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HEJ,GWIAZDECZKO MAŁA ŚWIEĆ

Grudzień to wyjątkowy miesiąc. W naszej szkole już od
pierwszych jego dni trwały przygotowania do mikołajek, koncertu
kolęd, jasełek, klasowych spotkań opłatkowych. Na korytarzach
rozbrzmiewały znane i mniej popularne kolędy oraz pastorałki.
Najmłodsi ćwiczyli świąteczne układy taneczne. Wielu uczniów
wzięło udział w konkursach związanych z Bożym
Narodzeniem. Świąteczna atmosferę odnajdziecie także w naszej
gazetce. Bohaterami wydania są Maksymilian i Radosław z 5a,
którzy mają nietypowe hobby oraz panie Karolina Turowska i
Natalia Jeżewska, założycielki szkolnej grupy teatralnej. W nasze
gazetce znajdziecie także artykuł miłośnika przyrody, Krystiana
Osińskiego z 3a o zimowych śpiochach oraz rozmowę z
absolwentem naszej szkoły, panem Damianem
Szymczakowskim.
                               Zapraszamy do czytania!
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GRUDNIOWE ATRAKCJE

MIKOŁAJKI 
 ZA CZY PRZECIW?

PIERWSZOKLASIŚCI 
W BOMBKOLANDII

11.12. br. uczniowie klas pierwszych wybrali się na
wycieczkę do Bombkolandii w  Głęboczycy koło
Dobrego. Dzieci odwiedziły Krainę Świętego Mikołaja i
fabrykę ozdób choinkowych. Podczas wycieczki
uczniowie uczestniczyli w warsztatach świątecznych
,,Jak powstają szklane ozdoby choinkowe?” Na
pierwszoklasistów czekały liczne atrakcje: poczta
Świętego Mikołaja, czarodziejski młyn anulujący złe
uczynki, odwiedziny gabinetu Świętego Mikołaja,
malowanie i dekorowanie bombek. Czas upłynął
dzieciom bardzo szybko i przyjemnie. Wyjazd do
Bombkolandii wprowadził dzieci w świąteczny nastrój.
Ewelina Siwińska

Po andrzejkach przyszła kolej na mikołajki. 6 grudnia
do naszej szkoły zawitał Mikołaj we własnej osobie.
Przyniósł on słodkie upominki dla wszystkich uczniów.
Chętni mogli zrobić sobie z nim zdjęcie na tle pięknie
udekorowanej choinki. Mikołajki to jedna z najbardziej
ulubionych szkolnych tradycji. Większość klas
obchodzi je, obdarowując się drobnymi upominkami.
Największą popularnością cieszyły się w tym roku
kolorowe skarpety z nadrukami, oryginalne kubki, gry
planszowe, pluszaki i ozdobne poduszki.Wśród
upominków nie zabrakło także świecących reniferów i
innych świątecznych gadżetów oraz słodyczy.
Niektóre klasy zamiast prezentów wybrały wyjście do
kina na film "Kraina lodu". Inne uważają, że   mikołajki
w szkole są  zbędne.Według mnie warto obchodzić
mikołajki, bo jest to okazja do zabawy oraz lepszego
poznania koleżanek i kolegów. Asia z naszej klasy też
tak sądzi./ Aleksandra Boruc z 6 a
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
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NASZE PASJE
NOWY SPEKTAKL NASZEJ

GRUPY TEATRALNEJ
W KAŻDYM DRZEMIE

PRAWDZIWY POTENCJAŁ

„Królewna Gburka”to najnowszy spektakl szkolnej
grupy teatralnej Dobre Gostki. Przedstawienie zostało
zaprezentowane uczniom klas młodszych 
z okazji Dnia Życzliwości. Scenariusz ,scenografię 
i choreografię opracowały panie Karolina Turowska
 i Natalia Jeżewska, które prowadzą kółko teatralne
 w naszej szkole. Celem przedstawienia „Królewna
Gburka” było przypomnienie, jak ważne są  zasady
kulturalnego zachowania na co dzień. Tytułową
królewnę zagrała Kornelia Sadowska, natomiast
w rolę króla wcielił się Mariusz Szyndler. Dzieciom
podobało się przedstawienie i nagrodziły aktorów
gromkimi brawami. 

Julia Turowska, klasa 6a

Pani Natalia Jeżewska od dwóch lat pracuje w
naszej szkole. Razem z panią Karoliną Turowską
prowadzą szkolną grupę teatralną Dobre Gostki.

Skąd pomysł na kółko teatralne?
Lubię teatr. Od najmłodszych lat interesowałam się
aktorstwem. Sama należałam do różnych grup
teatralnych. Mój największy sukces to profesjonalny
występ aktorski w Teatrze Studio w Pałacu Kultury i
Nauki w Warszawie. Zagrałam wówczas  wilka w
spektaklu  o Czerwonym Kapturku. Teatr to magiczny
świat, który pozwala na pokazanie, że w każdym
drzemie prawdziwy potencjał. 

Dobre Gostki na szkolnej
scenie

P. Natalia Jeżewska - scenograf i choreograf
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NASI NAUCZYCIELE
KAŻDY DZIEŃ

TO NOWE WYZWANIE

Czym interesowała się Pani, gdy była w naszym
wieku?
Moją pasją był taniec.Swoje pierwsze kroki stawiałam
w zespole taneczno-akrobatycznym Kontrast. Przez
wiele lat byłam tancerzem, później - choreografem. Ja
i moi podopieczni możemy pochwalić się licznymi
osiągnięciami na turniejach i mistrzostwach.W
dzieciństwie interesowałam się także sportem.Oprócz
codziennego uczestniczenia w treningach tanecznych
grałam w reprezentacji szkoły w piłce nożnej.
Czym zajmowałaby się Pani, gdyby nie była Pani
nauczycielką?
Gdybym nie była nauczycielką, miałabym własną
szkołę tańca. ( no bo instruktorem już tak naprawdę
jestem z wykształcenia ).
Jak Pani spędza czas wolny od pracy?
W wolnym czasie  lubię spacerować po lesie i
zachwycać się przyrodą, która jest moją inspiracją do
tworzenia ilustracji.Sporo czytam, interesuje mnie
zwłaszcza psychologia.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu
sukcesów w Nowym Roku. Redakcja

ROZMOWA Z PANIĄ KAROLINĄ TUROWSKĄ,
ZAŁOŻYCIELKĄ  GRUPY TEATRALNEJ DOBRE
GOSTKI.
Ile lat pracuje Pani w naszej szkole?
W naszej szkole pracuję od września 2018r., a jako
nauczyciel już 9 lat.

Za co lubi Pani swoją pracę?
Pracę nauczyciela lubię za to, że mam stały kontakt z
dziećmi i młodzieżą. Co dzień jest to nowe wyzwanie,
nowe doświadczenie. Sprawia mi to przyjemność.

Skąd u Pani zainteresowanie teatrem?
Zawsze podobały mi się wizyty w teatrze.
Niesamowita atmosfera teatru pobudzała moją
wyobraźnię. Szczególnie utkwiła mi w pamięci sztuka
"Opowieść wigilijna".

Co przyczyniło się do założenia grupy teatralnej
Dobre Gostki?
Grupa teatralna Dobre Gostki była wspólnym
pomysłem moim i p.  Natalii Jeżewskiej. Ja tworzę
scenariusze i odpowiadam za dobór odpowiednich
strojów, natomiast p. Natalia dba o oprawę muzyczną,
choreografię i dekoracje. 
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NASI NAUCZYCIELE
WYRÓŻNIENIE DLA PANI

JOLANTY KOWALIK
Jakie plany mają Dobre Gostki na najbliższe
miesiące?
Nie mamy sprecyzowanych planów. Na pewno
wystawimy jeszcze dwa przedstawienia, szukam
inspiracji o tematyce odpowiedniej dla dzieci i
młodzieży naszej społeczności szkolnej. Idąc śladami
ubiegłego roku wystawimy przedstawienie na
zakończenie roku szkolnego.
Czym się Pani interesowała, gdy była Pani
uczennicą szkoły podstawowej?
Będąc w waszym wieku,j interesowałam się przede
wszystkim biologią. Każdą wolną chwilę spędzałam
na łonie natury, obserwując przyrodę.

Jak dziś spędza Pani wolny czas?
Mój wolny czas spędzam z dobrą książką. Lubię
polską literaturę współczesnych autorek, m.in. Doroty
Terakowskiej, Anny Ficner – Ogonowskiej, Katarzyny
Michalak czy Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk.
Chętnie oglądam filmy. Mój ulubiony  to "Uwierz w
ducha" z Patrickiem Swayze, Demi Moore oraz
Whoopi Goldberg.

Co poradziłaby Pani uczniom, którzy narzekają na
nudę?
Na nudę polecam: książkę, film, spacer, gry
planszowe, a także pieczenie ciasteczek.

Czego można Pani życzyć z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia i Nowego Roku?
Przede wszystkim zdrowia i odpoczynku oraz wielu
pomysłów do pracy z dziećmi w Nowym Roku.
Dziękujemy za rozmowę. Redakcja

Pod koniec 2019 r. Minister Środowiska
uhonorował nauczycielkę biologii panią  Jolantę
Kowalik odznaką Za Zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odznaka
została przyznana za propagowanie przyrody i
krzewienie postaw proekologicznych wśród dzieci
i młodzieży. Serdecznie gratulujemy!

Oto fragment wywiadu z panią Kowalik, który w
ubiegłym roku szkolnym przeprowadziła dla "Byle
do Dzwonka" Julia Turowska.

Dlaczego została Pani nauczycielką przyrody i
biologii?
Zawsze interesowała mnie biologia, to był mój
ulubiony przedmiot w szkole. Zawsze też chciałam
być nauczycielką. Połączyłam więc moje obie pasje.

Jakie zwierzęta lubi Pani najbardziej?
Najbardziej lubię psy. Doceniłam je tak naprawdę
dopiero wtedy, gdy moja córka przygarnęła cudowną
suczkę ze schroniska. Kontakt z psem obniża poziom
stresu, w trakcie zabawy  wydzielają się w dużej ilości
hormony szczęścia, a ilość hormonów stresu
jednocześnie gwałtownie spada.

Klasa II b z wychowawczynią
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NASZE PASJE
POZYTYWNIE 
ZAKRĘCENI

Maksymilian Jaszczur jest uczniem klasy 5 A. Jego
ulubionym przedmiotem szkolnym jest biologia. Maks
godzinami może opowiadać o zwierzętach, a
zwłaszcza o ptakach. Od dwóch lat prowadzi
amatorską hodowlę ptaków ozdobnych. Są wśród
nich pawie indyjskie, karzełki lawendowe oraz inne
gatunki. Do obowiązków Maksymiliana należy
karmienie podopiecznych i  sprzątanie pomieszczeń,
w których przebywają. Opieka nad ptakami,
obserwowanie ich zwyczajów i upodobań  daje
Maksowi dużo satysfakcji i radości. Maksymilian wie o
ptakach znacznie więcej niż jego rówieśnicy.

Marcelina Klimas, Aleksandra Boruc z klasy 6a

Ptaki są także pasją innego ucznia klasy 5 a,
Radosława Wrzoska. Od 5 lat zajmuje się razem z
tatą hodowlą papug. Ma ich 25. Są wśród nich papugi
różnych gatunków; nimfy, aleksandretty obrożne,
rozety królewskie. Niektóre papugi osiągają nawet
wielkość 40 cm. Ptaki mają specjalne pomieszczenie
przystosowane do ich potrzeb. W domowej papugarni 
znajdują się specjalne gałęzie, pojemniki na pokarm i
wodę, budki lęgowe. Poznawanie tajemnic życia
kolorowych papug to  dla Radka  ciekawy sposób na
spędzenie wolnego czasu.
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ZWIERZĄTKOWO
STARY NIEDŹWIEDŹ

MOCNO ŚPI?

Jeż 
Zimą śpi w legowisku, które wygrzebuje w opadłych
liściach przed nadejściem mrozu.J ego sen zimowy
trwa od 5 do 6 miesięcy. Jeż przeplata okresy snu (6-7
dni) z okresami czuwania(1-2 dni).Śpiącego jeża
należy  zostawić w spokoju i nie dotykać.

     Borsuk 
Borsuki żyją do 15 lat. Te  żyjące bliżej północy 
zapadają w lekki zimowy sen, te z rejonów
umiarkowanych  spowalniają tylko swoje funkcje
życiowe, lecz nie zasypiają. Aby się przygotować do
snu zimowego,  zwierzęta te  jedzą szczególnie dużo
jesienią. Gromadzą w ten sposób zapasy tłuszczu na
zimę. W czasie snu zimowego borsuk traci na wadze
nawet do 7 kg. 

Krystian Osiński, klasa 3a

Zdjęcia:Pixabay

Nie tylko ludzie lubią zimą dłużej spać. Wiele zwierząt
w tym okresie mocno zasypia lub drzemie. Należą do
nich m.in. borsuki, niedźwiedzie, jeże, nietoperze,
susły i inne.  Oto zwyczaje niektórych z nich.
Niedźwiedź
Kiedy nadchodzi zima, większość niedźwiedzi
przygotowuje sobie  wygodne legowiska, w których
spędzają chłodne dni. Hibernacja, bo taką nazwę nosi
sen zimowy, trwa u niedźwiedzi od 3 do 7 miesięcy.
Stary niedźwiedź wcale mocno nie śpi, raczej
drzemie, cały czas pozostając czujnym.
Suseł
Na zimę jama susła zostaje zamknięta ziemią i
sianem. Każdy zwierzak śpi w oddzielnej norce. Serce
susła  spowalnia swoją pracę, a temperatura jego
ciała spada do 1,8-2 oC.
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KĄCIK KULINARNY

Jak upiec pierniki?
Krok po kroku

Przepis na pierniki:
•  300 g mąki
•150 ml miodu
•1 jajko
•50 g cukru pudru
•60 g masła
•1 łyżeczka sody oczyszczonej
•2 łyżeczki przyprawy do pierników (mieszanki
kardamonu, anyżu, cynamonu i mielonych goździków)
•1 łyżki skórki pomarańczowej kandyzowanej
•1 łyżeczka gorzkiego kakao
•mąka do podsypywania stolnicy
•dekoracje do pierników: posypka, pisaki, barwniki do
lukru, wiórki czekoladowe
Oczywiście do pieczenia pierników potrzebne są
jeszcze foremki, najlepiej w różnych kształtach, aby
wycięte pierniczki były różnorodne.

Jak upiec pierniki - krok po kroku:
1.  Masło trzeba wyjąć wcześniej z lodówki - musi być
bardzo miękkie.
2.  Zanim masło zmięknie, siekamy drobno nożem
kandyzowaną skórkę z pomarańczy.
3.  Kiedy masło jest bardzo miękkie, w dużej misce
mieszamy przesianą mąkę, masło, cukier puder i
miód.
4.  Dodajemy po kolei: jajko i proszek do pieczenia.
Mieszamy.
5.  Dodajmy: przyprawę do pierników, kakao i skórkę
kandyzowaną.
6.  Zagniatamy ciasto.
7.  Z ciasta robimy kulkę i owijamy folią spożywczą.
Wkładamy do lodówki na ok. pół godziny.
8.  Rozgrzewamy piekarnik do 18 stopni C.
9.  Ciasto rozwałkowujemy na posypanej mąką
stolnicy i wycinamy pierniczki.
10.  Blachę do pieczenia wykładamy papierem do
pieczenia i układamy na niej pierniki.
11.  Pierniki pieczemy w piekarniki w temp. 180 C
przez ok. 10-12 minut.
Zanim udekorujemy pierniki, trzeba poczekać aż
wystygną. W tym czasie można przygotować lukier do
dekoracji pierników.

Przepis na lukier do pierników:

•  1 szklanka cukru pudru
•2 łyżki soku z cytryny
Przesiany cukier puder mieszamy z sokiem z cytryny
podgrzewając w rondelku. Cukier będzie się
rozpuszczał. Jeśli lukier jest zbyt rzadki, dodajemy
trochę cukru pudru, aby zgęstniał. Natomiast jeśli
lukier jest za gęsty, dodajemy trochę soku z cytryny.
Jeśli chcemy uzyskać kolorowy lukier, można dodać
odrobinę barwnika do lukru w wybranym kolorze.
Pierniki dekorujemy lukrem i posypujemy posypką do
dekoracji lub wiórkami czekolady. Gotowe pierniki
powinny "poleżakować" w szczelnej puszce lub
zamkniętym pudełku przez około tydzień, aby zmiękły.

Smacznego!

Julia Turowska, klasa 6a 
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CO SŁYCHAĆ U NASZYCH ABSOLWENTÓW?

Sportem interesuję się
od zawsze

W naszej szkole podjęło pracę kilku absolwentów.
Dziś miałyśmy okazję przeprowadzić krótką
rozmowę z jednym z nich, panem Damianem
Szymczakowskim.

Czy to prawda, że jest pan absolwentem naszej
szkoły?
Tak. Ukończyłem  gimnazjum 13 lat temu.

Od jak dawna pracuje Pan w naszej szkole? 
Pracuję tu od 2 lat
Kto był Pana wychowawcą?
Moim wychowawcą był pan Paweł Marchela.

Czy kiedykolwiek myślał Pan, że wróci do tej
szkoły?  
Szczerze mówiąc, nigdy o tym nie myślałem.

Czy nie jest dla Pana dziwne pracować z osobami,
które Pana kiedyś uczyły?
Prawdę powiedziawszy, pracuje się z nimi świetnie.
Nie mam z tym żadnych problemów.

W naszej szkole pracuje kilkoro absolwentów 

Czym się Pan interesował, gdy chodził Pan do
gimnazjum?
Od zawsze interesowałem się sportem, a najbardziej
piłką nożną.

Jaki był pana ulubiony przedmiot szkolny?
Oczywiście w-f z panem Markiem Okrasą.

Co jest obecnie Pana hobby?
Moje hobby to nadal piłka nożna, grałem m.in. w
Miedznie i w Grębkowie. Kibicuję FC Barcelonie.
Oprócz tego interesuję się motoryzacją i
wojskowością. 

Ile razy startował Pan w Węgrowskim Biegu
Niepodległości?
Udało mi się uczestniczyć w 11 biegach.

Jak przygotowuje się Pan do biegów? 
Dwa razy w tygodniu chodzę na treningi, biegam i
ćwiczę na siłowni.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów oraz
realizacji planów w Nowym Roku.

Wiktoria Ufnal i Michalina Książek z 7a.                   
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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 Młodych Redaktorów. Spotkania
zespołu redakcyjnego odbywają się w środy  w sali nr
21 na 7 lekcji.Jeśli chcesz, by Twój tekst znalazł się w
gazetce, zgłoś się do nas.Ty także możesz zostać
współpracownikiem  „Byle do Dzwonka”. Dziękujemy
panu Piotrowi Bartnikowi za profesjonalne fotografie.
Dziękujemy także panom W. Banasiowi i K.
Chromińskiemu za udostępnianie naszej gazetki w
sieci.

Zespół redakcyjny gazetki "Byle do
Dzwonka": Julia Turowska, Aleksandra Boruc,
Marcelina Klimas, Maja Łatka, Aleksander
Kosiorek, Joanna Serafińska z kl. 6 a,Wojciech
Nojszewski z kl.5 b i  współpracownicy - Krystian
Osiński z kl. 3a , Michalina Książek, Aleksandra
Rusjan i Wiktoria Ufnal z klasy 7 a.
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