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 Miał być apel, miało być uroczyście… 

Niestety, zdalne nauczanie pokrzyżowało te 

plany. W tym roku świętowaliśmy 11 

listopada online.  

Wyglądało to tak, że Nasza Szkoła 

wzięła udział w akcji MEN „Szkoła do 

hymnu”, która polega na tym, że równo 

o godzinie 11.11 w przeddzień Święta 

Niepodległości uczniowie wspólnie 

odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego. 

(dokończenie na s. 2) 

 ważna sprawa 

 Niecałe dwa miesiące mieliśmy szansę 

chodzić do szkoły stacjonarnie. 

Od 26 października powróciliśmy 

w klasach 4-8 do nauki zdalnej, a po dwóch 

tygodniach dołączyli także najmłodsi, czyli 

uczniowie klas 1-3. 

W tym numerze 

Niepodległa  s. 1-2 

e-lekcje  s. 1                                                                                                                            

Pasowanie uczniów klasy 1  s. 3 

Wywiad z belfrem        s. 4-5 

Cudze chwalicie, swego nie znacie            s. 6 

Krzyżówka           s. 7 

W fotograficznym skrócie          s. 8 

Szkolny komiks          s. 9 

Wiadomości sportowe s. 10 

chmura wyrazowa,  

wyk. B. Gruszka (kl. 6) 

 

Jak jest? Na pewno jest łatwiej, 

ponieważ mamy już pewne doświadczenie 

z wiosny. Umiemy się posługiwać Teamsem, 

wykorzystywać jego możliwości i wszystko 

wydaje się być bardziej uporządkowane.  

Domyślamy się, że najtrudniej mają 

pierwszoklasiści oraz nowe nauczycielki, 

ponieważ jeszcze nie poznali dokładnie 

naszego programu do nauki zdalnej. 

Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że 

to kwestia kilku tygodni i wdrożą się świetnie 

w program.  

Zespół redakcyjny 
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(dokończenie ze s. 1) 

I tak było tym razem, tyle że każdy 

łączył się wychowawcą i hymn 

odśpiewywaliśmy przed ekranem 

komputera lub tableta. Nie było idealnie, 

bo nie każdy ma dobry sprzęt i łącze, głosy 

się nakładały, nie byliśmy 

zschynchronizowani – po prostu pojawiały 

problemy techniczne. 

Ale to nic, misja została wykonana! 

Na te możliwości, który mieliśmy w tym 

dziwnym czasie, wypadło nie najgorzej. 

Klasy 7-8 pracowały natomiast nad 

prezentacjami multimedialnymi. 

Poniżej screeny z akcji #SzkołaDo 

Hymnu i prace wykonane przez klasę 

pierwszą z okazji Święta Niepodległości. 

 

Marta Kądziela,  

Błażej Gruszka  

z kl. 6 

 

 

  

klasa 4 

 

  

klasa 3 
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z życia klasy 

PASOWANIE UCZNIÓW 

KLASY I 
 

 
14 października 2020 o godzinie 

9:00 w sali sportowej Naszej Szkoły 

odbyło się pasowanie uczniów klasy I.  

Ten dzień obchodzimy jako Święto 

Edukacji Narodowej, ale w tym dniu 

główną rolę odegrali właśnie uczniowie 

klasy I. Pierwszaki były bardzo dobrze 

przygotowane przez swoją 

wychowawczynię, panią Anię Margielską 

i czekały z niecierpliwością na swój 

występ.  

Na tej ważnej uroczystości gośćmi 

byli: wszyscy nauczyciele, rodzice 

uczniów klasy I, trójki klasowe z 2 i 3 

klasy, my (autorki tekstu) jako 

uczestniczące w przedstawieniu oraz, 

oczywiście, pan dyrektor. Zwykle na 

pasowaniu byli obecni wszyscy uczniowie, 

ale w tym roku nie było takiej możliwości 

przez pandemię koronawirusa. 

Pierwszaki pięknie  wyrecytowały 

swoje wiersze i zaśpiewały piosenki. 

Przedstawienie wyszło świetnie. Wszyscy 

głośno bili brawo. Kiedy występ dobiegł 

końca, przyszła pora na pasowanie. 

Wszyscy po kolei podchodzili do Pana 

Dyrektora, a on uroczyście pasował ich 

wielkim piórem na pełnoprawnych 

uczniów Szkoły Podstawowej 

w Donaborowie. 

Każdy dostał też mały upominek 

i od razu odbierał swoją legitymację. 

Wszystkie pierwszoklasistów pasowanie 

na ucznia było bardzo ważnym pierwszaki 

były zadowolone, a ich rodzice dumni ze 

swoich pociech. 

 Dla wydarzeniem, na pewno będą 

ten dzień długo i dobrze wspominać.  

 Pierwszoklasiści już wiedzą z czym 

wiążą się obowiązki 

ucznia i wszyscy 

mają nadzieję, że 

będą świetnie się 

sprawować w tej roli. 

 Pierwszoklasiści! Życzymy Wam 

miłych i niezapomnianych chwil w szkole, 

samych szóstek i piątek oraz wielu 

szkolnych sukcesów. Życzymy również, 

aby Wasza klasa była zgrana, grzeczna i 

żeby nauczyciele nie mieli powodów do 

wystawiania Wam uwag, a Pani Ania, żeby 

była z Was zadowolona i dumna. 

Powodzenia! 

 
Milena Kądziela, Martyna Kostrzewa,  

Zuzia Dyla z kl. 4  
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wywiad z belfrem 

Dwadzieścia lat minęło 

jak jeden dzień… 

Jeśli zapytamy w naszej szkole kogoś o 

panią Łucję, to chyba nikt z uczniów nie będzie 

wiedział, o kogo chodzi. Ale ciocię Lucynkę to 

już znają wszyscy! Z panią Łucją, wieloletnią 

pracownicą obsługi, która w tym roku 

przechodzi na emeryturę, przeprowadziliśmy 

wywiad. 

Miłosz Smorawski: Jak długo jest Pani związana 

z naszą szkołą? 

Łucja Idzikowska: Ja pracuję tu dwadzieścia lat, 

ale jeszcze dwa lata wcześniej gotowałam herbatę 

w tej szkole.  

MS: Czy miała Pani jakąś pracę przed tą obecną, 

a jeśli tak to jaką? 

ŁI: Tak, miałam – pracowałam w dwóch 

zakładach pracy. 

MS: Większości z nas nazywa Panią „ciocią 

Lucynką”. Skąd to się wzięło ? 

ŁI: Kiedy przyszłam do pracy, córka kuzynki 

(Amelka Sołtysik) chodziła tutaj do szkoły i to 

ona mówiła do mnie „ciocia”, a pozostałe dzieci  

podchwyciły to i zapytały,  czy mogą mnie tak 

nazywać. 

MS: Jak wspomina Pani pierwszy dzień pracy 

w Donaborowie? 

ŁI: Miło. Na wejściu przywitała mnie 

sympatycznie moja koleżanka, Miecia Grzesiak, 

grono pedagogiczne i przede wszystkim dzieci. 

MS: Jak przez tyle lat Pani praca zmieniła się 

szkoła i jej uczniowie? Czy nadal tak samo 

brudzimy korytarze i sale? 

ŁI:  Dzieci są bardzo miłe, sympatyczne,  

radosne… A jeśli chodzi o porządek, to wydaje 

się teraz być nawet coraz czyściej. 

MS: Co Pani ma zamiar robić na emeryturze? 

ŁI: Poświęcę więcej czasu wnukom. Uwielbiam 

też robótki na drutach, no i będę w końcu 

odpoczywać. 

MS: Czy ma Pani jakieś ulubione zajęcie? Jeśli 

tak, to ciekawi nas jakie? 

ŁI: Tak, bardzo lubię pracować w swoim 

ogródeczku przy różach, bardzo mnie to 

fascynuje i relaksuje. 

MS: Czy ma pani ulubioną książkę lub film? 

ŁI: Bardzo lubię książki przygodowe, które też 

najczęściej 

czytam 

wieczorami.  

MS: Jakie jest 

Pani ulubione 

danie? Czy 

lubi Pani 

gotować? 

ŁI: Moją 

ulubioną zupą 

jest rosół, a tak 

w ogóle to 

uwielbiam 

gotować. 

MS: Proszę dokończyć zdanie: Lubię uczniów 

którzy … 

ŁI: …są mili , uśmiechnięci, sympatyczni , mówią 

innym „dzień dobry”. 

MS: Jaki jest Pani znak zodiaku ? 

ŁI: Skorpion. 

 

MS: Dziękujemy za rozmowę. 

 

 
Wywiad przeprowadził Miłosz Smorawski 

i Błażej Gruszka z kl. 6 

 

 

Cioci Lucynce życzymy przede wszystkim zdrowia 

i spokoju ducha (tak ważnych w dzisiejszych czasach). 

Dziękujemy za to, że byłaś, że pocieszyłaś, porozmawiałaś, 

zapytałaś, co słychać. Odpoczywaj na zasłużonej 

emeryturze! 

Uczniowie i absolwenci SP Donaborów 
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wywiad z belfrem 

How are you? 

Po kilkunastu miesiącach pracy na 

początku listopada pożegnała się z nami pani 

Ania Pisula – Bykowska, nauczycielka języka 

angielskiego i tymczasowa wychowawczyni kl. 

7. Pani Ania, lubiana przez wszystkich, 

rozpoczyna pracę w nowym miejscu. 

Natalia Rak: Czy zawsze chciała Pani zostać 

nauczycielką? 

 

Anna Pisula-Bykowska: Tak. 

 

Aleksandra Górecka: Jak długo uczyła się pani 

angielskiego? Ile trwało, żeby mówić tak dobrze? 

 

APB : Uczyłam się 9 lat, a żeby dobrze mówić 

(akcent) to 6 lat. 

 

AG : A było to trudne? 

 

APB : Na początku tak, ponieważ w szkole w ogóle 

nie uczono nas poprawnej wymowy. Dopiero na 

lekcjach angielskiego w liceum zaczęto zwracać na 

to uwagę, niestety w podstawówce i gimnazjum, do 

których chodziłam, wcale. 

 

NR: Od półtora roku pracuje pani w naszej szkole . 

Czy to Pani pierwsza praca w szkole? 

 

APB: Nie. 

 

AG : A gdzie pani wcześniej pracowała? 

 

APB: Wcześniej pracowałam w Gimnazjum 

w Bolesławcu i w Szkole Podstawowej 

w Chruścinie. 

 

AG: Czy była Pani kiedyś w Wielkiej Brytanii lub 

w innym kraju anglojęzycznym? 

 

APB: Tak, oczywiście. 

 

AG: A w jakim? 

 

APB: W Anglii. 

 

NR: Czy przeniosłaby Pani z ich kultury coś na 

grunt Polski? 

 

APB: To, że Anglicy są otwarci, uśmiechnięci i nie 

narzekają. 

 

AG: Czy mogłaby  Pani przetłumaczyć łamańca 

językowego „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi 

w trzcinie”? 

 

APB: In Szczebrzeszyn cane beetle sounds. 

 

NR: Co najbardziej Pani zapamięta z naszej szkoły? 

 

APB: Przede wszystkim uczniów, swoją klasę 7, to 

że są bardzo gadatliwi, zresztą wszyscy są bardzo 

rozgadani, a także to, że wszyscy są uśmiechnięci, 

mili, życzliwi. 

 

AG: Czy ma pani jakieś hobby? 

 

APB: Tak, bardzo lubię 

podróżować , czytać książki 

i oglądać filmy historyczne, 

dokumentalne. 

 

NR: Jaki jest pani znak 

zodiaku? 

 

APB: Bliźnięta. 

 

AG: Czy ma Pani ulubioną 

książkę lub film? 

 

APB: Nie mam żadnej 

ulubionej książki ani filmu, ale lubię powieści 

przygodowe, kryminalne oraz filmy w tym 

klimacie. 

 

AG: Jakie jest Pani ulubione zwierzę? 

 

APB: Pies. 

 

AG: Jakie jest Pani ulubione danie? 

 

APB: Nie mam żadnego  ulubionego dania, ale 

bardzo lubię kluski i pizzę. 

 

NR: Proszę dokończyć zdanie. Lubię uczniów 

którzy... 

APB: …którzy są ambitni, uśmiechnięci i zawsze 

odrabiają prace domowe. 

 

AG: Gdyby nie była pani nauczycielką to kim 

innym by pani została? 

 

APB: Zapewne księgową. 

 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia w 

nowej pracy. 

 
Wywiad przeprowadziły Ola Górecka i Natalia Rak z kl. 6 
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Cudze chwalicie, 

swego nie znacie 
 

Halloween 
 

Jest to zwyczaj  najbardziej 

i najhuczniej świętowany  

w Stanach  Zjednoczonych, Kanadzie, 

Irlandii i Wielkiej Brytanii.  

W wieczór 31 października ludzie 

przebierają się za straszne i mniej straszne 

postacie z np. filmów, bajek oraz książek. 

Popularne przebrania to: duchy, demony, 

zombie, a także wampiry, 

czarownice, superbohaterowie, kościotrupy, 

nietoperze, czarne koty.  

Wieczorem upiorni przebierańcy 

podchodzą pod drzwi domów i mówią -

,,Trick or treat”, co znaczy ,,Cukierek 

albo psikus”. Głównym symbolem tego 

święta jest wydrążona i podświetlona od 

środka dynia - lampion. Do Polski ten 

zwyczaj przywędrował w latach 90.   

 

 

W tym samym czasie jednak w Polsce 

obchodzimy Święto Wszystkich Świętych. 

 

Wszystkich Świętych 

 
1 listopada, w dniu uroczystości 

Wszystkich Świętych, a także dzień po 

nich (Dzień Zaduszny, 2 listopada) Polacy 

odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby 

swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. W 

dzień ten ludzie modlą się o niebo dla swoich 

bliskich.  

Odwiedzanie grobów jest zwyczajem 

znanym niemal wszystkim ludom i 

przekazywanym z pokolenia na pokolenie. 

Chrześcijanie podjęli tę tradycję i nadali jej 

wymiar religijny.  

W Polsce jeszcze na początku XX 

wieku podczas uroczystości Wszystkich 

Świętych gospodynie wypiekały specjalne 

małe chlebki, zwane powałkami lub 

heretyczkami. Pieczono je dzień lub dwa 

wcześniej, gdyż 1 listopada, gdy dusze 

przodków wracały do swoich domów, nie 

wolno było rozpalać ognia. Piec miał być 

bowiem ulubionym miejscem przebywania 

duchów. Uważano, że jeśli ktoś tego dnia 

piecze chleb, domostwu grozi pożar. Zgodnie 

z tradycją wypiekano tyle chlebków, ilu było 

zmarłych w rodzinie. Chlebek ofiarowywany 

był również księdzu, by modlił się w intencji 

dusz tych zmarłych, o których nikt nie 

pamiętał. Wieczorem 1 listopada rodzina 

gromadziła się w domu na modlitwę w 

intencji zmarłych.   

Obecnie gromadzimy się na 

cmentarzach i w tych dniach w szczególności 

poświęcamy się modlitwie za dusze naszych 

bliskich zmarłych. 

Niestety, w tym roku nie było nam to 

dane. Z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń 

koronawirusem, cmentarze w całej Polsce  

zostały zamknięte na dzień przed Wszystkimi 

Świętymi. 
 

Materiał przygotowały Wiktoria Goj 

 i Marta Kądziela z kl. 6 
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file:///C:/Users/ASUS/Downloads/W%20dniu%20UroczystoÅ�ci%20Wszystkich%20Å�wiÄ�tych,%20a%20takÅ¼e%20nastÄ�pnego%20dnia%20(DzieÅ�%20Zaduszny,%202%20listopada)%20Polacy%20odwiedzajÄ�%20cmentarze,%20aby%20ozdobiÄ�%20groby%20swoich%20bliskich%20kwiatami%20i%20zapaliÄ�%20znicze.%20(DzieÅ�%20Zaduszny,%20zwany%20teÅ¼%20Zaduszkami,%20dla%20katolikÃ³w%20Å�aciÅ�skich%20i%20wielu%20innych%20chrzeÅ�cijan,%20to%20dzieÅ�%20modlitw%20za%20wszystkich%20wiernych%20zmarÅ�ych.)DzieÅ�%20ten%20byÅ�%20dniem%20wolnym%20od%20pracy,%20rÃ³wnieÅ¼%20w%20czasach%20PRL-u,%20ale%20kÅ�adziono%20nacisk%20na%20Å�wiecki%20charakter%20i%20nazywano%20je%20Å�wiÄ�tem%20ZmarÅ�ych,%20Dniem%20ZmarÅ�ych%20lub%20Dniem%20ZmarÅ�ych%20i%20PolegÅ�ych%5b5%5d.
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/W%20dniu%20UroczystoÅ�ci%20Wszystkich%20Å�wiÄ�tych,%20a%20takÅ¼e%20nastÄ�pnego%20dnia%20(DzieÅ�%20Zaduszny,%202%20listopada)%20Polacy%20odwiedzajÄ�%20cmentarze,%20aby%20ozdobiÄ�%20groby%20swoich%20bliskich%20kwiatami%20i%20zapaliÄ�%20znicze.%20(DzieÅ�%20Zaduszny,%20zwany%20teÅ¼%20Zaduszkami,%20dla%20katolikÃ³w%20Å�aciÅ�skich%20i%20wielu%20innych%20chrzeÅ�cijan,%20to%20dzieÅ�%20modlitw%20za%20wszystkich%20wiernych%20zmarÅ�ych.)DzieÅ�%20ten%20byÅ�%20dniem%20wolnym%20od%20pracy,%20rÃ³wnieÅ¼%20w%20czasach%20PRL-u,%20ale%20kÅ�adziono%20nacisk%20na%20Å�wiecki%20charakter%20i%20nazywano%20je%20Å�wiÄ�tem%20ZmarÅ�ych,%20Dniem%20ZmarÅ�ych%20lub%20Dniem%20ZmarÅ�ych%20i%20PolegÅ�ych%5b5%5d.
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1. Straszy.  

2. Panuje w piekle. 

3. Kości tworzą … 

4. Powstaje, kiedy wytnie się z dyni kształty i włoży do środka lampkę.  

5. Zwierzę o pewnym kolorze, które 

przynosi pecha (wpisz dwa wyrazy). 

6. Podobna do czarownicy. 

7. … albo psikus. 

8. W Halloween dzieci chodzą… 

9. Wycina się z … (pomarańczowe 

warzywo) 

 

 

 

Wykonanie krzyżówki: Marta Kądziela z kl. 6 
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bądź na bieżąco 

PAŹDZIERNIK - LISTOPAD 
w fotograficznym skrócie 

 

 

 

 

 
  

ODWIEDŹ NAS NA FACEBOOKU! 

https://www.facebook.com/szkolawdonaborowie 
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wiadomości sportowe 

Badmintonowe 

sukcesy! 

  21 listopada 2020 w Puszczykowie 

odbyły się mistrzostwa Wielkopolski w 

badmintonie  dzieci. Wicemistrzami 

Wielkopolski zostali uczniowie Naszej 

Szkoły, którzy regularnie uczęszczają na 

treningi UKS Tornado!!! Wielkie gratulacje! 

Wicemistrzami zostali: 

Nikola Kokot w kategorii U-11 (dziewczynki 

do lat 11). 

Marcel Kmieciński w kategorii U-11 (chłopcy 

do lat 11). Był bliski wygrania finału! 

Nikola Lubojańska w kategorii U-9 

(dziewczynki do lat 9). 

Dobrze spisali się też: Julia Małolepsza 

(4 miejsce), Weronika Goj (4 miejsce i 

"medal" za odwagę, że pojechała), Fabian 

Wylęga (5 miejsce) oraz Ala Kokot (7 

miejsce). W turnieju dodatkowym w kategorii 

U-13 Wiktoria Goj zajęła wysokie miejsce. 

Wielkie gratulacje dla  trenera 

Mirosława Marka oraz Prezes Renaty 

Małolepszej, a przede wszystkim dla 

wszystkich trenujących dzieci w UKS 

Tornado! Trzymajcie formę!  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jeśli masz ciekawe pomysły, lubisz pisać, uwielbiasz obserwować najbliższe otoczenie – zgłoś się do nas! Na pewno 

znajdzie się dla Ciebie miejsce w gazetce szkolnej! 

Gazetka szkolna „W Naszej Budzie” SP w Donaborowie       Numer zredagowali: Z. Dyla, M. Kądziela. M. Kostrzewa (kl. 4), 

W. Goj,  A. Górecka, B. Gruszka, M. Kądziela, N. Rak, M. Smorawski (kl.6) Opiekun: M. Gruchocka 


