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NA MAJÓWKĘ, NA MAJÓWKĘ!!! 

W tym numerze jak zwykle: Aktualności, Humor, Z życia YouTuberów, Polecane 

lektury, a także garść informacji o Patronie szkoły, nowe rubryki sportowe                  

i wiele innych...  Zostańcie z nami!   



Jan Antoni Grabowski -                             

patron naszej szkoły 

Co roku wiosną obchodzimy Dzień Patrona Szkoły, a jest nim Jan Antoni Grabowski. 

Urodził się on 16 marca 1882 r. w Rawie Mazowieckiej, a zmarł 19 lipca 1950r. w Warszawie. 

Był pedagogiem, pisarzem, znawcą sztuki, autorem podręczników geometrii i monografii 

zabytków oraz przewodników po Warmii i Mazurach. Tworzył wiele książek dla dzieci i 

młodzieży, z których największą popularność zyskały 

opowiadania o zwierzętach.  Wybrane opowiadania 

to: 

- Finek (1923 r.) 

- Reksio i Pucek (1929 r.) 

- Puc, Bursztyn i goście (1933 r.) 

- Kochany zwierzyniec (1939 r.)  

Grabowski ukończył studia na Politechnice 

Warszawskiej w 1902 

roku, później zaś uczył 

w szkołach 

matematyki. Odszedł na emeryturę w 1936r. Zajmował się 

ratowaniem zabytków i dzieł sztuki zdewastowanych w czasie 

II wojny światowej. Miał wszechstronne zainteresowania i 

rozległą wiedzę. Najwięcej serca jednak wkładał w literaturę 

dziecięcą. W sumie napisał 17 książek. Jego kariera trwała 20 

lat, a książki nadal cieszą się wielką popularnością.  

Zdjęcia zaczerpnęliśmy ze stron internetowych: 

www.spolecznicy-torunscy.pl 

www.kraszewice.boo.pl 

2 maja 2006 roku Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze zyskała imię Jana Antoniego 

Grabowskiego. W tym roku obchodzimy więc dziesięciolecie tego ważnego wydarzenia. To z tej 

okazji zorganizowaliśmy obchody Dnia Patrona połączone z pokazem uczniowskich talentów. 

Szczegóły i zdjęcia znajdziecie  na stronie internetowej szkoły.  

Natalia i Wiktoria 

http://www.spolecznicy-torunscy.pl/
http://www.kraszewice.boo.pl/


Z ostatniej chwili... 

 

 

Najfajniejsza szkoła w powiecie!!! 
 

 Bardzo miło nam poinformować, że Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana 

Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze zajęła pierwsze miejsce w 

plebiscycie internetowym na najfajniejszą szkołę podstawową z terenu 

powiatu skierniewickiego.  Uzyskała łącznie 3265 głosów, znacznie 

przewyższając osiągnięcia konkurentów.  

Plebiscyt trwał do dnia 19 kwietnia, a każdy mógł oddać dowolną ilość głosów, 

wysyłając SMS pod wskazany numer. 

 Jesteśmy bardzo dumni, że uczniowie, rodzice i absolwenci docenili 

naszą placówkę. Dyrektor i rada pedagogiczna szkoły dokładają wszelkich 

starań, by uczniowie czuli się tu dobrze, pewnie i bezpiecznie. To wyróżnienie 

jest dowodem na to, że ich praca nie idzie na marne. 

 Wszystkim biorącym udział w głosowaniu serdecznie dziękujemy.  



POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII 2016  
 

Wzorem roku ubiegłego uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze wzięli udział                

w konkursie ortograficznym pod patronatem Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w 

Skierniewicach. 

Najpierw odbyły się eliminacje szkolne, w których uczestniczyło dziesięcioro uczniów                  

z klas 4 -6. Do eliminacji gminnych zakwalifikowały się następujące uczestniczki: Magdalena 

Wochniak, Natalia Woźniak i Ewelina Długosz.  

11 kwietnia w naszej szkole odbył się więc etap gminny, do którego przystąpili również 

uczestnicy ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie. Żeby osiągnąć sukces, trzeba 

było wykazać się niemałą wiedzą. W pierwszej części konkursu należało napisać niełatwe dyktando, a 

następnie rozwiązać naszpikowany trudnościami test. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury             

w składzie: p. Barbara Smolarek, p. Monika Wieczorek i p. Ewa Frączkowska. Zwyciężczynie eliminacji 

gminnych: Magdalena Wochniak, Natalia Woźniak  i Martyna Wrzodak reprezentowały gminę Nowy 

Kawęczyn na eliminacjach powiatowych, które odbyły się w Powiatowej Poradni Psychologiczno 

Pedagogicznej w Skierniewicach.              

 Z niecierpliwością czekamy na wyniki.  Podsumowanie konkursu odbędzie się 12 maja 

bieżącego roku na terenie Poradni.  

 

Natalia Woźniak  

 

 



Życie YouTuberów 

 
Wzorem ostatnich numerów i tym razem przygotowaliśmy dla 

naszych Czytelników garść informacji ze świata YouTuberów. Z 
otchłani Internetu wyszukała je Wiktoria Kozub. A czy Wy już ich 
znacie? 

 

 

Multi/Young Multi 

Wybił się na piosenkach takich jak: ,,Stop” , ,,Nie Wiem” 

oraz ,,Sam”. Sławę zapewnia mu też przyjaźń ze sławnym 

YouTuberem Rezim. Sławne filmiki Multiego z Rezim to gra 

,,Who’s your dady” . Jeśli ktoś ich nie zna niech obejży ich 

filmiki. Multi ma ponad 1000000 subskrypcji!!! 

 

www.youtube.com  

 

 

Rezigiusz 

Bardzo znany YouTuber, który nagrywa głównie gry, Q&A 

i Vlogi. Najczęściej współpracuje z Multim. Prowadzi 

sklep, który  nazywa się ,, Rezi Style”. Można tam kupić: 

koszulki, kubki i podkładki pod myszkę. Ma 1886068 

subskrybcji!!!! 

 

 

 

 

 

www.rezigiusz-info.blog.pl  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.rezigiusz-info.blog.pl/


Książki na krótkie wiosenne wieczory               

… i nie tylko 

Stało się już tradycją, że w każdym numerze wskazujemy Wam kilka pozycji 

książkowych, które z całą pewnością warto przeczytać. Niektóre z nich znajdziecie w 

naszej szkolnej bibliotece, wystarczy tylko pofatygować się tam na przerwie! 

 

1.Tomek Łebski to cykl powieści rysunkowych, który warto przeczytać. W książkach 

jest sporo obrazków, ale tekst jest niezwykle ciekawy. Opowiada                   o 

chłopcu, który przeżywa różne przygody. Bardzo lubi rozrabiać i często wpada w 

tarapaty. Całość ma już siedem tomów, ale nadal cierpliwie będziemy czekać na tom 

ósmy. Jeśli jesteście ciekawi przygód głównego bohatera, przeczytajcie je 

koniecznie.   

 

2.Opowieści z Narnii –  Lew, Czarownica i stara szafa to fantastyczna książka,             

w której dzieci, wchodząc do szafy, przenoszą się w niezwykłe miejsce. Poznają tam 

różne fantastyczne stwory. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co je tam spotkało, 

sięgnijcie po pierwszą powieść z cyklu C. S. Lewisa  

 

3.,Mikołajek  to niezwykle zabawna książeczka, opowiadająca o niecodziennych 

przygodach tytułowego bohatera i jego przyjaciół: Alcesta, Euzebiusza, Gotfryda i 

Ananiasza.  Ta lektura to znakomity pomysł na nudę. Perypetie francuskich kilku–  i 

kilkunastolatków z pewnością zaciekawia niejednego z Was. Gwarantujemy, że kto 

sięgnie po pierwszą pozycję z cyklu, z pewnością poprosi             o następne! 

 

Książki jak zwykle polecały nasze redakcyjne koleżanki:                                               

Natalia Woźniak i Wiktoria Kozub  

 

 



NA POWITANIE WSZYSCY RAZEM... 

*** 

        W pierwszy dzień wiosny – 21 marca bieżącego roku wychowankowie naszej 

szkoły nie poszli na wagary. Nie znaczy to jednak wcale, że się nudzili, bo uczniowie 

klas I – III pod opieka swoich Wychowawczyń – p. Lucyny Barej, Aliny Cichowicz i 

Bożeny Szkopińskiej przygotowali starszakom miłą niespodziankę – spektakl 

związany z nadejściem tej najpiękniejszej pory roku.  

          Największe wrażenie wywarły na widzach piosenki – z widowni śpiewali je 

nawet szóstoklasiści! Uwagę wszystkich zwróciły też piękne dekoracje oraz 

wspaniałe stroje aktorów.   

       Przedszkolaki z kolei odwiedzili każdą z klas, śpiewając piosenkę o Marzannie i 

rozdając nauczycielom wiosenne motyle.  

          Mamy nadzieję, że możemy liczyć na więcej podobnych wydarzeń, a maluchom 

i ich Paniom bardzo dziękujemy.    

 

 



UŚMIECHNIJ SIĘ 

W tym numerze jak zwykle przygotowaliśmy dla Was sporą porcję dobrego humoru.  

  Idą dwa niedźwiedzie przez pustynię. 

Mówi pierwszy niedźwiedź: 

- Zobacz , kiedyś musiało być tu bardzo ślisko. 

Drugi niedźwiedź pyta: 

- Dlaczego ? 

 - Zobacz, ile tu piasku wysypali  

*** 

- Co mówi ksiądz po ślubie informatyka i jego małżonki? 

- Pobieranie Zakończone.   

*** 

Po czym chodzi ksiądz ? 

- Po kolędzie  

*** 

Dlaczego Voldemort nie uczył w Hogwarcie? 

-Bo nie miał nosa do tych spraw  

*** 

Urodził się mały Murzynek . 

Miał czarne nóżki, czarne rączki i wszystko czarne, a zęby jakie miał? 

- Nie miał zębów 

*** 

Numer na policję to 997 . A kiedy jest to numer 799 ? 

-Kiedy policja jedzie na wstecznym.  

*** 

Poszedł Jasiu z babcią do kościoła . 

Ksiądz mówi : 

-Za duszę Mariana , za duszę Zdzisława … 

Na to Jasiu do babci: 

-Chodź babciu, bo nas jeszcze ZADUSI  

 

Weronika, Julka i Ola w poszukiwaniu najlepszych dowcipów przejrzały serwis: 

www.kawały.tia.pl 

 



Konkurs czytelniczy  

  

20 kwietnia 2016 roku odbyły się eliminacje szkolne konkursu czytelniczego 

poświęconego twórczości Pawła Beręsewicza. Udział w nich brali uczniowie z klasy piątej 

i szóstej.  Konkurs odbył się  pod okiem pań: Ewy Frączkowskiej, Doroty Motyl i Barbary 

Smolarek. Sam test do łatwych nie należał, pytania były podchwytliwe i trudne. Najlepiej 

temu wyzwaniu podołali, a tym samym zwyciężyli w eliminacjach uczniowie klasy piątej: 

Aleksandra Polit, Wiktoria Kozub i Mikołaj Mikulski. To oni będą reprezentować naszą 

szkołę  na finale konkursu 8 maja w bibliotece w Dębowej Górze.   

 

A kim jest Paweł Beręsewicz? 

 

To urodzony w 1970 roku w Warszawie pisarz, poeta, tłumacz i leksykograf (czyli autor 

słowników). Pisze książki, opowiadania i wiersze dla dzieci. Jest laureatem Nagrody 

Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, 

na wydziale Neofilologii (anglistykę). Pracował jako nauczyciel angielskiego w Liceum im. 

Rejtana w Warszawie. Książki dla dzieci wydaje od 2004 roku. Do jego 

najpopularniejszych utworów należą:  

Wszystkie lajki Marczuka, Kiedy chodziłem z Julką Maj, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek,  

Pan Mamutko i zwierzęta, Ciumkowe historie w tym jedna smutna, Na przykład Małgośka, 

Czy pisarzom burczy w brzuchu, Bajkowy słownik polsko - angielski i angielsko-polski dla 

dzieci. 

Aleksandra Polit, Wiktoria Kozub



Dzień Ziemi 2016  

 

Jak zwykle 22 kwietnia nasza szkoła obchodziła Dzień Ziemi. Z tej 

okazji klasa szósta  przygotowała interesującą prezentację 

multimedialną, natomiast klasa czwarta i piąta przygotowały krótkie 

przedstawienia. Mini spektakle opowiadały o małych ojczyznach różnych 

zwierząt i innych organizmów. Mikołaj Mikulski był bocianem, Weronika 

Broczkowska - konwalią, Ola Polit  -bobrem, zaś Natalia Wożniak - 

łosiem. Klasę czwartą reprezentowali Sebastian Walendzik i Kuba 

Warmiński.   Czwartoklasiści  przeżyli ponadto  pasowanie na 

strażników przyrody. Ostatnim punktem programu był występ muzyczny 

braci Mikulskich. Każdy z  nas chciał dobrze wypaść w tym ważnym dla 

Ziemi dniu.  Nasze starania nie poszły jednak na marne. Z pewnością 

podbiliśmy serca całego grona pedagogicznego. Wszystkie atrakcje 

wymyśliła, napisała i reżyserowała nasza nauczycielka przyrody pani 

Magdalena Durzyńska. Serdecznie ją pozdrawiamy i dziękujemy za trud, 

jaki włożyła w przygotowanie nas do występu. 

 Naszym  zdaniem  przedstawienia przyrodnicze były pouczające                        

i bardzo ciekawe! Bardzo lubimy  w nich występować. 

 

Aleksandra Polit 

 

 



A teraz coś dla fanów sportowych emocji... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub Barcelony pochodzi z Hiszpanii i gra w lidze BBV.                                                                        

Obecnie znajduje się na pierwszym miejscu w lidze. 

Godło zespołu zmieniało się na przestrzeni lat. 

Współcześnie do największych gwiazd 

Barcelony należy Leo Messi.  

W 2005 roku Messi z sześcioma golami na 

koncie został królem strzelców. Zdobył 3 złote 

buty i 5 złotych piłek. Już w 2006 roku został 

najmłodszym Argentyńczykiem, który zagrał,                 

a rok później doszedł z kadrą do finału Copa 

America. Messi został wybrany najlepszym 

piłkarzem młodego pokolenia tego turnieju.  

W ostatnich czasach jego sportowa  gwiazda nie 

blaknie.  

 
Przygotowując, korzystaliśmy ze stron internetowych: 

http://www.ciacha.net/blogi/paulinatm/2012/10/kimi_i_leo_lotus_i_zloty

_but__relacja_z_wreczenia_nagrody_/1http://www.przegladsportowy.pl/

fatalny-poczatek-sezonu-dla-barcelony,artykul,594947,1,13056.html   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ciacha.net/blogi/paulinatm/2012/10/kimi_i_leo_lotus_i_zloty_but__relacja_z_wreczenia_nagrody_/1
http://www.ciacha.net/blogi/paulinatm/2012/10/kimi_i_leo_lotus_i_zloty_but__relacja_z_wreczenia_nagrody_/1
http://www.ciacha.net/blogi/paulinatm/2012/10/kimi_i_leo_lotus_i_zloty_but__relacja_z_wreczenia_nagrody_/1


SZKOLNE I GMINNE 

ELIMINACJE  

XXXVI MAŁEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO 

 

Kwiecień jak co roku upłynął nam 

pod znakiem konkursów 

recytatorskich. Zgodnie z tradycją 

najpierw odbyły się eliminacje 

szkolne, które wyłoniły 

reprezentantów do konkursu 

gminnego. Jury złożone z naszych 

nauczycieli oceniało zmagania 

uczestników w kilku kategoriach 

wiekowych, biorąc pod uwagę takie  

 

kryteria jak: dobór repertuaru, kultura 

słowa, interpretacja i ogólny wyraz 

artystyczny.  

 

29 kwietnia odbył się konkurs 

gminny. Z wielką przyjemnością 

gościliśmy w Bibliotece Publicznej             

w Nowym Kawęczynie. W gronie 

laureatów z naszej placówki znaleźli 

się: Nikola Kopańska, Szymon Sikora 

i Aleksandra Polit. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy oraz atrakcyjne nagrody 

książkowe.  

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i 

życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

 

 

  


