
   To było zupełnie inne rozpo-
częcie szkoły. Nie było ceremonii 
na sali gimnastycznej. Zobaczy-
łem wreszcie całą swoją klasę.  

Ten początek  roku  szkolnego 
był inny. Spotkaliśmy się z wy-
chowawcą w wyznaczonym 
miejscu. Dowiedzieliśmy się o 
zasadach bezpieczeństwa  obo-
wiązujących nas na przerwach i 
w klasie.  

Po długiej przerwie wróciliśmy 
do szkoły. Ucieszyłam się. Wszy-
scy nosimy maseczki, ale w kla-
sie możemy je zdjąć, przed wej-

ściem dezynfekujemy ręce. 

Ucieszyłem się, że będę  uczył 
się w szkole, a nie na  
e-lekcjach, ponieważ będzie 
mi łatwiej czerpać wiedzę  z 
bezpośredniego przekazu, 
nauczyciela. 
Dziś lekcje minęły przyjemnie. 
Na przerwach nie możemy się 
nagadać.  

 Wszystkie zajęcia mamy w 
swojej klasie, oprócz WF-u i 
informatyki. Wchodząc do 
szkoły dezynfekujemy ręce.  

To przez koronawirusa musi-

my nosić maseczki w auto-
busie i na przerwach. Pomi-
mo zadowolenia z powrotu 
do szkoły czułam lekki nie-
pokój, po prostu bałam się 
panującej epidemii. Póki co 
wszystko jest dobrze i mam 
nadzieję, że tak będzie. 

kl. VI 

Rozpoczynamy nowy rok 
szkolny 2020/2021 

     
Hej, witajcie  po 

dłuuuuugiej prze-
rwie i wakacjach w 
szkole. Mamy wie-
le powodów do 
radości. Po pierw-
sze , że znów  
spotykamy  się z 
kolegami i kole-
żankami oraz na-
szymi nauczycielami i rozpo-
czynamy tradycyjną  naukę 
w ławkach. Na pewno będzie 
to trudny rok ze względu na 
panującą pandemię. Będzie 
to wymagało od  nas dużej 
dyscypliny na przerwach, 
lekcjach oraz w relacjach  z 
rówieśnikami. Mamy nadzie-

ję, że wszyscy razem  da-
my radę i wspólnie stworzy-
my  atmosferę, abyśmy 
czuli się zdrowo  w nowej 
rzeczywistości z pandemią w 
tle. Dlatego  pamiętajmy o  
podstawowych zasadach 
higieny. Dbajmy wszyscy, 
aby   nasz pobyt w szkole 

był w pełni bezpieczny! Wi-
tamy najmłodszych przed-
szkolaków, którzy rozpoczęli   
po raz pierwszy  swoją 
przygodę z nauką. Powodze-
nia, zapału wytrwałości w 
nowym roku   życzy redak-
cja Echa Szkoły. 
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Hurrra! Wracamy do szkoły. Wasze refleksje po 
powrocie do szkoły. 

WRZESIEŃ 2020 
NUMER 1 

Gazetka SP im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku   
w Kocierzewie Południowym 

Rys. Bogdana Yurchak 
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roku. Uczestniczy 
w niej społeczność 
lokalna, młodzież 
szkolna oraz rodzi-
ny poległych. Jest 
to dla nas wszyst-
kich corocznie 
wspaniała lekcja 
historii. 
W tym roku ze 
względu na pande-
mię uroczystości 
odbyły  się trochę 
inaczej, przede 
wszystkim w 
mniejszym gronie. 
13 września 2020 
roku o godz. 12.00 
w kościele Świętego. 
Wawrzyńca w Kocie-
rzewie Południowym 
ks. proboszcz Krzysz-
tof Chmielewski od-
prawił Mszę Świętą 
w intencji społeczno-
ści szkolnej, gminnej 
oraz w intencji boha-

terów walk nad Bzurą. Wzięli w niej 
udział: Pani Agnieszka Wojda - Wójt 
Gminy Kocierzew Południowy, Pan 
Robert Basiński - Komendant Zarzą-
du Gminnego OSP RP, Dyrekcja 
szkoły - Pani Agnieszka Maliszewska 
i Pani Ewa Zagórowicz, delegacja 

 
   Każdego roku, we wrześniu 
obchodzimy w naszej szkole 
Święto Szkoły.  
Z tej okazji odbywa się uroczy-
stość patriotyczno-religijna po-
święcona żołnierzom, którzy po-
legli w bitwie nad Bzurą w 1939 

uczniów ze sztandarem, przedstawi-
ciele jednostki OSP w Kocierzewie, 
Pan Kazimierz Książkowski, którego 
ojciec brał udział w walce na terenie 
naszej gminy i zginął 16.09.1939 ro-
ku w Jeziorku oraz chętni uczniowie, 
nauczyciele i rodzice. Następnie na 
cmentarzu wojennym, ksiądz pro-
boszcz odmówił modlitwę za pole-
głych, zostały złożone kwiaty i zapa-
lono znicz pod pomnikiem poległych 
w 1939 roku.  

 Klasy młodsze i starsze aktywnie 
włączyły się w działania o charakte-
rze patriotycznym. Było wspólne 
śpiewanie pieśni żołnierskich i malo-
wanie plakatów o tematyce patrio-
tycznej. Uczniowie obejrzeli, przygo-
towany specjalnie na tę uroczystość, 
filmik o Patronie naszej szkoły. Kul-
minacyjnym punktem obchodów 
święta było wręczenie uczniom tarcz 
przez Panią Dyrektor. To ważny ele-
ment nie tylko wizerunkowy, ale 
podkreślają-
cy przynależ-
ność do spo-
łeczności 
szkolnej.  
Z dumą bę-
dziemy je 
nosić.  

81 Rocznica Bitwy nad Bzurą w Kocierzewie 
Południowym 

Str. 2 Echo Szkoły 



Nauczanie przedszkolne - p. Anna Jasiń-
ska 
Przedszkole 4-latki - pani Anna Zabor-
ska 
Przedszkole 5-latki - pani Halina Pięta 
Klasa Oa - pani Marianna Strońska  

Klasa 0b - p. Anna Wrona 
Klasa I – p. Agnieszka Tłuczkiewicz. 
Klasa IIa – p. Anna Szymańska - Nodzak  
Klasa IIb – p. Anita Wójcik 
Klasa III - p. Agnieszka Pikulska 
Klasa IVa - p. Agnieszka Michalak 
Klasa IVb - p. Magdalena Modzelewska 
Klasa V - p. Elżbieta Rokicka 
Klasa VI - p. Lilianna Marzec 
Klasa VII a- p. Paulina Lus 
Klasa VIIb - p. Karina Wójcik 
Klasa VIIIa - p. Joanna Szymańska 
Klasa VIIIb - p. Beata Rześna 

A kto uczy w naszej szkole i jakiego 
przedmiotu? 
Religia - ks. Krzysztof Chmielewski,  
p. Jolanta Kowalik, p. Joanna Szymańska 
Język rosyjski - p. Ewa Zagórowicz 
Język angielski - P. Paulina Lus,  p. Mag-
dalena Modzelewska 
Język polski - p. Renata Kunat, p. Karina 
Wójcik, p. Joanna Szymańska 

Matematyka -  p. Liliana Marzec,  
p. Agnieszka Cieślak 
Chemia, fizyka - p. Agnieszka Cieslak 
Przyroda, biologia - p. Elżbieta Ozimek 
Geografia - p. Aneta Kędziora 
Historia - p. Beata Rześna 

Muzyka – p. Katarzyna Wyszyńska  
Technika - p. Cezary Fidrych 
Edukacja dla bezpieczeństwa - p. Rado-
sław Ulicki  
Wychowanie fizyczne - p. Artur 
Kurczak, p. Elżbieta Rokicka 
Pedagog - p. Marta Politowicz 
Logopeda – p. Anna Kubica  
Nauczyciel wspomagający – p. Anna 
Kochanek. 

jest chętnie  
wystawiany na 
polskich sce-

nach. O wyjątko-
wości dzieła 
świadczy również 
to, że  zostało 
wpisane do kano-

nu lektur obowiązkowych w szkole pod-
stawowej.   Narodowe Czytanie odbyło 
się również w naszej szkole, ale przybra-
ło bardzo kameralny  charakter z powo-
du obostrzeń  epidemicznych. Ucznio-
wie klasy VIII a przygotowali gazetkę 
ścienną  z informacjami o  dziele Sło-
wackiego 
oraz  czytali fragmenty  na lekcji 
języka polskiego.    

  
   W tym roku  lekturą  Narodowego  Czy-
tania  był utwór Juliusza Słowackie-
go Balladyna. To wybitne   dzieło polskie-
go romantyzmu   zostało napisane w  1834 
roku w Paryżu  podczas   pobytu poety  na 
emigracji. O wybraniu tego utworu do 
ogólnopolskiej  akcji  zadecydowały   wy-
bitne walory artystyczne.  
   Dramatyczna  opowieść   o dwóch sio-
strach  Alinie i Balladynie  stała się punktem 
wyjścia do podjęcia ważnych problemów 
dotyczących władzy,  ludzkiej natury, po-
staw i czynów bohaterów. Do dziś  dramat 
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Kto nas uczy?  

Samorząd Uczniowski  W tym roku szkolnym społeczność szkolną repre-
zentują: 

Jan Szachogłuchowicz — przewodniczący 

Wojciech Sierota — zastępca 

Martyna Brzozowska — skarbnik 

Anna Leśkiwicz — sekretarz 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie: 
Paulina Lus, Agnieszka Pikulska i Izabela Płuska. 

Narodowe Czytanie 2020 



       
   Na początku roku szkolnego 
nasza biblioteka wzbogaciła się o 
nowe pozycje książkowe. Jest to 
naprawdę imponujący katalog ty-
tułów nie tylko z kanonu lektur, 
ale także ze współczesnej litera-
tury młodzieżowej. Wystarczy 
odwiedzić bibliotekę, przejrzeć 
uważnie półki z nowościami, a na 
pewno każdy znajdzie coś dla 
siebie. 
   Pani bibliotekarka chętnie słu-
ży pomocą i poleci ciekawą książ-
kę . 
   W kolejnych numerach gazetki 
ES  będziemy  recenzować najcie-
kawsze tytuły. Jeśli ktoś przeczy-
ta fascynującą książkę,  zachęca-
my do podzielenia się z nami swoją  
opinią. Zamieścimy Wasze recen-
zje, a najciekawsze nagrodzimy. W 
dzisiejszym numerze prezentujemy 
jedną z nowości.  
  
 
 

Barbara Kosmow-
ska Dziewczynka z parku 
 
Książka Barbary Kosmow-
skiej podejmuje trudne 
problemy bliskie naszemu 
życiu. Opowiada historię 
dziewczynki o imieniu An-
dzia, która jako mała 
dziewczynka doświadcza 
smutnego zdarzenia. Jest 
to śmierć taty. Dla niej i 
jej mamy to ogromna stra-
ta. Nagle zabrakło kogoś 
kochanego, kto przytulał, 
rozmawiał  i wypełniał dom 

swoją obecnością. W nowej sytu-
acji mama nie zawsze radziła sobie 
z codziennym życiem po stracie 
męża. Andzia, mimo że to jeszcze 
dziecko, zachowuje się bardzo doj-
rzale. Brakuje jej wypraw z tatą 
do parku, ale rozumie, 
że świat nie stanął w 
miejscu i trzeba żyć 
dalej. Dziewczynka 
nosi w sercu nie tylko 
ból po stracie, ale 
także powierzoną 
przez niego tajemni-
cę. Obserwując ich 
ulubionego ptaka-
kowalika, Andzia czu-
je obecność zmarłego 
taty. A kiedy w jej 
życiu pojawia się Je-
remiasz, wraca radość 
dziecięcych zabaw na 
śniegu i wspólnych 
spacerów. Przyjaciel 
doskonale rozumie, 
jak trudne może być 
doświadczenie choro-
by, bo sam jest chory. 

Pozostaje jednak pogodnym chłop-
cem. Z czasem także mama wycho-
dzi spod koca i częściej się uśmie-
cha, a świat staje się z każdym 
dniem bardziej kolorowy. 
To bardzo mądra, ale zarazem 
wzruszająca książka. Autorka, opi-
sując życie po stracie bliskiej oso-
by oczyma bohaterki pokazuje, że 
dzieci są dobrymi obserwatorami i 
rozumieją dużo więcej niż wydaje 
się to dorosłym. Brak łez nie świad-
czy o braku cierpienia. W przeży-
waniu żałoby i powrocie do normal-
nego życia dużą rolę odgrywa ro-
dzina . Andzia troszczy się o mamę 
i o przyjaciela. Dojrzałość dziew-
czynki jest najlepszym świadec-
twem życia jej zmarłego taty, któ-
ry na pewno byłby dumny z córki.  
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  Nowości książkowe w naszej 
szkolnej bibliotece  



kiej pracy dają dziecku telefon, aby    
wypełnić mu wolny czas. To na pewno dzie-
ci cieszy, ale nie jest dla nich dobre. 

Dorośli też coraz częściej korzysta-
ją z telefonu. Kiedyś moi rodzice używali 
telefonów komórkowych tylko do rozmowy 
z osobą, z którą chcieli się skontakto-
wać. Obecnie telefon komórkowy służy im 
nie tylko  do komunikacji, ale do sprawdza-
nia informacji w internecie, płatności mobil-
nych, a codziennie  rano jako  budzik.  

Ja i moi koledzy też bardzo często 
używamy telefonów komórkowych.   
W dobie pandemii dla wielu to niezbędne 
urządzenie do nauki zdalnej. W czasie kiedy 
nie można się spotykać, stał się on głównym 
komunikatorem z nauczycielami i rówieśni-
kami.    

Należy sobie zadać następu-
je pytanie: Czy nastolatkowie  nie nadużywa-

    W czasie nauczania zdalnego telefon 
komórkowy stał się  dla uczniów niezbęd-
nym  oprócz komputera  narzędziem 
do  codziennej nauki. To nowa funkcja tego 
urządzenia w czasach pandemii. Dobrodziej-
stwo zdobyczy techniki, ale i zagrożenia 
zauważają również młodzi ludzie.  Podzielili 
się z nami na ten temat  swoimi spostrzeże-
niami. Prezentujemy  artykuły uczniów kla-
sy VIIIa.  

W dzisiejszych czasach telefon stał 
się urządzeniem, bez którego   
nie wyobrażamy sobie przeżyć dnia. Używa-
my go bardzo często. Służy nam   
do komunikowania się, oglądania fil-
mów, gry, obsługiwania kont bankowych, 
dokonywania płatności, planowania termi-
nów spotkań, itp.   

Dzieci już od najmłodszych 
lat mają kontakt z telefonami komórkowymi. 
Często rodzice, którzy są zmęczeni po cięż-

ją telefonów komórkowych? I jaki to będzie 
miało wpływ na ich rozwój emocjonalny?  
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to nor-
malne zjawisko.  Korzystamy przecież  z 
nowych technologii  i nowinek technicznych, 
ale jest to groźne, jeśli  telefon komórkowy 
zastępuje nam spotkania z najbliższymi i 
ogranicza  udział w realnym życiu. 

Jan Szachogłuchowicz 

nowe wiadomości, przeglądamy różne 
portale społecznościowe.  

Coraz bardziej, używając metafory, to-
niemy w głębiach Internetu. Tracimy  
czujność i kontrolę ,a  to już krok od uza-
leżnienia i innych niebezpieczeństw. Co 
prawda dzięki nowoczesnej technologii 
możemy poznać mnóstwo nowych osób, 
niestety często nie są oni tymi, za któ-
rych się podają. Dlatego szczególnie mło-
dzi ludzie powinni uważać z kim piszą w 
sieci i dbać o swoje bezpieczeństwo. Nie 
wysyłać nikomu swoich zdjęć ani nie 
podawać nieznajomym szczegółowych 
informacji na swój temat. Coraz częściej 
też widzimy młodych ludzi na ulicy za-
patrzonych w ekrany telefonów. Nawet 
przechodząc przez pasy, nie rozglądają 
się, czy nie przejeżdża żadne auto, co 
może okazać się dla nich tragiczne. 

Martyna Brzozowska 
 
 

Piątek, 11.12.2020 r. 

 Rano, razem z moją rodziną, 
wybrałam się do Łodzi. Mimo że na dwo-
rze było zimno, przez szybę świeciło 
piękne mocne słońce. Patrzyłam na jadą-
ce autostradą samochody. Wielu kierow-
ców rozmawiało przez telefon, a ich auta 
pędziły ponad 100 km/h. Dojechaliśmy 
na miejsce. Wielka galeria handlowa. 

Nie było dużych tłumów. Większość 
stanowili młodzi ludzie zapatrzeni w 
telefony, odcięci od świata rzeczywiste-
go. Na swojej drodze napotkaliśmy 
grupkę młodzieży idącą w naszą stro-
nę. Gdy chcieliśmy się minąć jeden z 
chłopaków mocno uderzył mnie w ra-
mię. Tak naprawdę wcale mnie nie 
zauważył, ponieważ był zapatrzony w 
telefon. Mój tata od razu zareagował: 

- Może odkleiłbyś się od tego ekranu i 
popatrzył przed siebie?  

- Przepraszam, nie zauważyłem - odpo-
wiedział roztargnionym głosem młody 
człowiek.  

 Do domu wróciliśmy późnym 
wieczorem. Myśląc o tym co się stało, 
nasunęła mi się refleksja jak bardzo 
ważne w tych czasach są telefony ko-
mórkowe. Moim zdaniem to urządzenie 
jest potrzebne i niezbędne, ale czy aż 
tak, żeby nie móc oderwać od niego 
oczu i nie wiedzieć co się wokół nas 
dzieje? 

Zofia Nowińska 

 

 

 W dzisiejszym świecie komór-
ka stała się już przedmiotem niezbęd-
nym dla prawie wszystkich, a szczegól-
nie dla młodszego pokolenia. Coraz 
częściej na ulicy możemy zauważyć 
młodych ludzi  zapatrzonych w ekran 
telefonu i całkowicie odciętych od real-
nego świata, który ich otacza. Posiada-
nie telefonu jest już rzeczą obowiązko-
wą dla współczesnych nastolatków i 
większość z nich nie wyobraża sobie 
życia bez tego urządzenia. 

  Jak telefon wpływa na relacje 
z bliskimi nam osobami? Niestety co-
raz częściej młodzi ludzie stawiają tele-
fon na pierwszym miejscu , zapomina-
jąc przy tym o ważniejszych życiowych 
wartościach. Często przez to szybko 
oddalają się od swojej rodziny i przyja-
ciół. Podczas spotkań z najbliższymi 
zamiast porozmawiać i cieszyć się spę-
dzanym wspólnie czasem wolą patrzeć 
w ekran telefonu. 
Często za jedyną  korzyść posiadania 
telefonu uznają   szybki dostęp do in-
formacji potrzebnych  w codziennej 
nauce. Według mnie jest to naprawdę 
pożyteczne , gdyż  nie musimy marno-
wać czasu na szukaniu  różnych wiado-
mości  w książkach, co zajmuje zazwy-
czaj o wiele więcej czasu. Jednak tele-
fon potrafi nas bardzo rozpraszać pod-
czas nauki  często zamiast przyswajać  

Numer 1 Str. 5 
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  Chwila refleksji...  



   30 września świętowaliśmy 
Dzień Chłopaka. W tym roku, 
ze względu na zaistniałą sytu-
ację pandemiczną, nieco ina-
czej niż zazwyczaj. Nie prze-
szkodziło to jednak w hucz-
nym obchodzeniu owego 
święta.  
   Z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego przygotowania 
do tego szczególnego dnia za-
częły się już tydzień wcześniej. 
Wybrano klasowych misterów: 
- Bartłomiej Dąbrowski (klasa 
IVa) 
- Antoni Buczek (klasa IVb) 
- Patryk Gozdowski (klasa V) 
- Konstanty Modzelewski 
(klasa VI) 
- Robert Rokicki (klasa VIIa) 
- Franciszek Siekiera (klasa 
VIIb) 
- Wojciech Sierota (klasa 
VIIIa) 
- Bartłomiej Gozdowski (klasa VIIIb), 
 a w drodze następnego głosowania - 
Mistera Szkoły 2020 roku. Został nim 
uczeń klasy VIIIa – Wojciech Sierota, 

wyróżniony specjalną szarfą. To jednak 
nie był koniec atrakcji przewidzianych 
na ten dzień. W niemal każdej klasie 
dziewczynki przygotowały konkursy i 
zadania dla swoich kolegów, a dodatko-

wo przebrały się za chłopców. Z kolei 
panowie prezentowali się niezwykle 
elegancko zakładając muszki i krawaty 
– w końcu 30 września jest też Dniem 
Muszki i Krawata. 

Mama wypytuje syna: 
- Dawidku, jak było w szkole? 
- Jak na policji: ciągle mnie wypytują, a ja o 
niczym nie wiem. 
 
Na lekcji języka polskiego nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz "chętnie" w zdaniu: 
"Uczniowie chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie profesorze! 
 
Dwaj uczniowie szarpią za mundur policjan-
ta 
- Panie policjancie, prędko, nasz nauczy-
ciel...! 
- Co się stało? Napadli go?! Biją?! 
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował… 
 
Jasio spóźnia się pół godziny na 
lekcję języka polskiego. 
Nauczycielka pyta : 
- Co się stało ? 
- Napadł na mnie groźny bandyta z 
pistoletem w ręce! 
- To straszne! - mówi nauczycielka. 
- A co było potem? 
- Zabrał mi zeszyt z wypracowa-
niem!  

 
Nauczy-
cielka 
pyta się 
dzieci, 
jakie 
zwie-
rzęta 
mają w 
domu. 
Uczniowie kolejno odpowiadają: 
- Ja mam psa... 
- Ja kota... 
- U nas są rybki w akwarium... 
Wreszcie zgłasza się Kazio: 
- A my mamy kurczaka w zamra-
żarce...  
 
Lekcja w szkole, w czasach paleozo-
iku. Nauczycielka wykuwa na ka-
miennej tablicy pytanie: Ile to jest 
2+2? Wzywa do odpowiedzi Jasia. 
Ten nie zna odpowiedzi i zastana-
wia się. Nagle słychać straszny huk 
i unoszą się tumany kurzu. Nauczy-
cielka pyta surowo: 
- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!  

Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygo-
towania się do krótkiej przerwy. 
 
Polonistka pyta Jasia: 
- Podaj dwa zaimki. 
- Kto? Ja?! 
- Brawo Jasiu piątka! 
 
Małgosia stoi przed nauczycielem i 
płacze. 
- Nie zasłużyłam na jedynkę... 
- Masz rację dziecko, ale to najniż-
szy stopień, jaki przewiduje regula-
min!  
 
Na lekcji biologii nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co powiesz na temat jaskółek? 
- To bardzo inteligentne ptaki. Odlatują, gdy 
tylko zaczyna się rok szkolny! 
 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
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DZIEŃ CHŁOPAKA 
Misterzy klas wraz z panią dyrektor Agnieszką Maliszewska i wicedyrektor Ewą 
Zagórowicz oraz opiekunami Samorządu Uczniowskiego panią Pauliną Lus oraz 
panią Izabellą Płuską. 


