
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazetka szkolna wydawana przez Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach 
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WSZYSTKIE ŚMIECI        

NASZE SĄ                   str. 2 

NIEŚPIESZNA PODRÓŻ 

STULETNIĄ KOLEJKĄ     

NASZYCH PRZEDSZKOLA-

KÓW                           str.2 

ŚWIATOWY DZIEŃ 
JABŁKA                        str.3 

Światowy Dzień Jabłka to 
najlepszy moment, aby 
wspomnieć o diecie dzieci         
i uczniów. 

DZIEŃ SPORTU                                        
30 września odbyły się zma-
gania sportowe, a dokładnie 
klasowe rywalizacje w grę 

,,Dwa ognie”.               str. 3 

DZIEŃ GŁOŚNEGO CZY-
TANIA                          str.3 

(…) W tym dniu odbyła się 
również akcja Czytam z ser-
cem&quot;. W związku z 
tym przygotowaliśmy nie-
spodziankę dla przedszko-

laczków. (…)                     

OPOWIADANIE MIE-
SIĄCA                          str. 4 

(…) Było to pierwsze                  
w moim życiu nocowanie na 
trampolinie. Podziwiałam 
mieniące się na niebie 
gwiazdy i rozmawiałam                
z moimi przyjaciółkami                                                     
o sprawach nastolatków. (…) 
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Następnie wysłuchaliśmy  opowiadania, jak to zwyczajna kropka zmieniła świat 
małej dziewczynki o imieniu Vashti.  Historia ta  uświadomiła najmłodszym, że 
każdy z nas ma jakieś ukryte zdolności, talenty, które gdzieś tam drzemią głę-
boko i  czekają na nasze odkrycie.  Tak jak nasza bohaterka, szukaliśmy naszych 
mocnych stron, by podnieść poczucie wartości.  Kolejnym punktem było uczestnic-
two w wielu zabawach z kropką - dzieci ozdabiały swoją kropkę, układały ,,kropkowe" 
wzory, wyklejały obrazki techniką kropka w kropkę, poznały również zasady gry Domino 
oraz Twister. Tego dnia  wszędzie towarzyszyły nam kropy, kropki i kropeczki: dostrzegliśmy 
je na skrzydłach biedronki, kapeluszu muchomora, na twarzy ulubionej lalki, w koronie 
królewny, a nawet na tarczy zegara . Na koniec dnia z ogromnej, żółtej kropki utwo-
rzyliśmy uśmiechnięte słońce. Było kolorowo, kropkowo i radośnie.                                                    

       Anna Milewska 

 

… czyli mali  poszukiwacze kro-
pek. Międzynarodowy Dzień 
Kropki obchodzony jest na ca-
łym świecie 15 września.  Jest 
to święto, które ma na celu 
pobudzanie kreatywności, po-
mysłowości, talentu i odwagi 
w pokonywaniu trudności.                               
Świętowanie tego dnia rozpo-
częliśmy od przyklejenia sobie 
nawzajem małych, koloro-
wych kropek. 

Po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej Kredkobranie. W ubiegłym 

roku, dzięki naszym wysiłkom udało się zebrać 15 kg darów! W  tym roku nasza zbiórka 

również zakończyła  się sukcesem. V edycja Kredkobrania nosiła tytuł POKOLORUJ PRZY-

SZŁOŚĆ NA 5. Zebrane podczas akcji przybory szkolne, materiały plastyczne trafią do pol-

skich rodzin i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Akcja miała nie tylko 

charakter pomocowy, ale również edukacyjny i prospołeczny. Była wyrazem pamięci Pola-

ków z Macierzy o rodakach, którzy w wyniku historycznych wydarzeń pozostali poza grani-

cami ówczesnej Polski. Nasza akcja była również  osobistym doświadczeniem wspólnoty, 

spotkania i pamięci. Zbiórkę prowadziliśmy do końca września. Szczególne podziękowania 

kieruje do Pani E. Burby, która bardzo hojnie wsparła naszą zbiórkę. 

 

 Anna Milewska 

KREDKOBRANIE 
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Drodzy Czytelnicy! 

Oddajemy w Wasze ręce pierwsze w tym 
roku szkolnym wydanie naszej gazetki. 
Obok stałych działów będziemy prezen-
tować wiele wydarzeń, ciekawych przed-
sięwzięć obecnych szkole. Dziękuję 
wszystkim swoim stałym oraz nowym 
dziennikarzom za pracę  w Małym Pił-
sudczyku. Młodym adeptom sztuki 
dziennikarskiej życzę szczególnej uważ-
ności, by codziennie skrupulatnie obser-
wowali szkolną rzeczywistość i redago-
wali świetne artykuły, zaś starszym 
dziennikarzom – dalszej, owocnej współ-
pracy i kreatywności. Miłej lektury.  

Red. 

 

 

 

 

 

Także na rozwijanie swoich zaintereso-
wań, przyjaźni oraz odnoszenie sukce-
sów i pokonywanie trudności. Drodzy 
Uczniowie życzę Wam samych dobrych 
dni w  szkole, poczucia spełnienia i zado-
wolenia, a także owocnej pracy w zdoby-
waniu nowej wiedzy. Drodzy Ósmoklsi-
ści - przed Wami ostatni rok w naszej 
szkole. Życzę Wam dużej motywacji do 
pracy, sprostania wielu obowiązkom ale 
także radości z dnia codziennego. Dro-
dzy Rodzice, życzę Wam spokoju i cier-
pliwości oraz wielu powodów do zado-
wolenia. Liczę na owocną współpracę a 
w tych  trudnych czasach – na wsparcie. 
To od nas – nauczycieli i rodziców – za-
leży w głównej mierze przyszłość  na-
szych dzieci. Jak powiedział Phil Bos-
mans „Bogactwem człowieka są 
uśmiech, przyjazny gest, pogodne 
słowo”.  Życzę nam wszystkim takiego 
bogactwa jak najwięcej. 

Katarzyna Kondratowicz 

WSTĘPNIAK 

OKIEM DYREKTORA 

Wszystkie śmieci nasze są 

19 WRZEŚNIA  odbyła się 29 akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA, pod hasłem: ,,WSZYSTKIE 
ŚMIECI SĄ NASZE!" Sprzątania Świata to kampania odbywająca się co roku na ca-
łym świecie. Do Polski ideę sprzątania przeniosła pani Mira Stanisławska-Meyszto-
wicz w 1944 r., która na stałe mieszka w Australii. Od tamtej pory we wrześniu 
odbywa się finał akcji, której celem jest budowanie świadomości ekologicznej - po-
czynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki 
odpadów. Jak co roku nie mogło nas w niej zabraknąć. Dzięki uprzejmości Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Ełku, zostaliśmy zaopatrzeni w rękawiczki, worki, kiełbaski 
i suchy prowiant. W jesiennej, mieniącej się milionem barw aurze uporządkowali-
śmy posesję naszej szkoły, teren boiska, stołówki oraz biblioteki szkolnej. Po za-
kończonym sprzątaniu czekało na nas ognisko.  Dziękuję swoim uczniom (klasie VI) 
za zaangażowanie w akcję na rzecz zrównoważonego rozwoju – promocję                        
i kreowanie postaw przyjaznych środowisku.                                    

 Anna Milewska  

 

 

 

 

Niespieszna podróż stulet-

nią kolejką naszych przed-

szkolaków! 

 

20 września - to dzień ważny dla 
wszystkich przedszkolaków w całej 
Polsce. Święto to zostało ustanowione, 

by podkreślić wagę edukacji przedszkol-
nej w rozwoju i edukacji dzieci i ma przy-
czynić się do popularyzacji wychowania 
przedszkolnego. Przedszkolaki z naszego 
Oddziału przedszkolnego oraz ZWP w Ki-
jewie obchodziły ten wesoły dzień pod-
czas wycieczki Ełcka Kolejka Wąskoto-
rową. Ełcka Kolej Wąskotorowa – jest 
jedną z nielicznych kolei tego typu na te-
renie Polski, funkcjonującą do dziś. Celem 
wycieczki było poznanie najbliższego re-
gionu, środowiska przyrodniczego na-
szego kraju a także upowszechnienie form 
aktywnego wypoczynku. Dzieci poza  

przejazdem kolejką korzystały                     

z atrakcji tego obiektu m.in. 
pieczenia kiełbasek na ognisku, 
placu zabaw. Pogoda dopisała                                   

a przedszkolaki wróciły do         
przedszkola uśmiechnięte                                           
i zadowolone. Serdecznie dzięku-
jemy rodzicom za wycieczkę.      

Weronika Gaworska 

Rozpoczęliśmy 
rok  szkolny                     
2022/2023. Po 
okresie waka-
cyjnym, nad-
szedł czas na na-
ukę.    

Fot. H. Burba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪  

▪ NOWA KADRA 

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

▪  

Serdecznie witamy w naszej szkolnej społeczno-
ści nowego sekretarza szkoły – p. Martę Ka-
sprzyk. Równie gorąco witamy nowego nauczy-
ciela języka angielskiego -p. Elżbietę Tumiel. Obu 
paniom życzymy owocnej pracy i nieustającej 
wytrwałości w osiąganiu swoich priorytetów. 

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO    
13 października w czasie Ogólnoszkolnych Ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej odbędą się 
prezentacje  kandydatów do samorządu szkol-
nego. Każdy uczeń odda swój głos do urny.                     
W wyniku głosowania wybierzemy  nowego 
Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. 

DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 

30 września odbyły się zmagania sportowe,            
a dokładnie klasowe rywalizacje w grę ,,Dwa 
ognie”. Pierwsze miejsce zajęła klasa VI nauczy-
cielem – Jackiem Malinowskim. Gratulujemy. 

ZAPOWIEDZI                                                                     
19 października 2022 r. KL.IV I VI udadzą się na 
seans polskiego filmu historycznego  
pt.,,Grodno. Orlęta 39” w reżyserii K. Łukaszewi-
cza. Jest to  dramatyczny obraz wojny z sowie-
tami widziany oczami dwunastoletniego 
chłopca, Leona w dniu rozpoczęcia roku szkol-
nego, ... (recenzja w kolejnym numerze gazety). 
Po kinie przewidziany jest godzinny pobyt                          
w Parku Trampolin. 

Mały Książę w Olecku                                                            

30 listopada będziemy mogli uczestniczyć w nie-

samowitym musicalu pt.,,The Little Prince” w 

reżyserii A. Wieczorek, które odbędzie się  w 

Oleckim Centrum Kultury. 

Red. 
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Światowy Dzień Jabłka – Naturalne witaminy 

28 września obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. Jabłko to symbol 
polskiego rolnictwa. Jest jednocześnie jednym z najpopularniejszych 
owoców w kraju        i na świecie. Co czwarte jabłko w Europie pocho-
dzi  właśnie z Polski. W 2019 roku polskie jabłka eksportowane były 
do 47 krajów na świecie w ilości 570 tysięcy ton.                                                                                                                                                           
Światowy Dzień Jabłka to najlepszy moment, aby wspomnieć o diecie dzieci         
i uczniów. Mimo tego, że jesteśmy światową jabłkową potęgą, a jabłka mają 
wiele walorów zdrowotnych, dzieci i młodzież spożywają ich wciąż za mało. 
Badania przeprowadzone przez Kantar w ramach akcji „Narodowe badania 
konsumpcji warzyw i owoców” wskazują, że 40% konsumentów spożywa 
jabłko tylko raz w tygodniu lub w ogóle. Dlatego wolontariusze oraz zespół re-
dakcyjny Małego Piłsudczyka zorganizował w naszej szkole akcję uświadamia-
jącą i uzupełniającą nasze wiadomości o jabłku. Na dwa dni przed świętem na 
drzwiach klas lekcyjnych oraz na tablicy ogłoszeń umieszczone były cieka-
wostki o tym niezwykłym owocu, m.in: iż średniej wielkości jabłko zawiera 
tylko 0,31 g tłuszczu, nie ma ani grama cholesterolu!, że zawarty w jabłku błon-
nik oraz pektyna usprawniają pracę naszego układu pokarmowego, że jabłka 
mają witaminę C i B, likopen, minerały oraz dużo boru, który wzmacnia kości, 
że średniej wielkości jabłoń może produkować tyle jabłek, aby wypełnić 20 
skrzynek o wadze 42 kilogramów i wiele, wiele innych cennych informacji. Po-
nadto szkolni dziennikarze przeprowadzili wywiady z uczniami i nauczycielami. 
Działania profilaktyczne realizowane były także w Zespole Wychowania Przed-
szkolnego i Zerówce. Przedszkolaki przeprowadzały rozmaite eksperymenty        
i doświadczenia z wykorzystaniem jabłek. Wielozmysłowo poznawały ten 
owoc – a to dotykały, smakowały, porównywały zapach różnych odmian ja-
błek. Nauczyły się piosenki ,,Małe czerwone jabłuszko”, rozwiązały zagadki          
z „zielonej jabłoni” i pokonały jabłkowy tor przeszkód. Na koniec zjadły przy-
gotowany przez siebie podwieczorek – szarlotkę i pieczone jabłka, których za-
pach rozchodził się na całą salę. Niech zatem Światowy Dzień Jabłka posłuży 
nam jako pretekst do zmiany naszych nawyków żywieniowych i zamiast zjeść 
kalorycznego, pozbawionego witamin batona sięgnijmy po zdrową bombę wi-
taminową, jaką jest jabłko. Na pewno wszystkim nam wyjdzie to na zdrowie!  

Anna Milewska 

 

 

Fot. A. Milewska 

W czwartek 29 września w naszej klasie było bardzo wesoło. Rano kontynuo-
waliśmy Święto Jabłka. Poznaliśmy jego budowę i porównaliśmy z prawdzi-
wymi jabłkami. Przekrajaliśmy jabłka wzdłuż i w poprzek. Kiedy już jabłka nie 
miały przed nami żadnych tajemnic odbył się turniej wiedzy o jabłku. Zespoły 
dały z siebie wszystko i dzięki temu nikt nie przegrał, a pytania były różne. Naj-
trudniejsze pytanie dotyczyło związku jabłka z Isaakiem Newtonem. Potem 
była szarlotkowa uczta oraz chipsy z jabłek. W tym dniu odbyła się również ak-
cja &quot; Czytam z sercem&quot;. W związku z tym przygotowaliśmy niespo-

dziankę dla przedszkolaczków. Początek przeczytała nasza pani, a na-
stępnie nasz kolega Mikołaj Rachnicki przeczytał drugi rozdział książki 
&quot. Pięciopsiaczki&quot; Wandy Chotomskiej. Kolejny fragment 
przeczyta Marysia Iszkuło w innym terminie. Przedszkolakom bardzo 

podobało się nasze czytanie. 

 Trzecioklasiści i wychowawczyni 

DZIEŃ                                             
GŁOŚNEGO CZYTANIA 

      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gatunek literacki zwany satyrą narodził się           
w Grecji w czasach antycznych. W Polsce sa-
tyra pojawiła się już w średniowieczu. Wów-
czas to szlachcic o nazwisku Słota napisał Sa-
tyrę ,,Na leniwych chłopów”. W renesansie ten 
gatunek jest reprezentowany przez utwór Jana 
Kochanowskieg,, Satyr” ,,Dziki mąż”. Złote 
czasy satyry to jednak dopiero druga połowa 
XVIII wieku. Przypadające na ten okres ożywie-
nie życia publicznego oraz przyjmowanie no-
wych wzorców moralnych i społecznych sprzy-
jały rozwojowi tego gatunku. Wychowaniu no-
wego obywatela służył dydaktyczny charakter 
satyry. Ów dydaktyzm ma niejako dwie strony: 
pozytywną i negatywną. Ukazywanie ujemnych 
wzorców opiera się na założeniu, że antyide-
ały są bliższe czytelnikowi, który spotyka je czę-
sto w swoim codziennym życiu. Satyra jest nie 
tylko gatunkiem literackim, lecz także swoistą 
formą wyrażania światopoglądu. Tak rozu-
miana satyryczność pojawia się w bajkach, ko-
mediach i innych utworach nie tylko oświece-
niowych, lecz także współczesnych. Utwory te 
poruszały sprawy moralne, społeczne i naro-
dowe, były narzędziem przekonywania o słusz-
ności pewnych postaw i zachowań. Miały prze-
konywać całe społeczeństwo lub jego wybraną 
część. Humor pełni w satyrze funkcję ośmiesza-
jącą prezentowany antyideał. Negatywny wzo-
rzec jest eksponowany w otoczce chłoszczą-
cego śmiechu, Wszystkie wymienione cechy: 
zarówno dydaktyzm, jak i humor oraz ironia 
znajdują odzwierciedlenie w twórczości Igna-
cego Krasickiego. Ten największy poeta okresu 
oświecenia napisał wiele satyr: ,,Żona modna”, 

,,Świat zepsuty”, ,,Pijaństwo”, ,,Do króla”. Za-
chęcam do zapoznania się z ich treścią.  

Mariola Jarmołowicz, kl. VII 
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Opowiadania miesiąca …                                          

Wakacyjne wspomnienia 

 

Moje wakacje minęły bardzo szybko. Spędziłam je z rodziną i przyja-
ciółmi. W czerwcu wyjechałam na trzydniową wycieczkę do Warszawy, 
podsumowującą projekt Aktywna Szkoła III. W ramach której odwiedzi-
łam Centrum Nauki Kopernik, Starówkę, Farmę Iluzji oraz wystawę dla 
niewidomych.  W drugiej połowie sierpnia pojechałam nad morze,            
a pod koniec tego miesiąca udałam się na ciekawą noc u koleżanki. Było 
to pierwsze w moim życiu nocowanie na trampolinie. Podziwiałam mie-
niące się na niebie gwiazdy i rozmawiałam z moimi przyjaciółkami               
o sprawach nastolatków, a nawet straszyłyśmy siebie nawzajem odgło-
sami zbliżających się  dzików. Bawiłam się naprawdę świetnie. Za rok 
na pewno to powtórzymy. Podsumowując, moje wakacje spędziłam 
miło. 

Lena Brzozowska kl. VI 

Wakacje 2022 były bardzo udane. Udało mi się zwiedzić wiele ciekawych 
miejsc, tych mniej ciekawych tez, ale o nich zapomniałem. Najbardziej intere-
sujące było Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Sta-
rachowicach. Można tam zobaczyć samochody ciężarowe nieistniejącej już 
firmy „Star” w tym dwa nietypowe egzemplarze. Jeden służył do przewozu Jana 
Pawła II w roku 1979, podczas jego pierwszej pielgrzymki w Polsce, a drugi eg-
zemplarz to jedyny Star, który ukończył trasę wyścigu Paryż Dakar w 1988 roku. 
Jest to przecież najtrudniejszy rajd świata. Star maszyna wyprodukowana w 
Starachowicach.  Fabryka w Starachowicach już nie produkuje samochodów, 
ale za to jest świetne muzeum, które POLECAM!!! 

Franek Chmielewski, KL. VI                                           
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Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach 

Rys. L. Brzozwska 


