjeździe tym na pewno 

nauczyliśmy się pracy w gru-

pie. Polepszyliśmy znajomość 

języka angielskiego. Nauczyli-

śmy się alfabetu greckiego        

i tradycyjnego tańca. Nie tylko 

uczyliśmy się języków i współ-

pracy, lecz także pani w szkole 

Platon pokazała nam, jak robić 

sałatkę grecką.  

Milena Zakrzewska, 8a 

Podczas pobytu w Grecji mieli-

śmy okazję zawitać w greckiej 

szkole, w której najciekawszy-

mi zajęciami dla mnie była na-

uka gotowania. Nauczyliśmy 

się robić prawdziwą sałatkę 

grecką, której mogliśmy potem 

spróbować. Podstawowym 

skladnikiem w tej sałatce jest 

pomidor, którego się daję naj-

więcej, później jest ogórek, pa-

pryka, ser feta i oliwki, wszyst-

ko to się przyprawia solą, ore-

gano i oliwą z oliwek i to jest 

tak naprawdę cała filozofia. 

Sałatka, mimo iż jest banalna w 

wykonaniu, to jest też bardzo 

smaczna.  

Wiktoria Ziniewicz, 8b 

 

Dzięki temu wyjazdowi, mo-

gliśmy nauczyć się lepiej po-

sługiwać językiem obcym, w 

różnych sytuacjach. Dowie-

dzieliśmy się wiele o położeniu 

Grecji   i  poznaliśmy cieka-

wostki. Nauczyliśmy się, rów-

nież integracji z innymi grupa-

mi. 

Ewa Raczyniak, 8a  

Podczas pobytu w Grecji nau-

czyliśmy się wielu rzeczy. Jed-

ną z nich była nauka alfabetu 

greckiego, odbył się nawet 

konkurs kto zna go najlepiej. 

Cztery osoby zostały wyróż-

nione i dostały nagrody. Lekcje          

w szkole Platon były ciekawe, 

dowiedzieliśmy się dzięki nim 

dużo informacji na temat Gre-

cji. Byliśmy także na wyciecz-

ce w oliwiarni, gdzie obserwo-

waliśmy jak wytwarza się oli-

wę.  

Laura Kalinowska, 8a 

Podczas pobytu w Grecji uczy-

liśmy się wielu nowych rzeczy. 

Na jednej z lekcji nauczyliśmy 

się alfabetu greckiego. Odwie-

dziliśmy oliwiarnię, w której 

co roku jest wytłaczana oliwa.     

W szkole "Platon" poznaliśmy 

tradycyjny taniec - Zorbę. Do-

wiedzieliśmy się wielu cieka-

wostek o przeszłości Grecji 

oraz o jej mieszkańcach, którzy 

są bardzo otwarci na turystów.  

Aleksandra Niewierowska, 8a 

 

Str. 7 

Czego mogliście się nauczyć podczas pobytu w Grecji?  
Sonda wśród uczestników. 

Podczas wyjazdu do Grecji, w którym mieliśmy przyjemność 

uczestniczyć, na każdym kroku zdobywaliśmy nową wiedzę. 

Uczestniczyliśmy w zajęciach w Greckiej szkole. Mieliśmy moż-

liwość poznać zagadnienia geograficzne, kulinarne, taneczne oraz 

spróbować swoich sił w robotyce. Dowiedzieliśmy się również 

wiele o roślinności Greckiej i poznaliśmy Grecki alfabet. Co-

dziennie mieliśmy kontakt z językiem angielskim przez co nasze 

kompetencje językowe bardzo wzrosły.                                                                  

Patrycja Tylus, 8b 
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Cały wyjazd do Grecji był 

bardzo ciekawym doświad-

czeniem. Wydarzeniem, 

które najbardziej zapamię-

tam, był rejs statkiem         

na Skiathos. W drodze      

na wyspę kapitan statku       

zapewnił nam wiele atrak-

cji. Wszyscy ludzie, którzy 

brali udział w rejsie razem 

tańczyli i śpiewali. Po do-

tarciu na Skiathos zobaczy-

liśmy typowo greckie biało-

niebieskie domki i naj-

mniejsze lotnisko na świe-

cie. Rozciągające się do-

okoła widoki, które towa-

rzyszyły nam podczas zwie-

dzania, zapamiętam            

na zawsze. 

Jakub Połog, 8a  

W Grecji mieliśmy wiele oka-

zji do nauczenia się czegoś no-

wego. W szkole Platon nauczy-

liśmy się: -tradycyjnego grec-

kiego tańca -podstaw progra-

mowania -wielu ciekawostek    

o Grecji. W hotelu w deszczo-

wy dzień, żeby nie było nudno 

odbyła się lekcja greckiego al-

fabetu, od którego wywodzi się 

znaczna część słów w wielu 

językach. Tydzień później od-

był się konkurs w recytowaniu 

tego właśnie alfabetu. Wielu 

uczniów z Szerszeni i Drohi-

czyna wzięło udział w rywali-

zacji o wspaniałe nagrody.  

 Cezary Lech, 8a 

Str. 8 

Czego mogliście się nauczyć podczas pobytu w Grecji?  
Sonda wśród uczestników. 

Podczas wyjazdu do Grecji mogliśmy okazję się nauczyć słynne-

go tańca na zajęciach w szkole. Tam również mieliśmy lekcje 

geografii na której oglądaliśmy prezentacje na temat miejsc które 

odwiedzaliśmy. Mieliśmy też okazję uczestniczyć w lekcji robo-

tyki na której programowaliśmy zdalnie robota. Dowiedzieliśmy 

się bardzo dużo o kulturze greckiej. Poznaliśmy podstawowe sło-

wa i nauczyliśmy się alfabetu.  

Emilia Sakowicz, 8b 

Bardzo dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym nie-
zwykłym projekcie.   To był czas, który pozwolił się nam roz-
winąć, zdobyć wiedzę, umiejętności, docenić piękno krajo-
brazu greckiego i gościnność Greków. Bardzo dziękujemy 
pani dyrektor Dorocie Kowalczuk, pani Justynie                 
Wysokińskiej i panu Romanowi Niewińskiemu za to, że       
towarzyszyli nam w tej niezwykłej przygodzie, byli wspar-
ciem. Dziękujemy. 

 

Uczestnicy projektu  „Podnosimy nasze kwalifikacje”. 

 



W ślad za klasą 8a, 6 października 

2021r., uczniowie klasy 7 wraz z wycho-

wawczynią p. Aliną Mantiuk i nauczy-

cielka biologii p. Małgorzatą Głowacką 

również podążali szlakiem wyznaczonym 

przez grę terenową „ Quest – Wyprawa 

Odkrywców”.  

Uczestnicy wyprawy na początku 

przypomnieli historię tych ziem i miasta 

Drohiczyna. Następnie udali się na po-

szukiwania skarbu zgodnie z zagadkami 

zawartymi w folderach. Podziwiali pięk-

no drohiczyńskich krajobrazów. Poznali 

także rzadkie gatunki płazów i gadów 

zamieszkujące nasze tereny. 

 
  

Już od początku miesiąca, bo 1 paź-

dziernika 2021 r. uczniowie klasy 5b posta-

nowili zostać przewodnikami po swojej 

miejscowości. 

Uczniowie-przewodnicy przygoto-

wali informacje o wybranych przez klasę 

zabytkach historycznych Drohiczyna.  Na-

stępnie, podczas wycieczki, prowadzili gru-

pę do danego miejsca i przedstawiali jego 

historię. 

Kolejna wycieczka miała miejsce      

5 października 2021 r. Tym razem  uczenni-

ce i uczniowie klasy 8a z wychowawczynią      

p. Marzeną Wołosińską stanęli przed wy-

zwaniami „Quest – Wyprawy Odkrywców”. 

Zmierzyli się oni z zadaniami, które zapla-

nowano w ramach bardzo ciekawej gry tere-

nowej „Drohiczyn. Spacer nad Bugiem”.  

Młodzież podczas tej zabawy starała 

się odkryć nieodkryte tajemnice swej miej-

scowości. Oczywiście wyprawa powiodła 

się hasło zostało odgadnięte. 

 

Str. 9 

Nie tylko autobusem, lecz pieszo– 
 październikowe wycieczki edukacyjne. 
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pani dyrektor Dorocie Kowalczuk, pani Justynie                 
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Z okazji 43 rocznicy wyboru 

Karola Wojtyły na Papieża klasa 5b 

wraz z wychowawczynią p. Anną 

Kontowicz, dnia 15. 10. 2021 r., 

wzięli udział w wycieczce 

„Szlakiem Jana Pała II po Drohiczy-

nie”. 

Chętni uczniowie przygoto-

wali informacje o miejscach, w któ-

rych podczas swojej pielgrzymki     

w 1999 r. w Drohiczynie był Ojciec 

Święty. 

Uczniowie przeszli szlakiem 

od Lądowiska Papieskiego poprzez  

zakrystie papieską przy kościele po-

franciszkańskim oraz  katedrę drohi-

czyńską, w której modlił się Papież, 

by dotrzeć pod Kopiec Pamięci Pod-

lasia przy naszej szkole. Zatrzymali 

się także przed muralem upamięt-

niającym osobę św. Jana Pawła II. 

Kolejną grupą, która 

wyruszyła z mapami na szlak 

była klasa 8b, która wraz                                       

z wychowawczynią p. Jolanta 

Bujno i nauczycielką języka 

polskiego p. Anną Piasecką 

postanowiła także się zmierzyć     

z grą terenową „Quest – Wy-

prawa Odkrywców”.  

Uczniowie rozpoczęli 

swe zmagania w parku, a za-

kończyli je przy wieży widoko-

wej. Zadania sprzyjały współ-

pracy w grupie oraz zdobywa-

niu wiedzy na temat historii 

naszego miasta i różnorodność 

nadbużańskiej przyrody.  

Każda z tych wycieczek była wyjątkowa   

i pouczająca. Mimo zmęczenia uczniowie byli 

zadowoleni oraz dowiedzieli się, jak można łą-

czyć przyjemny spacer z pożytecznym zdobywa-

niem wiedzy! 

 

Anna Kontowicz  
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Dnia 6. 10. 2021 r. ucz-

niowie klas IV wraz z opieku-

nami – p. Marzeną Wołosińską 

oraz p. Natalią Żero wzięli 

udział w grze terenowej stwo-

rzonej w ramach projektu Mło-

dzi Lokalni Strażnicy Natury 

Doliny Bugu. 

O 8 rano autobusem 

szkolnym pojechaliśmy           

do Mielnika. Zadanie, które 

mieliśmy do wykonania pole-

gało na przejściu trzykilome-

trowej trasy po zespole przy-

rodniczo-krajobrazowym 

"Głogi" w Mielniku. Każdy z 

uczestników otrzymał folder, 

który trzeba było uzupełnić, 

czytając wierszowane wska-

zówki  na trasie oraz rozwiązu-

jąc zagadki. Udało nam się do-

kończyć grę i dotrzeć do pa-

miątkowej pieczęci ukrytej w 

lesie. 

Po ukończeniu gry uda-

liśmy się do Muzeum Dziejów 

Ziemi Mielnickiej, by obejrzeć 

wystawę  malarską oraz wysta-

wę etnograficzną „Za dziada 

pradziada”. Obejrzeliśmy pięk-

ne eksponaty oraz zakupiliśmy 

pamiątki. To był dzień pełen 

wrażeń! 

Natalia Żero 
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Niezapomniana wycieczka po Mielniku. 
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Nasz kącik kulinarny. Przepis na ciasto dyniowe. 

Składniki: 

-250g puree z pieczonej dyni 

-200g masła 

-1 szklanka cukru 

-1 opakowanie cukru wanili-
nowego 

- skórka starta z 1 pomarań-
czy lub 2 mandarynek 

- 3 jajka, oddzielnie żółtka od 
białek 

- 225g mąki 

 1 łyżeczka proszku do pie-
czenia 

 1 łyżeczka sody  oczysz-
czonej; 

- Tortownicę o średnicy 23 - 24 cm posmarować ma-
słem, spód wyłożyć papierem do pieczenia. Przygoto-
wać puree z dyni, ma ono mieć gęstość śmietany i być 
lekko ciepłe lub w temp. pokojowej. 

- Piekarnik nagrzać do 180C. 

- Do garnka włożyć pokrojone na kawałeczki masło, 

roztopić na małym ogniu, co chwilę mieszając (nie pod-

grzewać za mocno). Dodać cukier oraz cukier wanilino-

wy       i wymieszać. Odstawić z ognia. 

- Mus z dyni włożyć do miski, dodać skórkę z pomarań-
czy, wlać roztopione masło z cukrem i wymieszać. Od-
łożyć pół szklanki otrzymanej masy na polewę. Do resz-
ty dodać żółtka i wymieszać. 

- Białka ubić na sztywną pianę. Do oddzielnej miski 
przesiać mąkę i wymieszać ją z proszkiem do pieczenia 
oraz sodą oczyszczoną. 

- Delikatnie połączyć składniki suche oraz mokre –
 mieszać wolno łyżką, tylko do połączenia się składni-
ków, pod koniec wmieszać delikatnie pianę z białek. 

- Masę wyłożyć do tortownicy. Wstawić do nagrzanego 

piekarnika i piec przez  ok. 40 - 45 minut lub do suche-

go patyczka. Wyjąć z piekarnika i ostudzić. 

 

Przygotowała Julia G. z kl. 5b 



 

Dzień Edukacji Naro-

dowej, to święto oświaty i 

szkolnictwa. Obchodzone jest 

corocznie, 14 października          

w rocznicę powstania w 1773 

roku Komisji Edukacji Narodo-

wej, czyli pierwszego w Euro-

pie ministerstwa oświaty, które 

zostało utworzone z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Po-

niatowskiego i zajęło się refor-

mowaniem szkolnictwa w Pol-

sce. 

Pierwsze wzmianki        

o nim w Polsce pojawiły się      

w 1957 roku, wówczas podczas 

Światowej Konferencji Nau-

czycielskiej ustalono, iż 20 li-

stopada będzie Międzynarodo-

wym Dniem Karty Nauczyciela         

i świętem nauczycieli. W 1972  

roku wprowadzono nazwę 

„Dzień Nauczyciela” i ustalono 

datę 14 października. Dziesięć 

lat później w 1982 r. ponownie 

zmieniono nazwę na tę, która 

funkcjonuje do dziś. Ponadto 

wprowadzono przepis,            

że „dzień ten uznaje się za 

święto wszystkich pracowni-

ków oświaty”.  

W Polsce 14 paździer-

nika obchodzony jest  we 

wszystkich szkołach i placów-

kach oświaty. Podczas uroczys-

tych akademii uczniowie wy-

stawiają przedstawienia, recy-

tują wiersze, śpiewają piosenki, 

składają życzenia, wręczają 

kwiaty. Mają znakomitą oka-

zję,                by w tym szcze-

gólnym dniu, podziękować 

swoim nauczycielom, pedago-

gom i wychowawcom za trud 

pracy, poświęcenie i zaangażo-

wanie włożone        w kształce-

nie i wychowanie młodego po-

kolenia.  

W tym roku były to 

szczególne podziękowania, za 

niezwykłe trudności i ogrom 

pracy związany z przejściem   

na naukę zdalną w czasie pan-

demii. 

Ponadto, co roku z tej 

okazji Minister Edukacji Naro-

dowej wręcz złote, srebrne, 

brązowe Krzyże Zasługi, me-

dale Komisji Edukacji Narodo-

wej oraz nagrody Ministra 

Edukacji Narodowej za osią-

gnięcia dydaktyczno-

wychowawcze. Od 2002 roku 

w tym dniu ogłaszane są rów-

nież wyniki konkursu 

„Nauczyciel Roku”.   

 Wiele państw na świe-

cie również obchodzi ten dzień. 

Na przykład w Albanii 7 mar-

ca, w Czechach i na Słowacji 

28 marca. Z kolei 15 maja ob-

chodzony jest w Korei Połu-

dniowej i Meksyku, 16 maja w 

Malezji. W Indiach 5 września,     

a 24 i 27 listopada odpowied-

nio w Turcji i Hiszpanii. 

   

W jednych państwach 

ma on charakter oficjalny,       

w innych zwyczajowy. Jednak 

podobnie jak Polsce związany 

jest z lokalnymi wydarzeniami. 

 Przygotowała          

Kamila K. kl. Vb 
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14 października- Dzień Edukacji Narodowej. 
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Paniom Dyrektor, Wychowawcom, 

Nauczycielom i Pracownikom 

szkoły dziękujemy za przekazaną 

wiedzę, okazaną pomoc i wsparcie 

w czasie edukacji zdalnej i stacjo-

narnej.  

Jednocześnie życzymy wielu sukce-

sów w życiu zawodowym i prywat-

nym.  

SU 
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W dniach 12-13 paź-

dziernika 2021 r. obchodzony 

był w naszej szkole Dzień Pa-

pieski. 

Z tej okazji uczniowie 

klas 1-4 oraz klasy 0 wzięli 

udział w krótkim spotkaniu         

z Janem Pawłem II. Poszcze-

gólne klasy wraz z wychowaw-

cami udali się pod salę papie-

ską znajdującej się w naszej 

szkole. Tam na początku wy-

słuchali, znanej przez cała spo-

łeczność Drohiczyna melodii 

„W dolinie Góry Zamkowej”, 

zagranej na keyboardzie przez 

ucznia klasy 5a.  

Później zgadywali tytuł 

tej pieśni. Następnie siostra 

Anna rozdawała dzieciom kar-

toniki, które utworzyły hasło 

związane z obchodzonym 

świętem. Następnie uczniowie 

śpiewali pieśń „Skarby Jana 

Pawła II”, machając w rytm 

flagami papieskimi, a po niej  

rozmawiali o skarbach związa-

nych z osobą naszego Ojca 

Świętego, które można spotkać 

w Drohiczynie, np. o Kopcu 

Pamięci Podlasia, Lądowisku 

Papieskim, Dębie Papieskim 

itp. Na koniec uczniowie przy 

akompaniamencie odśpiewali 

ponownie pieśń „W dolinie 

Góry Zamkowej” i weszli do 

sali papieskiej, w której siostra 

Anna krótko opowiedziała 

dzieciom o pamiątkach tam się 

znajdujących. 

 

Ten dzień był obcho-

dzony inaczej niż w poprzed-

nich latach, nie było uroczyste-

go apelu, ale te krótkie spotka-

nia z naszym Papieżem bardzo 

się uczniom podobały, wszyscy 

chętnie śpiewali pieśni i roz-

mywali o św. Janie Pawle II. 

Mogli też wysłuchać świa-

dectw nauczycieli dotyczących 

wizyty Ojca Świętego w Dro-

hiczynie w 1999 r. Był to nie-

zapomniany dzień. 

Przygotował           

Mateusz K. z kl. Va 
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Dzień Papieski… Wspominamy świętego Jana Pawła II. 



Origami to sztuka  papieru, po-

chodząca z Chin, rozwinięta       

i upowszechniona w Japonii– 

dlatego też uważa się ją za tra-

dycyjną sztukę japońską. Do 

Europy najwcześniej dotarła do 

Hiszpanii, a stamtąd już do po-

zostałych krajów. 

Od 26.10–2.11.2021 roku 

utworzona została Stefa origa-

mi. Każdy zainteresowany 

uczeń  mógł poznać podstawo-

we informacje o tej niezwykle 

popularnej formie spędzania 

wolnego czasu. Czekały na nas 

arkusze papieru oraz wskazów-

ki, jak składać papier, aby po-

wstała wybrana przez nas figu-

ra. Najczęściej wybieraliśmy 

żurawia, liska i serce. 

Wiemy, że w procesie robienia 

klasycznego origami nie wolno 

używać nożyczek i kleju. Nie 

zniechęcało nas to– wręcz 

przeciwnie. Chętnie  tworzyć 

nowe wzory. Był to nowy spo-

sób na spędzenie czasu na 

przerwie. Może komuś udało 

się  nowe hobby... 

wiele pisaliśmy. Ważne, że        

z każdymi kolejnymi zajęciami 

nasze ręce stawały się przy-

zwyczajone do pracy.  

Przygotowujemy się do akcji 

„Przepisywania Hobbita”.    

Organizatorzy akcji już przy-

słali fragmenty.  

Kaligrafia to inaczej sztuka sta-

rannego i estetycznego pisania. 

Jej zasady poznają na zajęciach 

rozwijających z języka polskie-

go uczniowie klas 4a i 5b. Na 

początku największą trudno-

ścią, było działanie odpowied-

nią siłą na kartkę. Tym bar-

dziej, że w wakacje raczej nie-
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Poszukujemy nowego hobby, odkrywamy pasje… 
Szkolne Dni Origami. 

Kaligrafia do nas trafia.  
O sztuce estetycznego pisania na zajęciach rozwijających. 

NI E CODZI E NNI K 
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Papieskie Dzieła Misyjne 

Dzieci 

 – loteria  
 

20 października 2021 r. 

Szkolne Koło Caritas zorgani-

zowało loterię fantową, której  

celem była pomoc dzieciom      

z Papieskiego Dzieła Misyjne-

go Dzieci. 

Przed tym terminem 

uczniowie należący do Szkol-

nego Koła Caritas przez trzy 

dni chodzili do każdej z klas     

i zbierali niezniszczone zabaw-

ki, puzzle, książki, przybory 

szkolne, które miały być wyko-

rzystane podczas loterii.  

 

 

Najwięcej  zabawek,  

członkowie koła, zebrali w kla-

sach 1-3 oraz w przedszkolu,                            

te dzieci najchętniej przynosiły 

różne przedmioty, by przeka-

zać je na tak ważny cel.  

Wszystkie zabawki zo-

stały ponumerowane. Każdy 

los był wygrany. 

W środę odbyła się lo-

teria fantowa, podczas której 

zebrano 424 zł. To dzięki ucz-

niom naszej szkoły, którzy bar-

dzo chętnie wzięli udział w lo-

terii, zebrana kwota zostanie 

przeznaczona na szczytny cel –  

pomoc dzieciom z Papieskiego 

Dzieła Misyjnego Dzieci. 

 

                                            

Przygotowała                     

Wiktoria P. z kl. Vb                                     
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Dzielimy się dobrem– loteria fantowa. 



28 października 2021 wzięli-

śmy udział w międzynarodowej 

akcji bicia rekordu w czytaniu 

„Przerwa na czytanie”. Do akcji  

w tym roku zgłosiło się 2000 

szkół z całej Polski i Europy. 

Październik był miesiącem,      

w którym należało przeprowa-

dzić akcję na terenie szkoły.   

Zaczęliśmy tradycyjnie od roz-

wieszenia plakatów oraz ogło-

szeń w klasach. Motywacją 

miało być zapewnienie, że trzy 

najbardziej aktywne klasy  li-

czyć na nagrodę niespodziankę. 

Zasady akcji były bardzo proste

– przerwy mieliśmy spędzić     

na czytaniu wybranych książek. 

Dodatkowo można było  się     

na wybraną postać literacką.  

W biciu rekordu wzięły udział 

klasy 4a, 4b, 5a, 6a, 7, 8a, 8b.  

W sumie w naszej szkole          

w akcji wzięło udział 100 osób. 

Książki,  które czytano były 

bardzo różne- „Mały Książę”       

A. de Saint Exupery, 

„Balladyna”       J. Słowackie-

go, „Mikołajek” Sempe    i Go-

ścinny, wybór baśni, legend      

i pozycje ze współczesnej lite-

ratury młodzieżowej. 

Wszystkim, którzy wzięli udział 

w akcji –  dziękujemy. 
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Promujemy czytelnictwo.  
Międzynarodowa akcja „Przerwa na czytanie”. 

NI E CODZI E NNI K 
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Zapewne już przygotowaliście klasowe pudełka na  plastikowe zakrętki. Czas, abyśmy 

zaczęli je zbierać. Dlatego też oficjalnie ogłaszamy, że od dnia 2.11.2021 rozpoczyna-

my szkolną akcje ekologiczną „Zbieram to…”.  

Pokażmy, że rozumiemy, na czym polega recykling, czyli pozyskiwanie surowców, 

które po przetworzeniu można wykorzystać ponownie.  

Już 30 listopada podsumujemy  pierwszy miesiąc akcji zważymy zebrane przez Was 

nakrętki. Trzy najbardziej zaangażowane klasy  liczyć na nagrodę.  

Zbieranie nakrętek potrwa do końca roku szkolnego 2021/2022.. 

Zbieram to… jesteśmy eko. 

Harmonogram wydarzeń 

 2. 11.2021– eliminacje w tur-

nieju tenisa stołowego; 

 4. 11. 2021– III Szkolny Test 

Ortograficzny; 

 9.11.2021— eliminacje w 

turnieju tenisa stołowego; 

 19. 11.2021– Dzień Praw 

Dziecka. 

 22.11.2021– Dzień  Życzli-

wości i Pozdrowień; 

 29.11.2021– Andrzejki szkol-

ne. 

 30.11.2021– Konkurs 

„Zalajkuj książkę” 

listopad 2021 
Pn Wt Śr Cz Pt So N 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      



W ramach SU zdecydowaliśmy 

się przeprowadzić akcję 

„Aktywna przerwa”. W jej ra-

mach  w październiku i listopa-

dzie odbędą się Szkolne Mistrzo-

stwa w Tenisie Stołowym. 

W pierwszym etapie organizacji 

zbieraliśmy chętnych, którzy 

chcieliby wziąć udział w turnieju 

rozgrywanym na przerwach.    

Następnie opracowaliśmy grafik 

eliminacji 26.10.2021, 2.11.2021 

odbędą się jednosetowe rozgryw-

ki.  

Następnie odbędzie się losowanie, 

które wyłoni kolejne pary. Roze-

grają oni mecz do dwusetowej 

przewagi. 

W finale  się najlepsi gracze.      

Ciekawe, kto zostanie mistrzem.        
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Aktywna przerwa…-  
Szkolne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym. 

NI E CODZI E NNI K 



Uczniowie i uczennice klas 4-8 

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, który zapewne przyniesie 

nam wiele wydarzeń, o których warto napisać. Stąd też szu-

kamy osób, które  dołączyć do zespołu redakcyjnego.  

Szukamy osób, które lubią pisać, są bystrymi obserwatorami, 

chcą uczyć się pisać i edytować teksty, mają smykałkę          

do robienia zdjęć i filmików, piszą wiersze i opowiadania,  

potrafią pracować w grupie i gotowi są na wzięcie odpowie-

dzialności za zadania, które zostaną im zlecone…  

Tak, wiemy, brzmi  bardzo poważnie… 

Ale nie zniechęcajcie się. Wszystkiego się nauczymy wspól-

nie. W razie trudności i wątpliwości-służymy radę.  

Opiekunowie 

 

 rozwijanie swoich talentów; 

 dokumentowanie  wydarzeń            

z życia szkoły; 

 doskonalenie umiejętności 

związanych z wyszukiwaniem, 

przetwarzaniem informacji; 

 współpraca w grupie; 

 współodpowiedzialność za efekty 

naszej pracy; 

CELE 

Są wśród Was osoby, które 

mają ciekawe pasje, poświęcają 

im wiele czasu.  

Może macie prace, które chcie-

libyście pokazać, czy też chce-

cie opowiedzieć, na czym pole-

ga Wasza pasja… 

 

Zachęcamy do kontaktu  z Re-

dakcją - warto podzielić się 

czymś interesującym z innymi. 

Może okaże się, że inne osoby 

też zechcą podzielić Twoją    

pasję.  

Na zgłoszenia czekają Wasi 

nauczyciele poloniści. 

Podziel się swoją pasją. 

Opiekunowie: Anna 

Kontowicz, Anna Piasecka 
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