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NARESZCIE RAZEM!

Za nami pierwszy miesiąc wyjątkowego roku szkolnego. Przed
nami wiele nowych wyzwań, trudności i ograniczeń. Wierzymy,
że damy radę je pokonać.  Cieszymy się z powrotu do
stacjonarnego nauczania, bo brakowało nam wspólnych spotkań,
rozmów, zabaw... W pierwszym w tym roku szkolnym numerze
gazetki serdecznie witamy nowych uczniów naszej
szkoły. Dobrze, że jesteście z nami! 
W naszej gazetce prezentujemy też wywiady, relacje z ciekawych
wydarzeń (Dzień Kropki, Dzień Szalonych Fryzur) oraz recenzje
interesujących książek. Bohaterami pierwszego wydania "Byle do
Dzwonka" są pani wicedyrektor Grażyna Wysocka i laureatka
konkursu "Mój las" , Natalia Świętochowska z Va, która ma
naprawdę wiele pasji.
Zapraszamy do czytania!
Marzena Wołynko, opiekun zespołu redakcyjnego
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WITAJCIE W NASZEJ SZKOLE!

1 września 2020 roku odbyło się w naszej szkole
uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego
połączone ze ślubowaniem uczniów pierwszych klas.
W niezwykle podniosłej atmosferze pierwszacy
przyrzekali być dobrymi Polakami, godnie
reprezentować szkołę, zachowaniem i nauką sprawiać
radość rodzicom i nauczycielom. Później nastąpiła
najważniejsza chwila. Pani dyrektor pasowała każde
dziecko na ucznia, dotykając jego ramienia
 ogromnym ołówkiem i wypowiadając słowa:,, Pasuję
Cię na ucznia”. 
W tym roku naukę w pierwszych klasach rozpoczęło
68 uczniów.
Wychowawczynią klasy I a została pani Agata
Gotowicka,  klasy I b - Ewelina Siwińska,
 a klasy I c - Olga Stępnik. 
W pierwszym numerze naszej gazetki prezentujemy
klasowe zdjęcia pierwszoklasistów 
z wychowawczyniami. 
Ewelina Siwińska, zespół redakcyjny
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NASI PIERWSZOKLASIŚCI
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Z ŻYCIA SZKOŁY

SZKOŁA DA SIĘ LUBIĆ!Za nami pierwszy miesiąc w pierwszej klasie. 
Był to czas ekscytujących wrażeń i klasowych
przygód. Spędziliśmy razem bardzo dużo czasu,
wesoło bawiąc się i pracując w skupieniu. Od
pierwszych dni września poznajemy zasady
obowiązujące w naszej szkole. Znamy  już pierwsze
litery i liczby. Uczymy się w szkole wielu pożytecznych
umiejętności. Umiemy zrobić jeże 
z gruszek i  poznaliśmy bardzo ważne znaki drogowe.
Spacerowaliśmy razem  po okolicy naszej szkoły,
sadziliśmy roślinki, braliśmy udział
w klasowych zawodach, współpracując z kolegami 
i kolegami. Odebraliśmy także legitymacje
szkolne. Każdy z nas posiada więc już oficjalny
dokument potwierdzający, że jesteśmy uczniami
Szkoły Podstawowej im. J.D. Krasińskiego w
Węgrowie. Przed nami kolejne szkolne miesiące, 
na które czekamy z niecierpliwością.
Ewelina Siwińska, wychowawczyni klasy Ib
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POMYSŁ NA PIĄTKĘ

DZIEŃ SZALONYCH
FRYZUR 

By rozweselić szkolną rzeczywistość, uczniowie 4a,
której wychowawcą jest p. Mariusz Biernat,
zorganizowali klasowy Dzień Szalonej Fryzury. 
 W tym dniu czwartoklasiści przyszli do szkoły bardzo
oryginalnie uczesani. W trakcie godziny
wychowawczej uczniowie zapisywali na kartkach
imiona osób z fryzurami , które najbardziej im się
podobały. Trudno było wybrać najoryginalniejsze, 
bo przecież każdemu z nas podoba się co innego.
Każdy otrzymał chociaż jeden głos, bo pomysłów 
na wyjątkowe fryzury nie brakowało. Oprócz zmiany
koloru pojawiły się fantazyjne upięcia, nietypowe
dekoracje (babeczki), gumki, glony. Zabawa była
super, wszyscy byli zadowoleni. 
Efekty można ocenić na podstawie  zrobionych przez
naszego wychowawcę .
Mam nadzieję, że Dzień Szalonych Fryzur będzie
odbywał się w naszej klasie co roku. 
A może warto, by stał się świętem pomysłowości 
i uśmiechu dla wszystkich uczniów naszej szkoły?
Zabawy nigdy za dużo!

Kalina Kresa z IV a 



www.polskatimes.plPolska Times | Numer 30 10/2020 | Strona 6  
www.juniormedia.plByle do

Dzwonka

NASZE PASJE
MAM CZAS

NA WSZYSTKO

Natalia Świętochowska jest uczennicą klasy 5a.
Należy do zespołu Dobrogost Band oraz do chóru
szkolnego. Już jako uczennica czwartej klasy
wzięła udział w wielu szkolnych i miejskich
wydarzeniach muzycznych.

Na jakich instrumentach potrafisz grać?
Gram na pianinie i na klarnecie.
Kiedy zaczęłaś naukę ?
Na pianinie gram już 5 lat, a na klarnecie – od
września.
Nauka gry na instrumencie wymaga wiele czasu i
wytrwałości. Kto Cię do tego zachęcił?
Sama wpadłam na ten pomysł.
Ile czasu poświęcasz na ćwiczenia?
Ćwiczę codziennie po 2,5 godziny.
Czy domownicy i sąsiedzi nie skarżą się?
Nikt. Rodzina lubi moje granie. Czasami urządzam
domowe koncerty.
Co możesz zaliczyć do swoich największych
muzycznych sukcesów?
Nauka gry daje mi sama w sobie dużo radości i
satysfakcji. Jeśli chodzi o konkretne sukcesy, to
zajęłam 3 miejsce w konkursie pianistycznym „Barwy
jesieni”.

Co robisz w wolnych chwilach? Jakie masz
sposoby a nudę?
Nigdy się nie nudzę – rysuję, czytam,  zajmuję się
moimi pupilami. Mam 2 psy, chomika i królika.

Jaka książkę ostatnio przeczytałaś?
„Anię z Zielonego Wzgórza” i zbiór opowiadań
„Gorzka czekolada”. Obie są bardzo interesujące.

Czego Ci można życzyć?
Myślę, że wytrwałości w ćwiczeniach i sukcesów, bo
one zachęcają do dalszej pracy.
Dziękujemy za rozmowę.

Zespół redakcyjny gazetki
Oprac. W. Nojszewski, 6b
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NASI NAUCZYCIELE
JUŻ W DZIECIŃSTWIE

BAWIŁAM SIĘ W SZKOŁĘ

Wicedyrektor naszej szkoły - pani Grażyna
Wysocka.

Dlaczego Pani wybrała zawód nauczyciela? 
Od zawsze marzyłam o pracy z dziećmi. Od
najmłodszych lat bawiłam się z rodzeństwem w
"przedszkole" lub w "szkołę". Praca z dziećmi i
młodzieżą daje mi dużo radości i satysfakcji. 

Za co ceni Pani uczniów?
Młodzi ludzi mają mnóstwo energii, ciekawych
pomysłów i optymizmu.

Jakie przedmioty lubiła Pani, gdy uczęszczała do
szkoły podstawowej?
Zawsze najbardziej lubiłam matematykę, muzykę i
geografię.

Czy ma Pani jakieś hobby? 
Kocham kwiaty. Interesuje się florystyką i zjawiskami
paranormalnymi. Lubię też oglądać siatkówkę oraz
skoki narciarskie. 

Jak Pani spędza wolny czas?
Nie będę oryginalna. Dobry film, czytanie książek 
i spacery po lesie to moje patenty na odpoczynek. 

Gdzie najchętniej spędza Pani wakacje?
Zawsze planuję wakacje nad wodą. Lubię morze, ale i
górskie potoki są piękne.

Jakie jest według Pani najpiękniejsze miejsce na
ziemi? 
Trudno jednoznacznie stwierdzić. Wiele jest pięknych
miejsc. Gdybym jednak mogła wybierać bez
ograniczeń, to najchętniej poleciałabym do Australii.
To fascynujący kontynent.

W imieniu redakcji gazetki „Byle do Dzwonka”
dziękuję za  rozmowę i życzę wielu sukcesów w
nowy roku szkolnym.

Julia Turowska, 7a
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TROCHĘ COOLTURY

Młodzi detektywi 
w akcji

SERIA DLA KAŻDEGO
NASTOLATKA

Rafał Kosik jest autorem piętnastotomowej serii 
książek „Felix, Net i Nika”, która została wydana w
latch 2004-2018. Jest to science fiction, którego akcja
rozgrywa się we współczesnych czasach.
Historia opowiada o trójce przyjaciół w wieku
piętnastu lat. Bohaterowie mieszkają w Warszawie.
Uczęszczają do Gimnazjum nr 13 im. profesora
Stefana Kuszmińskiego (ono nie istnieje naprawdę).
Większość akcji toczy się właśnie w szkole.  Felix jest
pomysłowym wynalazcą, Net zdolnym informatykiem,
natomiast  Nika posiada wyjątkową zdolność
telekinezy. Nastolatkowie przeżywają  wiele przygód,
podczas których często wpadają w kłopoty, jednak
wspólnie zawsze udaje im się z nich wyplątać.
 Czytając powieści z serii „Felix, Net i Nika” nie można
się znudzić. Książki Rafała Kosika obfitują w ciekawe
wydarzenia i zaskakujące zwroty akcji. Wszystkie
części bardzo mi się podobały i polecam je przeczytać
każdemu nastolatkowi.

Aleksander Kosiorek, klasa 7a
,,Tajemnica szkoły” to książka z serii ,,Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai’’ Martina Widmarka.
Książka wyróżnia się ciekawymi ilustracjami, które 
wykonała Helena Willis. To powieść z gatunku
kryminału dla dzieci. Książkę tę poleciła mi pani
bibliotekarka z naszej szkoły.
Akcja powieści rozgrywa się w szwedzkim miasteczku
Valleby. Głównymi bohaterami są Lasse i Maja.
Uczniowie chodzą do tej samej klasy i prowadzą biuro
detektywistyczne. Książka posiada ciekawą fabułę,
która bardzo wciąga czytelnika. W miasteczku
zaczynają dziać się dziwne rzeczy, ktoś płaci
fałszywymi banknotami. Młodzi detektywi mają do
rozwiązania tajemniczą zagadkę. Jeśli chcecie się
dowiedzieć kto kryje się pod postacią fałszerza
przeczytajcie tę ciekawą powieść.Książka jest
niezwykle zaskakująca, akcja dynamiczna i do końca
nieprzewidywalna. Bardzo mi się podobała, ponieważ
trzyma w napięciu do ostatnich stron. Polecam 
gorąco i zachęcam do przeczytania tej powieści
osobom, które lubią książki owiane tajemnicą. 
Nikodem Mamrot, klasa 5a



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 30 10/2020 | Strona 9 
www.juniormedia.pl Byle do

Dzwonka

TO JUŻ JEST KONIEC

SZKOŁA NA WESOŁO

Gazetka szkolna „Byle do Dzwonka” powstaje pod
kierunkiem polonistki Marzeny Wołynko. Spotkania
zespołu redakcyjnego odbywają się w poniedziałki w
sali nr 10 na 7 lekcji. Dziękujemy panu Piotrowi
Bartnikowi za profesjonalne fotografie.
Dziękujemy także panom W. Banasiowi i Konradowi
Chromińskiemu za udostępnianie naszej gazetki 
na fb i na stronie internetowej szkoły.

Zespół redakcyjny gazetki "Byle do Dzwonka":
Natalia Świętochowska Va, Gabriela Rusjan z
Va,  Wojciech Nojszewski z kl.6 b, Julia Turowska,
Aleksandra Boruc, Marcelina Klimas, Maja
Łatka, Aleksander Kosiorek z kl. 7a i współpracownicy
z kl. 4a, 6b i 8a.

Ty także możesz dołączyć do naszegozespołu
redakcyjnego. Zapraszamy!

Źródło: Internet
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