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 1 września to dla wielu data, która kojarzy się 

jedynie z rozpoczęciem roku  szkolnego. Dzieci i 

młodzież w roku 2018 wyjątkowo nie wrócili wtedy do 

placówek edukacyjnych. Spowodowane było to tym, 

że wypadał on w sobotę. 

3 zaś września podwórko oraz korytarze szkolne 

wypełniły  sie gwarem uczniów. Był piękny jesienny 

poranek, więc wszyscy – uczniowie, nauczyciele i 

rodzice - zebrali się na uroczysty apel w podwórku 

szkolnym. 

Niezwykle uroczystym elementem apelu było 

odegranie hymnu państwowego oraz wprowadzenie 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANDRZEJA STELMACHOWSKIEGO W STARYCH 

TROKACH 
Gazetka dostępna na stronie internetowej szkoły: 
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poczetu sztandarowego. W tym roku zaszczyt niesienia 

sztandaru szkolnego wypadł uczniom 8 klasy Karolinie 

Pawlukiewicz, Klaudii Łaurukajtitie oraz Romualdowi 

Milewskiemu. 

Uczniowie 10 klasy po raz ostatni w naszej 

szkole usłyszeli brzmienie pierwszego dzwonka, 

natomiast pierwszacy, których w tym roku jest 9 osób, 

usłyszeli go po raz pierwszy. By im było raźniej , 

dziesiątacy , mocno trzymając maleńkie dłonie, 

wprowadzili naszych najmłodzych kolegów na 

uroczystość. 

W uroczystej akademii wziąla udział st. 

Specjalistka Wydziału Oświaty samorządu rejonu 

trockiego pani Regina Żukienie.  Złożyła serdeczne 

życzenia powodzenia w nowym roku szkolnym całej 

społeczności. Także słowo zabrał dyrektor szkoły pan 

Romuald Grzybowski. Życzył uczniom, rodzicom i 

nauczycielom wytrwałości, jedności, by dbali o dobre 

imię szkoły, współpracowali dla dobra wspólnego. 

Później każdemu pierwszoklasiście wręczył plecak 

szkolny z całym wyposażeniem. Od wielu lat znaczną 

pomocą rodzicom pierwszoklasistów są wyprawki 

ufundowane przez Fundację „Pomoc Polakom na 

Wschodzie” ze środków finansowych otrzymanych z 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach projektu 

wspierania edukacji polskiej na Litwie. 

Po uroczystości wszyscy udali się do swoich klas, 

by spotkać się na pierwszej w tym roku szkolnym lekcji 

wychowawczej. 

Karolina Pawlukiewicz, 8 kl. 

 

 

 

W dniach 1-8 września w Bazylice pw.  

Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach 

trwał tygodniowy odpust Matki Bożej Trockiej. W tym 

roku było to wyjątkowe wydarzenie religijne, 

poświęcone jubileuszowi 300-lecia koronacji 

cudownego obrazu Trockiej Madonny. 

Wizerunek Matki 

Boskiej Trockiej jest 

pierwszym obrazem w 

Wielkim Księstwie 

Litewskim, który został 

oficjalnie ukoronowany 

przysłanymi przez papieża 

koronami. Złote korony dla 

Najświętszej Maryi Panny i 

Dzieciątka Jezus zostały 

przyznane w 1718 roku przez Kapitułę Bazyliki na 

Watykanie staraniem biskupa wileńskiego Konstantego 

Brzostowskiego. 

Według źródeł historycznych, na uroczystość 

koronacji obrazu Trockiej Madonny przybyły tłumy 

pielgrzymów nie tylko z Litwy, Żmudzi, Rosji, a nawet 

z Polski i Prus. Uroczystości koronacyjne trwały aż 

osiem dni. 

W czasach obecnych w pierwszych dniach   

września do Trok zmierzają pielgrzymi, by pokłonić się 

Trockiej Panience. Odpust Matki Boskiej Trockiej jest 

najstarszą uroczystością Maryjną na Litwie. 

5 września był dniem 

pielgrzymów ze Starych Trok, 

Rudziszek i Połuknia. Od 

kościoła pw. Zwiastowania 

Najświętszej Maryi Panny i 

Świętego Benedykta w 

Starych Trokach wyruszyła 

grupa wiernych, do której 

dołączyli również uczniowie i 

nauczyciele z miejscowej 

polskiej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja 

Stelmachowskiego. Razem z całą wspólnotą, z 

uczestniczkami zespołu kobiecego „Stare Troki”, 

wszyscy szliśmy ze śpiewem i modlitwą w sercu. Gdy 

dotarliśmy do Bazyliki, wzięliśmy udział w Eucharystii. 

Modliliśmy się o radość płynącą ze zmartwychwstania 

Chrystusa dla tych, którzy tej radości nie odkryli. 
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14 września b.r. w ramach obchodów 100 

lecia Odzyskania Niepodległości Obojga Narodów  

Trocki Oddział Rejonowy ZPL przy współpracy z 

Gimnazjum im.L.Komołowskiego organizował rajd 

rowerowy oraz plener artystyczny w w Połukniu. W 

imprezie wzięli udzial uczniowie i nauczyciele z 4 szkół 

z polskim jezykiem nauczania z rejonu trockiego. 

Zanim starsi uczniowie wyruszyli w trasę 

(Połuknie – Mamowo – Połuknie), koledzy z klas 

młodszych mieli okazję rywalizować w zawodach 

rowerowych, urządzonych na terenie szkoły. 

Organizatorzy pomyśleli o najmłodszych w szkole i, żeby 

im nie było smutno, gdy starszoklasiści wyruszą w rajd 

rowerowy, zaprosili maluchy do tego, aby na swoich 

małych rowerach ścigały się na boisku. Dzieci były 

podzielone według wieku – przedszkolaki, zerówka, 

klasy 1-2 i klasy 3-4. Zwycięzcy otrzymali puchary, zaś 

wszyscy uczestnicy zostali obdarowani prezentami, które 

ufundował samorząd rejonu trockiego. 

 

 

Po zawodach rowerowych dla najmłodszych 

uczestników, starsza grupa z czterech szkół rejonowych 

wyruszyła do miejscowości Mamowo, gdzie zwiedziła 

Krzyże Powstańcze z 1863 r. O dziejach historycznych 

miejscowości opowiedziała rodowita mieszkanka tej wsi 

- Irena Mikulewicz. Uczniowie dowiedzieli się m. in. o 

tym, jak wieść o powstańczej mogile była przekazywana 

dzieciom i wnukom. O tym, że krzyż betonowy został 

ustawiony w międzywojniu, zaś mieszkańcy Mamowa i 

okolic po wojnie niejednokrotnie stawali w obronie 

mogiły, gdy sowieckie władze chciały zniszczyć 

nagrobek, a tym samym wymazać pamięć. 

Po części oficjalnej, podczas której radna 

Samorządu rejonu trockiego pani Teresa Sołowjowa 

wręczyła przedstawicielom szkół puchary za ich 

wyczyn sportowy, młodzież przystąpiła do malowania. 

Podczas pleneru poznaliśmy wybitnego malarza Piotra 

Ibiańskiego. Wszystkie rysunki były bardzo ładne, 

chociaż tak różne. 

                              Bożena Ławrukiewicz 

                            Emilia Baranowska, 10 kl. 

                       Kamil Milewskij, 10 kl.

 

 

 

Rok 2018  jest niezmiernie ważnym rokiem w 

historii wielu państw europejskicich. Jest to bowiem rok 

zakończenia I wojny światowej. Rok, gdy po wielu latach 

walk państwa Europy zaczynają się odbudowywać. 

Litwa i Polska po 123 latach niewoli odzyskują 

niepodległość.. Rozpoczęło się  tworzenie polskiej 

państwowości. W bieżącym roku, w lutym, uroczyście 

obchodziliśmy 100 – lecie odzyskania niepodległości 

przez Litwę, w listopadzie zaś wszyscy Polacy świata 

obchodzą piękną rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę. W ramach obchodów święta Trocki Oddział 

Rejonowy ZPL realizuje projekt, na który złożą się 3 

wielkie imprezy: wyjazd uczniów rejonu trockiego do 

Wrocławia, rajd rowerowy oraz plener artystyczny w 
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Połukniu, a także historyczny konkurs-quiz, w którym 

wezmą udział uczniowie 7-12 klas ze szkół rejonu 

trockiego: Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w 

Landwarowie, Szkoła Podstawowa im. A. 

Stelmachowskiego w Starych Trokach, Gimnazjum w 

Trokach, Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w 

Połukniu. 

Kilkoro uczniów z naszej 

szkoły zostało zaproszonych na 

wycieczke do Wrocławia. Wyjazd 

nastąpił 25 sierpnia, wróciliśmy, 

natomiast, 5 września. 

W pierwszym dniu pobytu w 

tym pieknym mieście 

rozlokowaliśmy się i odbyliśmy 

spacer z przewodnikiem po 

mieście. Wieczorem w Galerii 

Dominikańskiej w restauracji 

„Sfinks“ mieliśmy kolację. W 

następnych dniach przeżyliśmy 

wiele niesamowitych wrażeń: 

zwiedziliśmy ZOO, Stare Miasto, 

Rynek,pływaliśmy statkiem, 

chodziliśmy w góry, gdzie bardzo 

się spodobał wodospad. 

Uczestniczyliśmy we mszy świętej w Katedrze pw. 

Świętego Jana Chrzcicielia. 

Piąty dzień zwiedzania przyniósł miłe przeżycia. 

Tramwajem pojechaliśmy do Muzeum Narodowego, 

gdzie oglądaliśmy  eksponowany tam cykloramiczny 

obraz „Bitwa pod Racławicami“ namalowany w latach 

1893–1894 przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana 

Styki i Wojciecha Kossaka.  

Oprócz tego podziwialiśmy otwartą w 2009 

roku, położoną w Parku Szczytnickim, obok Hali 

Stulecia fontannę multimedialną. Jest to największa 

fontanna multimedialna w Polsce i jedna z 

największych w Europie, bowiem 

budowla zajmuje powierzchnię 

blisko 1 hektara. Kilkaset dysz 

wyrzuca wodę wzwyż nawet na 

40m. Na powstałym ekranie 

wodnym wyświetlane są 

wizualizacje zsynchronizowane z 

muzyką. Jest to niesamowity 

widok! 

Podczas wyjazdu spotkała 

nas niespodzianka – wyjechaliśmy 

do Niemiec...Przez cały dzień 

zwiedzaliśmy miasto, muzea, 

fontanny. Gościliśmy w szkole, 

gdzie nauczyciele opowiedzieli 

nam o swojej wizycie w Wilnie. 

Wycieczka zostawiła 

ogromne wrażenie. Podczas 

jednego pobytu mieliśmy okazję poznać wiele nowego, 

zaprzyjaźnić się z nowymi ludźmi, wypocząć į dać siły 

na nowy rok szkolny. 

                                Waldemar Jankauskas, 8 kl. 

 

 

 

 

5 października w naszej szkole odbyły się obchody 

Dnia Nauczyciela. Z rana uczniowie ósmej i dziesiątej 

klasy informowali o nowych nauczycielach. Dyrektorem 

szkoły został Tomasz Urbanowicz, wicedyrektorem Emilia 

Baranowska. Nauczycielami klas początkowych zgodzili 

się być: Romuald Milewskij, Eiwin Pilecki, Waldemar 

Jankauskas, Justyna Baranowska, Klaudia Laurukaititie. 

Kamil Milews kij został nauczycielem geografii, Emilia 

Baranowska nauczycielką języka litewskiego, Tomas 
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Dapkewiczius nauczycielem języka polskiego, Tomasz 

Urbanowicz nauczycielem fizyki, Maksymiljan 

Stankiewicz nauczycielem matematyki, a Daniel 

Sinkiewicz nauczycielem wychowania fizycznego. 

Ten dzień był świetną okazją dla dzieci, by mogły 

się zapoznać z pracą nauczyciela. Nowi nauczyciele 

przeprowadzili nowe i wesołe lekcje. 

 Nowym nauczycielem wcale nie było łatwo – 

musieli nie tylko zadbać o dzieci, lecz też nauczyć czegoś 

nowego. W początkowych klasach było wesoło, dzieci 

bawiły się w gry, pisały dyktanda, tańczyły, liczyły, 

czytały i rysowały. Starsze klasy musiały trochę się 

potrudzić.  

Klaudia Łaurukaititie, 8 kl. 

Justyna Baranowska, 8 kl. 

 

  

 

 

18 października odświętnie ubrani uczniowie 1 

klasy przyszli do szkoły nie tak jak zwykle. Przyszli bez 

plecaków, bez podręczników, 

gdyż w tym dniu nie mieli 

lekcji. Już ponad miesiąc 

pierwszacy odpowiedzialnie 

szykowali się do Rejonowego 

Święta Pierwszoklasisty, 

dlatego na pierwszej lekcji 

odbyła się próba generalna 

występu artystycznego. 

Piękne, przyjazne i 

wyjątkowe święto, każdego roku obchodzone w innej 

polskiej placówce naszego rejonu, w tym roku miało 

miejsce w Gimnazjum Henryka Sienkiewicza w 

Landwarowie. Głównym anizatorem imprezy już od 

wielu lat jest Trocki Rejonowy Oddział Związku 

Polaków na Litwie. 

 

    

Pierwszoklasiści prezentowali swoje zdolności 

recytatorskie i artystyczne przed rówieśnikami, 

nauczycielami, a także 

przed dostojnymi gośćmi, 

którzy przybyli na tą 

uroczystość. 

Zgromadzonych swoją 

obecnością zaszczycili poseł 

na Sejm RL z ramienia 

AWPL-ZChR, prezes 

Trockiego Oddziału 

Rejonowego ZPL Jarosław 

Narkiewicz, wicemer samorządu rejonu trockiego Maria 

Pucz, radna samorządu rejonu trockiego Teresa 

Sołowjowa oraz zastępca kierownika wydziału oświaty w 

samorządzie rejonu trockiego Alina Jakonis.

 

 

 

 

We środę, 31 października, Attaché obrony, 

wojskowy, morski i lotniczy mjr Piotr Sadyś oraz 

zastępca dyrektora Instytutu Polskiego Paweł Krupka 

odwiedzili mogiłę wojenną na cmentarzu parafialnym w 

Starych Trokach. Złożyli wieniec pod pomnikiem 

młodego obrońcy Lwowa, szer. Tadeusza Oprycha, 

żołnierza 201 pułku piechoty Dywizji Ochotniczej. 

W czasie szczególnej zadumy i pamięci o tych, 

którzy odeszli, z wdzięcznością wspominając tych, którzy 

walczyli o niepodległość, o wolność, hołd żołnierzowi 

oddali także wicemer samorządu rejonu trockiego Maria 

Pucz, wicedyrektor administracji samorządu rejonu 

trockiego Karolina Narkiewicz, dyrektor Szkoły 

Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych 

Trokach Romuald Grzybowski, nauczyciele, uczniowie 

oraz rodzice. 
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8 listopada mieliśmy uroczystą akademię w Szkole 

Podstawowej im. Andrzeja Stelmachowskiego w Starych 

Trokach z okazji Stulecia Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę. Dziś wolność i niepodległość traktujemy 

jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając 

w ofierze własne życie. Możemy natomiast oddać hołd 

wszystkim bohaterom, którzy walczyli o niepodległość. 

Szacunek dla historii i dziejów swojego narodu to 

współczesny wyraz patriotyzmu. 11 listopada to 

wyjątkowy dzień dla wszystkich Polaków, który dzisiaj 

został godnie upamiętniony i uczczony w naszej 

placówce. 
Przed rozpoczęciem uroczystości dyrektor i 

uczniowie 8 klasy złożyli wieniec i zapalili znicze na 

mogile szer. Tadeusza Oprycha, żołnierza 201 pułku 

piechoty Dywizji Ochotniczej. 

9 listopada, kontynuując obchody zbliżającej się 

tak ważnej daty, cała wspólnota szkolna uczestniczyła w 

święcie sportowym, poświęconym Dniu Niepodległości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesień to 

najbardziej kolorowa 

pora roku. Zachwyca 

różnorodnością barw. 

To piękna pora roku 

ofiarująca mnogość 

„darów przyrody”: 

owoce, warzywa, liście, 

żołędzie, kasztany. 

Bogaty czas 

jesieni daje możliwość 

ciekawie przygotować 

zajęcia od tematyki 

plastycznej do ciekawej 

wspólnej zabawy. 

                                  

 

 

 

Podsumowanie tematów o owocach, dzieci grupy 

przedszkolnej miały możliwość wziąć udział działalności 

pod tematem „Święto pieczonego jabłuszka”. W czasie 

zajęć dziecko uświadomiło ważności spożywania 

świeżych owoców, a jako atrakcyjny moment zajęcia, 

każde dziecko degustowało przygotowane pieczone 

jabłko. Celem zajęcia było uświadomienie wartości 

odżywczych owoców dla prawidłowego rozwoju i 

zdrowia.  

Ciekawym momentem jest to, że badania wskazują, 

że zjadanie jabłka dziennie jest bardzo korzystne. Anglicy 

podkreślają „Zjedz jedno jabłko dziennie, a lekarz nie 

będzie ci wcale potrzebny!”  

A więc, zachęcamy zjadać jabłko w różnych 

postaciach: jabłka świeże, jabłka pieczone lub pić sok z 

jabłek.  

    Pedagog kształcenia przedszkolnego 

                 Galina Gryniewicz   
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W październiku w naszej szkole gościliśmy panie 

z Trockiego Centrum Rzemiosł, które uczniom szkół 

proponują różne pomysłowe zajęcia. Były u nas już nie 

pierwszy raz. Zaproponowały nam zajęcia lepienia z 

gliny. 

Za przykładem pań, które okazały się bardzo 

cierpliwe, lepiliśmy klonowe liście. Nie było to takie 

trudne, jakby sie wydawało. Każdy otrzymał drewniany 

wałek, by glinę rozwałkować į zmiękczyć. 

Otrzymaliśmy również liście klonu, które należało 

przyłożyć do gliny į mocno przycisnąć. Na miękkiej 

glinie zostały dokładne odciski liści. Można było 

dostrzec piękne wzorki zostawione przez listki. 

Wszystkim prace się udały, dlatego uczniowie byli 

bardzo zadowoleni. 

Panie obiecały, że po trzech tygodniach już gotowe 

wyroby, wypalone w specjalnym piecu listki, przywiozą 

do szkoły. 

Tak też się stało. Panie zapewniły, ze gliniane listki 

można wykorzystać na wiele sposobów: może to być 

świecznik, pojemniczek na biżuterię dla dziewczynek lub 

na inne dowolne drobiazgi. Jak miło było trzymać w 

rękach własnoręcznie wykonany upominek. Wszyscy 

dotychczas są zachwyceni wynikiem swej pracy. 

Dziękujemy za interesujące zajęcia. 

Karolina Prokopjewa, 7 kl. 

Ernest Pietrowski, 7 kl. 

  

 

 

 

 

 

 

W szkołach rejonu trockiego z polskim 

językiem nauczania często odbywają się różne 

konkursy. Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą w 

nich udział. 

12 października w Gimnazjum 

im.H.Sienkiewicza odbył się podwójny konkurs - 

mini olimpiada języka polskiego dla uczniów klas 9-

10 oraz konkurs ortograficzny dla uczniów 5 klas 

„Ortografka“. 

My, autorki tego artykułu, też wzięłyśmy 

udział w tej imprezie polonistycznej, pisałyśmy 

dyktando pt. „Sprawdzian z geografii“. Dyktando 

było łatwe, natomiast, dzień  - długi į trudny. Po 

naoisaniu dyktanda długo czekałyśmy zanim 

komisja konkursu sprawdzi nasze prace.  Mimo 

wszystko to czekanie dało swoje owoce. 

Zapoznałysmy się z uczestnikami „Ortografki“ z 

innych szkół rejonu, m.in. Z Gabriela z Gimnazjum 

im.Longina Komołowskiego z Połuknia. Zjadłyśmy 

też pyszny obiad zaproponowany nam przez 

organizatorów. 

W końcu nadeszła długo oczekiwana 

chwila ogloszenia wyników. Kosztowała nas 

wiele przeżycia. Jak się okazało warto było 

czekać... Anna Baranowska zajęłą I miejsce!!! 

Widziałyśmy,że pani Irena Orłowa niezmiernie 

się cieszy z tego wyniku. Praca Alicji 

Baranowskiej należała do tych lepszych, niewiele 

zabrakło do zajęcia chociaż trzeciego miejsca. 

Dzień był strasznie emocjonujący, dlatego 

cieszyłyśmy się z powrotu do domu. 

Nagrodą za udział w konkursie 

ortograficznym į mini olimpiadzie był wyjazd do 

Szetejń – ojczyzny Czesława Miłosza, laureata 

Nagrody Nobla. Jechaliśmy długo, lecz wcale nie 

nudzilismy się, ponieważ autokar wypełniały 

rozmowy į piosenki, żarty į śmiech. Wyjazd był 

bardzo udany. Zwiedziliśmy muzeum 
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Cz.Miłosza, miejsce, gdzie kiedyś była szkoła, do 

której uczęszczał. Przy okazji zwiedziliśmy też 

dom ojca Stanisława, znanego na Litwie 

duszpasterza, zakonnika. Przez całe życie 

pomagał ludziom zależnym od różnych nałogów. 

Wrócił do zdrowia į życia wielu ludzi. Byliśmy w 

kościele, w którym służył przez wiele lat. 

Emanuje w nim szczególna energia. Był to 

wspaniały wyjazd. 

Chciałybyśmy jeszcze nieraz wziąć udział 

w takich konkursach. 

                            Alicja Baranowska, 5 kl. 

      Anna Baranowska, 5 kl. 

 

 

 

 

 

Już od 27. lat na Litwie jest organiowany 

konkurs im.A.Mickiewicza „Kresy“. W tym roku 

rejonowa edycja konkursu odbyła sie w Gimnazjum 

w Rudziszkach. Z naszej szkoły wziąły udział trzy 

osoby: Amalia Naumowicz, Kornelia Pilecka oraz 

Agnieszka Sinkiewicz – wszystkie są uczennicami 6 

klasy. 

Recytowałyśmy wiersze różnych autorów 

polskich:M.Konopnickiej „Muchy samochwały“ į 

„Nasz domek“, M.Jankowiaka „Beksalala“, 

D.Gellner „Piłka“ į inne. Przeżyłyśmy ogromną 

tremę, ponieważ uczestników było sporo. Byli 

podzieleni na trzy kategorie wiekowe. My 

wystąpiłyśmy  w pierwszej. 

Zanim czekałyśmy na wyniki wszystkich 

uczestników gościnnie przyjęli w szkolnej stołówce, 

poczęstowali smaczną herbatą oraz pysznymi 

drożdżówkami. Później udałyśmy się na zwiedzanie 

gimnazjum. Szkoła była bardzo duża, więc mało nie 

zabłądziłyśmy. W końcu zawołano nas do sali na 

ogloszenie wyników. Z wielką radością 

dowiedziałyśmy się, że w pierwszej kategorii 

wiekowej pierwsze miejsce zajęła Kornelia Pilecka. 

Ameli į Agnieszka otrzymały podziękowania. 

Oprócz tego każdy uczestnik otrzymał  prezenty: 

książkę, odblask, długopis į dyplom. 

Laureaci rejonowego konkursu będą 

reprezentować rejon trocki na republikańskich 

eliminacjach w Wilnie. 

Za udział w konkursie recytatorskim 

byłyśmy nagrodzone jeszcze raz pani od języka 

polskiego postawiła nam dziesiątki!!!! 

Jesteśmy zachwycone udziałem w 

konkursie į z niecierpliwoscią czekamy na nowe. 

 

                                      Kornelia Pilecka, 6 kl. 

                             Agnieszka Sinkiewicz, 6 kl.

 

 

Plener malarski poświęcony stuleciu odzyskania Niepodległości obojga narodów w Połukniu 

 

III miejsce: Kamil Milevskij, klasa 10 

 

Rejonowy konkurs pisania wypracowań w języku litewskim i konkurs fotografii „Mes – gamtoje” 

 

II miejsce w konkursie fotograficznym: klasa 3 

III miejsce z wyróżnieniem w kategorii wypracowań: Milana Stankevič, klasa 3 

III miejsce w kategorii wypracowań: klasa 3 

IV miejsce w kategorii wypracowań: klasa 4 
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W  XVI edycji Konkursu „Najlepsza szkoła 

podstawowa” wyróżniona została Szkoła Podstawowa 

im. prof. Andrzeja Stelmachowskiego W Starych 

Trokach – Dyrektor Romuald Grzybowski, Prezes Koła 

„Macierzy Szkolnej – Renata Szuscickaja.  

Gratulujemy koleżance Wiolecie Naumowicz, za 

otrzymane wyróżnienie, jako nauczycielce klas 

początkowych ze szkół podstawowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUCZYCIEL TŁUMACZY UCZNIOM: 

- Ciepło powoduje, że rzeczy zwiększają swoją 

objętość, zimno zaś –że rzeczy się kurczą. Czy możecie 

podać jakieś przykłady? 

ZGŁOSIŁ SIĘ STAŚ: 

- Wakacje są dłuższe od ferii zimowych.  

 

 

 

 

NAUCZYCIELKA PYTA JASIA:  

- Jasiu, jaką częścią mowy jest wyraz „nic”?  

- Czasownikiem.  

- Co?!!  

- Odpowiada przecież na pytanie :Co robi?  
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- Musisz stanąć na końcu kolejki!  

– mówi sprzedawczyni do małego Jasia.  

- To nie jest możliwe – odpowiada rezolutny malec – tam już ktoś stoi! 
 

 

    DZIADEK DO WNUCZKA :  

- A ile ty masz lat wnuczku?  

- Siedem dziadku, siedem.  

Zamyślony dziadek odpowiada:  

-Ja w twoim wieku… miałem osiem. 

 

 

 

 

Blondynka kupuje bilety.  

-Poproszę pięć biletów.  

Zdziwiony kierowca pyta:  

-Po co pani tyle biletów?  

-Drugi po to, jakbym zgubiła pierwszy. Trzeci, jakbym zgubiła 

drugi. Czwarty, jakbym zgubiła trzeci bilet…  

-A jeśli zgubi pani wszystkie?  

-Mam miesięczny. 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Przeskakuje najwyższe budynki za jednym zamachem 

Jest silniejszy od lokomotywy 

Jest szybszy od pocisku 

Chodzi po wodzie  

Rozmawia z bogiem 

Vicedyrektor 

Przeskakuje niskie budynki za jednym zamachem 

Jest silniejszy od lokomotywy parowej 

Czasami dogania pocisk 

Chodzi po wodzie, gdy morze jest spokojne 

Rozmawia z bogiem, jeżeli otrzyma specjalne pozwolenie 
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Nauczyciel dyplomowany 

Przeskakuje niskie budynki z rozbiegu i o tyczce 

Jest prawie tak silny jak lokomotywa parowa 

Potrafi strzelać z pistoletu 

Chodzi po wodzie na krytym basenie 

Czasami bóg zwraca się do niego 

 

Nauczyciel mianowany 

Ledwo przeskakuje budkę portiera 

Przegrywa z lokomotywą 

Czasami może trzymać broń bez obawy o samookaleczenie 

Bardzo dobrze pływa 

Rozmawia ze zwierzętami 

 

  Nauczyciel stażysta 

Obija się o ściany, próbując przeskoczyć jakikolwiek budynek 

Może zostać przejechany przez lokomotywę 

Nie dostaje amunicji 

Pływa pieskiem 

Mówi do ścian 

    Uczeń 

Wbiega do budynków 

Rozpoznaje lokomotywę dwa na trzy 

razy 

Strzela z pistoletu na wodę 

Utrzymuje się na wodzie tylko dzięki 

kamizelce ratowniczej 

Gada do siebie 

Pani z sekretariatu  

Podnosi budynki i przechodzi pod nimi 

Zwala lokomotywę z torów 

Łapie pocisk zębami i go rozgryza 

Zamraża wodę jednym spojrzeniem...  
....Jest bogiem 
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GRUDZIEŃ 

4. Barbórka 

6. Mikołajki, Dzień Anioła 

8. Dzień Kupca 

10. Dzień Praw Człowieka,  

Światowy Dzień Futbolu 

13. Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 

15. Dzień Herbaty 

20. Dzień Ryby 

21. Pierwszy dzień zimy 

24. Wigilia 

25. Boże Narodzenie ( dzień pierwszy) 

26. Boże Narodzenie (dzień 

drugi) 

29. Światowy Dzień Różności 

Biologicznej 

31. Sylwester 
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Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, 
że może z niej uczynić Betlejem. 
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, 
że może przyjąć nowo narodzoną miłość. 
Do tego wystarczą tylko wiara i 
nadzieja, 
a miłość przyjdzie sama.  
Radosnych Świąt! 
Redakcja 

 

 

 
 
Redaktorzy: Karolina Pawlukiewicz, Kamil Milewskij, Emilia Baranowska, Waldemar Jankauskas, Justyna 

Baranowska, Klaudia Łaurukaititie, Galina Gryniewicz, Ernest Pietrowski, Karolina Prokopjewa, Anna Baranowska, 

Alicja Baranowska, Agnieszka Sinkiewicz, Kornelia Pilecka. 

Opiekunki: Irena Orłowa 
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