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         Gościmy zaprzyjaźnioną szkołę z Litwy      

          Wkrótce 
      spotkamy się 
          na Litwie

Nasze plakaty z autografami.

Tworzymy plakaty

                    
                    Polsko - litewskie spotkanie

Przedstawiciele litewskiego rejonu Radziwliszki oraz gminy
Szczodrobów odwiedzili Kadzidło. To zaprzyjaźniony             
z naszą gminą samorząd. Goście odwiedzili również naszą
szkołę. Mogliśmy się poznać, a nawet zaprzyjaźnić. Było
wesoło. Wspólnie wzięliśmy udział w kilku lekcjach.
Mogliśmy pomówić po angielsku. Wykonaliśmy piękne prace
plastyczne, z flagami polskimi oraz litewskimi. Rozegraliśmy
najprawdziwszy mecz  w siatkówkę i musieliśmy uznać
wyższość uczniów z Litwy. Pojechaliśmy również do
Muzeum Kurpiowskiego w Wachu. Państwo Bziukiewiczowie
opowiedzieli o Kurpiach, kulturze kurpiowskiej, bursztynie.
Spotkanie z rówieśnikami z Litwy było cudowną przygodą.
Dobrze jest poznawać inne obyczaje, języki, kulturę. To
właśnie podczas tego spotkania dowiedzieliśmy się, że język
litewski należy do najstarszych języków Europy, i jest
najbliższy prastaremu językowi, sanskrytowi, którym mówili
przodkowie większości narodów dzisiejszej Europy. 
          Dziękujemy Panu wójtowi Dariuszowi
Łukaszewskiemu     i Pani dyrektor Halinie Prusaczyk, że
mogliśmy wziąć udział  w tym ważnym przedsięwzięciu.         
                                                                                                           
                                   Cyprian Miron Łukaszewski

A. B.

A.B.
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           Wspominamy
Aleksandra Krzyżanowskiego

    Olga, córka " WILKA"       
     wieczór  autorski

Jakubb

26 września odbyła się niezwykła  liturgia poświęcona
Aleksandrowi Krzyżanowskiemu,  patronowi dawnego
gimnazjum w Kadzidle, którą odprawił ks. W.
Chmielewski. Podczas uroczystości mogliśmy
zobaczyć piękną akademię  przygotowaną pod 
kierunkiem p. J. Markowskiej i p.E. Piotrowskiej przez
chór szkolny i uczniów: Roksanę Chmielewską, Julię
Dawid, Julię Pac, Dominika Lipkę, Huberta Guta. Po
akademii głos zabrali p. Dyrektor i p. Wójt, którzy
mówili o bohaterstwie tego niezłomnego żołnierza i
konieczności wcielania przez nas-młodych
ponadczasowych  wartości i ideałów, którym do końca
był wierny gen. Krzyżanowski. Później przeszliśmy na
dziedziniec szkolny, gdzie głos zabrali absolwenci
naszej szkoły: Szymon Bednarczyk i Dominik Aptacy.
Na koniec p. Magdalena Krzyżanowska-
Mierzewska. wnuczka patrona,  zasadziła
pamiątkowy dąb. Była to najbardziej uroczysta
akademia w moim życiu.                                                 
                         Maciej Możdżeń                 

Złożenie kwiatów przy tablicy patrona

26.09.2019 r. w bibliotece w Kadzidle odbyło się
spotkanie z paniami: Magdaleną Krzyżanowską-
Mierzewską i Aldoną Wiśniewską, autorkami
wspomnień o Oldze Krzyżanowskiej, córce patrona
gimnazjum, gen.A.Krzyżanowskiego, które wydały 
w książce Olga, córka "Wilka". W spotkaniu
uczestniczyli: Wójt D. Łukaszewski, p. dyrektor
H.Prusaczyk, radny p. A. Białobrzeski,  uczniowie
 i nauczyciele  naszej szkoły oraz mieszkańcy.
Spotkanie zaczęło się od koncertu p.A.Wołosza.
Później mogliśmy dowiedzieć się jak wyglądało
dzieciństwo p.Olgj, jej relacje z tatą i usłyszeć
anegdotki z życia p.Krzyżanowskich. Autorki
zachęcały uczniów do czytania. Wnuczka generała
wspominała, że mama zachęcała ją, aby sięgała po
klasykę literatury. Na koniec można było kupić książkę
i dostać autograf pisarek. Uważam, że spotkanie
pozwoliło wielu młodym ludziom poznać  historię Olgi
Krzyżanowskiej - posłanki 
i wicemarszałek Sejmu.                      Jakub KosińskiJakub

Kosiński

Amelka
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      Marzenie         
        Kamili        

                            Refleksje nastolatków 
                      Niepełnosprawni  tacy sami, czy inni?

Według SJP niepełnosprawny to nieosiągający pełnej sprawności
fizycznej lub psychicznej. Ale książki, to nie prawdziwe życie.
Zastanówmy się, jak często, przechodząc ulicą, z zaciekawieniem
przyglądamy się ludziom na wózku, z białą laską, czy o kulach. Czasami
wręcz gapimy się na nich. Postawmy się w ich sytuacji! Jak my byśmy się
czuli, gdyby ktoś był wścibski i dopytywał się o przyczynę naszej choroby.
Wystarczy, żebyśmy złamali nogę lub podrapali twarz i moglibyśmy czuć
się napiętnowani. Pamiętajmy, niepełnosprawni, to ludzie sprawni
inaczej, nie gorsi. Mogą w życiu osiągnąć więcej niż niektórzy z nas, np.
zostać sportowcami, skończyć studia, zdobyć biegun (Tak jak Janek
Mela, który ma protezy ręki i nogi, bo w dzieciństwie został rażony
piorunem.) Nigdy nie wiadomo, co nas w życiu spotka. Zmieńmy siebie i
świat. Traktujmy wszystkich sprawnych inaczej z szacunkiem i
tolerancją!To też ludzie i mają uczucia, a to, że mają trudniej w życiu, to
kolejny argument, aby ich szanować. NIE ZAŁAMUJĄ SIĘ! DAJĄ RADĘ!
Nie przechodźmy obojętnie, tylko zaproponujmy pomoc lub
porozmawiajmy. Kiedy zobaczymy, że koleżanka na wózku, ma problem
z przejechaniem,  pomóżmy. W naszej szkole jest kilka
niepełnosprawnych osób. Otwórzmy na nich serca i nie przechodźmy
obojętnie.                                                                                                         
   IGA Nalewajk

Hej! Jestem Kamila. Jeżdżę na wózku inwalidzkim. Czasem jest mi z tego powodu smutno, to istnieje tyle
zwykłych rzeczy, które sprawiają, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech. Chciałabym opowiedzieć o jednej
przygodzie, która wywróciła moje życie do góry nogami…
  Pewnego wieczoru, kiedy kładłam się spać, zobaczyłam, że coś przeleciało za moim oknem.  Odsłoniłam
zasłony i zobaczyłam samolocik z papieru. Byłam bardzo zmęczona, więc okryłam się kołdrą i usnęłam.
  Z rana obudził mnie budzik. Ubrałam się i miałam jechać na śniadanie, ale przypomniałam sobie samolocik.
Podjechałam do okna i za szybą zobaczyłam ten sam samolocik z papieru co wczoraj wieczorem.
  W szkole w ogóle nie mogłam się skupić. Cały czas dręczył mnie papierowy samolot za oknem. Zastanawiało
mnie, kto go tam wrzucił, czy coś tam włożył lub napisał. Jak tak, to co!?
Po lekcjach mama czekała na mnie w szatni. Opowiedziałam jej, jak było w szkole  i o tym, że Antek –
najstarszy chłopak z naszej klasy-cały czas patrzył się na mnie. Na każdej lekcji i przerwie się śmiał. Ale nie
obraźliwie, tylko tak wesoło. Ma same 1 w szkole, ale jest bardzo uprzejmy i śmieszny. Nie wiedziałam o co mu
chodzi.
  Podczas drogi do domu dopiero zrozumiałam, że to on wrzucił samolocik z papieru na moje okno. Poprosiłam
mamę, która prowadziła mój wózek, byśmy trochę przyspieszyły. Chciałam jak najszybciej obejrzeć samolot.
  Gdy byłyśmy już w domu, pojechałam do swojego pokoju. Otworzyłam okno i wzięłam z parapetu samolocik.
Rozłożyłam  go  i zobaczyłam list, w którym Antek napisał, żebym do niego przyszła, ponieważ ma dla mnie
niespodziankę. Mieszka naprzeciwko mnie, więc nie było problemu, żebym pojechała sama.
  Czekał przy furtce. Przywitałam się i zapytałam jaka to niespodzianka. Antek  złapał mój wózek i przeprowadził
mnie przez podwórko. Zatrzymaliśmy się przy tunelu z napisem w ZOO. Nie zdziwiło mnie to specjalnie,
ponieważ wiedziałam, że jego rodzice pracują w zoo. Kolega otworzył drzwi do małego pomieszczenie, a w
środku byli… moi rodzice! Tata trzymał na rękach małą, puszystą kulkę. Antek, widząc moje zdziwienie,
powiedział: ,,To piesek dla ciebie” Nie wiedziałam, co powiedzieć. Rodzice nigdy nie zgadzali się na psa! 
Jedyne, co wtedy zrobiłam, to przytuliłam się do rodziców i Antka.   Od tej pory Antek jest moim najlepszym
przyjacielem. Kiedy to piszę, siedzę na moim wózku, a na  kolanach leży mój kochany piesek Igloo.
                                                                                                                           Łucja Sakowska
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            Gra miejska
            w Ostrołęce

               Wycieczka 
     do Bochni i Krakowa

              Relacje naszych redaktorów

uczniowie z Kadzidła

W piękną, słoneczną sobotę 14 września, grupa
uczniów wzięła udział w grze miejskiej "Ostrołęcki
bedeker - czyli wrota czasu", organizowanej przez
Muzeum Kultury Kurpiowskiej . Tematem tegorocznej
gry było dwudziestolecie międzywojenne. Celem było
zdobycie jak największej ilości punktów, poprzez
wykonywanie różnych zadań. Liczył się również czas
przybycia na metę. 
Do zabawy zgłosiło się kilkanaście zespołów, w tym
cztery z naszej szkoły. Zaszczytne trzecie miejsce
zajęła grupa z klasy 8c w składzie: Roksana
Chmielewska, Otylia Olbryś, Julia Dawid Sandra
Śliziewska oraz Hubert Gut pod nazwą "Młodzież
dwudziestolecia". Wszyscy nasi uczniowie wykazali
się dużą znajomością historii oraz pomysłowością w
przygotowaniu strojów, które miały nawiązywać do
danego okresu historycznego. Każdy otrzymał cenne
nagrody i wzbogacił się o wiedzę na temat 
przedwojennej Ostrołęki.              R. Chmielewska

Dnia 13 września 2019 r. uczniowie klas 5e i 6a
pojechały na kilkudniową wycieczkę pod opieką  pań:
Małgorzaty Białczak,  Elizy Cichoń,  Iwony Sobiech i 
Magdaleny Gwiazdowskiej. Plan wycieczki
przewidywał zwiedzanie Bochni, Krakowa i
Wadowic. Główną atrakcją był nocleg w Kopalni Soli
w Bochni 250 metrów pod ziemią. Przewodnik
pokazał nam jak wyglądały początki wydobywania
soli.  W Krakowie podziwialiśmy piękne Sukiennice
oraz zwiedzaliśmy podziemia Katedry Wawelskiej.
Pobyt w Krakowie osłodziła nam Manufaktura
Cukierków, w której obserwowaliśmy proces
wytwarzania słodyczy i oczywiście, skosztowaliśmy
smakołyków. Na koniec wycieczki pojechaliśmy do
Wadowic, gdzie zwiedzaliśmy Muzeum Papieża Jana
Pawła II i spacerowaliśmy po Rynku. Wycieczka
bardzo nam się podobała.   
                            Maria Gadomska kl. 5e

Przed Kopalnią Soli w Bochni

M.B.

K.K.
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                      Relacje naszych redaktorów

      Teatralny wrzesień

SKO   Z   ZPO w  KADZIDLE po raz kolejny 
z nagrodą  w Konkursie Szkolnych Kas
Oszczędności dla szkół i nauczycieli 

(edycja 2018/2019)

 W corocznym Konkursie Szkolnych Kas
Oszczędności dla szkół i nauczycieli (edycja
2018/2019), organizowanym przez PKO BP - w etapie
regionalnym ZPO w Kadzidle znalazło się w gronie
najaktywniejszych placówek oświatowych
uczestniczących w tym programie. 
Zadaniem konkursowym było wykonanie kroniki
przedstawiającej w formie prezentacji
przedstawiającej całoroczną pracę szkoły w SKO.
Szkoła otrzymała już po raz trzeci nagrodę II stopnia,
zaś obie opiekunki - p. Halina Lesińska i p. Danuta
Prusaczyk otrzymały Srebrne Odznaki.
Pierwsze wzmianki o działalności SKO w naszej
szkole znaleźliśmy w protokołach posiedzeń Rady
Pedagogicznej z roku szkolnego 1949/1950.
Wówczas to opiekunem Szkolnej Kasy
Oszczędności została pani Aniela
Marzewska. Działania placówki można śledzić na
szkolnymSKO: https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-
z-sp-kadzidlo/       Iga na pdst. rel. p. D. Prusaczyk

Nasza kronika SKO

Bawmy się w teatr

Zaczyna się rok szkolny, a wraz z nim wycieczki.
Panie polonistki dbają o to, żebyśmy mieli możliwość
oglądania różnych spektakli, które zostały
zrealizowane na podstawie znanych lektur. We
wrześniu mogliśmy obejrzeć spektakle: W krainie
fantasy,  W krainie mitologii, Samotni  w
tłumie, Zemsta A.Fredry. Dzięki wizycie w teatrze,
możemy nie tylko utrwalić sobie wiedzę, ale "liznąć
trochę kultury". Pamiętajmy zatem, że podczas
spektaklu:
- Nie jemy i nie pijemy. TEATR TO NIE KINO! Wiem,
że trudno w to uwierzyć, ale tu się nie je popcornu.
- Nie rozmawiamy, to innym przeszkadza.
- Podczas spektaklu nie chodzimy, by nie
przeszkadzać innym. Jeśli już musimy, przepraszamy 
i przechodzimy twarzą do osoby siedzącej, która
wstaje, składa fotel i przepuszcza.
- NIE RZUCAMY NICZYM W AKTORÓW. 
Czy, chcielibyśmy podczas szkolnej akademii, dostać
czymś w głowę tylko dlatego, że komuś się nudzi lub
nie podoba?                   Paulina Laskowska

D.P.

PIXABAY

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-z-sp-kadzidlo/
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    Przeczytajcie książkę
Charlie i fabryka czekolady

  Tacy jesteśmy 

W zbliżających się wyborach do sejmu jedną z
ciekawszych obietnic wyborczych jest lot na Marsa i
otrzymanie tamtejszego obywatelstwa. Wybory do
parlamentu można porównać do wyborów gospodarza
klasy. Poprzez obietnice darmowych lodów lub wyżej
wymienionego lotu, kandydaci starający się o posadę,
próbują pozyskać swój elektorat wyborczy. Głosujący
nie myślą racjonalnie , lecz poprzez pryzmat obietnic.
Co sądzicie o takim postępowaniu? Jak myślicie, czy
poprzez obietnice których nie można spełnić
którakolwiek ze stron osiągnie korzyści? Pamiętajcie,
aby w każdych "wyborach" kierować się zdrowym
rozsądkiem! Nawiązując do powyższego tekstu
chciałbym omówić wybory na swoim podwórku. W
ostatnim czasie odbyło się głosowanie na opiekuna
samorządu szkolnego. Startowało wielu nauczycieli.
Zwyciężyli p. Ryszard Grzyb i ks. Wiesław
Chmielewski.                                     Jakub Kosiński

W kilku klasach naszej szkoły przyprowadzono
ankietę dotyczącą postrzegania osób
niepełnosprawnych. Miała ona na celu sprawdzenie
zachowań uczniów w stosunku do ludzi chorych. 
Ankieta przyniosła bardzo zadowalający rezultat i
umocniła nas w przekonaniu, że nasi uczniowie są
tolerancyjni i gotowi do pomocy. Poniżej znajdują się
wyniki naszej ankiety wraz z zadanymi pytaniami.       
                                              R. Chmielewska 
                                              P. Laskowska
                                              M. Możdżeń 

zachowanie

reakcja

pytanie

 MŁODE  POLITYKOWANIE
                                

  Wypożyczyłam książkę "Charlie i fabryka
czekolady". Zaciekawił mnie tytuł, ponieważ sama
uwielbiam czekoladę. Roald Dahl napisał wiele
książek dla dzieci, lecz ta jest jedną z
najpopularniejszych.
  Pan Wonka (założyciel przedsiębiorstwa) wymyślił
konkurs. Główną nagrodą miało być zwiedzanie
fabryki czekolady. Złote bilety zapewniające wygraną
znajdowały się w pięciu czekoladach rozesłanych po
całym świecie. Zwycięzcy zwiedzali fabrykę. Niestety
podczas wycieczki jeden po drugim "znikali".
  Książka bardzo mi się podobała, ponieważ jest
ciekawa i bardzo wciągająca. Szybko się ją czyta.
Zakończenie jest bardzo zaskakujące.
POLECAM!
Jeśli polubicie  niezwykłych bohaterów, możecie
sięgnąć po dalsze części. 
Kolejny tom to "Charlie i wielka szklana winda"  : )
                                             Liliana Podbielska

R. Ch

R. Ch

R. Ch
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Pewnego
słonecznego dnia.

            Atak z powietrza              
komiks Gabrieli Madrak

.
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  Co słychać u Myszki Miki 
   w Disney World?

   Mimo, że od wakacji upłynął miesiąc, z rozrzewnieniem 
   o nich opowiadamy. Popatrzcie i powspominajcie. 

Disnay World

.Zdobywamy zamki

W lipcu poleciałam wraz z rodziną do Orlando na
Florydzie i tam spędziłam cudowne wakacje w Disney
Worldzie. Zaczęliśmy zabawę w Magic Kingdom, czyli
jednym z sześciu parków, w którym możemy spotkać
wszystkie bajkowe księżniczki Disneya.  Jeździliśmy
na roller costerach, które przypominały te z
Energylandii. W innym parku-  w Hollywood Studios-
cały czas trwały parady Disneyowskich postaci, z
którymi można było zrobić sobie zdjęcia. W  Epcot,
kolejnej krainie Disneya słynącej z ogromnej, białej
kuli, wielkości naszej szkoły, można było pływać łódką
i oglądać prezentacje dotyczące ewolucji człowieka
od czasów epoki lodowcowej (padał wówczas na nas
sztuczny śnieg, a na zewnątrz było 40 C) po
przyszłość i świat robotów.   W Epcot teren podzielono
na  miniaturki różnych państw, gdzie można było
skosztować regionalnych dań. Moje wakacje w Disney
World były super, pełne zabawy, radości i
niesamowitych przygód.                                                 
                              Amelia Wiktorowicz 5a

A.W.

M.M.

I.N.
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                      PORADY  NASTOLATKÓW

  Dbaj o bezpieczeństwo

 ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO

Uśmiechnij się!  ; )
Z uśmiechem Ci do twarzy

 Antoś wraca do domu z
przedszkola podrapany na twarzy.
Mama przestraszona pyta:
-Jasiu! Co się stało?!
- Dzisiaj było mało dzieci w
przedszkolu.
- Dobrze, ale co to ma wspólnego
z twoimi zadrapaniami?!
- Pani kazała nam ustawić się w
kółko, złapać za rączki i tańczyć
dookoła choinki
                         wybrała Iga          

,,Całonocne'' płatki owsiane
Składniki:
-2 banany
-szklanka mleka(najlepiej migdałowego)
-2 łyżeczki syropu klonowego
-3 łyżeczki nasion chia
-3/4 szklanki płatków owsianych
Banana rozgnieść w misce, dodać mleko i syrop
klonowy. Wsypać nasiona chia i płatki owsiane.
dokładnie wymieszać. Miskę przykryć folią i wstawić
do lodówki na noc. Rano wkroić świeżego banana.
Smacznego!

                                      Anastazja Popielarczyk
                                                                      

: 0

  Rok szkolny się zaczął, więc przypomnę Wam kilka
ważnych zasad  bezpieczeństwa, o których musicie
pamiętać.
1. Bądźcie  ostrożni, kiedy jedziecie do szkoły 
rowerem i nie przejeżdżacie  przez przejście dla
pieszych. Zawsze należy zejść z roweru i go
przeprowadzić. Musicie też mieć  rower wyposażony
w światła przednie i tylne. Noście odblaski i kaski. 
Unikniecie ciężkich urazów.
2. Zanim przejdziecie przez przejście dla pieszych
rozejrzyjcie się  w prawo, w lewo i jeszcze raz w
prawo.  Jeśli jesteście pewni, że nikt nie jedzie, to
możecie iść.
3. Kiedy idziecie z kolegą lub koleżanką np. do
biblioteki, powiedzcie rodzicom, gdzie będziecie i, o
której wrócicie. Gdy chcecie zostać dłużej, to od razu
do nich zadzwońcie. Miejcie zawsze  naładowany
telefon, nie wiadomo co się może zdarzyć .
4. Noście zawsze odblaski. Gdy wracacie poboczem
ze szkoły, jest już ciemno, ktoś może Was
nie zauważyć i potrącić. Jak będziecie mieć odblaski,
będziecie widoczni z daleka.
To już wszystkie moje rady. Uważajcie!    PAULINA L.

REDAGOWALI:  Roksana Chmielewska, Marysia
Gadomska, Jakub Kosiński,Paulina Laskowska,
Gabrysia Madrak, Maciek Możdżeń, Iga Nalewajk,
Cyprian Łukaszewski, Liliana Podbielska,
Anastazja Popielarczyk,  Łucja Sakowska, Amelia
Wiktorowicz, Kuba Głowacki red. Urszula Nalewajk
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  Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy w Wasze ręce 2. numer naszej gazetki.
Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Chcemy
stawać się zawsze doskonalsi, dlatego prosimy       
o podpowiedź. Napiszcie, co Was interesuje 
i o czym chcielibyście przeczytać w kolejnym
numerze. Swoje propozycje zostawiajcie                   
w specjalnej skrzynce w sali nr 16. Czekamy           
z niecierpliwością.  Liczymy na Waszą pomoc.         
                                                REDAKCJA  : )
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