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Życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym,
Dniu Edukacji Narodowej,
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Nauczycielom.
Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości,
wielu sukcesów zawodowych
oraz zadowolenia z nas - uczniów!
Uczniowie

Wycieczka szkolna do Warszawy
Pragniemy opisać jeszcze jedną wycieczkę, która odbyła
się we wrześniu,
a nie została ujęta
w
poprzednim
„Szkolniaku”. Był
to wyjazd klas
ósmych.
W czwartek
dnia 16 września
2021 roku odbyła
się
wycieczka
szkolna
do
Warszawy. Udział
w niej wzięli uczniowie klas ósmych ze Szkół Podstawowych
w Rogowie, Sosnowie oraz Nadrożu. Młodzieżą opiekowali się
nauczyciele: Pani Magdalena Lazarowska, Pani Joanna
Ciborska, Pan Robert Więczkowski oraz Pan Andrzej Stawski,
który zorganizował wycieczkę.
Wyjechaliśmy rankiem o godzinie 8:00. Podróż upłynęła
bardzo przyjemnie, w autobusie rozmawialiśmy i śpiewaliśmy
piosenki. O godzinie 12:00 dotarliśmy na miejsce i zaczęliśmy
wycieczkę od zwiedzania Stadionu Narodowego. Na samym
początku udaliśmy się na punkt widokowy, gdzie
podziwialiśmy obiekt od środka.
Potem skierowaliśmy się do holu głównego, a w nim
czekała już na nas przemiła pani przewodnik, która
oprowadziła uczestników wycieczki po różnych miejscach na

stadionie, pokazała między innymi loże, pokój, w którym
udzielane są wywiady, piękną kapliczkę oraz miejsce, z którego
piłkarze wychodzą na boisko. Około godziny 13.50
pożegnaliśmy przewodniczkę i udaliśmy się do Centrum Nauki
Kopernik.
Na miejsce
dotarliśmy
o godzinie 14:00.
Najpierw
oglądaliśmy
doświadczenia,
później braliśmy
udział w różnych
eksperymentach.
Miejsce okazało
się niezwykle
ciekawe i pełne nowoczesnych urządzeń. Około godziny 16
ruszyliśmy na spacer po Warszawie, jednak w zwiedzaniu
przeszkodził nam obfity deszcz, który zmusił nas do pójścia do
autobusu. Gdy dotarliśmy na miejsce, byliśmy już cali mokrzy,
głodni i zmęczeni. Przed wyruszeniem w drogę powrotną
wstąpiliśmy do McDonalda, gdzie posililiśmy się
i odpoczęliśmy. Do domów dojechaliśmy około godziny 21.
Pod koniec dnia pełnego wrażeń wszyscy byliśmy
zadowoleni. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych
było wspaniale. Bardzo lubimy wyjazdy. Mamy nadzieję, iż
w tym roku szkolnym uda nam się wziąć udział jeszcze
w wielu interesujących wycieczkach.
Weronika Pryl

Dzień Chłopaka – Dzień Ziemniaka

Ślubowanie uczniów klasy I

Kilka dni temu, a konkretnie 30 września w naszej
szkole miał miejsce Dzień Ziemniaka. Było bardzo dużo
atrakcji. Dla wszystkich dzieci przygotowano kiełbaski i frytki.
Na deser była słodka wata cukrowa. Wszystko nam
smakowało.
W tym samym czasie świętowaliśmy także Dzień
Chłopaka. Złożyłyśmy życzenia chłopcom w klasach i Panom
Nauczycielom
oraz
Panu
Dyrektorowi.
W
każdej
klasie
dziewczyny
wraz
z wychowawczyniami
postarały się, by było
miło, by chłopcy tego
dnia nie nudzili się.
Bardzo podobał
mi się ten dzień, mam
nadzieję, że chłopcom też. Chciałabym, aby w naszej szkole
częściej były organizowane tego typu zabawy.

Dnia 8 października 2021`roku w Szkole Podstawowej
im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu odbyło się ślubowanie
pierwszoklasistów.
W uroczystości brały
udział dzieci z klasy
pierwszej i ich rodzice
oraz wszyscy uczniowie
oraz pracownicy szkoły.
Dzieci z klasy
pierwszej z pomocą
starszych
kolegów
zaprezentowały program
przygotowany pod okiem wychowawczyni, Pani Małgorzaty
Zabłockiej. Recytując wiersze, śpiewając piosenki, dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności i zdolności.
Po przedstawieniu odbyła się główna część uroczystości
– ślubowanie i pasowanie na ucznia. Z tej okazji
pierwszoklasiści zostali obdarowani przez przewodniczącą
Rady Rodziców, Panią Martę Kostrzewską drobnymi
pamiątkami, które będą przypominały im ten ważny dzień,
kiedy dziecko staje się uczniem.
Po uroczystości pierwszaki i ich rodzice udali się na
wcześniej przygotowany poczęstunek.

Natalia Balińska

Kacper Wiśniewski

Pasowanie na przedszkolaka
Także 8 października 2021r. miała miejsce
w Szkole Podstawowej im. Z Padlewskiego w Nadrożu kolejna
uroczystość niezwykle ważna dla najmłodszych dzieci. Było to
pasowanie na przedszkolaka.
Na uroczystość, przygotowaną pod okiem Pani Anny
Kleps- wychowawczyni punktu przedszkolnego oraz Pani
Elżbiety
Rutkowskiejwychowawczyni
oddziału
przedszkolnego zostali zaproszeni rodzice przedszkolaków.
Wydarzenie miało miejsce na sali gimnastycznej.
Pasowanie na przedszkolaka odbyło się zaraz po tym,
jak dzieci zaprezentowały program artystyczny, recytując
przygotowane pod kierunkiem wymienionych wyżej pań
wierszyki i śpiewając piosenki. Wszystkie maluchy dzielnie
się spisały, a na koniec uroczystości otrzymały z rąk pana
dyrektora Zdzisława Stasiaka oraz przewodniczącej Rady
Rodziców pani Marty Kostrzewskiej dyplomy oraz drobne
upominki.
Po uroczystej akademii wszystkie przedszkolaki poszły wraz
z rodzicami do domu.
Julia Kaślewicz

Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej
44444

11 października 2021 roku w Urzędzie Gminy
w Rogowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom".
Do konkursu przystąpiło 12 uczestników ze szkół
podstawowych oraz średnich z naszej gminy. Szkołę
Podstawową im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
reprezentowali:
uczeń klasy
czwartej Jan
Lazarowski oraz
uczennica klasy
szóstej Malwina
Piasecka. Jaś zajął
pierwsze miejsce
w kategorii klas
I-IV i otrzymał
dyplom, a także
nagrodę książkową. To właśnie on reprezentował naszą szkołę
w kolejnym etapie konkursu. Malwina Piasecka otrzymała
natomiast dyplom za udział.
15 października w siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie odbyły się eliminacje
powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Uczeń naszej szkoły Jan Lazarowski ponownie zdobył
największą liczbę punktów w swojej grupie wiekowej. Zajął
pierwsze miejsce i awansował do etapu wojewódzkiego. Wśród

nagród, jakie otrzymał znalazły się dyplom oraz nagrody
rzeczowe: smartwatch, piłka oraz statuetka.
Uczniów do konkursu przygotował p. Marek
Kwiatkowski. Zarówno Jaś, jak i Malwina wykazali się
ogromną wiedzą odpowiadając na pytania zawarte w testach.
Gratulujemy obojgu, a Jasiowi życzymy powodzenia
w kolejnym etapie.
Amelia Kostrzewska

Dzień Edukacji Narodowej
14 października to w każdej szkole dzień szczególny dla
wszystkich pracowników i uczniów, a nade wszystko dla
Nauczycieli i Wychowawców. To wielkie święto.
W naszej szkole z tej okazji odbyła się uroczysta
akademia. Rozpoczęła się ona od krótkiego przemówienia Pana
Dyrektora, który powitał zgromadzonych na sali gimnastycznej
gości,
nauczycieli
i uczniów naszej
szkoły.
Następnie Pan
Dyrektor
skierował do
wszystkich
nauczycieli
i pracowników
szkoły najlepsze
życzenia.
Później przekazał głos uczniom.
Przedstawienie przygotowały dzieci pod kierunkiem
Pani Katarzyny Brokos, a za oprawę muzyczną odpowiedzialny
był Pan Dariusz Puciński.
Wierszem, piosenką i występem kabaretowym z okazji
Święta Edukacji Narodowej dziękowaliśmy wszystkim
pracującym w szkole. Dużo ciepłych i miłych słów popłynęło
w stronę nauczycieli. Była mowa o tym, jak doceniamy ich
pracę. Mamy nadzieję, że uświadomiliśmy naszym

pedagogom, iż doceniamy ich wysiłek i serce włożone w pracę
z nami, że dzięki nim chętnie chodzimy do szkoły i lubimy tu
przebywać, choć nie zawsze jest łatwo. Po akademii
wręczyliśmy
nauczycielom
i
pracownikom
szkoły
własnoręcznie zrobione laurki.
Wszystkim uczniom miło było widzieć uśmiech na
twarzach naszych nauczycieli. To Ich dzień i pragnęliśmy
powiedzieć Im, jak cenimy Ich pracę, trud, to, że to dzięki Nim
stajemy się mądrzejsi każdego dnia.
Weronika Pryl

Teatrzyk „Wirtualna pułapka”
W środę dnia 20 października uczniowie klas 4-8 naszej
szkoły pojechali wraz z opiekunami – Paniami: Wiolettą
Majewską, Katarzyną Brokos, Beatą Kaślewicz oraz Panem
Markiem Kwiatkowskim do
Rypina do kina „Bałtyk” na
spektakl „Wirtualna pułapka”.
W przedstawieniu brali
udział: Lena, Witek, Wirus, Jan
Twardowski,
Królewna
Fantazjana, Golum i Tezeusz.
Zachwyciły nas wspaniała gra
aktorska, scenografia oraz
kostiumy. Akcja toczyła się w
starej bibliotece, gdzie były:
stara skrzynia na owoce oraz
drewniana szafa. Znajdowała
się też tam komoda z kartami
do wypożyczania książek, nad którą wisiała stara tablica
kredowa z różnymi obliczeniami matematycznymi i portrety
uczonych – niezwykłe rekwizyty.
Spektakl był bardzo interesujący i pouczający,
o współczesnej tematyce, bliskiej uczniom. Opowiadał
o dwójce rodzeństwa, które zalogowało się do gry i po kolei
musiało przejść przez wszystkie levele- rozdziały, aby
uratować Fantazjanę - świat wszystkich bohaterów z książek.
Udało im się to, dzięki czemu mogli spełnić swoje jedno
życzenie. Było to uzdrowienie ich ukochanej ciężko chorej

mamy. Przedstawienie kończy się happy endem, co nas
ucieszyło, bo lubimy pozytywne historie. Po zakończonym
spektaklu wróciliśmy do szkoły.
Wyjazd na spektakl wzbudził w nas wiele pozytywnych
emocji, o czym świadczyły uśmiechy, komentarze, rozmowy na
temat sztuki. Mamy nadzieję na więcej takich szkolnych
wypadów.
Julia Żulewska

Teatrzyk „Karolcia”
Również w środę 20 października uczniowie klas 0-3
wraz z opiekunkami – Paniami : Agnieszką Świeczkowską,
Małgorzatą Zabłocką oraz Elżbietą Rutkowską pojechali do
kina „Bałtyk” w Rypinie na przedstawienie pod tytułem
,,Karolcia”.
Opowiadało
ono
o dziewczynce o imieniu
Karolcia, która co dopiero się
przeprowadziła. Jeszcze
w starym domu podczas
pakowania rzeczy w szparze
między deskami w podłodze
bohaterka znalazła koralik. Nie
był to jednak zwykły koralik,
ponieważ potrafił on spełniać
najróżniejsze życzenia. Karolcia
poznała też chłopca o imieniu
Piotrek. Plac zabaw, na którym
bawiły się dzieci miał zostać zburzony, więc postanowiły go
ocalić. Miały jednak na to czas tylko do 16.00. Za pomocą
magicznego koralika dzieciom udało się dotrzeć na czas do
ratusza i uratować przed zburzeniem plac zabaw.
Spektakl bardzo nam się podobał, ponieważ opowiadał
o ciekawych losach dziewczynki . Mamy nadzieję na więcej
takich wyjazdów do kina.
Marcelina Groszewska

Spotkanie z leśniczym
Dnia 22 października w naszej szkole odbyło się
spotkanie z Panem leśniczym - Mateuszem Rutkowskim. Jest
to absolwent naszej szkoły, co spowodowało, że jeszcze
chętniej braliśmy udział w lekcji.
Spotkanie rozpoczęło się opowieścią Pana Mateusza
o zaletach pracy leśniczego. Dowiedzieliśmy się także, jak
zbudowany jest las, kto go zamieszkuje i jak powinniśmy
zachować się w domu zwierząt. Choć wydawało się, że
wszystkie te wiadomości są nam znane, to jednak
wysłuchaliśmy informacji z wielkim zainteresowaniem.
Szczególnie zaciekawiła nas druga część spotkania,
która była dla nas pewnego rodzaju niespodzianką –
a
była
to
interaktywna gra
dotyczącą lasów
i zwierząt.
Okazało się, że
można się uczyć,
doskonale się przy
tym bawiąc.
Po krótkiej części
rozrywkowej
każdy uczeń mógł
z bliska zobaczyć
i dotknąć poroża różnych zwierząt. Niektórzy z nas po raz
pierwszy widzieli poroże, np. jeleni. To również było
niezwykle interesujące doświadczenie.

Na sam koniec podziękowaliśmy Panu Mateuszowi
Rutkowskiemu za wizytę w naszej szkole i uświadomienie, że
las pełni niezwykle ważne miejsce w życiu każdego człowieka.
Zapewne niejednemu z nas - uczniów zamarzyła się praca
leśniczego.
Wiktoria Zażdżyk

Dzień Wszystkich Świętych
Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne
- pełne zadumy, refleksji, czasami smutku. I taki jest
listopadowy dzień Wszystkich Świętych. Kiedy pójdziemy na
cmentarze, zapalimy znicze, pamiętajmy o tym, jak należy się
zachować. Tylko od nas zależy, co ocalimy od zapomnienia i
o czym będziemy pamiętać...

Dla tych, którzy odeszli
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 dzieńpierwszy dzień listopada.
Danuta Gellnerowa

Zajęcia świetlicowe
w naszej szkole
W tym numerze „Szkolniaka” chcielibyśmy napisać
kilka słów na temat zajęć świetlicowych, jakie mają miejsce
w naszej szkole.
Zajęcia prowadzą w każdy dzień tygodnia pan Marek
Kwiatkowski oraz pani Anna Kleps w godzinach 11.40- 14.40.
Uczestniczy w nich grupa ponad 30 osób. Wśród uczestników
zajęć znajdują się dzieci z punktu przedszkolnego, oddziału
przedszkolnego, klas I- III oraz IV- VII.
Mogą one ciekawie spędzić czas oglądając na tablicy
interaktywnej ulubione bajki czy wykonując ciekawe zadania,
szlifować
swoje
talenty
plastyczne
podczas malowania
kolorowanek, spędzać
czas
przy
grach
planszowych,
wspólnej zabawie z
rówieśnikami czy też
na odrabianiu lekcji.
Bardzo
nas
cieszy zainteresowanie dzieci zajęciami i fakt, iż uczestniczy
w nich tak liczna grupa uczniów.
Poniżej zamieszczamy próbkę talentu plastycznego
podopiecznych świetlicy szkolnej.
Redakcja

Coś dla ciała i dla duszy Kącik poetycki naszych uczniów
Jacy jesteśmy?
Jacy jesteśmy?
Podobni do siebie,
a całkiem inni.
Tacy bliscy, ale i oddaleni.
Każdy ma swoje zasady,
tradycje, swój własny świat.
Dzielą nas granice,
różnice zdań i poglądów morze,
oceany różnych myśli i zachowań.
Nadzieją są chwile,
gdy granice się nie liczą,
a ludzie chcą się wspierać.
Julia Żulewska klasa VIII

Jesienią
Sypią z drzewa się kasztany,
Liście poszły w wielkie tany...
Tak wirują dzionek cały,
Aż się drzewa popłakały.
Krystian Krzeszewski klasa V

Wyobraźnia
Kiedy nuda cię dopadnie
I cisza ogromna ogarnie,
Głową rusz i wyobraźnię spróbuj włączyć.
Nie będziesz się z nudą męczyć.
W krainie cudów się zanurz.
Któż ci zabroni, no kto?
W świecie wyobraźni każdy ma własne prawa,
Każdy może dotknąć nieba i oceanu dna.
Może i ty ruszysz w świat przygód z wyobraźnią
i zaprzyjaźnisz się z nią.
Małgorzata Wąsicka klasa VIII

KTO PRAGNIE NAGRODY LOSOWAĆ
I UMIE NIEŹLE GŁÓWKOWAĆ
NIECH SZKOLNIAKA KUPUJE
I ZAGADKI SPRAWNIE ROZWIĄZUJE !!!
A oto pierwsza zagadka w tym roku szkolnym
Jest taka świetna osoba w naszej szkole,
pokazuje, jak wygląda jesienią łąka i pole.
Na barwy, kształty zwraca uczniów uwagę,
uśmiecha się przy tym albo zachowuje powagę,
jednak zawsze jest sympatyczna i miła,
chcemy, by codziennie do nas przychodziła.
Wykonuje piękne scenografie,
nieobca jest jej praca flamastrem.
Uwrażliwia na piękno otaczającego świata,
jej nauki pamiętają uczniowie na lata,
co to jest trudna perspektywa,
i o naturze, która jest martwa, a może żywa?
Osobę tę można spotkać na parterze i piętrze,
Ona ubogaca nasze wnętrze,
Dba o wrażliwość naszej duszy,
Niewrażliwca każdego jej słowo skruszy.
Kto to jest, pewnie już wszyscy wiecie?
Poniżej się wypowiedzcie.
Wytnij kupon i oddaj do redakcji „Szkolniaka”
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