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Niecodzienna 

Gazetka Uczniów  

Szkoły Podstawowej  

im. Księcia Józefa Poniatowskiego  

w Ładach 

  

 

 

 

Witamy nowy rok 

szkolny 

Drugiego września bezpowrotnie 

skończyły się wakacje i wróciliśmy 

w mury szkolne, aby podjąć naukę. 

Z powodu sytuacji 

epidemiologicznej ten rok szkolny 

zaczął się inaczej. Mimo wszystko 

życzymy wszystkim uczniom i 

nauczycielom samych sukcesów w 

nadchodzącym roku szkolnym. 

Biegi przełajowe, etap 

gminny. 

 

 

 

  

wrzesień / października 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 października uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w biegach 

przełajowych. 

Najlepsze wyniki reprezentacji ZSP 

Łady: 

1 miejsce: 

Bartosz Dziedzic  

2 miejsce: 

Anna Nurkiewicz  

Oliwia Jezierska  

3 miejsce: 

Nadia Pajor  

Maciek Ochman  

Ola Lao  

Kacper Maur  

4 miejsce: 
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Adam Borsuk  

Kamil Ochman  

Nikola Madetko  

Olga Szczygielska  

Sara Elbanowska  

5 miejsce: 

Paweł Kazała  

Hania Janiak  

Dawid Madetko  

Joanna Gala  

6 miejsce: 

Bartek Pawlikowski  

Franek Luberadzki  

Zosia Nikiforuk  

Wszystkim uczniom serdecznie 

gratulujemy. 

Gminne zawody w piłce 

nożnej. 

 

 

Uczniowie z klas siódmych i ósmych 

wzięli udział w rozgrywkach o 

Mistrzostwo Gminy Raszyn. 

Po bardzo wyrównanym meczu górą 

były rywalki z Raszyna, które 

wygrały 4:2. 

Naszą szkołę reprezentowały: 

1. Gabrysia Bąk 8A 

2. Wiktoria Noworol 8A 

3. Julia Wojciechowska 8A 

4. Zosia Nikiforuk 8A 

5. Joanna Gala 8B 

6. Sara Elbanowska 8B 

7. Ola Lao 7B 

8. Iza Kulińska 7C 

9. Zuzanna Egemen 7C 

Mecze chłopców. 

Ostateczna klasyfikacja: 

1 miejsce - SP Raszyn 

2 miejsce - SP Sękocin 

3 miejsce - ZSP Łady 

Reprezentacja ZSP w Ładach: 

1. Kacper Maur 8A 

2. Antek Jakubiec 8A 

3. Kacper Sokołowski 8A 

4. Maurycy Luberadzki 8B 

5. Dawid Madetko 7B 

6. Oskar Kość 7B 
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7. Oskar Garbiński 7C 

Wszystkim uczestnikom serdecznie 

gratulujemy! 

 

Szachowe rozpoczęcie 

roku szkolnego 

 

 

 

Od 22 do 27 września 2020 roku 

Ania Nurkiewicz grała w turnieju 

szachowym, który był eliminacjami 

do Mistrzostw Polski na 2021 rok. 

Ania po dziewięciu partiach wygrała 

sześć razy i zremisowała trzy razy.  

W taki sposób zdobyła brązowy 

medal l Międzywojewódzkich 

Mistrzostw Młodzików i 

awansowała do Mistrzostw Polski w 

Szachach. 

Gratulujemy! 

 

Sprzątanie świata 

 

 

Uczniowie naszej szkoły z wielkim 

zaangażowaniem przystąpili do akcji 

„PLASTIK? REZYGNUJĘ, 

REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ!“. 

 

Dzień dobrego słowa 

 

W naszej szkole obchodzimy Dzień 

Dobrego Słowa. W tym dniu 

zwracamy szczególną uwagę na 

zasady kulturalnego zachowania w 

codziennych sytuacjach, używanie 

uprzejmych i miłych słów w 

kontaktach międzyludzkich. Celem 

projektu jest kształtowanie 

wrażliwości i empatii a także 

tworzenie pozytywnej energii. Bo 

pamiętajmy…, że tylko dzięki 

propagowaniu zasad kulturalnego 

zachowania, dbaniu o czystość i 

poprawność wypowiedzi dzieci i 

dorosłych świat może być lepszy i 

ciekawszy. Koordynatorem projektu 

jest Pani Lichomska Małgorzata. 
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Warsztaty 

6, 9 i 16 października 2020 r. 

uczniowie klas 8a, 8b, 7a, 7b 

uczestniczyli w zajęciach 

prowadzonych przez sierżant 

sztabową Martę Słomińską z 

Komisariatu Policji w Pruszkowie. 

Tematem spotkania była 

odpowiedzialność prawna nieletnich. 

Głównym celem spotkania było 

zapoznanie młodzieży z 

najważniejszymi przepisami 

zawartymi w Ustawie o 

Postępowaniu w Sprawach 

Nieletnich dotyczącymi 

przeciwdziałania wszelkim objawom 

demoralizacji i przestępczości osób 

nieletnich. 

Podczas spotkania pani sierżant 

wyjaśniła, jaką odpowiedzialność 

karną ponoszą osoby nieletnie oraz 

omówiła konsekwencje popełniania 

czynów zabronionych i przestępstw, 

takich jak: kradzież, rozbój, 

włamanie, pobicie, posiadanie i 

handel narkotykami. 

Omówiła również możliwe środki 

wychowawcze stosowane przez sąd i 

uświadomiła zebranym, że błędy 

popełniane w wieku młodzieńczym 

mogą mieć swoje odbicie w 

dorosłym życiu. 

 

Ślubowanie uczniów 

klasy I 

 

 

W dniach 21, 22 i 23 października w 

naszej szkole odbyły się niezwykle 

ważne uroczystości ślubowania i 

pasowania uczniów klas pierwszych. 

Pierwszoklasiści w obecności 

Dyrekcji Szkoły, zaproszonych 

Gości i Rodziców zaprezentowali 

krótki program artystyczny, w 

którym zdali pierwszy egzamin na 

ucznia. 

Po pasowaniu dzieci oficjalnie 

zostały przyjęte w poczet uczniów 

naszej szkoły i stały się 

pełnoprawnymi członkami 

społeczności szkolnej.  

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, 

że jesteście już uczniami i życzymy 

Wam sukcesów w nauce. 

Powodzenia! 

Dzień Edukacji 

Narodowej 

 



5 
 

Dzień Edukacji Narodowej 

upamiętnia rocznicę powstania 

Komisji Edukacji Narodowej, która 

została utworzona z inicjatywy króla 

Stanisława II Augusta i zrealizowana 

przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 

października 1773 roku. 

To święto nie jest obchodzone tylko 

w Polsce. Większość państw na 

świecie obchodzi swój Dzień 

Edukacji. Na przykład u naszych 

sąsiadów w Czechach i na Słowacji 

jest to 28 marca, w Albanii święto to 

przypada 7 marca, w Hiszpanii 27 

listopada, a w Chinach 10 września. 

Święto to obchodzone jest także 

m.in. w Rosji, Portugalii, Szwecji, 

Argentynie i Japonii. 

 

Łapiemy odporność, –

czyli słów kilka o 

witaminie C 

 

Okres jesienno-zimowy, w którym 

jesteśmy, sprzyja bardzo wielu 

infekcjom. Powodowane są one 

przez osłabiony układ 

odpornościowy, który z bakteriami 

czy wirusami po prostu sobie nie 

radzi. Warto wspomóc wtedy nasz 

organizm naturalnymi witaminami. 

Najpopularniejszą witaminą, która 

kojarzy nam się z odpornością jest 

witamina C. Wbrew ogólnym 

przekonaniom najwięcej witaminy C 

znajduje się w porzeczkach, 

pietruszce, kiszonkach, a dopiero 

później w cytrusach. Witamina D, 

zwana „witaminą słońca” – podnosi 

odporność, wzmacnia kości, dobrze 

działa na system nerwowy i serce. 

Dobrym sposobem na zapewnienie 

sobie dobrej odporności są koktajle, 

czyli bomby witaminowe. 

Oto przepis na jedną z nich: 

• ananas świeży(ok. 150 g) 

• 1 pomarańcza (ok. 200 g) 

• 1 jabłko (ok. 150 g) 

• imbir świeży (ok. 2 cm) 

• mały pęczek natki pietruszki.  

Ze wszystkich składników wycisnąć 

sok i gotowe. 

Halloween 

 

Choć wywodzi się z Irlandii, święto 

to popularne jest przede wszystkim 

w kręgu kultury 

angloamerykańskiej.  Halloween 

zdobywa coraz więcej zwolenników 

w różnych częściach świata. 

Przekonajmy się, jakie ciekawe 

zwyczaje związane z tym świętem 

obchodzą obywatele niektórych 

krajów.  

 

Irlandia 

Tu się wszystko zaczęło. Biedni 

Irlandczycy zapoczątkowali 

chodzenie po domach bogatych, 

prosząc o jedzenie lub pieniądze, 

dziś króluje zwyczaj organizowania 

imprez i przebieranie się w 
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kostiumy. Piecze się również bogate 

w składniki owocowe ciasto. W 

trakcie pieczenia wrzuca się do 

niego pierścionek.  Według tradycji 

ten, kto go znajdzie w trakcie 

jedzenia, w kolejnym roku znajdzie 

miłość.  

Meksyk 

 Meksykanie celebrują śmierć 

poprzez stawianie w swoich domach 

ołtarzy udekorowanych kwiatami i 

świecami, a także ulubionymi 

potrawami bliskich zmarłych.  

Oprócz tego śmierć honorowana jest 

przez festiwale czy huczne 

celebracje. Jest to połączenie stylu 

latynoamerykańskiego z 

chrześcijaństwem, które do Ameryki 

Południowej i Łacińskiej 

sprowadzone zostało przez 

hiszpańskich konkwistadorów. 

 

Szkocja 

W wielu regionach tego kraju ludzie 

zostawiają krzesło oraz talerz z 

jedzeniem dla niewidzialnych gości. 

Ludzie wierzą, że święta noc jest 

czasem, kiedy dusze są wolne i 

mogą wędrować po świecie żywych, 

np. do swoich domów, by zjeść 

posiłek przy stole.  

W Polsce również od jakiegoś czasu 

obchodzi się Halloween, aczkolwiek 

ma ono prawdopodobnie tyle samo 

zwolenników, co przeciwników. 

 

PYSZNE PRZEPISY 

 

Babeczki na Halloween w kształcie 

dyni 

Składniki: 

• 200 g puree z dyni, (czyli 

upieczonej, ostudzonej i 

zmiksowanej dyni), 

• 180 g mąki pszennej, 

• 130 g cukru trzcinowego, 

• 1 płaska łyżeczka sody 

oczyszczonej, 

• 1 płaska łyżeczka proszku do 

pieczenia, 

• 2 jaja, 

• 70 ml oleju, 

• pół łyżeczki soli, 

• pół łyżeczki przyprawy do 

piernika, 

• 250 ml śmietanki 30%, 

• 3 łyżki cukru pudru, 

• lukier plastyczny 

Sposób przygotowania: 

1. W jednej misce wymieszaj 

składniki suche: przesiej 
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mąkę, wymieszaj z cukrem, 

proszkiem do pieczenia, sodą, 

przyprawą do piernika i solą. 

2. W drugiej misce umieść 

składniki mokre: do puree z 

dyni dodaj jajka i olej i 

utrzyj.  

3. Łyżka po łyżce dodawaj do 

dyniowej masy suche 

składniki, aż masa nabierze 

jednolitej konsystencji. 

4. Ciasto na babeczki przełóż do 

foremek z kominem, piecz 

około 25 minut w piekarniku 

nagrzanym do 180mstopni. Po 

upieczeniu ostudź i wyjmij z 

foremek. 

5. Schłodzoną śmietanę ubij na 

sztywno, pod koniec ubijania 

dodaj cukier. 

6. Kremem śmietanowym 

przełóż babeczki, by 

utworzyły dynię. 

7. Ogonek dyni uformuj z lukru 

plastycznego i umieść na 

wierzchu dyniowej babeczki. 

 

 

Humor szkolny 

 

Pani od Biologii pyta Jasia: 

-Wymień mi pięć zwierząt 

mieszkających w Afryce! 

Na to Kazio: 

-Dwie małpy i trzy słonie. 

* 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka! Gdyby pan słyszał jej 

matkę!... 

 

Międzynarodowy dzień 

pisania listów 

 

Listy naszych uczniów 

Dawidy Bankowe, 19.10.2020 

Kochana Zosiu! 

Niedługo przeprowadzasz się 

do naszego sąsiedztwa i wiem, że się 

stresujesz zmianą szkoły. 

Postanowiłam napisać do Ciebie list, 

w którym opiszę Ci życie w naszej 

szkole, może to Cię trochę uspokoi.  

Nasza szkoła jest piękna, bo 

niedawno została odnowiona i 



8 
 

rozbudowana. Jest dużo klas, 

cudowne boisko i dwa place zabaw. 

Mamy też dwie, duże hale sportowe. 

Na lekcjach wf-u wychodzimy na 

boisko i biegamy po czerwonej 

bieżni. Na boisku jest sztuczna 

trawa, więc nawet zimą jest zielona i 

zadbana. Szkoła nie jest bardzo 

duża, więc większość osób znam 

przynajmniej z widzenia. Mamy też 

stołówkę. Ja nie jem tam obiadów, 

ale moi koledzy polecają:) Każda 

klasa ma swój własny box w szatni i 

musimy dbać w nim o porządek.  

Nie musimy nosić do szkoły 

wszystkich książek w plecaku, bo 

każdy ma swoją szafkę zamykaną na 

kluczyk. Lekcje są ciekawsze niż 

kiedyś, bo w klasach są tablice 

interaktywne. Nauczyciele są bardzo 

mili, ale też wymagający, więc 

musimy się dużo uczyć. Poza 

lekcjami można się zapisać na różne 

zajęcia pozalekcyjne. Ja chodzę na 

kaligrafię, sks-y i kółko redakcyjne. 

Chcę się jeszcze zapisać na chór. 

Moja siostra chodzi na szachy, a brat 

chodził kiedyś na piłkę nożną. 

Mamy też bardzo ładną aulę 

widowiskową, w której 

organizowane są często uroczystości 

szkolne.   Bardzo podoba mi się 

także Dzień Autyzmu organizowany 

w naszej szkole, bo przychodzimy 

ubrani na niebiesko, a rodzice pieką 

niebieskie ciasta. Ja zawsze 

przynoszę niebieskie ptasie mleczko. 

W szkole obowiązuje nakaz 

chodzenia w mundurkach. Naszym 

mundurkiem są niebieskie koszulki 

polo. Po lekcjach możesz chodzić na 

świetlicę i przy okazji poznać 

uczniów z innych klas, aby czuć się 

pewniej. 

Ja bardzo lubię chodzić do 

szkoły. Jestem pewna, że Tobie 

również się spodoba i prędko 

poznasz nowych przyjaciół. Nie 

martw się zmianą szkoły i pamiętaj, 

że zawsze możesz na mnie liczyć.  

Ściskam Cię mocno, Z.                                                                      

Raszyn, 22październik 2020 roku 

Droga Aniu! 

 Dawno nie rozmawiałyśmy. 

Co u Ciebie? Jak się czujesz? Piszę 

do Ciebie, ponieważ chciałabym 

opowiedzieć Ci o tym, gdzie się uczę      

  Chodzę do Szkoły 

Podstawowej imienia Księcia Józefa 

Poniatowskiego w Ładach.  Lubię ją, 

ponieważ jest bardzo nowoczesna. 

Nigdy nie jest nudno. Organizowane 

są różne akcje, konkursy i zawody 

sportowe. Jest duży wybór zajęć 

pozalekcyjnych, na których można 

rozwijać swoje zainteresowania. 

Każdy uczeń znajdzie coś dla siebie.  

Uczniowie chętnie chodzą do szkoły, 

ponieważ panuje w niej miła 

atmosfera. Nauczyciele są pomocni i 

wyrozumiali.  Czuję się w szkole 

bezpiecznie i dobrze.  
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A jak jest u Ciebie w szkole? 

Chętnie się dowiem.  Życzę dużo 

zdrowia i czekam na odpowiedź. 

 Pozdrawiam Ni. 

Cześć Zosiu! 

Słyszałam, że przeprowadzasz 

się w naszą okolice. Na pewno 

będziesz szukała dobrej szkoły. 

Fajnie byłoby gdybyś przyszła do 

mojej szkoły. Jest ona naprawdę 

super!  

Dwa lata temu 

przeprowadziliśmy się do nowego 

budynku, gdzie sale są duże i jasne. 

Nasze pracownie: biologiczna, 

chemiczna i językowa są bardzo 

nowocześnie wyposażone. W czasie 

przerw mamy do dyspozycji 

szerokie, bezpieczne korytarze. 

Wpada do nich dużo światła, bo 

okna są ogromne. Mamy bardzo 

miłych nauczycieli. Moi koledzy i 

koleżanki w klasie są pomocni i 

życzliwi.  

Zapraszam Cię do mojej 

szkoły! 

Twoja koleżanka H. 

Czytając takie listy aż chce się 

chodzić do naszej szkoły☺ Brawo! 

 

Zagadki szkolne  

1.Na zielonej tablicy stawia białe 

literki i symbole – to sprawdzona 

pomoc w każdej naszej szkole. 

2.Najczęściej z drewna jest 

zrobiony, w środku grafik ma 

włożony. Często na kartce nim 

rysujesz, potem gumujesz i... znów 

szkicujesz. 

3.Gruby, cienki, w linie, kratki. 

Można w nim rysować lub pisać 

zagadki. 

4.Gdy go długo nie ma - wszyscy 

narzekają, a gdy wreszcie 

przychodzi - szybko pod parasol się 

chowają. 

5. Mierzy minuty, godziny, z nim się 

nigdy nie spóźnimy. 

Kiedy coś w nim się zepsuje, 

zegarmistrz go zreperuje? 

6. Ma rzeki, ale bez wody. Ma lasy, 

ale nie ma tam drzew i zwierząt.  

Ma miasta, ale bez ludzi. Co to 

takiego? 

 

Redakcja przecinka:  
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Kijanek, Filip Rodzoch, Ignacy Sobierajski, 
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Łukasz Szymański, Melania Wójcik, Anna 
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