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W październiku 
zostały przepro-
wadzone Kurato-
ryjne Konkursy 
Przedmiotowe. 
Do etapu rejono-
wego z historii 
zakwalifikowali 
się uczniowie kl. 
VII:  Rafał 
Dzwonnik i Mar-
tyna Śliwińska. 
•  

D 
nia 2 września 2019 
r. o godz. 8.00 w 
Parafii Matki Bożej 
Królowej Korony 

Polski w Nebrowie Wielkim 
odbyła się msza święta z 
okazji rozpoczęcia roku 
szkolnego. Po mszy ucznio-
wie wraz z nauczycielami 
przeszli  do budynku Szkoły 
Podstawowej w Nebrowie 
Wielkim, gdzie odbyła się 
inauguracja roku szkolnego. 
W czasie uroczystości  pożegnaliśmy panie: Marzenę Figacz oraz panią 
Marzenę Pomianowską, nauczycielki naszej szkoły, które po latach cięż-
kiej pracy odeszły na zasłużoną emeryturę. Pracę w naszej szkole zakoń-
czyły również panie: Ewa Lewandowska i pani Jadwiga Stromecka. Nato-
miast pani Mirosława Torbowska obchodziła trzydziestolecie swojej pra-

cy. W trakcie uroczystości pani 
dyrektor Mariola Strzelczyk 
przedstawiła uczniom nową na-
uczycielkę plastyki, p. Jolantę 
Błędzką. 2 września 2019 roku 
to dzień szczególny dla na-
szych najmłodszych kolegów, 
którzy złożyli ślubowanie i zo-
stali pasowani na ucznia. Pierw-
szoklasistów powitali ich starsi 
koledzy, którzy przygotowali 
dla nich krótki występ.  

 Tego dnia nie zapomniano o 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 
Minutą ciszy uczczono bohaterów tamtych lat. Przedstawiciele Samo-
rządu Uczniowskiego przedstawili krótki rys historyczny dotyczący 
pierwszych dni wojny.  

    Po zakończonym apelu uczniowie udali 
się do swoich klas na spotkanie z wycho-
wawcami. 

Wiktoria Stromecka 

 

 

 



Światowy Dzień Mycia Rąk  

• 02.09.2019 r. - odbyło się uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020.   

• 09.09.2019 r .– Cała społeczność szkolna wzięła 
udział w Narodowym Czytaniu.  

• 09.09.2019 r.– Odbyły się uzupełniające  wybory 
na Rzecznika Praw Ucznia.  Uczniowie za reprezen-
tanta swoich spraw wybrali p. Mirosławę Torbowską.                            

• 11.09.2019 r. - uczniowie klas I-III szkoły podsta-
wowej brali udział w działaniach profilaktyczno – 
edukacyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”    

                    

 

 

 

 

 

• 16.09.2019 r.-odbyło się pierwsze w tym roku 
szkolnym spotkanie z rodzicami.  

•  19.09.2019 r.-w tym dniu wycięto stare i chore 
drzewa znajdujące się przy szkole.  

• 21.09.2019 r.– po raz kolejny obchodziliśmy Świę-
to Powideł Nebrowskich 

• We wrześniu uczniowie SP w Nebrowie Wielkim 
wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.  

• 4. 10. 2019 r.— uczniowie z klas I-III wybrali się 
na wycieczkę do lasu w Okrągłej Łące. 

• 11. 10. 2019 r.–  odbyła się uroczysta akademia z 
okazji DEN. 

• W dniach od 15-18 października 2019 roku ucz-
niowie naszej szkoły wzięli udział w Tygodniu Kodo-
wania z aplikacją PixBlocks.  

• 17. 10. 2019 r.—uczniowie klas I-III wybrali się 
na spektakl muzyczny pt. „Cudowna lampa Alladyna”. 

• 25. 10. 2019 r.— uczniowie zaprezentowali działa-
nia podjęte w ramach akcji „Szkoła pamięta”. Na kor 
akcji zostały zaprezentowane sylwetki zmarłych nau-
czycieli, którzy pracowali w naszej szkole.  

 

 

 

 

 

• 08. 11. 2019 r.– uczciliśmy 101. rocznicę odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.  

• 08. 11. 2019 r. o godzinie 11.11 cała społeczność 
szkolna przystąpiła do odśpiewania „Mazurka Dą-
browskiego.  

• 15. 11. 2019 r.— w poczet uczniów szkoły zostali 
przyjęci pierwszoklasiści.  

 

                 

                                                  

Co się wydarzyło? Co się wydarzy?  

  Światowy Dzień Mycia Rąk jest świętem ustanowionym przez ONZ w 2008 
r. i obchodzonym corocznie 15 października. Jest on okazją do podkreślania 
roli mycia rąk przy użyciu mydła w zapobieganiu powszechnym, ale potencjalnie 
śmiertelnym chorobom.  
  Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Michigan wykazały, że aż 95% ludzi 
nie myje rąk pod bieżącą wodą wystarczająco długo – średni czas to  6 sekund. 
Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund redukuje liczbę bakterii 
już o około 90%, natomiast kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobnoustroje, 
które mogą być przyczyną chorób.  
  Częste mycie rąk jest w stanie zmniejszyć liczbę zachorowań dzieci na przykład 
na biegunkę (druga co do częstości przyczyna śmierci u dzieci do 5. roku życia) o 
połowę, a na zapalenie płuc (najczęstsza przyczyna śmierci u małych dzieci) – o 
25%. Badania wykazały, że ponad 40% przypadków zachorowań na biegunkę u 
dzieci w wieku szkolnym jest wynikiem brudnych rąk. 
  Brudne ręce są także przyczyną 70–90% zakażeń szpitalnych. Szacuje się, że 
dziesięć tysięcy Polaków rocznie umiera z powodu zakażeń szpitalnych – najczę-
ściej w wyniku drobnoustrojów przenoszonych na rękach lekarzy i pielęgniarek. 
To więcej, niż ginie w wypadkach samochodowych. Higiena rąk jest najważniej-
szym elementem strategii walki z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną. 
Na naszych rękach przenoszone są m.in. rotawirusy i norowirusy odpowiedzialne za biegunki, gronkowiec złocisty, 
który wywołuje zakażenia skóry i zatrucia pokarmowe, pałeczki Salmonella, Escherichia coli odpowiadające m.in. za 
zapalenie przewodu moczowego i nerek, a także jaja tasiemca i owsika. 

                                                                                                                                Marcelina Trzaska 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://nipip.pl/swiatowy-dzien-mycia-rak/  

Weronika Justa 

https://nipip.pl/swiatowy-dzien-mycia-rak/


Narodowe Czytanie  

N 
arodowe Czytanie  to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej. 
Fragmenty dzieł są odczytywane publicznie. Akcję zapoczątkowano w 2012 r. z okazji 200-lecia 
Drugiej Wojny Polskiej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w 
Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję zorganizował prezydent Pol-

ski Bronisław Komorowski. Publicznie czyta-
nie Pana Tadeusza odbyło się 08.09.2012r. 
W dziesiątkach  miejscowości  z udziałem 
wielu słuchaczy. W tym roku Para Prezy-
dencka zaproponowała do czytania Nowele 
Polskie. Jedną z zaproponowanych książek 
jest utwór pt. ,,Katarynka’’ Bolesława Prusa. 
09. 09. 2019   o godz.12:00 rozpoczęło się 
Narodowe Czytanie w naszej szkole. W cza-
sie apelu nauczyciele i uczniowie czytali 
fragment ,,Katarynki’’. Kolejnym punktem 
apelu była prezentacja zadań. Uczniowie  
mieli do wykonania mapy mentalne pt. Co 
nam daje czytanie? oraz  rymowanki promu-
jące czytelnictwo. Zwycięzcami   zostali 
uczniowie z  klasy IV.  

 

Sara Lewndowska 



Poznaj swojego nauczyciela 

Andżelika Samulewska: Jak rozpoczęła się 
Pani historia z nauczaniem?  

Justyna Woźniak: Zawsze lubiłam dzieci, roz-
mowy i zabawy z innymi. Dawało mi to dużo 
satysfakcji i pozytywnej energii. Wybierając 
kierunek studiów – pedagogikę o specjalizacji 
edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przed-
szkolne – kierowałam się zainteresowaniami. 
Nie sądziłam jednak, że kiedyś moje drogi za-
prowadzą mnie do przedszkola. Można powie-
dzieć, że uśmiech losu sprawił, że znalazłam 
się tu, gdzie teraz jestem.  

A.S: Na czym właściwie polega Pani praca? 

J.W: Mam pod opieką grupę najmłodszych 
dzieci w wieku 3,4 i 5 lat. Moja praca polega 
na nauczaniu, prowadzeniu zajęć, przekazaniu 
jak największej wiedzy najmłodszym, ale też 
wychowaniu ich, wpajaniu zasad panujących w 
społeczeństwie, pomocy w codziennych czyn-
nościach oraz zaadaptowania się w nowym śro-
dowisku jakim jest przedszkole. Poza tym pro-
wadzę też zajęcia z języka angielskiego w mo-
jej grupie, ale też w zerówce. Natomiast w 
każdą środę spotykam się z przedszkolakami 
na zajęciach z koła tanecznego. 

A.S: Jaki przedmiot lubiła Pani w dzieciń-
stwie, czy to miało jakiś wpływ? 

J.W: Jestem umysłem humanistycznym. W 
dzieciństwie bardzo lubiłam język polski, an-
gielski oraz plastykę. Z chęcią uczęszczałam 
na lekcje z tych przedmiotów. Miało to wpływ 
na moją dalszą edukację. 

 A.S: Jakie metody pracy najbardziej lubią 
Pani dzieci, a jakie Pani stosuje na zaję-
ciach?   

J.W: Przygotowując się do zajęć staram się 
wybrać metody, dzięki którym dzieci nie tylko 
nauczą się jak najwięcej, ale przede wszyst-

kim nie będą się nudzić. Zarówno dzieci jak i 
ja lubimy metody praktyczne, podczas których 
maluchy aktywnie uczestniczą a nie tylko słu-
chają czy obserwują. Staram się aby moje za-
jęcia były ciekawe. 

A.S: Jak Pani się pracuje z najmłodszymi 
uczniami naszej szkoły? 

J.W:  Każde dziecko jest inne i do każdego 
trzeba znaleźć sposób by nabrało zaufania i z 
chęcią przychodziło do przedszkola. Na co 
dzień pracuje z najmłodszymi i jest to praca 
wymagająca, czasem trudna, zaskakująca, ale 
też ucząca mnie cierpliwości i wytrwałości. 
Uwielbiam patrzeć jak te małe szkraby zmie-
niają się z nieśmiałych, płaczących dzieci w 
prawdziwych samodzielnych przedszkolaków. 
Uśmiech i zadowolenie moich wychowanków 
napędza mnie do działania i utwierdza w prze-
konaniu, że to jest to, co chce robić w życiu.  

 A.S: Serdecznie dziękuję za rozmowę. 

Andżelika Samulewska  

Pani Justyna Woźniak od 2018 roku jest nauczycielką wychowania przedszkolnego w małej 
szkole. Postanowiłam przybliżyć jej postać naszym czytelnikom. 

Szkolny Węzeł 

Od tego roku nasza redakcja ma własny adres e-mail, na który można wy-
syłać różne pomysły dotyczące artykułów i nie tylko. Liczymy na Wasze 
sugestie! 



Tradycja w słoikach zamknięta 

Dnia 21 września 2019 roku odbyło się Święto Powi-
deł Nebrowskich. Organizatorami imprezy była 
Wójt Gminy Sadlinki- Elżbieta Krajewska, Szkoła 
Podstawowa, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochot-
nicza Straż Pożarna z Nebrowa Wielkiego. Na uro-
czystości pojawili się współorganizatorzy, sponso-
rzy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego 
powiatu. 

Na  scenie zaprezentowały się najmłodsze dzieci z 
Przedszkola, przygotowane przez panie: Justynę 
Wożniak i Małgorzatę Januszewską oraz uczniowie 
klas I– III Szkoły Podstawowej z Nebrowa Wiel-
kiego, których przygotowały wychowawczynie: Anna 
Michalska, Łucja Koncicka i Marzena Pomianowska. 
Całość występów uświetnił zespól muzyczny prowa-
dzony przez panią Iwonę Krupę. Nad  imprezy czu-
wała prowadząca, pani Jadwiga Rogowska.  W trak-
cie uroczystości można było wziąć udział w smaże-
niu powideł oraz spróbować produkty regionalne, 
przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich; między innymi: pączki, pierogi czy chleb ze 
smalcem.   

Następnie przy orkiestrze odbyła się  zabawa ta-
neczna dla okolicznych mieszkańców.  

 

 

Szkolny Węzeł 

Weronika Chmielecka 



Akademia z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

 Dnia 11 Października 2019 roku w naszej 
szkole odbył się uroczysty apel z okazji 
dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość 
rozpoczęła przewodnicząca samorządu 
uczniowskiego po czym głos zabrała pani 
dyrektor, Mariola Strzelczyk witając 
przybyłych gości. Kolejnym punktem pro-
gramu było wręczenie nagród wyróżniają-
cym się nauczycielom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos zabrała również Wójt Gminy Sadlinki 
—Elżbieta Krajewska, która złożyła życze-
nia i podziękowania  wszystkim pracowni-
kom szkoły. Na ręce Pani Dyrektor wiązan 

 

 

 

 

ki kwiatów wręczyły przedstawicielki Rady 
Rodziców i Rady Szkoły. Wszyscy zebrani  
uczcili minutą ciszy zmarłych nauczycieli, 
którzy  pracowali na rzecz naszej szkoły. 
Po części oficjalnej nastąpiła część arty-
styczna przygotowana przez uczniów koła 
teatralnego i muzycznego przygotowanych 
przez panie: Iwonę Krupę oraz Joannę 
Kordowską. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami za trud włożony w przygotowa-
nie uroczystości. Na koniec uczniowie wrę-
czyli gościom oraz pracownikom szkoły sa-
modzielnie przygotowane upominki.   

Weronika Śnieda 

 

 



Pociągiem do Niepodległości  
 

 

Dnia 8.11.2019 roku odbył się w naszej szkole apel z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Uczniowie klas VI oraz zespół „Violino” zaprezentowali występ artystyczny 
nawiązujący do tego wydarzenia.  

Szóstoklasiści zabrali nas w podróż do przeszłości, kiedy to Polacy po utracie niepodległości 
nie skapitulowali, tylko w licznych powstaniach, a także w I wojnie światowej walczyli o wolną i 
niepodległą Ojczyznę. Taka postawa naszych przodków doprowadziła do odzyskania wolności 
po 123 latach niewoli. Uczniów przygotowały panie: K. Szczęsna oraz Iwona Krupa. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna zaśpiewała hymn, by uczcić Święto Niepodległości. 
Zapaliliśmy także znicz ku czci poległym Polakom, którzy walczyli za nasz kraj, byśmy mogli 
żyć w wolnej Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Lewandowska i Wiktoria Stromecka 



Rycerskie otrzęsiny  

Dnia 15.11.2019 r. w naszej szkole odbyły się otrzęsiny uczniów klasy 
pierwszej, które przygotowała klasa ósma wraz z wychowawcą, panem 
Wojciechem Hermaszewskim. Podczas uroczystości młodsi uczniowie 
mogli wykazać się swoją wiedzą o Polsce, jak i zdolnościami tanecznymi 
oraz wokalnymi. Dzieci miały również do wykonania najróżniejsze zadania 
takie jak: zjeść cytrynę, wypić mleko z miseczki bez użycia rąk, czy wy-
trząsnąć piłeczki z przywiązanego do tułowia pudełka. Pierwszoklasiści  z 
wielką ochotą podchodzili do każdego zadania. Wszystkie polecenia zo-
stały wykonane  z ogromną starannością. Każdy  uczeń po dobrze wyko-
nanym zadaniu otrzymywał słodki upominek. Elementem kończącym uro-
czystość było wręczenie wychowawczyni klasy I, p. Łucji Koncickiej, pa-
miątkowej tabliczki.  

Andżelika Samulewska 



Maja straciła ukochanego kocura Piaska i nie może sobie wyobrazić te-
go, że mogłaby mieć nowego pupila. To Piasek był najwspanialszym ko-
tem na świecie i dziewczynka czuje, że żaden inny kot nigdy go nie za-
stąpi. Kotka przyjaciółki właśnie się okociła i Maja wie, że nie może w 
nieskończoność odkładać spotkania z kociętami. Białe, puszyste kociąt-
ko jest najmniejsze i najbardziej płochliwe – Maja nadaje mu imię Wą-
sik. Wszyscy widzą, że Maja i Wąsik są dla siebie stworzeni, ale czy 
Maja pokona tęsknotę za  Piaskiem i przygarnie Wąsika? 

 

 

 

 

Hania od zawsze marzy o wła-
snym psie. Wprost nie może 

uwierzyć w swojej szczęście, kiedy rodzice zgadzają się na to, aby 
dostała upragnionego szczeniaka. Oskar szybko przywiązuje się do 
Hani i dobrze się czuje w swoim nowym domu. Wszystko jednak 
zmienia się przed Bożym Narodzeniem. Hania nie ma zbyt wiele cza-
su na opiekę i zabawę ze swoim pupilem, gdyż przygotowuje się do 
świątecznego przedstawienia i często chodzi na próby. Oskar z tego 
powodu jest bardzo osamotniony i czuje się zaniedbany. Nie wie, dla-
czego Hania nie chce się już nim opiekować.  

Szkolny Węzeł 

Zaopiekuj się mną 

Redaktor naczelna: Andżelika Samulewska 

Skład: Sara Lewandowska, Marcelina Trzaska , Wiktoria Stromecka, 
Weronika Chmielecka,  Weronika Justa, Weronika Śnieda 

Opiekun: Katarzyna Szczęsna 

E–mail:  sp.nebroworedakcja@wp.pl 

 

 

Oliwia bardzo się cieszy, kiedy rodzice zgadzają się na adopcję małego kot-
ka. Dziewczynka nie może się doczekać, kiedy będzie mogła pokazać kotka 
swoim przyjaciołom i starszemu bratu. Jednak kiedy starszy brat zaprasza 
swoich kolegów rozrabiaków, Oliwia obawia się, że skrzywdzą i bardzo zmę-
czą kotka. Jej obawy okazują się słuszne, bo po wizycie chłopców, kot nagle 
znika i nigdzie nie można go znaleźć. Czy to możliwe, aby starszy brat Oliw-
ki mógł mieć coś wspólnego ze zniknięciem kotka? 

  

Książki polecała : Marcelina Trzaska 

Marcela poleca  


