
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.
Jana Dobrogosta
Krasińskiego w Węgrowie
ul.Szamoty 35, Węgrów
07-100, Węgrów
Numer 9 10/17

Nie ma jak w bibliotece!

Foto. P. Bartnik

Za nami pracowity i pełen wyzwań październik. Mimo że pogoda nie sprzyjała, nie
traciliśmy humoru i energii. W szkole sporo się działo, zwłaszcza w bibliotece, której 
księgozbiór  wzbogacił się o wiele ciekawych pozycji. Październik to miesiąc książek
 i bibliotek, więc wielu uczniów startowało w konkursie "Mistrz pięknego czytania", 
a pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona czytelników. W gościnnych
progach naszej biblioteki powitała ich  p. Edyta Wysokińska w towarzystwie Pani
Książki i sympatycznych bajkowych postaci. W październikowym numerze „Byle do
Dzwonka” znajdziecie także wywiady z wyjątkowymi uczniami, relacje z turnieju piłki
nożnej dziewcząt, opowieść o chomiku Stefanie, recenzję fantastycznej książki i wiele
innych ciekawych informacji. Zapraszamy do lektury!

Marzena Wołynko – opiekun zespołu redakcyjnego
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Z życia szkoły

             Ole, ole, ola,
       szkoła lubić się da!

12.10.br. miała miejsce w naszej szkole wyjątkowa
uroczystość - pasowanie na ucznia. Po południu w
holu  pojawili się odświętnie ubrani pierwszoklasiści,
którym towarzyszyli rodzice, dziadkowie i rodzeństwo.
Gości powitał w murach szkoły pan Marek Okrasa,
który poprowadził tę wzruszającą uroczystość. Pani
dyrektor T. Święcicka, po raz pierwszy od wielu lat,
dokonała oficjalnego przyjęcia pierwszaków do grona
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana
Dobrogosta Krasińskiego, dotykając ramienia każdego
z nich olbrzymim ołówkiem. Z okazji swojego święta
dzieci pod kierunkiem wychowawczyń p. A.
Gotowickiej i p. M. Elgas oraz pana M. Soszki
przygotowały wzruszający i pełen pozytywnej energii
program artystyczny. M. Wołynko

Ilona Karska 
Zostałaś wybrana przez rówieśników na
przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Czy
ucieszyłaś się z tego?
Trochę. To miło, że koleżanki i koledzy mają do mnie
zaufanie. Poza tym będę miała wpływ na to, co się
dzieje w szkole. Boję się jednak, że coś może nie
wyjść …
Czy pełniłaś wcześniej funkcję przewodniczącej?
Nie. Kiedyś byłam skarbnikiem klasowym, ale to
zupełnie coś innego.

Jakie plany ma samorząd na najbliższe miesiące?
Chcemy włączyć się w życie szkoły. Powracamy do
akcji „szczęśliwy numerek”. Planujemy dyskoteki, bal
karnawałowy, muzyczne piątki. Chcemy zorganizować
np. Dzień Kapcia. Powodzenia tych przedsięwzięć
zależy jednak od zaangażowania wszystkich uczniów.

Czy mogłabyś powiedzieć naszym czytelnikom coś
o sobie?
Jestem uczennicą klasy III c. Moją wychowawczynią
jest pani Katarzyna Matusik. W wolnym czasie lubię
oglądać seriale i filmy. Ostatnio zachwycił mnie film
„Pokój”.

Jaki jest Twój ulubiony przedmiot szkolny,
oczywiście ,  oprócz wychowania fizycznego?
Najbardziej lubię uczyć się języka angielskiego.

Twoje ulubione danie?
Hmmm… pizza.
A dokąd chciałabyś się wybrać w wymarzoną
podróż?
Teraz, gdy za oknem ciągle pada, chętnie wybrałabym
się do Włoch lub innego cieplejszego kraju.
Dziękujemy za rozmowę i życzymy realizacji
wszystkich planów samorządu uczniowskiego.

Zespół redakcyjny
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NASZE PASJE

MIĘDZY UMYSŁEM 
A SIŁĄ

Juliusz Łuczak z klasy 7 b ma na swoim koncie
wiele sportowych sukcesów. Przez ostatnie lata
intensywnie trenował kick-boxing. Zdobył
dwukrotnie brązowy medal na Mistrzostwach
Polski w tej dyscyplinie. Zadaliśmy mu kilka pytań
dotyczących jego zainteresowań.

Dlaczego zdecydowałeś się na uprawianie kick-
boxingu?
Od dzieciństwa marzyłem o lekcjach karate. W
Węgrowie nie było takich zajęć, więc zdecydowałem
się na kick-boxing.

Gdzie trenowałeś?
Trenowałem w Klubie Everest Sfinks Węgrów pod
kierunkiem pana Kuby Góreckiego. Od 10 roku życia
ćwiczyłem 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny. Oprócz
tego sporo pływałem, bo woda relaksuje i regeneruje
organizm.

Jaką dyscyplinę sportu obecnie uprawiasz?
Z powodu kontuzji powróciłem do szachów. Kiedyś
odnosiłem w tej dyscyplinie sporo sukcesów. Potem
nie miałem na nią czasu. Teraz znów gram. Szachy
uczą myślenia, więc ułatwiają naukę matematyki.

Które przedmioty szkolne lubisz najbardziej?
Właśnie matematykę, informatykę oraz plastykę.

Czy lubisz czytać?
Tak. Chętnie sięgam po książki przygodowe, lubię też
kryminały i fantastykę. Zauważyłem, że w szkolnej
bibliotece jest wiele ciekawych pozycji.

Jakie filmy oglądasz?
Różne. Lubię s-f, fantasy oraz kino akcji. Z
przyjemnością obejrzałem np.”Szybkich i wściekłych”
oraz  „Need for spead”.

Czy masz idoli?
Nie, ale cenię ludzi za ich umiejętności i osiągnięcia.
Podziwiam pana Jarosława Madziara z Klubu Sfinks,
który jest zdobywcą wielu medali na mistrzostwach
świata w kick-boxingu.

Dziękujemy za rozmowę. Życzymy szybkiego
powrotu do zdrowia i wielu sukcesów w nowej
szkole./ Oprac. Natalia Wołynko z III d
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ZWIERZĄTKOWO

Opowieść o chomiku
Stefanie

Cześć, mam na imię Ania. Chodzę do czwartej
klasy. Od prawie roku jestem właścicielką chomika,
który ma na imię Stefan. Dostałam go od rodziców
na mikołajki. Stefan to chomik dżungarski. Jest
mały i szarobury, trochę podobny do zwykłej
myszy. 
Chomik musi mieć własny domek. Potrzebuje
ciemnego i przytulnego legowiska do spania,
ponieważ prowadzi nocny tryb życia, czyli w nocy
się bawi, a w dzień śpi. Mój pupil budzi się około
godziny 22.00 - 23.00 i  bawi się na kołowrotku.
Lepiej nie spać z nim w jednym pokoju, bo bardzo
hałasuje. Zimą dobrze jest włożyć do domku
chomika kawałek puszystego materiału, żeby było
mu cieplej. Mniej więcej raz w tygodniu wymieniam
ściółkę w klatce, którą dobrze jest zamykać na
kłódkę, gdyż chomik potrafi sam ją  otworzyć i
uciec.
Mój Stefan pije przegotowaną wodę ze specjalnego
poidełka. Lubi jeść niełuskane ziarenka słonecznika
oraz inne ziarna. Smakują mu też ugotowane
ziemniaki i miód oraz czekolada, beza z ciasta, ryż,
jabłka, chleb i wiele innych smakołyków ( wynika to
z mojej obserwacji). Stefan jest przyjacielski, lubi
być wyjmowany z klatki. Tylko uważajcie, bo
chomiki są bardzo szybkie i czasami gryzą .

Anna Słowik z IV a

GRYZONIE RZĄDZĄ
Coraz większą popularnością wśród Polaków cieszą
się małe ssaki. Najczęściej w naszych domach
pojawiają się miniaturowe króliki i gryzonie. Polacy
chętnie hodują chomiki, świnki morskie, koszatniczki i
szynszyle. Warto pamiętać, że zwierzęta te wymagają
troski i odpowiednich warunków. Redakcja
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W ŚWIECIE KSIĄŻEK

Jesteś jednym 
z zaginionych...

MISTRZOWIE PIĘKNEGO
CZYTANIA

Zwycięzcy konkursu ,,Mistrz pięknego czytania":
Gabriela Szcześnik z 3d, 
Aleksandra Wikieł z 3b, 
Kamil Gąsior z 3c 
Marcelina Klimas z 4a. 

Serdecznie gratulujemy!

Margaret Peterson Haddix to amerykańska autorka
książek fantastyczno – przygodowych, które przez
wiele tygodni utrzymywały się na czołowych miejscach
listy bestsellerów ,,New York Timesa”. Jak sama
pisarka twierdzi, pisze głównie dla młodszych
czytelników, bo ci są bardziej interesujący od
dorosłych. Pierwszy tom z serii ,,Zaginieni w czasie’’
nosi tytuł ,,Wybrańcy”.
Główni bohaterowie: Jonasz i Chip mają po trzynaście
lat, żyją w szczęśliwych rodzinach, chodzą do dobrej
szkoły. Pewnego dnia otrzymują wiadomość o treści:
,,Jesteś jednym z zaginionych”, a potem następne –
coraz bardziej zagadkowe.Są wystraszeni, ale
jednocześnie interesuje ich, kim są. Rodzice Jonasza
doprowadzili nawet do spotkania z agentem FBI, ale
ten nie wzbudził podejrzenia. Chip, Jonasz oraz jego
siostra Katherine zaczęli sami szukać rozwiązania, bo
nie chcieli włączać w to rodziców. Od Angeli Du Pre
dowiedzieli się o przemycie dzieci oraz
niezidentyfikowanym samolocie, który 13 lat wcześniej
wylądował bez personelu z 36 niemowlętami na
pokładzie.
Książka napisana jest jasnym, prostym językiem. Jej
zaletą jest dynamiczna, a jednocześnie tajemnicza
akcja, która wciąga czytelnika od pierwszych stron.
„Wybrańców” czyta się po prostu jednym tchem.
Juliusz Łuczak z kl.7b
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Najmłodsi czytelnicy szkolnej
biblioteki

31 października uczniowie pierwszych klas po raz
pierwszy udali się do szkolnej biblioteki. Najpierw
obejrzeli inscenizację utworu Wiery Badalskiej pt.
„Przepraszam, smoku”. Spektakl pod kierunkiem p. M.
Wołynko przygotowali uczniowie klasy IVa. Następnie
spotkali się z Czerwonym Kapturkiem, Kotem w
Butach, biblioteczną Myszką i Książką. W te niezwykłe
postacie wcielili się: Zuzanna Tomasiuk, Katarzyna
Szwajkowska, Weronika Wołynko i Krzysztof
Chojecki. Gimnazjaliści zaprezentowali najmłodszym
uczniom naszej szkoły krótkie scenki mające na celu
uświadomienie młodszym kolegom i koleżankom, jak
należy obchodzić się z książką. Pierwszoklasiści
zapoznali się również z regulaminem biblioteki
szkolnej. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie
na czytelnika, którego dokonała pani nauczycielka
biblioteki Edyta Wysokińska. Każdy nowy czytelnik
otrzymał pamiątkowy dyplom. Tego dnia uczniowie
pierwszych klas mogli również po raz pierwszy
wypożyczyć książkę. 
Pierwszoklasiści, bądźcie częstymi gośćmi szkolnej
biblioteki! 

 Monika Elgas , wychowawczyni klasy I b   
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CO SŁYCHAĆ U NASZYCH
ABSOLWENTÓW?

SZKOŁA ZDECYDOWANIE
WYPIĘKNIAŁA 

Pani Patrycja Kąkol jest absolwentką naszego
gimnazjum. Niedawno rozpoczęła  staż zawodowy
w sekretariacie naszej szkoły.

Ile lat temu ukończyła Pani gimnazjum?
5 lat temu. Moim wychowawcą był pan Piotr Bartnik –
nauczyciel fizyki i techniki.

Czy nasza szkoła zmieniła się od tamtych czasów?
Zdecydowanie. Budynek nie był taki nowoczesny jak
teraz. Nie było kanap i windy. Szkoła zdecydowanie
wypiękniała.

Które przedmioty szkolne należały kiedyś do Pani
ulubionych?
Zdecydowanie w-f, którego uczył mnie pan Marek
 Okrasa. Przyznam szczerze, że nie przepadałam za
przedmiotami ścisłymi.

Co najbardziej zapamiętała Pani z gimnazjalnych
lat?

W tamtych czasach lubiłam grać w piłkę nożną . Miło
wspominam zawody, w których uczestniczyłam wraz
z koleżankami. Z niektórymi do dziś utrzymuję
kontakty. W pamięci pozostały mi także wycieczki do
Warszawy z wychowawcą i klasowe spotkania
opłatkowe.

Gdzie kontynuowała Pani naukę?
Wybrałam klasę humanistyczną w węgrowskim LO im.
A. Mickiewicza.

Czym się Pani obecnie zajmuje?
Jestem na 6 -miesięcznym stażu zawodowym.
Pracuję w sekretariacie oraz pomagam pani
intendentce.  Zdobywam doświadczenie zawodowe.
Uczę się w praktyce organizacji pracy, punktualności,
odpowiedzialności.

Czym zajmuje się Pani w wolnym czasie?
Słucham muzyki, jeżdżę na rowerze, oglądam filmy.
Jednym z moich ulubionych są „Trzy metry nad
niebem”.

Dokąd chciałaby Pani wybrać się w podróż, gdy za
oknami jesień?

Najchętniej do Paryża.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanego stażu
w naszej szkole.

                                                   Zespół redakcyjny
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S JAK SPORT

13 października 2017r. na orliku przy węgrowskim
stadionie odbyły się powiatowe zawody w piłce nożnej
dziewcząt. Po oficjalnym przywitaniu drużyny zostały
przydzielone do dwóch grup. W grupie A znalazły się:
SP Ostrówek, SP 1 Węgrów, SP Stoczek oraz SP
Korytnica. W grupie B natomiast: SP Grębków, SP
Łochów, SP Sadowne i SP Liw.
Pierwsze spotkanie rozegrałyśmy z dziewczynami z
Korytnicy. Mecz zakończył się wynikiem 3:0 dla nas.
Bramki strzeliły Gabriela Przybysz, Natalia Kocon oraz
Aleksandra Frączek. Drugi mecz zagrałyśmy z
dziewczynami ze Stoczka i ponownie wygrałyśmy.
Tym razem 2:1 punkty dla nas zdobyły Wiktoria
Mirońska oraz Natalia Kocon. Kolejny mecz, niestety,
przegrałyśmy z koleżankami z Ostrówka po dość
wyrównanym spotkaniu 1:0. Wyszłyśmy z grupy na
drugim miejscu.
Kolejny mecz rozegrałyśmy z zawodniczkami z
Grębkowa, ponieważ były one na pierwszym miejscu
w swojej grupie. Wygrałyśmy w rzutach karnych.
Bramki strzeliły Natalia Kocon, Gabriela Przybysz i
Monika Grabarczyk. To spotkanie dało nam szansę
gry w finale, w którym po raz kolejny zmierzyłyśmy się
z Ostrówkiem. 

Jednak tym razem  błąd jednej z naszych dziwcząt
zakończył się rzutem karnym dla drużyny przeciwnej.
Zawodniczka z Ostrówka wykonała go z zimną krwią i
tym trafieniem nasze marzenia o pierwszym miejscu
zostały pogrążone.
Pomimo wszystko i tak jestem dumna z naszych
dziewcząt, które walczyły od początku do końca. To
dzięki nim zajęłyśmy drugie miejsce.

  Kapitan drużyny - Natalia Kocon II B

JUŻ WKRÓTCE X BIEG
NIEPODLEGŁOŚCI

Już po raz dziesiąty nauczyciele i pracownicy naszej
szkoły oraz Stowarzyszenie Nauka-Rozwój
zapraszają na Węgrowski Bieg Niepodległości.
Startujemy o 12:45 z Rynku Mariackiego. Wielu
zawodników już dokonało rejestracji. Najwięcej
chętnych, bo aż 90, zgłosiło się do przebiegnięcia
najdłuższej trasy (5km). Będziemy trzymać za was
kciuki.
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To już jest koniec!

Na wesoło

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Tworzą ją
członkowie Klubu Redaktorów. Spotkania zespołu
redakcyjnego odbywają się 
w każdy WTOREK na 8 godzinie lekcyjnej 
w sali nr 10.
Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w gazetce,
przyślij na adres: byledodzwonka2017@gmail.com
lub przekaż go naszym redaktorom.
Czekamy na Twoje pomysły! Ty także możesz
zostać współpracownikiem szkolnego pisma „Byle
do Dzwonka”. Zapraszamy!
Dziękujemy panu Piotrowi Bartnikowi za
profesjonalne fotografie zamieszczone w naszym
piśmie. Bez Pana nie byłoby naszej gazetki!
Dziękujemy również panom W. Banasiowi i K.
Chromińskiemu za udostępnianie w sieci naszego
pisma.

Zespół redakcyjny:
Natalia Wołynko
Weronika Wołynko
Gabriela Wołynko
Gabriela Adamczuk
Julia Gajewska
Łucja Morawska
Natalia Kocon
Oliwia Klupś
Juliusz Łuczak
i współpracownicy z 4a (Anna Słowik, Julia
Turowska, Aleksandra Boruc, Marcelina Klimas)
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