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         Święto Patrona Szkoły Bronisława Tokaja

Osiągnięcia sportowe naszych
uczennic

Wyniki konkursu !

Bronisław Tokaj

W naszej szkole 14 października obchodzimy święto
patrona Bronisława Tokaja. Z tej  okazji  jego życie i dokonana
przypomnieli uczniowie w uroczystym przedstawieniu z
okazji Święta Edukacji Narodowej.
Bronisław Tokaj pseudonim „Bogdan” urodził się 7 września
1901, a zmarł 24 stycznia 1971 roku w Warszawie. Prowadził:
piątą wileńską drużynę harcerską, odział PCK, redagował
pismo pt. „Dziecko Polskie”.

14 października obchodzimy święto patrona szkoły Bronisława
Tokaja. Z tej  okazji  jego życie przypomnieli uczniowie w 
przedstawieniu z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Bronisław Tokaj urodził się 7 września 1901, a zmarł 24 stycznia
1971 roku w Warszawie. Prowadził piątą wileńską drużynę
harcerską, odział PCK, redagował pismo pt. „Dziecko Polskie”. W
1934 roku rozpoczął pracę w 7-klasowej szkole podstawowej w
Nieporęcie jako kierownik. W 1937 roku brał udział w strajku
nauczycieli. W 1939 roku uczestniczył jako ochotnik w obronie
Warszawy.Po kapitulacji wrócił do Nieporętu i nadal działał na
rzecz walki z okupantem. Poza tym prowadził tajne nauczanie.
Wiosną 1940r.  na terenie gminy powstał 3 batalion wchodzący w
skład Pułku Legionowskiego o kryptonimie "Folwark Marianowo",
który działaniem obejmował całą gminę. Dowodził nim ppor. Tokaj
ps. Woźny III, a potem Bolesław III i Bogdan. Po wojnie Tokaj
kontynuował karierę pedagogiczną. Zgodnie ze swoją wolą, został
pochowany na cmentarzu w Nieporęcie, gdzie o Jego mogiłę
przez cały rok dbają uczniowie.

Wiktor Rokicki

22 października
Zuzia Ludziejwska
(kl.7a) zajęła II
miejsce w
Ogólnopolskim
Turnieju Karate o
Puchar z Żeliwa w
Końskich. Zuzia
pokonała 413
uczestników z całej
Polski, a w walce
finałowej walczyła z
mistrzynią Europy.

Sukcesy w
żeglarstwie na
zakończenie
sezonu odniosła
Pola Petrykowska
(kl.6b), która zajęła 
IV miejsce wśród
dziewczynek w
Międzywojewódzkich
Mistrzostwach
Młodzików oraz V
w Mistrzostwach
Warszawy,

a w klubowych VII
Regatach o Puchar
Trenera UKS
Szkwał Legionowo
była najlepsza i
zajęła I miejsce w
kategorii open!
Brawo dziewczyny!

Z.Ludziejewska, 
J. Petrykowska
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ ORAZ  PASOWANIE NA
PIERWSZOKLASISTÓW

Ślubowanie pierwszoklasistów Ślubowanie pierwszoklasistów

Występ pierwszoklasistów Pasowanie na ucznia

13 października w naszej szkole uroczyście
obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i Święto
Patrona Szkoły - Bronisława Tokaja. Którego postać
wspomnieli uczniowie w programie artystycznym.

Dyrektor szkoły pani Edyta Kuś pasowała na
pierwszoklasistów historyczną stalówką włączając ich
w poczet uczniów. 
                                                          Ignacy Kopka

Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych w hali
sportowej gości, nauczycieli i uczniów.Życzenia z
okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył też Wójt Gminy
Nieporęt Sławomir Maciej Mazur.

Pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny,
który przygotowali wraz z paniami:Agnieszką
Wasielewską, Joanną Zarzycką, Agnieszką
Jędrzejczak i Joanną Bożyk.

IK IK

IK IK



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 2 10/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Tokaj News

"Dziady" A. Mickiewicza na
klasowej scenie

Listopad - miesiąc zadumy

Listopad to miesiąc zadumy.1 listopada
obchodzimy Święto Wszystkich Świętych.
Razem z rodzinami udamy się na groby
bliskich, którzy odeszli z tego świata.

Na świecie święto wspominania bliskich jest
obchodzone w różny sposób.
W Meksyku ma ono dwie części: 31.10 - poświęconą
zmarłym dzieciom , 1 i 2.11 - dorosłym. Jest to
radosne święto. W sklepach pojawiają się słodycze
oraz figurki w kształcie szkieletów, czaszek, itp. Domy
są sprzątane specjalnie na okazję przyjścia zmarłych.
Buduje się powitalne ołtarze dla zmarłych. Rodziny
odwiedzają też groby, a w niektórych miejscach
biesiadują na nich. 
w Japonii na progach domów ustawiane są mukaebi-
ognie powitalne. Na ulicach odbywają się rytualne
tańce Bon-Odori. Budowane są specjalne ołtarze
poświęcone pamięci zmarłych. 
W Ekwadorze spożywa się chleb w kształcie dziecka
oraz pije napój z fioletowej kukurydzy i jeżyn. Ludzie
często grają przy grobach w kości, by porozmawiać ze
zmarłymi. Wyrzucony numer oznacza potrzeby lub
zarzuty zmarłych.
Na Filipinach rodziny  na cmentarzach dekorują groby
i ustawiają przy nich namioty. 
Hiszpanie  zamiast zniczy zapalają na grobach
elektryczne lampki. Cmentarze odwiedzają głównie
starsze osoby ubrane na czarno. W niektórych
miejscach kraju rozpala się ogniska i piecze kasztany.
Światło płomieni ma wskazywać zmarłym drogę do
domu.
W USA obchodzi się Halloween. Dzieci i młodzież
przebierają się w maski i kostiumy duchów lub
wampirów i chodzą  od domu do domu z pytaniem:
Cukierek albo psikus?.
Jak widać na świecie różnie świętuje się ten dzień. Dla
Polaków to przede wszystkim czas wspominania
bliskich, zadumy i refleksji nad sensem życia. 

Maja Jasinska/Magda Wielgus

W październiku na lekcji j. polskiego uczniowie klas 7a
i 7b przedstawili fragmenty dramatu A. Mickiewicza pt.
„Dziady” cz. II. Wcielili się w role bohaterów tego
utworu. Odegrali wybrane przez siebie sceny. 
Przed występem młodzi aktorzy byli bardzo
podekscytowani i zdenerwowani, jednak inscenizacje
w obu klasach były fantastyczne. Uczniowie
własnoręcznie wykonali scenografie. Klasa 7a na swój
występ zaprosiła też gości: wychowawczynię oraz
klasę 6a.
Po tej lekcji wielu uczniów stwierdziło, iż „Dziady” są
naprawdę ciekawym utworem. 
Widowisko zostało udokumentowane przez panią
Iwonę Kopkę - pomysłodawczynię przedsięwzięcia.
Grupa młodych aktorów została nagrodzona gromkimi
brawami oraz szóstkami w dzienniku.
Najprawdopodobniej aktorzy połączą siły i razem
wystawią sztukę 23 października na Wieczorze Poezji
organizowanym w szkolnej bibliotece. Serdecznie
zapraszamy!
                             Zuzia L., Weronika M., Maja J.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 2 10/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLTokaj News

Przegląd wydarzeń
szkolnych- październik

Uczniowie zamieniają się
rolami z nauczycielami ! 

1. 29.09-1.10 - w naszej hali sportowej odbył się
Puchar Polski w Siatkówce Kobiet.

2. Policjanci przeprowadzili dla uczniów wykłady nt.
"Odpowiedzialność karna dzieci".

3. W klasie I b odbyło się interesujące spotkanie z
przyrodą. Dzieci "Podróżowały" z Panem Romanem
Persona po świecie, głównie po kontynentach,
poznając charakterystyczne cechy zwierząt - wygląd,
zwyczaje oraz sposób na życie.

4. W świetlicy dzieci wzięły udział w pasowaniu na
świetliczaka. Panie przygotowały dla najmłodszych 
wspaniałą uroczystość pełną wesołych zabaw.

5. Klasa II na rozpoczęcie swojej przygody z
Innowacją „Zostanę młodym Eisteinem – rozwijanie
umiejętności matematyczno-przyrodniczych”
wykonała pod opieką pani Marleny Kuś zabawny
eksperyment z jajkiem i octem.
                                                                              IK

Lekcja w klasie 0

Pasowanie na świetliczaka

Eksperyment z jajkiem

W dniu 13 października uczniowie klas siódmych
zastąpili nauczycieli!
Samorząd uczniowski zaplanował na ten
dz ień zamianę rolami - uczniowie klas siódmych
mieli stać się na jeden dzień nauczycielami, a
nauczyciele zasiąść ponownie w szkolnych ławkach
jako uczniowie.
"Nowi" nauczyciele prowadzili zajęcia parami i
odbywały się one w klasach 0-5. Przeprowadzali w
nich po dwie lekcje. Wcześniej oczywiście dobrze się
przygotowali - dowiedzieli się, jakich przedmiotów będą
uczyć i jakie tematy mają zrealizować, przygotowali
sobie odpowiednie pomoce naukowe.
Podczas zajęć było dużo zabawy, ale też solidna
praca. Wszystkie tematy zostały zrealizowane.
Po przeprowadzonym eksperymencie młodzi
nauczyciele stwierdzili zgodnie, że  niełatwo było
wcielić się rolę nauczycieli, ponieważ ich praca jest
pełna wyzwań. Największą trudność dostrzegli w
utrzymaniu dyscypliny, ale niełatwym zadaniem
okazało się też samo prowadzenie zajęć.
Myślę, że takie doświadczenie było ekscytujące
zarówno dla uczniów, którzy byli nauczani przez
swoich kolegów, jak i dla tych, którzy stali się na chwilę
nauczycielami. Zobaczyli oni jak nauczyciele czują się
na co dzień w swojej pracy.
                                         
                                             Wiktoria Żochowska

Marlena Kuś

archiwum: świetlica

Marlena Kuś


