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Rozpoczęcie roku szkolnego  

„Rok szkolny 2016/17 uważam za rozpoczęty” 

oznajmiła pani dyrektor Teresa Bogdanowicz – 

Bordzań  zgromadzonym na placu szkolnym 

uczniom i rodzicom. 

Za nami wakacje – czas, gdy mogliśmy odpocząć. Przed nami – okres 

wytężonej pracy przez najbliższe 10 miesięcy, by w dobrych nastrojach 

znów powitać lato. 

Wszyscy dołóżmy starań, abyśmy mogli miło wspominać rok szkolny 2016/2017. 

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wytrwałości w pracy, zaś 

uczniom, by pod czujnym okiem wychowawców mogli rozwijać swe pasje, odkrywać nowe  

zainteresowania i uczyć się dostrzegać potrzeby innych ludzi. 

 

 

 
 

1 września obchodzimy kolejną rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej.  

Zgodnie z tradycją naszej szkoły w miejskich obchodach tego 

wydarzenia uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz Poczet 

Sztandarowy wraz z opiekunem Panią Aliną Typko. 

 
 



   

 
 

W ramach ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie mieszkańcy 

Biłgoraja mieli możliwość 
niecodziennego spotkania na 
szkolnym placu „Piąteczki”. W 

sobotnie popołudnie dzieci, 
młodzież, rodzice, seniorzy spotkali 

się na wspólnym czytaniu „Quo 
vadis” H. Sienkiewicza. Uczestników 

tej pięknej akcji powitała Pani 
Dyrektor, która podkreśliła, że 

czytane dzieło ma ponadczasową 
wartość. 

  

  
 
  

Redakcja „Brzdąca” rozmawiała z uczennicami naszej szkoły Hanią i Dominiką: 
- Co myślicie o tym spotkaniu? 
- Jest bardzo miło. Postanowiłyśmy przyjść i zobaczyć na czym polega akcja Narodowe Czytanie, 
jak tylko się o niej dowiedziałyśmy. 
- W jaki sposób dowiedziałyście się o tym wydarzeniu? 
- Pani Dyrektor mówiła o tym na rozpoczęciu roku szkolnego, a potem przeczytałyśmy na 
sztaludze w szkolnym korytarzu.  
- A czy Wy lubicie czytać książki? 
- Oczywiście, że tak!!!! 
 

 



 

A oto FOTORELACJA z innych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej 
szkole we wrześniu i październiku 

Akcja "Sprzątanie świata" 

  

Jesienny Bieg Malucha 

  

Spotkanie z Policjantem 

   

„Gadżet Day” 

   
 



„Zerówki” w Zagrodzie Sitarskiej 

   
 

                           Granice są w nas - pokaz basketball freestyle 

   
 

Więcej zdjęć na naszej szkolnej stronie – zapraszamy! 

 

Czego możemy sobie życzyć na ten nowy rok szkolny 

2015/2016? 
 

To pytanie zadaliśmy uczniom uczęszczającym do świetlicy szkolnej. Oto 

najciekawsze wypowiedzi: 

Maciej: Żeby wszystkim się fajnie pracowało i 

żeby rok szkolny szybko się skończył! 

Krystian: Żeby nie było za dużo prac domowych! 

          Maksymilian: Żeby w świetlicy wolno było 

żuć gumę do żucia! 

    Julia: Żeby na wycieczki szkolne można było 

zabierać słodycze! 

Redakcja „Brzdąca” odwiedziła również najmłodszych uczniów naszej szkoły- 

dzieci z oddziałów przedszkolnych. Zapytaliśmy maluchy o ich wrażenia 

dotyczące szkoły. JAKA JEST SZKOŁA ??? 

wielka          kolorowa          fajna     nie wiem… 

w szkole jest wesoło     nasza Pani jest ładna     duża 

ładna    trochę straszna 



 

III Ogólnopolski Konkurs   

"Wielka Liga Czytelników"  
pod patronatem Ministerstwa 

Edukacji Narodowej 

WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW 

"Najlepszą rzeczą jaką rodzice mogą zrobić dla szczęścia i przyszłości swego dziecka, jest 
codzienne głośne czytanie mu dla przyjemności i radykalne ograniczenie telewizji" 

Koźmińska, E. Olszewska "Wychowanie przez czytanie" 

Głównym celem projektu "Wielka Liga Czytelników" jest tworzenie mody na czytanie wśród 

rodzin. Pragniemy, aby czytający rodzic stanowił dobry przykład dla dziecka i był dla niego 

promotorem kultury. 

Na czym polega konkurs? 

Uczniowie szkół podstawowych wypożyczają w bibliotece szkolnej książki z listy 
konkursowej i odbierają do nich pytania. Testy rozwiązują w domu, najlepiej podczas 
rodzinnego czytania. Wypełnione formularze oddają do biblioteki, gdzie zostają 
ocenione. Po troje najlepszych czytelników z kategorii kl. 1-3 i 4-6 weźmie udział 
w drużynowym półfinale. Następnie najlepsi wystąpią w finale. Finałowi towarzyszyć 
będą liczne atrakcje dla rodzin. Całość imprezy odbędzie się pod nazwą  „Wielka 
Zabawa Rodzinna". 

 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZAPRASZA 
 – JESIENNA LISTA LEKTUR POLECANYCH 

 

Dla klas 1: 

Marcin Brykczyński „Liczydełko” 

Uczę się czytać „Dawno temu za górami” 
 

Dla klas 2: 

Izabela Wielicka „Gdzie jesteś” 

Barbara Park „Zuźka Zołzik Szczerbata” 

Mariusz Niemycki „Francuski piesek” 
 

Dla klas 3: 

Holly Webb „Maksio szuka domu” 

Martin Widmark, Helena Willis „Tajemnica złota” 

  Piotr Rowicki „Jeżynka idzie do szkoły” 

 

 

 
 

 



 

Zapytaliśmy naszych kolegów… 

Za co lubisz jesień? 

Bo pada deszcz i można chodzić w kaloszach,   Bo są kasztany, 

żołędzie i kolorowe liście,   Bo jest szkoła!, 

Można chodzić na „Orlik”,  Jesienią jest fajnie, bo można chodzić 

do lasu na grzyby, Można robić 

bukiety z liści 
 

Jesienny przepis na szczęście 

Jesień to szczególny czas… Co zrobić, aby 

znaleźć jesienią szczęście? Oto kilka rad 

zebranych wśród uczniów naszej szkoły- 

szczęście jest w nas, wystarczy tylko 

odrobina chęci… 

 

Często uśmiechaj się do innych!                                         Dobrze myśl o innych ludziach!                                                                                                               

(Filip)                                                                                                                             (Ania)                                                                                                         

                         

                  Bądź optymistycznym człowiekiem!        Pamiętaj, że nikt nie jest idealny! 

                                 (Karol)                                                                          (Emilka) 

  Zarażaj innych ludzi mieszanką humoru!  

                                             (Gabrysia)                              Pomagaj tym, którzy mają problemy                                               

(Kuba) 

Trzy uśmiechy zmieszaj z jednym dobrym słowem! 

                                                          (Julka)   

Nie mów źle o innych ludziach!                      Załóż od czasu do czasu różowe okulary! 

                                        (Szymon)                                                                                              (Alicja)    

Czytaj dużo dobrych książek! 

(pani Małgosia) 

 

 

-Dlaczego słoń ma czerwone oczy? 
-???? 
-Żeby mógł się schować w jarzębinie.  
A widziałeś kiedyś słonia w jarzębinie? 
- Nie 
- No widzisz jak się dobrze zamaskował. 

-Gdzie twoja skorupka? 
pyta żółw młodego żółwika 

bez pancerza. 
- Zwiałem z domu! 

 



 

- Jaka jest różnica między słoniem a fortepianem? 
- ??? 

- Fortepian można zasłonić  

  

 

Ciekawostki o zwierzętach 

 
Od maleńkiej muszki po ogromne wieloryby, od futrzastej angory 
po oślizgłe węże, od szarych myszek po kolorowe pawie, od 
przyjaznych psów po przerażające rekiny – różnorodność świata 
zwierząt przyprawia o zawrót głowy, wciąż zadziwia i nieustannie 
fascynuje. Gwarantujemy, że nawet jeśli jesteś ekspertem 

w dziedzinie zoologii, poniższe ciekawostki o zwierzętach wprawią cię w osłupienie! 

Oczy kotów o białej sierści są różnego koloru 
 

1. Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść swoją własną mackę. 

2. Tygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również na skórze. 

3. Pchła potrafi skoczyć na wysokość aż 200 razy większą niż 
ona sama. 

4. Koty o białej sierści są zazwyczaj głuche i mają jedno oko 
koloru zielonego, a drugie koloru niebieskiego. 

5. Na każdego człowieka na ziemi 
przypada ponad milion mrówek. 

6. Język żyrafy jest koloru czarnego i jest tak długi, że może 
sobie nim wyczyścić uszy. 

7. Płeć żółwia można poznać po wydawanych przez niego 
dźwiękach – samce burczą a samice syczą. 

Żyrafy mają jedne z najdłuższych języków w świecie zwierząt 
 

8. Karaluch może przeżyć kilka tygodni pozbawiony głowy – 
ostatecznie zabija go głód. 

9. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców – 
ich odciski mogą służyć do identyfikacji osobników. 

10. Gdy ślimak straci oko, potrafi na jego miejsce wytworzyć nowe. 

11. Oko strusia jest większe od jego mózgu.  

12. Kacze kwakanie nie odbija się echem i nikt jeszcze nie wyjaśnił, dlaczego. 

13. Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy. 

15. Serce krewetki umiejscowione jest w jej głowie. 

16. Ślimak może zapaść w sen na trzy lata. 

17. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył. 

Pamięć złotej rybki trwa zaledwie trzy sekundy 

http://www.topnaj.pl/ciekawostki-o-kotach


18. Podczas wylatywania z jaskini, nietoperze skręcają zawsze w 
lewo. 

19. Koci mocz błyszczy się w świetle ultrafioletowym.  

20. Słonie to jedyne ssaki, które nie potrafią skakać. 

21. Krew pasikoników jest koloru białego. 

22. Konie i króliki nigdy nie wymiotują. 

23. Złote rybki trzymane w ciemności tracą kolor 
i stają się biało-szare. 

24. W Australii żyje dwa razy więcej kangurów 
niż ludzi. 

 
 

W tym numerze prezentujemy ulubione przepisy naszych 

czytelników 

 

 
Chrupiące zapiekanki Majki 
 
Potrzebujesz:  
2 bułeczki np. kajzerki 
Kilka pieczarek 
20 dag sera żółtego 
Łyżka masła 
Keczup 
 

 
Bułeczki przekrój na pół i ułóż na blasze. 

Pieczarki zetrzyj na tarce i podsmaż na rozgrzanej wcześniej łyżce masła. Podsmażone pieczarki 
połóż na połówkach bułki. Posyp utartym serem żółtym. Całość wstaw do piekarnika. Poproś 

osobę dorosłą o pomoc w ustawieniu temperatury i czasu pieczenia (160stopni, 15 minut). Ciepłe 
zapiekanki zjedz z keczupem. 

 

Najłatwiejsze ciasto w świecie- poleca Oliwia 
 
Wszystkie składniki odmierzamy kubeczkiem po jogurcie 

 



1 mały 
kubeczek 
jogurtu 

naturalnego 
3 kubeczki mąki 
1,5 kubeczka cukru 
1 kubeczek oleju 
1 łyżeczka cukru waniliowego 
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 
3 jaja 
 
Wszystkie składniki należy wymieszać łyżką- 

nie używać miksera. Wymieszane ciasto 
przełożyć do formy i piec w temperaturze 180 stopni przez ok. 35 minut. 

 

 
Smacznego!!! 

 

 

 

14 października – Dzień 

Edukacji Narodowej 
 

Z okazji święta nauczycieli i wszystkich 
pracowników szkoły dzieci klas I- III 
brały udział w Szkolnym Konkursie 

Plastycznym „Portret Mojego 
Nauczyciela” przygotowując portrety 

swoich ulubionych nauczycieli 
i opowiadają o Nich. Oto kilka 

wypowiedzi… 
 

Moja Pani jest… miła, najlepsza, kochana, dobra, śmieszna, fajna, piękna, ładna, 

roześmiana, szczęśliwa, młoda, Polką, mądra, zabawna, uwielbiana, superancka, jak 

modelka. 

 

Lubię kiedy Pani… wymyśla fajne zadania, nie zadaje prac domowych, nie zadaje 

stron gdzie są duże rysunki, daje nam dobre oceny, zadaje dyktanda, wymyśla nam 

zabawy, że wychodzimy na dwór, zadaje nam matematykę, jest szczęśliwa. 
 

Wszystkie  nagrodzone prace obejrzeć można na sztalugach na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej 
 

 



 

W tym roku pragniemy pomóc 
małemu Jasiowi Śmiglewskiemu, który urodził się 

ze szczątkowym śladem gałek ocznych. 
Jest niewidomy. Istnieje jednak szansa na odbudowanie oczu lecz 
wymaga to kilku operacji i dodatkowych wszczepów. Niestety, 

takie zabiegi medyczne 
nie są refundowane przez NFZ. Całkowity koszt leczenia to 75 

tys. zł. 

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZANIA 

SIĘ NA MIARĘ SWOICH 

MOŻLIWOŚCI 

W PRZYGOTOWANIA DO TEGO 

SZCZEGÓLNEGO DNIA! 



                                                                               

KĄCIK PATRONA SZKOŁY 

Ksiądz Jan Od Biedronki pisze dla dzieci …           

 
 

 

Kto przychodzi? 
- Pan Jezus. 

Do kogo przychodzi? 
- Do mnie. 

Dlaczego przychodzi? 
                                                                - Żebym był lepszy, kochał ludzi i wszystkim służył. 

                                                                                                                               [s. 229] 

 

Czy może dziecko pocieszyć psa? 

Pewna dziewczynka siedziała w ogrodzie i zobaczyła smutnego psa w kagańcu. Kaganiec to taki 

okropny przyrząd, w którym można tylko poszczekać, ale nie można się w nim uśmiechać. Kiedy 

pies spostrzegł dziewczynkę, przybiegł, pomachał ogonem, chciał pysk wsadzić do jej kapelusza. 

Pogłaskała go – pocieszył się. 

 

W roku 2015 obchodziliśmy setną rocznicę urodzin najpogodniejszego polskiego poety 
i księdza. I z tej właśnie okazji nakładem Wydawnictwa "Nasza Księgarnia" ukazała się 
niezwykła antologia – wybór ze wszystkich książek Jana Twardowskiego dla małych 
czytelników. W tej podzielonej na dwa tomy obszernej publikacji przypomniane są Jego 
najpiękniejsze i najbardziej poruszające wiersze oraz opowiadania skierowane do najmłodszych. 

 

Polecamy wszystkim czytelnikom „Brzdąca”! 

 



 

 
 

APEL TWOJEGO DZIECKA 

  

Szanuj mnie, żebym szanował innych 

Wybaczaj, żebym umiał wybaczać 

Słuchaj, żebym umiał słuchać 

Nie bij, żebym nie bił 

Nie poniżaj, żebym nie poniżał 

Rozmawiaj ze mną, żebym umiał rozmawiać 

Nie wyśmiewaj! 

Nie obrażaj! 

Nie lekceważ! 

Kochaj mnie, żebym umiał kochać 

Uczę się przecież życia od Ciebie! 

  

 

 

Gdy dziecko się buntuje 
 

1. Zachowaj zimną krew. Jeśli zdołasz zapanować nad 
swoimi emocjami to już połowa sukcesu. 
2. Mów spokojnym tonem. Wtedy masz większą szansę na 

to, że dziecko zrozumie Twoje słowa. 
3. Nigdy nie szarp i nie krzycz. W ten sposób na pewno nie uspokoisz dziecka. 
4. Staraj się dziecko przytrzymać. Mocno przytul je do siebie aż do momentu, kiedy 
osłabnie jego fizyczny opór. 
5. Zaproponuj jakiś ruch. Jeśli razem poskaczecie lub potupiecie, to pomoże rozładować 
napięcie 
6. Nie zostawiaj dziecka samego. Ono w takiej chwili bardzo Ciebie potrzebuje. 
7. Bądź stanowcza i nie ustępuj. Dziecko musi wiedzieć, że złość nie jest sposobem na 
wyegzekwowanie zachcianki. 
8. Nie karz za napad złości 

 

  

SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z TRUDNYMI 

UCZUCIAMI DZIECKA: 
  

1.Słuchaj dziecka bardzo uważnie: 
- nawiąż kontakt wzrokowy z osobą mówiącą 

- akceptuj i nie wyśmiewaj tego, co dziecko mówi 
- reaguj spokojnie 
- zadawaj pytania 

2. Zaakceptuj jego uczucia: 
- nie zaprzeczaj uczuciom dziecka 

- zaakceptuj swoje uczucia 
- pamiętaj, że dopóki dziecko nie ujawni trudnych 

emocji nie będzie potrafiło znaleźć 
miejsca na tzw. „dobre” 
3. Określ te uczucia: 

- nie pytaj, dlaczego dziecko czuje to co czuje 
- bądź lustrem dla przeżyć dziecka i pomóż mu je 

nazwać stosując zwroty: 
wygląda na to że…. Mam wrażenie, ze…. 

4. Zamień pragnienia dziecka w fantazje: 
- wyrażanie pragnień dziecka w formie fantazji, daje 

to możliwość przeżycia ich na niby; dzięki temu 
poprawia się samopoczucie. 

 



Jesienne przysłowia 

wrzesień 

1. Jaki pierwszy wrzesień, taka będzie jesień. 
2. Gdy wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez 

miesiąc pogoda się trzyma. 
3. Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie 

wiatrów pełno wszędzie. 
4. Jeśli wrzesień będzie suchy, październik nie 

oszczędzi nam pluchy. 
5. Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna 

kieszeń. 
6. Wrzesień chodzi po rosie, zbiera grzyby we 

wrzosie. 
7. Wrzesień jeszcze w słońcu chodzi, babie lato już się rodzi. 
8. Wrzesień wrzosami strojny, lecz od pracy znojny. 

                                                                                              październik 

1. Gdy jesień zamglona, zima zaśnieżona. 

2. Gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. 

3. Gdy październik ze śniegiem przybieży, na wiosnę długo śnieg na polach leży. 

4. Październik chodzi po kraju, cichnie ptactwo w gaju. 

5. Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima. 
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