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Kochani Koledzy i Koleżanki, Uczennice i Uczniowie,
Drodzy Czytelnicy. Pragniemy pisać dla Was w tym roku na
temat tego, co się dzieje w naszej szkole.
W redakcji pozmieniało się trochę. Odeszła od nas Pani
Magdalena Ciemiecka, która, jak wiecie, od wielu lat
współtworzyła „Szkolniaka”.
Pragniemy na łamach gazetki w imieniu wszystkich
Czytelników podziękować Jej za współpracę, za solidną pracę,
pomysły i rady, za to, że była z nami. Serdecznie dziękujemy.
W tym miejscu chcemy także powitać Pana Marka
Kwiatkowskiego. To on będzie obecnie „składał” pisemko.
Życzymy Panu owocnej pracy w „Szkolniaku”, jak również
wszystkiego dobrego.
Was Drodzy Czytelnicy, również zapraszamy do
współpracy, do czytania i rozpowszechniania naszej gazetki
wśród rodziców i starszego rodzeństwa. Mamy nadzieję, że
każdy z chęcią przeczyta o tym, co słychać w
Szkole
Podstawowej w Nadrożu.
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UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2021/2022
Dnia 1 września 2021 roku tradycyjnie odbyło się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022.
O godzinie ósmej uczniowie wraz z gronem
pedagogicznym zebrali się na sali gimnastycznej. Rodzice
w tym czasie czekali na swoje pociechy i wychowawców
w klasach,
ponieważ apel
odbył się
w reżimie
sanitarnym
i ze względów
bezpieczeństwa
nie weszli oni
na salę
gimnastyczną.
Na wstępie
dyrektor naszej
placówki Pan
Zdzisław Stasiak powitał zebranych, szczególnie ciepło
zwracając się do dzieci z przedszkola, które po raz pierwszy
gościły w murach szkoły. Później zarządził on wprowadzenie
sztandaru oraz odśpiewanie hymnu państwowego. Po hymnie
Pan dyrektor ponownie zabrał głos, przypominając
zgromadzonym o 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uczciliśmy pamięć pomordowanych w tym okresie minutą

ciszy, uczniowie klasy VII złożyli w tym czasie kwiaty pod
tablicą pamiątkową.
Następnie Pan Zdzisław Stasiak przekazał najważniejsze
informacje dotyczące zajęć w Szkole Podstawowej
im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu. Omówił sprawy
organizacyjne. Z sali gimnastycznej uczniowie udali się do klas,
gdzie
nastąpiło
powitanie
wszystkich
dzieci
z wychowawcami i rodzicami.
Wówczas głos zabrał Pan dyrektor, który połączył się
poprzez radiowęzeł, aby powitać rodziców i przekazać im
najważniejsze
informacje
dotyczące pracy
w nowym roku
szkolnym.
Przypomniał też
o zachowaniu
rozwagi
i bezpieczeństwa.
Podczas spotkań
w klasach
uczniowie
otrzymali podręczniki oraz plany lekcji. Odbyły się pierwsze
rozmowy, opowiadania o wakacjach i zebrania z rodzicami.
Pierwszy dzień w szkole, to dla całej szkolnej
społeczności wielka radość i szczęście. Wracamy wypoczęci
i zadowoleni, że możemy spokojnie, choć w warunkach reżimu
sanitarnego, spotykać się i uczyć.
Wiktoria Zażdżyk

Sprzątanie Świata 2021 Polska „Myślę, więc nie śmiecę”
W trzeci weekend września przypadał finał 28 akcji
sprzątania świata. To wydarzenie nie mogło się obyć bez
uczniów z naszej szkoły, którzy dbają o środowisko przez cały
rok, a we wrześniu sprzątają naszą małą ojczyznę, czyli Nadróż.
Dzieci
wyposażone
w
gumowe
rękawiczki
i worki na śmieci ruszyły
w teren. I mimo że staramy
się dbać o środowisko, to
worki
zapełniły
się
śmieciami, które od razu były
segregowane. Najwięcej było
odpadów plastikowych, które
rozkładają się bardzo długo,
bo od 100 do nawet 1000 lat.
Dlatego
apelujemy
do
wszystkich
mieszkańców
Nadroża – żyjmy w myśl idei
- less waste (mniej odpadów)
i zasady 5R (redukuj, użyj ponownie, segreguj, odzyskuj,
odnawiaj). Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie
mocno zachęcamy do podejmowania działań, dzięki którym
zmniejszymy ilość wytwarzanych tworzyw sztucznych. Zmiany
zaczynają się od małych rzeczy, od małych środowisk, właśnie
takich jak nasza miejscowość.

Nie możemy nie wspomnieć o tym, iż niektórzy
uczniowie zostali za swoją pracę na rzecz Nadroża nagrodzeni
przez mieszkańca tej miejscowości, który stwierdził, że za trud
i wzorową postawę należy się nagroda. Dzieci otrzymały lody,
za co serdecznie dziękujemy. Jest nam niezwykle miło, że
mieszkańcy widzą nasze starania na rzecz pięknej wioski, pełnej
drzew, kwiatów, łąk i innej roślinności.
Akcja ma na celu pokazać, że kiedy chcemy uchronić
naturę, liczy się nawet najmniejsza pomoc.
Malwina Piasecka

Przeciwdziałanie różnym
zagrożeniom we współczesnym
świecie – spotkanie z rodzicami
20 września 2021 roku rodzice uczniów ze Szkoły
Podstawowej im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu mieli
okazję wziąć udział w spotkaniu na temat przeciwdziałania
różnym zagrożeniom we współczesnym świecie.
Spotkanie rozpoczął Wójt Gminy Rogowo, Pan Zbigniew
Zgórzyński, który na początku powitał wszystkich zebranych,
przedstawił cel
spotkania
oraz
przeprowadził
krótką prelekcję
na temat pracy
szkoły. Przy tej
okazji
zostały
omówione także
kwestie szeregu
remontów, jakie
miały miejsce na
terenie
naszej
placówki. Następnie pan wójt oddał głos Paniom – pracownicom
Ośrodka
Profilaktyki
i
Terapii
Uzależnień
w Bogucinie.
Wszyscy przybyli zostali zapoznani z zagrożeniami
z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów
alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy

domowej, przemocy i agresji rówieśniczej, dowiedzieli
się, jak przeciwdziałać tym niepożądanym zachowaniom. Panie
podczas spotkania uświadomiły wszystkim, iż rodzina jest
najważniejsza i że to dzięki niej można uchronić młodych ludzi
przed zażywaniem niedozwolonych i niebezpiecznych środków
jak alkohol, dopalacze czy narkotyki. Zwróciły uwagę, że to
właśnie w rodzinach
dzieci powinny czuć
się najbezpieczniej,
a jednym z zadań
rodziców jest
budowanie w swoich
pociechach poczucia
własnej wartości,
poczucia miłości
i szacunku do siebie
i innych ludzi.
Tego typu spotkania
pozwalają na lepszą organizację funkcjonowania w rodzinie,
wzbudzają czujność rodziców i nauczycieli, co zapewnia
bezpieczniejsze i spokojniejsze życie nas wszystkich.
Redakcja

Biskup Milewski z wizytą w Szkole
Podstawowej w Nadrożu
21 września 2021 roku w naszej szkole gościł Ksiądz
Biskup Diecezji Płockiej Mirosław Milewski. Uroczystość
odbyła się w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej. Z tej
okazji do szkoły zawitali także zaproszeni goście: Sekretarz
Urzędu Gminy
Rogowo – Pani
Anna Ostrowska,
Proboszcz Parafii
Św. Anny
w Żałem Ksiądz
Tomasz
Wójtowicz oraz
Przewodnicząca
Rady Rodziców
– Pani Marta
Kostrzewska.
W wydarzeniu brali udział wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz
pracownicy szkoły.
Na początku powitał zebranych gorąco i serdecznie
Dyrektor szkoły – Pan Zdzisław Stasiak. Później miało miejsce
przedstawienie przygotowane przez uczniów pod czujnym
okiem nauczycielek – Pani Iwony Silkowskiej i Pani
Agnieszki Świeczkowskiej, którego tematyka dotyczyła
beatyfikowanego 12 września 2021 roku Kardynała Stefana
Wyszyńskiego.

Przedstawieniu towarzyszyły słynne słowa Prymasa
Tysiąclecia: "Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba
być człowiekiem". Dzieci wierszem i piosenką przypomniały,
jaki był i jak żył błogosławiony Kardynał Stefan Wyszyński.
Uroczystość zakończyło przemówienie Biskupa
Mirosława Milewskiego, który podziękował za zaproszenie do
szkoły i życzył całej społeczności oraz wszystkim gościom dużo
zdrowia, pomyślności i błogosławieństwa Bożego.
Emila Rutkowska

Wycieczka do Muzeum Wsi
Mazowieckiej do Sierpca
Wróciliśmy
do szkoły po
wakacjach,
nauczaniu
zdalnym,
kiedy to cały
czas byliśmy
zamknięci
w domach,
dlatego tak
bardzo pragnęliśmy wyjechać na szkolną wycieczkę. Udało
nam się – uczniom klas I, II, III i przedszkolakom z zerówki
zaplanować wyjazd, który odbył się 23 września 2021 roku
z Paniami: Agnieszką Świeczkowską, Iwoną Silkowską,
Małgorzatą Zabłocką oraz Elżbietą Rutkowską.
Podczas wycieczki dowiedzieliśmy się, jak wyglądało
dawniej życie na wsi. Duże wrażenie zrobiły na nas wiejskie
zwierzęta, które, mimo że mieszkamy na wsi, widujemy coraz
rzadziej. Zauroczyła nas przejażdżka konnym powozem po
Skansenie. Warto było pojechać do Muzeum Wsi Mazowieckiej
do Sierpca, ponieważ wiele się nauczyliśmy, poznaliśmy trudne
warunki
życia
naszych
przodków
i spędziliśmy miło czas z koleżankami, kolegami z klasy oraz
naszymi wychowawczyniami.
Uczniowie klasy II

.

ORLEN - z podwórka na bieżnię
W czwartek 23 września
2021 roku na stadionie
Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Rypinie dzieci
pod czujnym okiem
nauczycielki wychowania
fizycznego w Szkole
Podstawowej w Nadrożu –
Pani Katarzyny Brokos, wzięły
udział w imprezie
lekkoatletycznej "ORLEN z podwórka na bieżnię".
Wydarzenie poprowadził Sebastian Chmara, wspierany przez
Pawła Januszewskiego, mistrza Europy w biegu na 400 metrów
przez płotki.
Na początku powitał wszystkich burmistrz miasta
Rypina – Pan Paweł Grzybowski, który życzył uczestnikom
dobrej zabawy.
Później każde dziecko otrzymało koszulkę, w której
ćwiczyło podczas zawodów. Nastąpiła rozgrzewka i bieg
integracyjny na 600m. Potem młodzi sportowcy wzięli udział
w biegach sprinterskich i na 200 metrów, nie zabrakło zabaw
animacyjnych i dmuchanych zamków. Na koniec nastąpiło
rozdanie nagród. Uczeń klasy VI z naszej szkoły – Krystian
Łukaszewski zdobył I miejsce i puchar w biegu przez płotki.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Julia Pryl

Bezpiecznie przez cały rok –
spotkanie z Panem Policjantem
Dnia 24 września 2021 roku w Szkole Podstawowej
im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu gościł Pan policjant
Henryk Romański, który spotkał się ze wszystkimi uczniami
i przedszkolakami. Powodem wizyty tak ważnego gościa było
przypomnienie o zasadach bezpieczeństwa, o których
powinniśmy
pamiętać przez cały
rok szkolny.
Na początku Pan
dyrektor Zdzisław
Stasiak powitał
wszystkich, a także
przedstawił Pana
policjanta.
Funkcjonariusz
przypomniał
obowiązujące przepisy, opowiedział również o tym, jak należy
zachowywać się w rejonie przejść dla pieszych oraz jak
bezpiecznie przez nie przechodzić. Mówił także o zasadach
bezpiecznego poruszania się rowerem oraz idąc drogą, gdzie
nie ma chodnika. Na spotkaniu ze starszymi uczniami policjant
przypomniał o odpowiedzialności nieletnich za zachowania
niezgodne z prawem. Przedstawił interesujące filmy dotyczące
rozsądnego korzystania z rolek. W filmie dzieci wypowiadały
się na temat bezpiecznego korzystania z rolek i roweru oraz
przedstawiły, jak nie powinniśmy się zachować, by nie zrobić

sobie krzywdy.
Później Pan policjant przypomniał o odblaskach,
uświadomił uczniom, jak ważne jest ich noszenie szczególnie po
zmroku w terenie niezabudowanym.
Funkcjonariusz podczas spotkania ze starszymi dziećmi
poruszył temat dotyczący bezpieczeństwa w Internecie.
Przedstawił interesującą prezentację o różnych przykładach
przemocy w sieci. Uczulił dzieci, aby bezpiecznie korzystały
z Internetu.
Na koniec uczniowie nagrodzili policjanta brawami,
dziękując w ten sposób za spotkanie i stanęli do wspólnego
zdjęcia.
Były to niezwykle ważne i pouczające zajęcia
profilaktyczne.
Małgorzata Wąsicka

Coś dla ciała i dla duszy kącik poetycki naszych uczniów
Komu ufać?
Przyjaciel będzie zawsze,
na dobre i na złe,
pomoże, zrozumie, pocieszy.
Ta bliska osoba ciebie rozśmieszy.
Jej powierzysz swą tajemnicę,
z nią podzielisz dolę i niedolę.
Zawsze powie, co czuje,
gdy źle postępujesz.
On nigdy nie zdradzi, nie zawiedzie.
Komu, jak nie jemu zaufasz?
Z kim szczerze porozmawiasz?
Tylko przyjacielowi się zwierzysz,
jak ci na świecie ciężko i źle,
czy warto być na tak, czy nie.
Z kolegą nigdy tak nie będzie,
nie wyjawisz mu swego sekretu,
który dla ciebie jest sensem istnienia.
Przyjaciel jest natchnieniem.
Wiktoria Zażdżyk klasa VIII

Chcę zostać poetką
Poezją moją zachwycę wszystkich
Poezja moja zadziwia bliskich
Moje wiersze zawojują świat
Z rymami jestem za pan brat
Kwiaty do mnie mówią poezją
Krople deszczu pomysły mi ześlą
Wiatr mi przyniesie piękne słowa
Do napisania wiersza będę gotowa
Kiedy już dorosnę i zrozumiem ludzi
Zostanę poetką by nadzieję w nich obudzić
Wiktoria Groszewska klasa VII

Drodzy uczniowie !!!
Życzymy wszystkiego, co najlepsze w roku szkolnym
2021/ 2022. Wielu sukcesów w konkursach przedmiotowych,
motywacji do nauki, ogromnej dawki optymizmu
każdego dnia !!!
Pamiętajcie także, że szkoła to nie tylko lekcje,
oceny, sprawdziany, ale również miejsce,
gdzie dzielicie czas ze swoimi rówieśnikami,
z nauczycielami, pracownikami obsługi.
Bądźcie koleżeńscy, budujcie dobre relacje,
twórzcie pozytywną atmosferę.
Redakcja

Wszystkim małym i dużym chłopcom
życzymy z okazji ich święta,
aby zawsze pozostali sobą
i ciągle odkrywali świat na nowo,
ponieważ najwspanialsze sekrety
zawsze ukryte są tam,
gdzie najmniej się tego spodziewamy.
Opiekunowie Szkolniaka: W. Perzanowska, M. Kwiatkowski

