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„Szkoła”  

Twierdzę – szkoła jest dla ludzi, 
Chociaż uczeń w niej się trudzi. 

Literki w słowa układa, 
Z cyferkami się zmaga. 

Czyta książki oraz wiersze, 
Uczy się co robią świerszcze. 
Zmienia nutki na piosenki, 

Kredką tworzy świat maleńki. 
Po co to? – ktoś zapyta. 
A no po to, moi mili, 

Byśmy w życiu mądrzy byli! 

Karol Duber 



DOBRE RADY DLA UCZNIÓW!!! 

Chcesz mieć kolegów i koleżanki –bądź koleżeński! 

Oto kilka dobrych rad, które warto zapamiętać i do nich się stosować: 

 1.     Uśmiechaj się często – każdy będzie się chciał z tobą bawić. 

2.     Nie wyśmiewaj się ze swoich kolegów – najpierw popatrz na siebie. 

3.     Używaj miłych, grzecznych, kulturalnych słów – wtedy na pewno znajdziesz 
przyjaciela. 

4.     Zachęć kolegów do wspólnej, wesołej zabawy – od razu cię polubią. 

5.     Nie przezywaj swoich kolegów – to bardzo brzydka wada. 

6.     Nie wszczynaj bijatyk na boisku lub poza szkołą – nie bądź szkolnym 
rozbójnikiem. 

7.     Nie popychaj nikogo – przecież sam nie lubisz być popychany. 

8.     Uważaj na dzieci z młodszych klas – bądź dla nich wzorem grzecznego 
ucznia. 

9.     Staraj się pomóc młodszym kolegom – nie pozwól, by ktoś zrobił im 
krzywdę i natychmiast zawiadom nauczyciela. 

10. Nie prowokuj innych – bowiem agresja budzi agresję. 

11. Podejdź do kolegi, którego skrzywdziłeś – przeproś go i podaj mu rękę na 
zgodę. 

 



 
12 października 2015 r. o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste włączenie dzieci 

rozpoczynających naukę w klasie I do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Trzcianie. 

Ślubowanie poprzedziły konkursy, zabawy ruchowe, wiersze i piosenki wykonane przez 

uczniów, a potwierdzające ich umiejętności szkolne. W niezwykle podniosłej atmosferze, 

w pięknie udekorowanej sali lekcyjnej, przed pocztem sztandarowym, pierwszaki ślubowały 

być dobrymi Polakami, godnie reprezentować szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać 

radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Zofia Draus dokonała 

symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. 

                                             

 
 
 

 
 

 

 
 



Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest 
listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, 
tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, 
co ocalimy i o czym będziemy pamiętać... 
 
Dla tych 
Którzy odeszli 
W nieznany świat, 
Płomień na wietrze 
Kołysze wiatr. 
Dla nich tyle kwiatów 
Pod cmentarnym murem 
I niebo jesienne 
U góry. 
 
 
Dla nich 
Harcerskie warty 
I chorągiewek gromada, 
I dla nich ten dzień – 
Pierwszy dzień 
Listopada. 

 
Danuta Gellnerowa „Dla tych, którzy odeszli” 

 
 
Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych 
najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze pamięci na ich grobach – dowód naszej 
miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. 

 
 
 

 
 
 
 
Dzisiaj wielka jest rocznica - 
Jedenasty Listopada! 
Tym, co zmarli za Ojczyznę, 
hołd wdzięczności Polska składa. 
 
Im to, bowiem zawdzięczamy 
wolność - polską mowę w szkole, 
to, że tylko z ksiąg historii 
poznajemy dziś niewolę. 
 
Uroczyście biją dzwony, 
w mieście flagi rozwinięto... 
i me serce się raduje, 
że obchodzę Polski święto. 

  Ludwik Wiszniewski „Jedenasty Listopada"  



Był taki smutny czas w historii naszej Ojczyzny, gdy na ponad sto lat utraciła niepodległość. 
Zaborcy – trzy mocarstwa: Austria, Prusy (późniejsze Niemcy), Rosja – w 1795 roku 
podzielili między siebie polską ziemię i wymazali z mapy Europy nasze państwo. Chcieli 
Polakom narzucić swoją kulturę, zwyczaje, język i religię. Nie było polskiego rządu ani 
wojska, nie było stolicy. Nie wolno było używać polskiej flagi ani godła. Za mówienie w 
szkole po polsku dzieci były karane, a dorośli trafiali do więzienia. Nasz naród jednak nie 
poddawał się. Polska – wykreślona z mapy Europy – istniała. Każde pokolenie stawało w 
obronie tych najcenniejszych wartości. Walczyło w wielkich powstaniach narodowych, które 
jednak kończyły się klęską. Aż nadszedł długo oczekiwany dzień. 

11 listopada to symboliczna data, święto odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień ten 
ustanowiono świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat 
po odzyskaniu niepodległości.Do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono 
tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Po wojnie Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 
1989 roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt państwowych. Główne obchody, z 
udziałem najwyższych władz państwowych, odbywają się w Warszawie na placu Józefa 
Piłsudskiego. Znajduje się tam Grób Nieznanego Żołnierza. Jest to symboliczny grób 
wszystkich bohaterów, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę.  

 

W dniu 10 listopada społeczność szkolna Zespołu Szkół w Trzcianie uczciła Narodowe 
Święto Niepodległości. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum  obejrzeli   patriotyczne 
przedstawienie. Prezentowane były utwory poetyckie, patriotyczne  pieśni . 

 

 

 



PRAWIE W SZYSTKO O ANDRZEJKACH 
 
 

 

 
 

Święty Andrzej od andrzejek 
 

Jest kilku świętych Andrzejów: św. Andrzej Bobola, św. Andrzej męczennik 
wietnamski... Ale św. Andrzej Apostoł jest najbardziej znany. 
Właśnie w wigilię imienin Andrzeja wróżymy sobie przyszłość. 

 
 
Św. Andrzej od andrzejek pochodził z Betsaidy w Galilei, był 
rybakiem i uczniem Jana Chrzciciela, potem poszedł za Chrystusem. 
Przyprowadził też do Niego swojego brata Szymona Piotra. 
Przedstawiał Jezusowi pogan, którzy chcieli Go poznać. Zginął 
ukrzyżowany w Achai [na krzyżu ustawionym pochyło w kształcie 
litery X - zwanym krzyżem świętego Andrzeja]. Wcześniej zdążył 
założyć w Bizancjum kościół. Podobno był obieżyświatem - nauczając, 
podróżował po wielu krajach.  
 
Wróżby to dobra zabawa. Nie ma w tym nic złego ani wstydliwego, że 

pragniemy dowiedzieć się co nas czeka. Traktujmy jednak przepowiednie z przymrużeniem 
oka i nie bierzmy sobie do serca smutnych wróżb. Życzymy wspaniałej zabawy! 
 
  
W andrzejki  jak co roku próbujemy trochę dla zabawy, a trochę serio uchylić rąbka zasłony 
spowijającej przyszłość. Panny wróżyły zamążpójście w wigilię świętego Andrzeja, 
kawalerowie ożenek w przeddzień świętej Katarzyny. Jednakże katarzynki były mniej 
atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. 

 

Andrzejki od wieków odprawiały dziewczęta nie tylko w prawie wszystkich regionach 
Polski, ale także w Niemczech, niemieckojęzycznych kantonach Szwajcarii, na Słowacji,  
w Czechach, Rosji, Rumunii, na Ukrainie i Białorusi oraz w krajach śródziemnomorskich, 
zwłaszcza w Grecji. 



 

W naszej szkole, jak co roku, uczniowie z klas I-III miały swoje klasowe 
andrzejki.   

Dzieci poznały tradycje wróżb andrzejkowych , a następnie podczas zabawy odgadywali 
swoją przyszłość. Była wróżba z butami, z symbolami, nakłuwanie serc z imionami oraz 
losowanie przyszłych zawodów. Wszystkie zabawy budziły mnóstwo emocji i radości. Każdy 
mógł „poznać swoją przyszłość”. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały konkursy, tańce przy 
muzyce i słodki poczęstunek. Dzieci bawiły się wspaniale i już  z niecierpliwością czekają na 
następne andrzejki za rok. 

 

                     

KLASOWE WYCIECZKI  
19. 10. 2015r.– korzystając z uroków jesiennej pogody, uczniowie  klasy 2 a i 2b SP 
wybrali się na wycieczkę autokarową do Zagrody  Rybackiej  w Wilczej Woli .  
Po godzinnej podróży dojechali na miejsce, gdzie zostali bardzo uprzejmie powitani przez 
właściciela i pracowników zagrody.  Poznali tam historię karpia, jak wygląda jego  hodowla, 
wysłuchali bajkę o złotej rybce. Wspólnie gotowali zupę rybną w kociołku nad ogniskiem. 
Ogromną przyjemność sprawił im spacer nad zalew, oraz wędrówka ścieżką ekologiczną,                
w czasie której uczniowie  z ciekawością obserwowali las w jego jesiennej krasie, gromadzili 
różne dary lasu, wielu udało się znaleźć nawet grzyby. Był czas na wspólną zabawę na placu 
zabaw. Oglądnęli eksponaty muzealne w kąciku  lasowiackim , poszerzając wiedzę na temat 
ich wykorzystania w przeszłości. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach 
plastycznych – lepili z masy solnej zwierzęta żyjące w wodzie i nad wodą, a następnie je 



ozdabiali i kolorowali. Po wspólnym posiłku nadszedł czas na powrót do 

Trzciany  

2. 10. 2015 roku uczniowie  z  klasy  I  i  III a  SP  wyjechali  na wycieczkę do 

Edukacyjnego Gospodarstwa  Agroturystycznego ,,Pod Lipą”  w Przychojcu    k/ Leżajska,    
o specyficznym, skansenowym charakterze. Zajęcia poprowadziła właścicielka  
gospodarstwa  -  p. Czesława Zawadzka. Uczestnicy wycieczki zwiedzili zabytkowe, wiejskie 
chałupy, ich wnętrza, wystrój,  meble,  przedmioty codziennego użytku, kaflowe piece, 
tradycyjny piec chlebowy, dawne dziecięce zabawki. Pani Czesia opowiedziała dzieciom o  
sprzęcie gospodarstwa domowego,  życiu i zajęciach ludzi                      w dawnych czasach. 
Dzieci oglądały, zwiedzały  wystawkę ozdób bibułkowych (kwiatki                z bibuły, pająki 
wiszące u powały w izbach) oraz ogromne palmy wielkanocne. Dzieci ze smakiem zjadły na 
drugie śniadanie wiejski chleb z miodem, bądź smalcem w zależności od ochoty, popijając go 
gorącą herbatą. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach nt. ,,Od ziarenka do 
bochenka''. Ogromną atrakcją dla dzieci było też wchodzenie po drabinie do domku Baby 
Jagi, jazda na małych, dawnych rowerkach, wspólne wożenie się wózkiem                    z 
dyszlem , możliwość przebierania się za różne postacie bajkowe. 
 

JESIENNE WITAMINKI 
W pażdzierniku odbył się szkolny  konkurs plastyczny „Jesienne witaminki”. Uczniowie: 

Weronika Książek, Daria Łyczko, Franciszek Pomianek, Maja Misiuda, Karolina 
Stawarz, Jacek Czachor, Gabriel Grędysa, Martyna Ruda, Martyna Lip, Anna 
Kornak, Julia Kocur otrzymali wyró żnienia i pamiątkowe dyplomy. 

                                



 

Konkurs Pięknego Czytania 
21 listopada w sali Domu Ludowego w Mrowli odbyła się IV edycja Konkursu 
Pięknego Czytania zorganizowana przez Wójta Gminy Świlcza i Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Świlczy z/s w Trzcianie. W konkursie uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich szkół naszej gminy.  

Uczeń klasy II b – Mikołaj Kotowicz  otrzymał wyróżnienie 

           
 
 

Humor szkolny 
 
Tata zabrał swego psotnego synka do zoo. 
Kiedy podeszli blisko do klatki z tygrysami, tata powiedział: 
- Nie podchodź już bliżej. 
- Ojej, tato, przecież nic im nie zrobię. 
 
Rozmawiają chłopcy na koloniach: 
- Skąd masz tyle forsy? 
- Z pisania! 
- Ojej, a co piszesz? 
- Listy do rodziców z prośbą o pieniądze.                              

 
Na lekcji przyrody nauczyciel zadał pytanie: 
- Jak myślicie, dokąd leci ptak, trzymając  
   w dziobie słomkę? 
Hania odpowiedziała pierwsza: 
- Napić się coca – coli.                                                                         

 
 



W czasie wakacji nad morzem. 
- Mamo, mogę popływać? 
- Dobrze, tylko się nie zamocz. 

Na lekcji w-fu nauczyciel poleca uczniom  
położyć się na plecach i ćwiczyć „rowerek”.  
Jeden z chłopców wcale nie rusza nogami. 
- Dlaczego nie ćwiczysz – pyta nauczyciel. 
- Bo jadę z górki. 

 

 


