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SUKCESY! SUKCESY! 

SUKCESY! 

Listopad i grudzień to miesiące 

pełne sukcesów uczniów z naszej 

szkoły. 

W koszykówce. 

 

W gminnych zawodach koszykówki 

drużyna chłopców jak i dziewcząt z 

Łady zdobyli pierwsze miejsca. 

 

Chłopcy z rocznika 2009 zajęli 

drugie miejsce w powiatowym 

etapie międzyszkolnych zawodów w 

koszykówce. 

W szachach. 

 

Reprezentanci naszej szkoły zdobyli 

pierwsze miejsce w gminnym 

konkursie szachowym drużyny 

młodszej i drugie drużyny starszej.   

W konkursie historycznym. 

 

Na etapie indywidualnym pierwsze 

miejsce zdobył Stanisław Stawicki, a 

drugie Marcel Posadzy. 

W etapie drużynowym nasza szkoła 

zajęła drugie miejsce. 

 

Listopad miesiącem 

patriotyzmu. 

W listopadzie nasza szkoła uczciła 

dwa ważne dla nas święta.  

 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 

LEKCJA HISTORII 

11 listopada to najważniejsze święto 

narodowe w Polsce. W tym dniu 

obchodzimy rocznicę odzyskania 

przez nasz kraj niepodległości po 

123 latach niewoli pod zaborami 

okupantów. Dzień 11 listopada 

obchodzony jest bardzo uroczyście 

w całej Polsce. W każdej szkole z 

okazji tego święta organizowane są 

apele, a dzieci recytują wiersze 

patriotyczne i śpiewają pieśni. W 

tym roku obchodziliśmy 103 

rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

Posłuchajcie krótkiej lekcji historii. 

Ponad 200 lat temu nasz kraj 

rozdzieliły między siebie sąsiednie 



kraje: Rosja, Prusy i Austria. Polska 

zniknęła z mapy świata. Jednak 

przez ten czas rozbiorów na terenach 

polskich nadal mieszkali Polacy. Nie 

było im łatwo, bo nie mogli sami 

decydować o swoim losie, nie uczyli 

się w szkołach polskiego, a kazano 

im mówić w obcych językach. 

Wielokrotnie próbowaliśmy 

odzyskać swój kraj, było wiele 

powstań i bitew, jednak 

bezskutecznych. Największa szansa 

na odzyskanie wolności zaistniała w 

1914 roku, gdy wybuchła I wojna 

światowa.  Trwała ona 4 lata. 11 

listopada 1918 r. Niemcy przegrały I 

wojnę światową, a Marszałek Józef 

Piłsudski został dowódcą Wojsk 

Polskich i odtąd wraz z żołnierzami 

polskimi walczył, o odbudowanie 

naszego kraju, naszej tradycji i 

kultury. 

Cieszmy się, że żyjemy w wolnym 

kraju, że mamy swój język, swoją 

flagę, hymn i godło.  Cieszmy się, że 

możemy chodzić do szkoły i uczyć 

się języka polskiego, za co wielu 

żołnierzy i innych bohaterów 

przelało krew. 

Tego dania w naszej szkole odbyła 

się uroczysta akademia, na której 

uczestniczyli wyśmienici goście. W 

symboliczny sposób nasza Polska 

została podzielona.  

 

Poza akademią nasi uczniowie 

licznie brali udział w akcji „Tydzień 

dla Polski”.  

Poznawali polskich noblistów:  

 

 



 

 

 

Przeczytali lub obejrzeli polską 

bajkę: 

 

 

 



 

 

Spędzili czas z rodziną: 

 

 

 

 



 

 

Przygotowali polską potrawę: 

 

 

 

 



 

 

Zatańczyli polski taniec: 

 

Wywiesili flagę i odśpiewali hymn: 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Tego dnia także było z nami dobre 

słowo. 

 

Koordynator: Małgorzata Lichomska 

Szkoła pamięta. 

 

Nasza szkoła włączyła się w Akcję: 

“Szkoła Pamięta”. Uczniowie ze 

Szkoły Podstawowej w Ładach 

przygotowali plakaty, referaty i 

prezentacje dotyczące swoich 

rodzinnych przodków oraz 

bohaterów historycznych. 

Koordynator: Michał Mielniczuk 

Światowy Dzień 
Życzliwości. 



 

1 listopada obchodzony jest jako 

Światowy Dzień Życzliwości i 

Pozdrowień, dzień dobrych 

uczynków i pozytywnych emocji. 

Święto wywodzi się ze Stanów 

Zjednoczonych. Oryginalna nazwa 

święta brzmi Hello World Day i 

symbolizuje cel tego dnia, czyli 

mówienie hello (cześć) do 

przynajmniej dziesięciu osób 

dziennie. Nasi uczniowie nie 

zapominają o tak potrzebnym 

święcie. Tego dnia każdy, każdemu 

śle „cześć 😊”.  

Międzynarodowy Dzień 

Osób 

Niepełnosprawnych. 

Święto zostało ustanowione w 1992 

roku przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ na zakończenie Dekady Osób 

Niepełnosprawnych (1983 - 1992). 

Dzień miał za zadanie zwrócić 

uwagę na problemy osób 

niepełnosprawnych oraz wskazać na 

potrzebę integracji osób 

niepełnosprawnych z resztą 

społeczeństwa. 

Cele Dnia Osób Niepełnosprawnych 

to:   

upowszechnianie idei tolerancji, 

otwartości i szacunku wobec osób 

niepełnosprawnych, 

przybliżenie społeczeństwu 

problemów osób 

niepełnosprawnych, 

włączeniu osób niepełnosprawnych 

w życie społeczne, 

zwiększenia świadomości publicznej 

o korzyściach płynących z integracji 

osób niepełnosprawnych w każdym 

aspekcie życia politycznego, 

społecznego, gospodarczego i 

kulturalnego, 

zwrócenie uwagi na bariery 

architektoniczne, z którymi borykają 

się niepełnosprawni. 

 

 

W naszej szkole z okazji tego święta 

zorganizowano akcję "Tacy sami a 

jednak różni". Uczniowie mieli za 

zadanie pokazać, że los osób z 

niepełnosprawnościami nie jest Nam 

obojętny. 

Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza.  

Wolontariusz to osoba, która w 

sposób dobrowolny wykonuje pracę 



na rzecz osób, organizacji lub 

instytucji. Wolontariuszem może 

zostać każdy, osoba starsza jak i 

młodsza. Międzynarodowy Dzień 

Wolontariusza w tym roku wypada 5 

grudnia w niedziele. Zostało ono 

ustawione przez Zgromadzenie 

Ogólne Narodów Zjednoczonych. 

Obchodzimy go co rok od 1985 

roku. Celem tego dnia jest 

podziękowanie za prace 

wolontariuszy na całym świecie. 

W naszej szkole jest wielu takich 

wolontariuszy.  

Ostatnio Szkolne Bractwo 

Wolontariuszy z naszej szkoły 

organizowało:  

zbiórkę ubrań dla podopiecznych 

Caritas , pieluch i rzeczy dla 

schroniska.  

Mikołajki. 

 

Mikołajki to święto obchodzone 6 

grudnia. Upamiętnia ono świętego 

Mikołaja, biskupa z Miry. Obecnie 

postać tę przedstawia się jako 

staruszka z brodą i nadwagą w 

czerwonym ubraniu, którego 

charakterystycznym elementem jest 

czapka z pomponem. Wierzy się, że 

Mikołaj przychodzi w nocy z 5 na 6 

grudnia. Posiada sanie ciągnięte 

przez zaprzęg złożony z 9 latających 

reniferów Do domu dostaje się przez 

komin i zostawia grzecznym 

dzieciom wymarzone prezenty, a 

niegrzecznym rózgę. Święto ma 

chrześcijańskie pochodzenie. 

 

Dzień herbaty.  

 

Dzień Herbaty obchodzimy 21 maja 

i 15 grudnia. Pierwszy raz to święto 

było obchodzone w Nowym Delhi w 

2005 roku. Większość z nas pije 

herbatę codziennie, ale czy tak 

naprawdę wiemy czym jest herbata? 

To napar z liści i pąków grupy 

roślin, pochodzi z Chin. Możemy ją 

pić w różnych smakach np. o smaku 

owoców.  Herbatę odkrył Chiński 

cesarz, pił gorącą wodę na dworze i 

po jakimś czasie do wody wpadły 

mu liście herbaty. Woda   bardzo mu 

zasmakowała.  Dzień herbaty nie 

powstał dlatego, żebyśmy ją 

kupowali tylko dlatego żebyśmy byli 

świadomi co spożywamy i jakie 

znaczenie ma herbata na świecie. 

Możemy też ją pić w celach 

zdrowotnych na przykład herbata 

czarna pomaga na koncentrację, 



zmniejsza stres, przyspiesza pracę 

żołądka, dzięki niej zęby są mnie 

narażone na próchnicę. W Wielkiej 

Brytanii można kupić herbatę dla 

psów, która ma właściwości 

zdrowotne. W Australii pije się 

herbatę bekonową. Hodowcy owiec 

nalewają ją do puszek po 

konserwach i gotują w niej bekon. W 

Tajlandii i Chinach jest 

wykorzystywana kiszona herbata, 

którą dodaje się do różnych dań. W 

Mongolii jest przygotowywana w 

kobylim lub wielbłądzim mleku. 

Jeną z bardzo zaskakujących zasad 

w Arabii jest, że tyko mężczyźni 

mogą przyrządzać herbatę. 

Aromatyczne 

herbaty – przepisy. 

1. Rozgrzewająca herbata z 

malinami. Szczególnie 

polecana podczas 

przeziębienia – zaparz czarną 

herbatę. Gdy trochę ostygnie, 

dodaj do niej plasterek imbiru, 

kilka malin (3-4), plaster 

pomarańczy (cytryny), 

odrobinę miodu (najlepiej 

lipowego), dwa goździki, 

szczyptę (kawałek laski) 

cynamonu. 

2. Herbaciany grzaniec. Po 

zaparzeniu herbaty dodaj do 

niej charakterystyczne dla 

grzańca przyprawy – szczyptę 

(kawałek laski) cynamonu, 3 

goździki, gwiazdkę anyżu, 

szczyptę (kawałek laski) 

wanilii, szczyptę kardamonu. 

Ponadto trochę miodu 

spadziowego. 

3. Herbata korzenna. Do 

zaparzonej czarnej herbaty 

dodaj takie przyprawy jak 

goździk (2-3), szczypta 

cynamonu, kawałek laski 

wanilii, gwiazdkę anyżu. 

Ponadto plasterek 

pomarańczy, kilka wiśni 

(malin), łyżeczkę syropu 

wiśniowego (malinowego). 

4. Herbata rozmarynowa. 

Świetnie rozgrzewa. 

Wskazana zwłaszcza przed 

snem (pomaga w zasypianiu) 

– czarną herbatę zaparz razem 

z gałązką rozmarynu, 

czerwonym pieprzem 

(rozgniecionym). Dodaj 

plaster grejpfruta, plaster 

cytryny, odrobinę soku 

malinowego i kilka malin. 

Dodatkowo napój można 

wzbogacić niewielką ilością 

miodu (najlepiej 

spadziowego). 

5. Herbata z limonką. Polecana 

przede wszystkim 

zmarzluchom (pozostawia po 

wypiciu długotrwałe uczucie 

rozgrzania) – zaparz czarną 

herbatę z plasterkiem limonki 

i startym kawałkiem imbiru. 

Następnie dodaj odrobinę 

miodu (cukru) do smaku. 

6. Herbata cytrusowo-imbirowa 

z dodatkiem jagód. 

Niezastąpiona przy obniżonej 

odporności – do szklanki włóż 

dwa plasterki pomarańczy, 



jeden plasterek cytryny i jeden 

plasterek imbiru oraz kilka 

jagód. Następnie zalej 

składniki zaparzoną czarną 

herbatą, dodaj łyżeczkę miodu 

(cukru trzcinowego). 

7. Klasyczna herbata zimbirem. 

Zalecana w trakcie infekcji 

górnych dróg oddechowych – 

do zaparzonej czarnej herbaty 

dodaj dwa plasterki imbiru, 

dwie łyżeczki soku z cytryny 

oraz łyżeczkę miodu 

wrzosowego. 

 

Wiersze autorstwa 

naszych uczniów na 

zimowe wieczory. 

"Znaki jesieni" 

 

Już czerwono jest na drzewach 

Liście złocą się na krzewach 

Jeż przytula się do liści 

Wiewiór szuka orzechów kiści 

Niedźwiedź ściele sobie w norze 

Jeleń rykowisko urządza o tej porze 

Dzik w poszukiwaniach jest żołędzi 

A sikorka na słonince sobie siedzi 

Rolnik zbiera z pola dynie 

Szpak przygląda się czerwonej 

jarzębinie 

Na drzewach zakwitły kasztany 

To znak, że jesień ma już swoje 

plany 

Bo gdy kasztany dojrzewają 

Nadeszła jesień i z drzewa spadają. 

 

„Wiersz o jesieni” 

 

Idzie jesień, mnóstwo liści 

kolorowych niesie. 

Żółte, złote i czerwone zdobiły 

niegdyś drzewa zielone. 

Jeden, drugi, trzeci – dla nie to nie 

będą śmieci. 

Kolorowe liście klonu, wezmę 

mamie do wazonu. 

Z dębu, klonu, jarzębiny pięknie 

zeszyt ozdobiony. 

I żołędzi, i kasztany leżą góry pod 

drzewami. 

W mojej głowie pomysł taki, zrobię 

sobie z nich cudaki. 

Żołnierzyki, pajacyki, całe w brązie 

to ludziki. 

Pani Jesień dziękujemy – wszystkie 

podarki przyjmujemy! 

 

Życzenia. 
Szczęśliwych, kojących, przeżytych 

w zgodzie ze światem i z sobą 

samym, 

pełnych życia i miłości świąt Bożego 

Narodzenia  

oraz niesamowitego, 

niezapomnianego, niepowtarzalnego 

Sylwestra życzą uczniowie „e – 

Przecinka”. 

 
Redakcja przecinka:  

Mikołaj Kowalczyk, Zuzanna Serwon, 

Hanna Zaraś,  Agata Szczygielska, Olga 

Szczygielska, Maja Bobowska, Kownacka 

Helena, Perz Zuzanna, Tucholska Daria, 

Anna Nowakowska. 

 

KOLOROWANKA DO DRUKU 

DLA NAJMŁODSZYCH    

 

 

 



 

 
 

 

 


