
  Drodzy Czytelnicy !  
Przed Wami ostatni w tym roku 
szkolnym  numer naszej gazetki. 
Cieszymy się niezmiernie, że 
wróciliśmy do  nauki stacjonarnej, tym 
samym  nasza gazetka bezpośrednio 
trafi do Waszych rąk. A już niedługo 

WAKACJE  - wymarzony czas relaksu i podróży.  Mamy 
nadzieję, że ten  trudny dla wszystkich rok szkolny był również 
owocny w nowe doświadczenia . 
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Gazetka SP im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku   
w Kocierzewie Południowym 

Rys. Patrycja Słomiana 

Wypoczynek to nie jest bezczyn-
ność. To praca nad regeneracją 
sił. 

/Dale Carnegie/ 



Realizacji 
 marzeń! 

sach ,olimpiadach, zawodach sporto-
wych. Zdobywali nagrody i wyróżnie-
nia . Zapamiętamy  Was koleżanki i 
koledzy, jako wspaniałych  towarzy-
szy  wspólnych wypraw, zabaw  czy 
zwykłych  roz-
mów i żar-
tów  na  prze-
rwach. Przed 
Wa-
mi, DRODZY 
ÓSOKLASI-
ŚCI, nowe wy-

Na myśl takich słów zawsze kręci się łezka 
w oku i przychodzi chwila wspomnień.  
Dla naszych koleżanek i  kolegów z ósmej 
klasy to szczególny czas zakończe-
nia  edukacji  w  szkole podstawo-
wej.  

A tak niedawno  wydawałoby 
się, że rozpoczynali naukę, najpierw w 
przedszkolu, a potem w klasach star-
szych. Przez wiele  lat współtworzyli at
mosferę naszej szkoły, niejednokrot-
nie przyczyniając się 
do jej  sukcesu. Reprezentowali naszą 
szkołę na konkur-

zwania, nowa rzeczywistość, więc stawiajcie 
przed sobą ambitne cele, realizujcie swo-
je marzenia. Mamy nadzieję, że z uśmie-
chem na twarzy żegnacie podstawówkę i 
chętnie będziecie wracać do dni spędzonych 
w  murach naszej szkoły.  

            Redakcja ES  
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POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

Dzień Dziecka 01.06.2021 rok 

Życzymy Wam... 

 

Pow
odz

enia
! 

Traf
nych

 

wybo
rów!

 

Wspaniałych przyjaciół! 

Dzień Dziecka 01.06.2021 rok 

Las Łagiewnicki 11.06.2021 

Łazienki Królewskie 16.06.2021 rok 

Klasa 8b 2020 rok 

Klasa 8a 2020 rok 



 18 czerwca 2021 roku w naszej 
szkole odbyły się wybory do Sa-
morządu Uczniowskiego oraz wy-
bory opiekuna samorządu.  
Bierne i czynne prawo wyborcze 
mieli wszyscy uczniowie klas IV-VII 
oraz wszyscy nauczyciele zatrud-
nieni w szkole. Członkami komisji 
wyborczej zostali uczniowie klas 

VIII. Wybory przebiegły w 
przyjaznej atmosferze, 
uczniowie chętnie uczest-
niczyli w głosowaniu. Komi-
sja wyborcza po podlicze-
niu głosów ogłosiła wynik 
wyborów.  
Do zarządu Samorządu 
Uczniowskiego na rok 
szkolny 2021/2022 we-
szli: Natalia Kotlarska, 
Szymon Scęcelek, Franci-
szek Siekiera i Julia Ko-
tlarska.  
Opiekunami Samorządu 
zostały: Paulina Lus i Ur-
szula Bogucka.  
Gratulujemy zwycięzcom! 
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 Uczniowie dwóch klas ósmych naszej szkoły w dniach 25- 27 
maja 2021 roku przystąpili do egzaminu z języka polskiego, mate-
matyki i języka angielskiego. Był to naprawdę trzydniowy maraton 
pełen emocji i obaw czy uda się sprostać wymaganiom egzaminacyj-
nym.  
 To ważny egzamin dla każdego ósmoklasisty, otwiera bowiem 
nowy etap edukacji. Od wyniku egzaminu zależy dostanie się do wy-
marzonej szkoły średniej.   
 Życzymy  Wam, drodzy Ósmoklasiści  wspaniałych wyników 
z egzaminu, a także realizacji ambicji i marzeń w nowej szkole. Niech zawsze  towarzyszy Wam dociekli-
wość i pasja poznawania świata. 

Trzydniowy maraton egzaminacyjny za nami 

Ósmoklasiści podczas zmagań egzaminacyjnych. 

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  

Komisja wyborcza. 

Uczniowie podczas wyborów. Tekst - strona fb szkoły. 
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Pierwszego czerwca, jak co roku 
w naszej szkole obchodziliśmy 
Dzień Dziecka. A ponieważ wszy-
scy są dziećmi, więc z tej okazji 
składamy wszystkim serdeczne 
życzenia. Wybraliśmy tylko kilka 
zdjęć zrobionych w tym dniu w 
naszej szkole. Resztę można 
obejrzeć na stronie fb szkoły;) 

 



Str. 5 
Echo Szkoły 

Ścieżka sensoryczna 

W szkolnym ogródku dydaktycznym 

W  ostatnim czasie w szkole trwały 
prace związane z  budową ogródka 
dydaktycznego. Tę inicjatywę udało 
się  zrealizować dzięki 
środkom finansowym 
pozyskanym  z Woje-
wódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Ten przyrodniczy zaką-
tek będzie miejscem do 
realizacji celów dydak-
tycznych. Uczniowie 
naszej szkoły w bezpo-
średnim kontakcie z na-
turą będą zdobywać wie-
dzę, poznawać różne gatunki roślin, 
owadów i ptaków i nie tylko.  
W ramach zajęć rozwijających wy-
braliśmy się do tego uroczego miej-
sca. Podzieleni na grupy z reporterską 
dociekliwością poznawaliśmy przyrod-
nicze ciekawostki. Oto nasz fotore-
portaż. 
 
Po krótkim rekonesansie dostrzegłam  
cztery tablice, z których mogłam się 
dowiedzieć o roślinach łąkowych oraz 
ziołach ogrodowych .  
  
W naszym szkolnym ogródku dydak-
tycznym jest naprawdę wiele cieka-
wych stref. Moją uwagę przykuła 
ścieżka sensoryczna, po której można 
chodzić boso i doznawać wielu przy-
jemnych i relaksujących odczuć. Sto-

jąc na ma-
łych ka-
myczkach, 
naprawdę 
poczułam  
odpręże-
nie.  
 
Spacerując 
po szkol-
nym ogród-
ku mogłam 
dowiedzieć 
się  wielu ciekawych rzeczy o  roślinach, 
owadach i ptakach. Najbardziej podobał 
mi się wodospad. Moją uwagę zwróciły 
zioła ogrodowe, w tym mięta i lawenda. 
Zapoznałam się również ciekawymi opisa-
mi owadów. Hotel dla owadów to jedna z 
atrakcji ogródka. Nieco zmęczona mo-
głam usiąść w altance, oddając się uro-

kowi tego 
miejsca. 
 
Moją uwagę 
przykuł do-
mek- po-
mieszczenie 
dla owadów. 
Poznałem 
różne gatunki 
ptaków oraz 

owadów. A motyle 
rusałka pawik czy rusałka osetnik potra-
fią zachwycić swym wyglądem. 
 
W ogródku najbardziej zainteresowała 
mnie lebiodka pospolita. Popularnie nazy-
wamy ją oregano. Jest to gatunek rośli-
ny należącej do rodziny jasnotowatych. 
Rośnie w Afryce Północnej, Europie i 

Azji. W Polsce występuje na całym te-
rytorium. Inna nazwa to dziki majera-
nek.  
 
Najbardziej zainteresowała mnie część 
dotycząca ziół ogrodowych. Zapoznałam 
się z informacjami o melisie lekarskiej, 
roślinie wieloletniej rosnącej nawet do 
1m. Naturalnie występuje ona nad Mo-
rzem Śródziemnym.  
 
Szałwia lekarska roślina sięgająca do 
około 70 cm, wieloletnia. Jej fioletowe 
kwiaty rozkwitają w maju i sierpniu. 
Lubczyk ogrodowy dorasta do 1,5 m 
wysokości, pochodzi prawdopodobnie z 
Iranu. Rozmaryn lekarski rośnie dziko 
na wybrzeżu Morza Śródziemnego. 

  
  
Obok 
altanki 
jest sta-
cja Magia 
ziół ogro-
dowych. 
Zostało 
opisanych 
dziewięć  
roślin. 
Bardzo 
spodoba-

ła mi się lawenda  wąskolistna natural-
nie pochodząca znad Morza Śródziem-
nego. Jej liście są srebrzysto - białe. 
Pędy lawendy można dodawać jako 
przyprawę do różnych dań. Zaciekawiła 
mnie również bazylia pospolita, jedno-
roczna roślina uprawna.  

Rośliny, które możemy podziwiać 

Nasi redaktorzy w ogródku dydaktycznym 



Jest taka magiczna  noc zwana  nocą świę-
tojańską. Przypada ona 24 czerwca  w 
dzień św. Jana. Od czasów  przedchrześci-
jańskich  uważana była  za najbar-
dziej magiczny dzień w roku.    
  W tę najkrótszą noc w roku  wszyscy z 
utęsknieniem wypatrywali pewnej rośli-
ny. Był to kwiat paproci  zakwitający na 
krótko o północy, a rosnący w niedostępnych 

miejscach. Tego, który znalazł kwiat, spoty-
kało szczęście, bogactwo i mądrość.  
 Dziewczęta na wydaniu przygoto-
wywały wianki uwite z kwiatów, ziół  
i traw, a potem puszczały je na wodę. Zacho-
wanie wianka wróżyło przyszłość. Jeśli wi-
rował, zatonął, plątał się w szuwarach  
lub gdy świeczka  zgasła - wówczas  nadzie-
ja na zamążpójście spełzła na niczym. 
Dobrym znakiem  było, gdy wianek  płynął 
spokojnie, a już najlepiej, gdy wyłowił 
go chłopiec. Nasi przodkowie wierzyli, że  
w wigilię św. Jana  mogą się zdarzyć na-
prawdę wyjątkowe rzeczy. Szczególnych 
właściwości nabierały ogień i woda. 
 W  noc świętojańską na polanach, 
pagórkach, nad wodą rozpalano ogniska 
zwane palinockami lub sobótkami, 
przy których  tańczono, śpiewano  oraz ba-
wiono się do rana. Chłopcy ku uciesze 
wszystkich, szczególnie młodych pa-
nien, popisywali się zręcznością  skacząc nad 
ogniem. Skakano  także parami: chłopak z 
dziewczyną, trzymając się za ręce.  
 Cudowną moc miały  zioła  wyko-
rzystywane w wielu zwyczajach  świętojań-
skich. Najważniejsza była bylica piołuno-
wa. Dziewczęta  tańczące  przy ogniskach 
opasywały się bylicą  w pasie, by chroniła  
je przed chorobami. Na św. Jana zbierano 
wiele ziół, które później  wykorzystywano 
w magii i lecznictwie, część ich spalano w 
świętojańskich  ogniskach. Dla panien  
najważniejszy był  nasięźrzał (rodzaj papro-
ci) i lubczyk - oba  niezbędne w zabie-
gach miłosnych.  
 W obrzędowości  świętojańskiej  
ważnym elementem  była woda.  Mawiano, 
że św. Jan chrzci wodę.  
Przed tym świętem  nie wolno się było ką-
pać w rzece, strumykach, jeziorach. Groziło 
to utonięciem, atakiem ze strony  nieprzyja-
znych  człowiekowi  wodnych demonów 
albo chorobą . Od św. Jana woda była 
już  bezpieczna, można  było w niej pły-
wać i korzystać z jej  życiodajnych mocy. 
Wpływała na urodę, siłę i zdrowie.  W wie-
lu regionach  oczyszczano studnie, czasami  
w sposób  magiczny  wrzucając  do nich  
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sól poświęconą  na św. Agatę, kawałek chle-
ba czy wlewając trochę święconej wody.   

Redakcja ES  

Koncert profilaktyczny „Zło dobrem zwyciężaj” 
Wianki wykonane przez uczennice klasy 6. 

17 czerwca 
młodzież z 
naszej szkoły 
oraz ze Szkoły 
Podstawowej w 
Łaguszewie 
wzięła udział w 
koncercie pro-
filaktycznym 
pod hasłem : 

„Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu wirtuoza perkusji 
– WIESŁAWA „BLACHY” BŁAŻKIEWICZA. Podczas 

spotkania opowiadał on o swoim życiu. Przytaczał również 
przykłady osób, które dokonały złych wyborów życiowych i w 
konsekwencji straciły życie. Przestrzegał przed podejmowa-
niem pochopnych i 
nieodpowiedzialnych 
decyzji. W czasie 
trwania koncertu 
chętne osoby mogły 
spróbować swoich sił 
grając na perkusji. 
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Cudowny chłopak to książka 

autorstwa R. J. Palacio, która ukaza-

ła się na rynku wydawniczym w 

2012 r. Opowiada o życiu małego 

chłopca, który różnił się od innych 

swoim wyglądem.  

W wieku dziesięciu 

lat August po raz pierwszy 

podjął naukę w szkole publicz-

nej. Chłopiec wstydził się wy-

glądu swojej  twarzy. Urodził 

się z wadą genetyczną, którą 

trzeba było skorygować opera-

cyjnie. Mimo iż przeszedł 

wiele zabiegów, nie dało się 

przywrócić naturalnego wy-

glądu jego twarzy.  

Na początku edukacji 

było mu bardzo ciężko. Rówie-

śnicy często unikali jego towa-

rzystwa, wymyślali obraźliwe 

gry. Pomimo odrzucenia i 

wielu upokorzeń August nie 

poddał się i codziennie cho-

dził do szkoły, zdobywając 

bardzo dobre  oceny. Po pew-

nym czasie udało mu się 

swoich wewnętrznych ba-

rier. 

Książka jest napisana 

lekkim współczesnym języ-

kiem, ale ma głęboki prze-

kaz.                  

Dlatego Cudowny chłopak to 

książka, którą mogę polecić  

każdemu. 

Zofia Nowińska 

zdobyć uznanie wśród kole-

gów i koleżanek. W końcu 

znalazł przyjaciół, którzy 

nie przejmowali się tym, jak 

wygląda. 

Cudowny chłopak to powieść, 
którą powinien przeczytać 
każdy,   

 a w szczególności dzieci i 

młodzież. To książka, o której 

można mówić godzinami. 

Uczy                  czytelnika bardzo 

wielu przydatnych 

rzeczy, ale przede 

wszystkim tego, że każ-

dy ma prawo    do szczę-

ścia. August powinie-

nem być dla nas 

przykładem, abyśmy 

mieli w sobie dużo 

miłości, dobra oraz 

chęci do pokonywania 

Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów 

Z bibliotecznej półki 



UŚMIECHNIJ SIĘ! 

Gazetka  Echo Szkoły jest redagowana przez uczniów, uczęszczających na zajęcia rozwijające z języka polskiego oraz wszyst-
kich chętnych, chcących zabrać głos na łamach naszego czasopisma. Opiekunami gazetki są panie Joanna Szymańska i Re-

nata Kunat. Zachęcamy do tworzenia gazetki razem z nami. Chętni uczniowie mogą pisać do nas na adres mailowy  
echoszkoly1@gmail.com. Zapraszamy do współpracy w przyszłym roku szkolnym;) 

Zabawa w kolorowanie 

Kowalski wrócił 
z Afryki. Przy-
szedł do niego 
zaciekawiony 
kolega, by zapy-
tać o pewne rze-
czy. 
- A zebrę Ty wi-
dział? 

- A widział. 
- To jak wygląda ta zebra? 
Podróżnik odpowiada: 
- A konia Ty widział? 
- Widział. 
- To zebra wygląda jak koń tylko ma 
czarno-białe paski. 
Kolega dalej ciekawy: 
- A żyrafę Ty widział? 
- A widział. 
- To jak wygląda ta żyrafa? 
Podróżnik na to: 
- A konia Ty widział? 
- A widział. 

To żyrafa wygląda jak koń tylko 
jest wyższa. 
Kolega dalej pyta: 
- A węża Ty widział? 
- A widział. 
- To jak wygląda ten wąż? 
- A konia Ty widział? 
- Widział. 
- To do konia wcale niepodobny.  

Wpada Jasiu do domu  bardzo szczę-
śliwy. Ojciec ogląda świadectwo i mó-
wi: 
- Durniu! Same pały, a Ty się cie-
szysz? 
- Jeszcze tylko lanie i wakacje!  

W szkole, w klasie. 
- Dzieci - pyta pani. - Jaka jest licz-
ba mnoga od słowa niedziela? 
- Wakacje!!! - krzyczą dzieci.  

Z urlopu wrócił posterunkowy. 

Komendant pyta: 
- I co jak tam na urlopie było? 
- Super. Na nartach wodnych 
jeździłem. 
- No jak to? Głupiś ty? Gdzie oni 
takie strome jezioro znaleźli.  

Nowa wychowawczyni jest zdzi-
wiona, że na obozie piętnastolat-
ków, grupę dziewcząt od grupy 
chłopców rozdziela pięćdziesię-
ciometrowy staw. 
- Proszę zaufać memu wielolet-
niemu doświadczeniu. - mówi 
kierownik obozu. - Dzięki temu 
pod 
koniec 
wakacji 
wszy-
scy po-
trafią 
pływać.  


