
     SPORT  

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie 

 
 
 
 
 
 

Lekkoatletyka 
 

Jest to dyscyplina sportu obejmująca wiele konkurencji sportowych, 

między innymi: biegi, skoki i rzuty. W naszej szkole nauczycielka 

wychowania fizycznego – pani Mirosława Watkowska prowadzi 

zajęcia rozwijające zainteresowania tymi dyscyplinami. W 

poniedziałki, środy i piątki odbywają się zajęcia z programu 

„Lekkoatletyka dla każdego” przeznaczone dla uczniów 

klas IV – VI w formie zabaw lekkoatletycznych. We wtorki i w 

czwartki z zajęć w ramach programu „Klub Młodzieżowy” w 

Skrwilnie, mogą skorzystać uczniowie klas starszych. Wszystkie 

zajęcia rozpoczynają się o godzinie 15:00 i trwają 1,5 i 2 godziny. 

         Roksana, Weronika M. 
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Drodzy Czytelnicy ! 

Niedawno rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Jednak wiele się 
zmieniło, jest inaczej niż zazwyczaj – każda klasa osobno w swojej sali, na 
korytarzach jesteśmy w maseczkach. Utrudnia nam życie koronawirus. 
Wychowawcy zapoznali nas z obowiązującymi w szkole zasadami 
bezpieczeństwa i już mamy jesień, deszczowy październik. 
Cieszymy się jednak, że możemy spotykać się w szkole i pracować stacjonarnie 
w szkole. 
Ten rok szkolny stawia przed nami wiele wyzwań, ale wspólnie damy radę. 
Kto, jak nie my! 
Szczególnie gorąco witamy w szkolnej społeczności pierwszoklasistów, którzy 
już pewnie zadomowili się w nowym środowisku. 
Nasza gazetka w tym roku szkolnym będzie ukazywała się tylko w wersji 
elektronicznej. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do naszej redakcji, zapraszamy do 
współpracy. 
Wszystkim uczniom, także sobie życzymy samych sukcesów w nauce i 
powodzenia w konkursach. 
      Trzymajcie się zdrowo! 

Redakcja 
P.S. Być może, kiedy zaczniecie czytać ten numer gazetki, 
rzeczywistość wokół nas będzie zupełnie inna. 
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30 września 
Dzień chłopaka 

 

Młody czy „Wyrośnięty” bądź zawsze uśmiechnięty. 
 

 
 

          C z a r u j ą c y   

          H o n o r o w y     

ż y w i o Ł o w Y             

        p O g o d n y         

    w y s P o r t o w a n y   

          A m b i t n y       

  o p i e K u ń c z y         
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JUŻ   JESIEŃ 
 

23 września początek kalendarzowej jesieni: 
► krótsze dni, dłuższe noce 

► padające deszcze, wiatry 

► chłód na dworze 

► kolorowe liście  

► odlatujące ptaki  

► przygotowania do zimy 
Przysłowia jesienne: 

 
 
 

Im głębiej w jesień grzebią 
się robaki, tym bardziej 

zima da się we znaki. 
 

Kiedy wrzesień, to już jesień. 
 

Kto pracował w lecie, temu powie wrzesień:                                             
ciesz się gospodarzu, tłusta będzie jesień. 

 
                         Agata  
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Dzień Nauczyciela 
„W nauczycielu mam przyjaciela…” 

 

 

Tymi właśnie słowami przekazaliśmy swoim nauczycielom, jak 

ważną rolę pełnią w naszym życiu. 13 

października o godzinie 1245w hali 

sportowej, odbył się apel z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej. 

Przedstawiliśmy krótki program 

artystyczny, który został 

przygotowany pod kierunkiem p. I. 

Sękowskiej  i p. G. Kowalskiego. 

Wszyscy pracownicy szkoły 

otrzymali serdeczne życzenia od pani 

Dyrektor i oczywiście od uczniów za 

ich codzienny trud. 

Nauczycielom składamy słoneczne życzenia: 

zdrowia, szczęścia i radości 

i marzeń spełnienia. 

Aby zawsze było słońce 

i uśmiech na twarzy, 

aby wszystko się spełniło 

o czym każdy marzy.                                                      

Agata  
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Ważna rocznica 

 Czwartego października, w niedzielny poranek, uczniowie Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie zebrali się przed budynkiem 

szkoły, by udać się na mogiłę zbiorową w Lesie Skrwileńskim. Niestety, ze 

względu na deszczową aurę, uroczystość ku czci pomordowanych, odbyła się w 

kościele parafialnym. O godzinie 11:45 rozpoczęła się akademia. Recytujący 

wiele opowiedzieli o tragicznych wydarzeniach z czasów II wojny światowej, 

natomiast soliści wykonali pieśni związane z tym trudnym dla Polaków czasem. 

Przygotowany występ, to kolejne świadectwo tego, że naszym zadaniem jest 

ożywiać wspomnienia i pamiętać o tych, którzy oddali swoje życie, żeby 

następne                              pokolenia urodziły się i dorastały w wolnym kraju. 

Pamiętajmy o tym, by oddawać cześć i hołd tym wszystkim ludziom, którzy 

bezinteresownie rzucili się, by ratować Polskę… 

Wiersze recytowali: Julia, Maja, Marcel, Karol, Szymon. 

Śpiewali: Agata, Kasia N, Kasia W, Błażej  

Uczniów do występu przygotowali: p. Małgorzata Piasecka,                                               

p. Joanna Wierzchowska i p. Grzegorz Kowalski. 

Błażej Kowalski 

STRONA 13 SZKOLNE ECHO  KORONAWIRUS 

KORONAWIRUS – jak uczyć się w szkole i być zdrowym !  

Zasady bezpieczeństwa  

1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby? Zostań w 

domu. 

2. Często myj ręce. 

3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa. 

4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. 

5. Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela. 

6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. 

7. Spożywaj wyłącznie swoje jedzenie i picie. 

8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw. 

9. Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy 

chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela. 

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach. 

                              Agata  
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„Ni pies, ni wydra” cz. 1 
czyli o wyrażeniach, które pokazują język 

 

 Związek frazeologiczny – to utrwalone w praktyce językowej 

połączenia dwóch lub więcej wyrazów, którego znaczenie jest odmienne 

od sensu wskazywanego przez poszczególne wyrazy składające się na 

związek. Związek frazeologiczny to również przysłowia czy sentencje. 

 Związki frazeologiczne mogą dużo wyrazić, potrafią być bardzo 

zabawne i mają ciekawe pochodzenie sięgające nawet mitologii. 

 Dlaczego mówimy „sam jak palec” skoro mamy ich po pięć u 

każdej dłoni? Jak to możliwe, że wszystko „możemy mieć w małym 

palcu”? Albo jak może być ktoś taki malutki, że nawet „do pięt nam nie 

dorasta”? Czemu, kiedy nie zastaniemy nikogo w domu „całujemy 

klamkę”, a innym razem dźwigamy „cały dom na głowie”? Skąd wiemy, 

że ryby nie chorują („zdrowy jak ryba”), że dranie są zimni („zimny 

drań”) i czemu „wtrącamy jedynie trzy grosze”? Jaki to zapach „kiedy nie 

śmierdzi się groszem” i jak „grube mogą być pieniądze”? Czy czas ma 

dużo zębów i kogo nimi gryzie? („ Nadszarpnięty przez ząb czasu”). Co 

słoń ma wspólnego z porcelaną, a pies z pogodą i czemu najlepiej kraść 

konie? 

 Wiele „myśli chodzi mi po głowie”. Długo i dużo można podawać 

przykładów, których nie znamy lub których używamy w potocznym 

języku, nie zastanawiając się nad składem tych wyrażeń. Wiemy na 

pewno, że związki frazeologiczne są bogatą częścią naszego języka, 

sprawiając, że jest on zabawniejszy i ciekawszy. 

 

 Wyjaśnienie użytych związków frazeologicznych w następnym 

numerze gazetki. 

Kornelia Wysakowska 
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Akcja "Przerwa na czytanie – bicie rekordu w 
czytaniu na przerwie” 

„ Gdzie nie ma książki , tam w życiu człowieka czyni się zła pustka, 
której niczym wypełnić nie można (….). Człowiek więdnie bez 

dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca” . 
K. Makuszyński 

 

Społeczność Zespołu Szkół w 

Skrwilnie  po raz pierwszy wzięła 

udziału w I Międzynarodowej 

edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia 

rekordu w liczbie osób czytających 

na przerwie pt. Przerwa na 

czytanie - bicie rekordu w 

czytaniu na przerwie. 

Wydarzenie odbyło się w ramach 

Międzynarodowego Miesiąca 

Bibliotek Szkolnych oraz kampanii 

społecznej „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

Celem akcji były: promocja 

czytelnictwa wśród dzieci i 

młodzieży, integracja środowiska 

lokalnego, pokazanie uczniom, że 

czytanie jest ciekawe, wzmocnienie 

współpracy szkół polskich z 

zagranicznymi oraz zachęcenie 

uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym 

miejscu. 
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Akcja "Przerwa na czytanie – bicie rekordu w 
czytaniu na przerwie” c.d. 

 
W naszej szkole rekord 

biło ogółem 300 osób 

czytających na 

przerwach. W akcję 

włączyły się dzieci 

oraz dorośli. 

Najmłodszym 

uczniom, nie 

czytającym 

samodzielnie, stworzono tzw. strefy czytania, w których dzieciom 

głośno czytali nauczyciele. 

Uczniowie chętnie przyłączyli się do akcji, czytając swoje 

ulubione książki. Okazało się to dla nich bardzo przyjemną formą 

spędzania czasu w ciszy i spokoju. 

Bibliotekarka 
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Poradnia językowa 
 

„Na dzień dzisiejszy” 
 

Bardzo denerwujące jest ciągłe używanie wyrażenia – „Na dzień 

dzisiejszy”. Niektórzy posługują się „na dzień dzisiejszy” zbyt 

często. Musimy się zastanowić, czy nie zastąpić go innym 

wyrażeniem. Czasami zamiana na przykład na: 

- do dziś nie oddałeś mi książki - (z poprzedniego) na dzień 

dzisiejszy nie oddałeś mi książki. 

Zdecydowanie lepiej brzmi pierwsze zdanie. Jeśli chcemy, by nasze 

wypowiedzi brzmiały mniej irytująco lub monotonnie – używajmy 

formę z 

przyimkami np. 

z, do. 

Weronika  

Wojciechowska 

Weronika 

Wojciechowska 
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Pandemiczne czasy 
 

Minister nauki zawiesił lekcje do odwołania, 

więc my uczniowie nie mamy nic do gadania. 

Każe naukę zdalną stosować, 

a uczniom nie chce się pracować. 

Za dużo, za często, wciąż nauczyciele zadają, 

po czym każdego indywidualnie sprawdzają. 

Siedzimy w domu, lekcje odrabiamy, 

żeby wyjść na dwór czasu nie mamy. 

Minął marzec, kwiecień, zaczyna maj już, 

a koniec roku szkolnego tuż, tuż. 

A my do szkoły nie wrócimy, 

tylko maski na twarzach nosić musimy, 

ale jak to mówią: „Niech się dzieje wola nieba, 

z nią się zawsze zgadzać trzeba”. 

 

Adam Malanowski 
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Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 

Jaką sobie ludzkość wymyśliła” 

Wisława Szymborska 

O zaletach czytania 

wiedzą wszyscy, nie 

zaszkodzi jednak 

przypominanie o nich od 

czasu do czasu. Czytanie 

książek to nie tylko 

ciekawa forma spędzania 

wolnego czasu, 

zdobywanie nowej 

wiedzy, ale również 

rozwijanie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa. Głośne czytanie dzieciom 

to również budowanie silnej więzi emocjonalnej. 

W naszej szkole Dzień Głośnego Czytania obchodzony był we wtorek 29 

września i był znakomitą okazją do zaproszenia dzieci do świata książki. 

Bibliotekarz Joanna Wierzchowska odwiedziła uczniów klas 1-3 oraz 

przedszkolaki. Maluchy miały okazję wysłuchać różnych opowieści oraz 

porozmawiać na temat wysłuchanych historyjek. Tak spędzony wspólnie czas 

procentuje w przyszłości, buduje wzajemne zaufanie i pozwala lepiej się 

zrozumieć. 

Zespół Szkół w Skrwilnie serdecznie zachęca wszystkich rodziców do czytania 

swoim pociechom. Głośne czytanie to doskonały sposób na wspólnie spędzony 

czas oraz zbudowanie prawdziwej i trwałej więzi z dzieckiem – podkreśla pani 

dyrektor Iwona Jeżewska – Świeżak. Kształtujemy postawy i zainteresowania 

młodego pokolenia, jesteśmy odpowiedzialni za ich rozwój i przygotowanie do 

dorosłego życia. Czytanie to jedna z dróg, dzięki której dziecku zostaną 

zaproponowane wzorce do naśladowania. 

Bibliotekarka 

http://spskrwilno.com.pl/index.php/2-uncategorised/292-ogolnopolski-dzien-glosnego-czytania
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AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA - POLSKA 2020 
 

Akcja Sprzątanie Świata Tegoroczna akcja Sprzątania Świata 

przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. 

Niewątpliwie różniła się ona od poprzednich edycji z powodu 

pandemii COVID-19, ale nie zapominamy, że Ziemia jest naszym 

wspólnym domem, o który należy zadbać. Uczniowie naszej szkoły 

i przedszkola byli zachęcani, inspirowani i motywowani do 

rezygnacji z plastiku, do jego redukcji z życia codziennego tam, 

gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do 

prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w 

gospodarstwach domowych. Oprócz sprzątania swoich stanowisk 

pracy, klasy i terenu wokół szkoły – dzieci miały za zadanie 

posprzątanie także swoich pokoi. W klasach wykonały także szereg 

zadań pogłębiających ich wiadomości i umiejętności na temat 

segregacji śmieci oraz oszczędnego gospodarowania energią 

elektryczną.  
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Wady i zalety zdalnego nauczania  

 
 

Ostatnie miesiące zeszłego roku szkolnego spędziliśmy w domu na 

nauczaniu zdalnym. Pewnie większość z nas ucieszyła się z domowej nauki, 

jednak ma ona swoje wady i zalety. Postaram się to udowodnić. 

Po pierwsze, w domu było więcej 

czasu na rozwiązywanie zadań. W 

szkole na każde polecenie był 

ograniczony czas, a w swoim pokoju 

nie było tej presji i można się lepiej na 

nim skupić. 

Z kolei przejdę do możliwości 

poproszenia o pomoc bardziej doświadczonych członków rodziny, dzięki czemu 

można było się lepiej nauczyć. 

Moim kolejnym argumentem przemawiającym za nauczaniem zdalnym jest 

mniejsza ilość sprawdzianów i kartkówek. 

Jednak zawsze jest coś za coś i mniej kartkówek musiałam przepłacić czymś 

innym. To czas by przejść do kontrargumentów. 

Pierwszą wadą zdalnego nauczania było rozleniwienie nas uczniów. Nie 

ukrywam, kiedy jest się u siebie w domu, chyba każdy woli robić inne rzeczy niż 

siedzieć, pisać i uczyć się z różnych przedmiotów. 

Minusem zdalnego nauczania jest brak zrozumienia omawianego tematu. Co z 

tego, że można uczyć się w swoim tempie, gdy nie wiadomo gdzie zacząć lub jak 

zabrać się za dane zagadnienie. Po prostu brakowało nauczyciela, by wyjaśnił 

problem. 

Ostatnią wadą wymienianą przeze mnie jest kolidowanie obowiązków szkolnych 

i obowiązków domowych. Nie chodzi tu o ewentualne przerwy na obiad czy 

wyjście na dwór, ale czasami ktoś chce zaangażować do pomocy w obowiązkach 

podczas odrabiania lekcji. 

Reasumując, uważam że nauczanie zdalne niekoniecznie jest lepsze od 

stacjonarnego. Kosztem lepszych ocen na świadectwie popadło się w rutynę, 

przez którą trudno było wrócić do szkoły po wakacjach. Sądzę jednak, że dzięki 

niemu trochę bardziej doceniam szkołę i nauczycieli. 

Ósmoklasistka 

 

http://spskrwilno.com.pl/index.php/2-uncategorised/290-akcja-sprzatanie-swiata-polska-2020

