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Sukcesy, Sukcesy, 

Sukcesy !!! 

"Młodzież zapobiega pożarom"!!! 

 

 

Dnia 12.03.2022 w OSP Nadarzyn 

odbył się etap powiatowy 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy 

Pożarniczej "Młodzież zapobiega 

pożarom". 

Zuzanna Serwon zakwalifikowała 

się do etapu wojewódzkiego. 

Gratulujemy!!! 

Mistrzostwo Gminy w piłce nożnej 

 

We wtorek 5 kwietnia na boisku SP 

w Raszynie nasze drużyny zagrały 

przeciwko drużynom gospodarzy. 

W meczu dziewcząt jak i chłopców 

nasze drużyny były nie do 

pokonania.  

Gratulujemy!!! 

 

Srebro w Powiecie 

Obie nasze reprezentacje zajęły 2 

miejsce w powiatowych zawodach w 

piłce nożnej. 

Dzięki zwycięstwu na szczeblu 

gminnym, nasza szkoła miała 

przywilej bycia gospodarzem 

rozgrywek. 

Gratulujemy!!! 

 

 



Finaliści kuratoryjnych konkursów 

przedmiotowych. 

 

W tym troku troje uczniów Naszej 

Szkoły zdobyło tytuł Finalisty 

Kuratoryjnego konkursu 

przedmiotowego 2021/22. 

Gratulujemy!!! 

 

Najpiękniejsza Palma Wielkanocna. 

Klasa 2 b zdobyła pierwsze miejsce 

w kategorii palm klasowych.  

 

 

Gratulujemy!!! 

II miejsce uczniów w Konkursie 

"Wokół Bitwy pod Raszynem 

1809r." 

 

Jak co roku nasza szkoła 26 kwietnia 

brała udział w Konkurie „Wokół 

Bitwy pod Raszynem 1809 r. i zajęła 

II miejsce.  

Gratulujemy!!! 

Światowy dzień 

świadomości autyzmu. 

Światowy dzień świadomości 

autyzmu przypada 2 kwietnia i ma 

na celu przybliżać ludziom temat 

autyzmu. Jego symbolem jest kolor 

niebieski. Ważne by wiedzieć, że 

autyzm to nie choroba, a zaburzenie 

w zakresie rozwoju i 

funkcjonowania. Oznacza to, że 

mózg osób autystycznych pracuje 

trochę inaczej. Nasilenie i objawy są 

indywidualne. Osoby z autyzmem 

mają trudność w rozumieniu 

zachowania innych ludzi, często 

trudno jest im zrozumieć jak inne 

osoby się czują i co mają na myśli. 

Wyzwaniem jest dla nich im 

nawiązywanie przyjaźni i 

dogadywanie się w codziennych 

sytuacjach. Osoby w spektrum 

autyzmu mogą mieć trudności w 

rozumieniu gestów lub komunikatów 

niewerbalnych i odczytywaniu 

mimiki twarzy. Czasami nie 

wyłapują sarkazmu czy żartów. 



Dlatego potrzebują akceptacji i 

wsparcia. Ważna jest wyrozumiałość 

i cierpliwość. 

W naszej szkole kwiecień jest 

miesiącem na niebiesko. 

Tradycyjnie w kwietniu budynek 

naszej szkoły podświetlony został na 

niebiesko, a szkolne sale i korytarze 

wypełniły się dekoracją w kolorze 

niebieskim oraz gazetkami, na 

których znajdą się najważniejsze 

informacje odnośnie trudności z 

jakimi borykają się osoby dotknięte 

tym zaburzeniem. 

 

W tym roku odbył się uroczysty apel 

i teatrzyk cieni. Gościliśmy także 

mamę Krzysia, chłopca dotkniętego 

autyzmem.  

 

Koordynator: Krawczak-Łus Agata 

Dzień Kobiet  

 

Dzień kobiet obchodzony jest co 

roku od 8 marca 1910 roku. 

Pierwszy raz Dzień Kobiet 

obchodzono w Nowym Jorku 28 

lutego 1909 roku.  Był to strajk 

pracownic przemysłu odzieżowego 

przeciwko złym warunkom pracy 

przez które umierały kobiety. Dzień 

Kobiet jest oficjalnym świętem w 

wielu krajach takich na przykład jak 

Polska, Mołdawia czy Macedonia, w 

tym dniu mężczyźni wręczają 

kobietą kwiaty lub drobne prezenty i 

składają życzenia. Pomysłów na 

prezenty jest dużo więc mężczyźni 

mogą wymyśleć przeróżne pomysły. 

Kiedyś początkowo wręczało się 

kobietą goździki i rajstopy, a później 

tulipany. W Tunezji ten dzień jest 

obchodzony 13 sierpnia. 

Życzymy dużo zdrowia w tym dniu! 

Dzień Wagarowicza 

 

Dzień wagarowicza zawsze 

przypada 21 marca, czyli w pierwszy 

dzień wiosny. Jest to dzień, w 

którym większość dzieci postanawia 

uciec ze szkoły. W naszej szkole z 

okazji tego dnia byliśmy w Teatrze 

Capitol. 



 

Wielkanoc 

 

Wielkanoc jest to cudowne święto. 

Wielu ludziom kojarzy się ono z 

pisankami, królikami i 

kurczaczkami, ale nie to jest w tych 

świętach najważniejsze. Dla 

chrześcijan Wielkanoc jest 

najważniejszym świętem w całym 

roku. Na samym początku trwa 

czterdziestodniowy post, następnie 

zaczyna się Wielki tydzień. Podczas 

Wielkiego tygodnia chrześcijanie 

przygotowują się do Wielkiej nocy, 

podczas której jak sądzą 

zmartwychwstał Chrystus. Dla osób 

niewierzących są to dni wolne od 

pracy, podczas których mogą miło 

spędzić czas z rodziną. 

Wszystkim życzymy Wesołych 

Świąt!  

Wiosna 

Po długiej zimie wszyscy cieszymy 

się słońcem, ciepłem i śpiewem 

ptaków. Astronomiczna wiosna 

rozpoczęła się w niedzielę 20 marca. 

Skończy się ona 21 czerwca, kiedy 

przywitamy astronomiczne lato.  

Obecna pora roku dostarcza nam 

wielu ciekawostek. Poniżej 

wymieniłam te, które moim 

zdaniem, są najbardziej interesujące.  

1. Dzieci rosną szybciej wiosną.  

2. Słowa „wiosna” używaliśmy dla 

pory roku od XVI wieku.  

3. Pierwszymi wiosennymi kwiatami 

są zazwyczaj żonkile, mniszki, lilie, 

tulipany i irys.  

4. Małe ptaki uczą się śpiewać 

wiosną. Choć rodzą się z 

umiejętnością śpiewania, muszą 

nauczyć się specyficznych piosenek 

swojego gatunku. Często uczą się 

swoich piosenek w ciągu dwóch 

miesięcy od narodzin.  



5. Pierwszy dzień wiosny na półkuli 

południowej jest jednocześnie 

pierwszym dniem jesieni na półkuli 

północnej.  

6. Około 1800 gatunków ptaków 

spośród 10000, migruje wiosną, 

wracając do domu po wylocie na 

zimę.  

To tylko niektóre ciekawostki i 

powody, by wiosnę lubić i cieszyć 

się z jej nadejścia. Osobiście 

uwielbiam wszystkie pory roku, ale 

wiosna jest dla mnie czymś 

szczególnym. 

Międzynarodowy Dzień 

Teatru 

 

Międzynarodowy Dzień Teatru – 

święto uchwalone w 1961 roku, na 

pamiątkę otwarcia Teatru Narodów 

w Paryżu, które miało miejsce 27 

marca 1957 roku.  

27 marca obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Teatru. W 

ten dzień od ponad sześćdziesięciu 

lat w teatrach na całym świecie 

wygłaszane jest orędzie 

przygotowywane przez wybitną 

osobistość świata teatru. Autorem 

tegorocznego orędzia jest reżyser 

operowy, teatralny i festiwalowy 

Peter Sellars.  

 

         Przepisy kulinarne 

na wiosnę 

Mus truskawkowy, botwina i 

owocowa sałatka to lekkie, kolorowe 

i pyszne dania tak jak na wiosnę 

przystało. Nie są one trudne do 

samodzielnego zrobienia, ale pyszne. 

Podam wam przepisy na nie. 

Zaczniemy od musu. 

 

 Mus jest idealny na wiosenne 

poranki, aby go zrobić potrzebujesz 

szklankę truskawek, łyżkę miodu, 

szklankę mleka i oczywiście blender. 



Wszystko razem trzeba zmiksować. 

Na koniec dla ozdoby możesz dodać 

listek mięty.  

 

Botwina to zupa na zimno z 

młodych buraków, aby ją zrobić 

potrzebujesz trzy pęczki młodej 

botwinki, trzy młode marchewki, 4 

młode ziemniaki,  mały pęczek 

kopru, 2 łyżki masła klarowanego, 4 

łyżki śmietanki 30%,  3 łyżki soku z 

cytryny, pół łyżeczki soli, płaskiej 

łyżeczki cukru i płaskiej łyżeczki 

pieprzu. Wszystkie składniki musisz 

ugotować i na końcu dodać śmietanę 

i koperek. Przygotowaną zupę 

schładzasz w lodówce i podajesz z 

ugotowanymi na twardo jajkami. 

 

 Sałatka owocowa, wiosenna ma być 

kolorowa więc dlatego trzeba użyć 

dużo kolorowych owoców. Trzeba 

pokroić i wymieszać różne owoce 

np. jabłka, pomarańcze, mandarynki, 

kiwi i banany. Sałatka obowiązkowo 

musi być polana sosem. Do 

przygotowania sosu potrzebujesz 

jogurtu naturalnego (proporcja jest 

podana na duży jogurt) i pół łyżki 

cukru, sos trzeba dokładnie 

wymieszać i polać nim sałatkę. Dla 

ozdoby na sałatkę można położyć 

liść mięty. 

 

 

 

Redakcja przecinka:  

Zuzanna Serwon, Hanna Zaraś,  Agata 

Szczygielska, Olga Szczygielska, Maja 

Bobowska, Kownacka Helena, Perz 

Zuzanna, Tucholska Daria, Anna 

Nowakowska. 



 

Kolorowanka dla najmłodszych. 

 

 

 


