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                                                  Szkoła Podstawowa nr 1 

im. ppłk.  pil. Mariana Pisarka w Radzyminie 

   

 

 

7 listopada 2017 
 
Szanowni Państwo,  
Drodzy Uczniowie!! 
 

Oddajemy w Wasze ręce 
pierwszy powakacyjny numer 
gazetki szkolnej. Za nami już ponad 
dwa miesiące nauki, w czasie 
których wiele się wydarzyło. 
Zapraszamy do lektury naszych 
artykułów, będzie nam bardzo miło, 
jeśli zechcecie nam towarzyszyć. 
     
    Redakcja 
 
W numerze 
 
* wydarzenia szkolne, 

*listopadowe święta, 

*lektura dla rodziców 

*ćwiczenia logopedyczne 

 

 
Zapraszamy do chwili zadumy i 
refleksji. 
 
Śpieszmy się… 

ksiądz Jan Twardowski 
 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko 
odchodzą  
zostaną po nich buty i telefon głuchy  
tylko to co nieważne jak krowa się 
wlecze  
najważniejsze tak prędkie że nagle 
się staje  
potem cisza normalna więc całkiem 
nieznośna  
jak czystość urodzona najprościej z 
rozpaczy  
kiedy myślimy o kimś zostając bez 
niego.  
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Oto placówka oświatowa na 
miarę XXI wieku, która jest i 
będzie wspaniałą wizytówką 

gminy Radzymin! 
 

5 października władze 
Radzymina na czele z burmistrzem 
Krzysztofem Chacińskim, dokonały 
symbolicznego otwarcia nowego 
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 
im. ppłka pil. Mariana Pisarka.  
 

Tworzenie szkoły od podstaw to 
zadanie trudne. My do tego budynku 
wchodzimy z tradycjami i dobrą 
opinią, wypracowaną przez wiele 
pokoleń młodych ludzi, nauczycieli i 
dyrektorów powiedziała w tej 
historycznej chwili dyrektor 
placówki Elżbieta Jeleń. 
Już na wstępie należy zauważyć, że 
oficjalne oddanie do użytku nowego 
budynku nastąpiło w symbolicznym 
momencie, kiedy to w związku z 
reformą systemu edukacji 
wygaszone zostały gimnazja. Tym 
samym, budowany z myślą o 
Gimnazjum nr 1 im. mjra Stefana 
Waltera obiekt, w wyniku reformy 
oświaty stał się siedzibą 
ośmioklasowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka. 
Uroczystość symbolicznego 
przekazania nowoczesnego gmachu 
wraz z halą sportową, 
zainaugurowała Msza święta, którą 
w intencji społeczności szkolnej 
odprawił w radzymińskiej 
Kolegiacie JE biskup Marek 
Solarczyk. 

 

Uczniowie polecają… 
Recenzja gry Medieval II: Total 
War 
 Gra Medieval II: Total War 
stworzona w 2006 roku przez 
„Creative Assembly” i wydana przez 
„SEGA” jest czwartą odsłoną serii 
Total War i należy do gatunku 
strategicznych gier turowych oraz 
jest taktyką czasu rzeczywistego. 
Dokładna data wydania to 10 
listopada 2006, a w Polsce gra ta 
zagościła dopiero 1 grudnia 2006 
roku. 

 Gra polega na tym, abyśmy 
poprowadzili jedną z 16 frakcji ku 
podbojowi średniowiecznego świata. 
Akcja gry toczy się w latach 1080-
1530 na obszarze Europy, Bliskiego 
Wschodu i Nowego Świata. 
Wszystkie grywalne frakcje to 
Anglia, Francja, Hiszpania, 
Cesarstwo Niemieckie, Węgry, 
Portugalia, Dania, Polska, Ruś, 
Bizancjum, Turkowie, Maurowie, 
Sycylia, Egipt, Milan, Wenecja. 
Każda frakcja ma swoje wady i 
zalety oraz wszystkie mają dostęp do 
innych rodzajów jednostek np. 
Anglia ma bardzo dobrych 
łuczników, lecz ma słabą konnicę. 
Mapa kampanii jest podzielona na 
prowincje, które są zarządzane przez 
stolice regionu. Stolice regionów 
można podzielić na zamki (twierdze) 
i miasta (osady). Miasta mają cele 
ekonomiczne i gospodarcze, a zamki 
militarne i obronne. Wojska składają 
się z jednostek m. in. konnicy, 
piechoty, łuczników. Każda 
jednostka ma swoją rolę na polu 
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bitwy i wszystkie typy jednostek 
mają inny cel np. włócznicy 
(żołnierze uzbrojeni we włócznie) 
służą do zwalczania konnicy, taran 
do niszczenia bram, łucznicy do 
ostrzeliwania.  

Grafika, mimo iż dziś wydaje 
się dość przestarzała, to w 2006 r. 
była  uważana za bardzo ładną, 
ponieważ zróżnicowanie wyglądu 
ludzi w oddziale, ruszająca się od 
wiatru trawa i dużo płynnych 
animacji kiedyś było czymś nowym. 

Ścieżka dźwiękowa jest 
bardzo dobrze zrobiona. Podczas 
bitew będzie słychać w tle bicie 
bebnów, a gdy sytuacja będzie się 
robiła bardziej napięta, prędkość 
muzyki będzie wzrastała. W tle 
słychać także średniowieczne chóry 
kościelne i inną tego typu muzykę. 
W zależności od regionu, w którym 
się znajdujemy, słychać też inne 
brzmienia, np. na pustyni będzie 
słychać muzykę arabską. 

W grze mamy do dyspozycji 
różnych agentów, a każdy z nich 
pełni inną ważną rolę. Agenci dziela 
się na: kapłanów – nawracają; 
kupców – handlują różnymi 
towarami i dyplomatów – są 
posłańcami z misjami 
dyplomatycznymi od innych państw; 
szpiegów – zwiadowców i zbójców, 
którzy także dokonuja sabotaży. 

Jeśli chodzi o zdobywanie 
terytoriów jest to dość łatwy proces. 
Wystarczy oblegac swoim wojskiem 
stolicę regionu aż wróg nie 
postanowi wyjść z zamku lub z 
miasta, aby stoczyć z nami bitwę, a 
kiedy tę bitwę wygramy, 
przejmujemy całą prowincję. Po 

zwycięstwie należy jednak uważać 
na ludność, która zazwyczaj stawia 
opór wobec okupanta. 

Warto także wspomnieć o 
pełnoprawnym dodatku Medieval II: 
Total War – Królestwa, który 
dodawał cztery nowe kampanie 
dotyczące: wypraw krzyżowych i 
krucjat, pierwszych prób kolonizacji 
Nowego Świata, Zakonu 
Krzyżackiego, a także Anglii za 
panowania króla Henryka III.  

Gra Medieval II: Total War 
jest bardzo dobrą grą strategiczną, a 
przy tym przełomową produkcją dla 
historii gier strategicznych. Nie 
pozostaje mi więc nic innego, jak 
polecić Wam tę grę. (Gra działa 
tylko na PC) 

Filip Wronka, kl. VII a 

 

11 listopada 
L. Wiszniewski  
 

Dzisiaj wielka jest rocznica 
Jedenasty Listopada 
Tym, co zmarli za ojczyznę 
Hołd dziś cała Polska składa 
Im to bowiem zawdzięczamy 
wolność, mowę polską w szkole, 
to, że tylko z książ historii 
poznajemy dziś niewolę. 
Uroczyście biją dzwony, 
W mieście flagi rozwinięto, 
I me serce się raduje, 
Że obchodzę polskie święto. 
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Wycieczka do Kopalni Soli w 
Kłodawie 
Dnia 21 września 2017 r. 
uczniowie klasy Vc i Vd wraz z 
wychowawcami p. Marią 
Klimkiewicz oraz p. Iwoną 
Kalicką wybrali się na 
wycieczkę do największej 
czynnej kopalni soli w Kłodawie 
oraz do skansenu w Łęczycy. 
 
Głównym celem wyprawy była 
kopalnia wydobywająca złoża 
naturalnej soli kamiennej o barwie 
białej oraz różowej, powstałej ponad 
200 mln lat temu z odparowania 
mórz i oceanów. Po dotarciu na 
miejsce spotkaliśmy się z naszymi 
przewodnikami, którzy kazali nam 
założyć żółte kaski i poinstruowali 
nas jak należy zachować się w 
kopalni. To od nich dowiedzieliśmy 
się, że  Szczęść Boże  jest 
górniczym powitaniem i 
pozdrowieniem pod ziemią. Od 
przewodników dowiedzieliśmy się 
też, że w Kłodawie jest najgłębsza 
na świecie podziemna trasa 
turystyczna na poziomie 600-750 
metrów pod ziemią. Żeby się tam 
dostać trzeba zjechać windą z 
prędkością 6 m/s. Zjazd pod 
powierzchnię ziemi to 
niezapomniane wrażenia. Następnie 
przeszliśmy wyrobiskami 
korytarzowymi do podziemnej 
kaplicy św. Kingi,   patronki 
górników solnych. W grocie solnej 
podziwialiśmy zwisające z sufitu 
stalaktyty, a przewodnik 

opowiedział legendę o św. Kindze i 
jej pierścieniu. Zwiedzając 
wyeksploatowane komory solne 
poznawaliśmy historię powstania 
kłodawskich złóż. Zobaczyliśmy 
maszyny używane w podziemnym 
górnictwie solnym. Podziwialiśmy 
stroje górnicze, solne rzeźby i 
obrazy z soli. Od przewodnika 
dowiedzieliśmy się, że w 2007 r. w 
kopalni pobito rekord Guinessa w 
kategorii   najniżej odbywający się 
koncert muzyczny na świecie. Na 
koniec naszej wizyty w kopalni 
każdy mógł wybrać sobie bryłkę 
odłamków solnych, by wziąć ją na 
pamiątkę z wycieczki. 
Następnym punktem była Łęczyca. 
To z kolei rejon "działania" diabła 
Boruty. Zwiedzaliśmy Łęczycką 
Zagrodę Chłopską, gdzie powstała 
zagroda z domem mieszkalnym, 
budynkiem inwentarskim z szopą na 
torf i stodołą. Stoi tu również kuźnia, 
w której mogliśmy doświadczyć jak 
wygląda praca kowala. Byliśmy w 
olejarni oraz zobaczyliśmy 
zabytkowy wiatrak, którym 
mogliśmy obracać. Znalazły się tu 
również elementy małej architektury 
- studnia i kapliczki.  
Kopalnia soli w Kłodawie wywarła 
na nas niesamowite wrażenie. Była 
to fascynująca i niezapomniana 
wyprawa do wnętrza ziemi. 
Dowiedzieliśmy się wiele o ciężkiej 
i niebezpiecznej pracy górnika.  
 
 

Maria Klimkiewicz 
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Łamańce logopedyczne 
Dykcja to wymowa, sposób wymawiania, 
czyli łączenie głosek w słowa i słów w 
zdania. Na poprawność dykcji wpływają: 
 elastyczność i sprawność 
narządów artykulacyjnych (głównie 
języka, żuchwy i warg oraz 
podniebienia miękkiego); 
 precyzja artykulacyjna, czyli 
dokładne ruchy i układy narządów 
mowy konieczne do 
wyartykułowania poszczególnych 
głosek; 
 sprawna, precyzyjna wymowa 
szeregów głoskowych; 
 nośność głosu, jego 
słyszalność i melodyjność; 
 prawidłowe posługiwanie się 
środkami ekspresji np. siłą głosu, 
wysokością głosu, barwą głosu; 
 poprawne akcentowanie; 
 stosowanie pauz. 

Wyrazista dykcja to mówienie w 
sposób, który przyciąga i utrzymuje 
uwagę słuchacza. Wyrazistość 
dykcji wiąże się również z 
osobowością i naszymi 
predyspozycjami. 
Samogłoski są podstawowym 
materiałem fonicznym wypowiedzi.  
Spróbujcie zmierzyć się z tym sami: 

1. a-u-a-u / a-u-a-u / …………… 
kadź – kuć, kraj – krój, klacz – 
klucz, wrak – wróg, ślaz – 
śluz, brat – brud, grad – gród,  

2. a-o-a-o / a-o-a-o / …………… 
bar – bor, sak – sok, kat – kot, 
klan – klon, kant – kąt, płat – 
płot, właz – włos, grad – grot, 

3. a-i-a-i / a-i-a-i / …………….. 
bat – bit, kat – kit, mat – mit, 
kwiat – kwit, świat – świt, 
klan – klin, war – wir, bas – 
bis, 

4. o-i-o-i / o-i-o-i / ……………. 
los – lis, cios – cis, glon – 
glin, klops – klips, koks – 
kiks, wory – wiry, bosy – 
bisy,  

5. a-u-i-o / a-u-i-o / ………….. 
las – luz – lis – los, war – wór 
– wir, kara – kura – Kira – 
kora, kalka – kulka – kilka – 
kolka, 

6. a-e-y-u /  a-e-y-u / ………… 
bale – bele – byle – bóle, kram 
– krem – Krym, krecha – 
krucha, łyk – łuk, krypa- 
krupa,   

7. a-e-y-i-o-u /  a-e-y-i-o-u / …... 
trap – trep – tryb – trop – trup, 
tak – tyk – tok – tuk, kaper – 
kiper – koper – kuper. 

Wprawki – Głupawki 
AGATKI ZAGADKI TO 
GADKI DO TATKI 
GADKI AGATKI – 
ZAGADKI DLA TATKI: 
WYDATKI AGATKI NA 
DATKI, PODATKI I 
SZMATKI?1 

Życzę miłej zabawy ze słowem. 
 

Katarzyna Staniszewska 

                                                 
1 W oparciu o B. Toczyńska „Łamańce z 
dedykacją” 
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Warto poznawać to, co 
najbliższe… 

 
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba  
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie 
Dla darów nieba… 
Tęskno mi, Panie… 
 
C.K. Norwid 
 

 27 października uczniowie 
klas 4a i 4f razem z 
wychowawcami, panią Anną 
Czajkowską i panią Joanną 
Karłowicz-Budzik wyruszyli na 
wycieczkę Śladami Cypriana 
Kamila Norwida.  
 
 Trasa wycieczki nie była 
bardzo odległa od naszej szkoły. Po 
zaledwie kilkunastu minutach jazdy 
autokarem dotarliśmy do urokliwego 
miejsca, otoczonego ponadstuletnimi 
drzewami dworku w Głuchach, w 
którym urodził się znany poeta – 
Cyprian Kamil Norwid. Dwór jest 
wyjątkowy, liczy ponad 280 lat. We 
wnętrzu mieliśmy okazję chodzić po 
podłogach, po których prawie 
dwieście lat temu biegał malutki 
Cyprian. Ponadto obejrzeliśmy 
rekwizyty filmowe, pamiątki 
rodzinne, a w pobliżu dworu inne 
zabudowania, m.in. stodołę 
zaprojektowaną przez Allana 
Starskiego na potrzeby filmu „Pan 

Tadeusz”, którego reżyserem jest 
Andrzej Wajda. 
 Z Głuch udaliśmy się do 
Dąbrówki, gdzie na miejscowym 
cmentarzu znajduje się grób 
Ludwiki, matki Cypriana Kamila 
Norwida. Z okazji zbliżającego się 
Święta Zmarłych zapaliliśmy 
symboliczne znicze na grobie matki 
poety. 
 Następnie udaliśmy się do 
kościoła w Dąbrówce – do miejsca 
chrztu Norwida. Oprócz kościoła i 
kaplicy, która częściowo zachowała 
swój stan z czasów norwidowskich 
obejrzeliśmy także certyfikowaną 
kopię Całunu Turyńskiego (w całej 
Polsce jest tylko 14 takich kopii). 
Ksiądz proboszcz oprowadził nas po 
kościele, pokazał nam kopię aktu 
chrztu C.K.Norwida oraz relikwie 
św. Jana Pawła II.  
 Wycieczka uświadomiła nam, 
że nasza najbliższa okolica kryje 
wiele skarbów, które warto 
wyszukiwać i poznawać. 
 

 

Opieka nad redakcją Lustra Jedynki 
 
Agnieszka Baraniok 
 
Joanna Karłowicz-Budzik 
 
Dorota Kolaczyńska 
 
Katarzyna Staniszewska 
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Konkurs krzyżówkowy 
 
Rozwiąż krzyżówkę . Litery z  pól oznaczonych cyframi utworzą rozwiązanie.  
Wytnij krzyżówkę i podpisz. Wrzuć do skrzynki w sali 37. Wśród autorów prawidłowych  
rozwiązań rozlosujemy nagrody. 
UWAGA: W losowaniu wezmą udział tylko te osoby, które odpowiedzą prawidłowo na wszystkie 
pytania 
 i poprawnie wpiszą hasło główne. Na odpowiedzi czekamy do  01.12.2017 roku. 

 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

 
1. Papież       … Paweł II. 
2. Aslan z „Opowieści z Narnii”. 
3. Deszczowa pogoda. 
4. Rene … autor „Pierwszych przygód Mikołajka”. 
5. Pora roku. 
6. Listopad w języku angielskim. 
7. 2 listopada – Dzień … 
8. Bolek i … 
9. Książka F. Simon „Koszmarny …” 
10. Wieczór wróżb. 
11. Narodowe Święto … 
12. Powiedzenie: Leje jak z … 
13. Dzieci robią z niej korale. 
14. Owoce dębu. 
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