
1 XI - Wszystkich Świętych                                                                                  

2 XI - Dzień Zaduszny (Zaduszki )                                          

11 XI - Narodowe Święto Niepodległości                                

20 XI - Międzynarodowy Dzień Praw       

Dziecka                                                              

25 XI - Światowy Dzień Pluszowego Misia                              

29 XI - Andrzejki  
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      Na jesieni świat się mieni. 

Jeśli mglisto na Marcina, będzie lek-

ka zima, Marcinowa zaś pogoda mro-

zów zimie doda.  

Czas  

na   przerwę 

ŚWIETLICOWY KLUB MŁODEGO TURYSTY 

 22 września 2018 roku byłem na Rajdzie Ochoty zorganizowa-

nym przez Oddział PTTK Ochota w Warszawie na terenie Mazowieckiego 

Parku Krajobrazowego na trasie pieszej: Stara Miłosna – Kamień Piłsud-

skiego – Wawer. Wycieczka była pod hasłem programowym PTTK na rok 

2018 „Na szlakach niepodległości”. Na początku zebraliśmy się w Starej Miłośnie, gdzie do-

łączyły do nas dzieci z nauczycielami i opiekunami z innych szkół – tam zobaczyliśmy dwa ko-

ścioły - jeden był nowy. Drugi to drewniana, zabytkowa, malutka świątynia. Pani prowadząca 

rajd bardzo dużo i ciekawie opowiadała, mogłem się wiele dowiedzieć. Przeszliśmy ok. 7 km. 

Rajd trwał długo, ale było przyjemnie. Był też konkurs z nagrodami.                                      

 Polecam Wam wycieczki naszego Klubu Młodego Turysty. Ja wyruszam na następną… 

           Aleksander Ch(3d)  

 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto 

Niepodległości, aby uczcić ten ważny dzień, w którym 

Polska odzyskała wolność w 1918 roku. Polska       

przez swoich sąsiadów - Rosję, Prusy i Austro -

Węgry -  przeszła trzy 

rozbiory (czyli podział 

ziem polskich). W 1795 

roku, podczas ostat-

niego rozbioru,  Polska 

zniknęła z mapy świata 

aż na 123 lata. Istniała 

jedynie w sercach Po-

laków. Niestety, nie 

było jej na mapie. Polacy nigdy nie poddali się i próbo-

wali odzyskać wolność i Polskę. 11 listopada 1918 roku 

Polska stała się wolna i znów zaczęła istnieć. W tym 

roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodle-

głości.      Nikola L(2a) 



ŚWIETLICOWY KLUB MŁODEGO TURYSTY 

W sobotę 6 października 2018 roku wybraliśmy się na SPACER WARSZAWSKI z cyklu „Drogi do niepodle-
głości” Szlakiem tablic i pomników upamiętniających Ojców Niepodległości. Spotkaliśmy się wraz z innymi uczestni-
kami z innych szkół podstawowych przy pomniku Józefa Piłsudskiego           
w Alejach Ujazdowskich. Miejsce to jest bardzo mocno związane z osobą 
Marszałka. Podeszliśmy przed bramę Belwederu. Tam posłuchaliśmy, jak 
pani przewodniczka Małgorzata Grudzińska ciekawie opowiada nam historię 
życia jednego z sześciu ojców niepodległości. Pałac przez trzynaście lat       

(z przerwą) był domem,      
w którym Piłsudski mieszkał 
z rodziną, pracował dla Pol-
ski i zmarł. Bliżej przyjrzeli-
śmy się pomnikowi Józefa 
Piłsudskiego. Idąc dalej mo-
gliśmy też zobaczyć zaku-
pione dla niego auto, które 
waży 3 tony, ma 6 metrów 
długości  i jest opancerzone 

– wyjątkowy samochód… Pani przewodnik pokazała nam wiele archiwalnych 
zdjęć. Idąc dalej, dowiedzieliśmy się, kim byli pozostali Ojcowie Niepodległo-
ści. Byli to: Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Woj-
ciech Korfanty i Ignacy Daszyński. Pomniki czterech z nich stoją przy Trakcie 
Królewskim, natomiast rzeźba Wojciecha Korfantego ma stanąć w wybranym 
miejscu przy ulicy Agrykola. Zasługi tego człowieka są ogromne – walczył on 
bowiem o przyłączenie Śląska do Polski. Widzieliśmy też pomniki przyrody, głazy narzutowe, drzewa różnych gatun-
ków,  a także dowiedzieliśmy się, że pień pomnikowy nazywa się „świadkiem”. Szczególną uwagę ,z racji słów ujętych        
na cokole: „Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”, zwrócił pomnik 
Romana Dmowskiego. Nieopodal ma być również postawiony pomnik Ignacego 
Daszyńskiego; spacerem przeszliśmy zwiedzając teren osiedla „Latawiec”,         
a później - idąc Al. Róż -  podziwialiśmy piękne kamienice i umieszczone na nich 
pamiątkowe tablice. W parku Ujazdowskim naszym oczom ukazał się kolejny 

obiekt – pomnik Ignacego Jana Paderew-
skiego, wybitnego pianisty i działacza patrio-
tycznego. Tutaj spędziliśmy troszkę więcej 
czasu i zjedliśmy to, co każdy miał w ple-
caczku. Mogliśmy obejrzeć rzeźby i pomniki 
przyrody oraz miejsce, w którym stoi zabyt-
kowa waga. Niestety, nie można z niej sko-
rzystać, ale poznaliśmy ciekawostkę z nią 
związaną. Idąc piękną ulicą Mokotowską,  
na Placu Trzech Krzyży zobaczyliśmy ostat-
ni z pomników Ojców Niepodległości - Win-
centego Witosa, działacza ludowego.         
Na cokole wyryte są jego słowa: „a Polska winna trwać wiecznie”. Na zakoń-
czenie SPACERU pani przewodniczka przeprowadziła konkurs z upominkami. 
Część grupy postanowiła przedłużyć wycieczkę - wracaliśmy w drogę powrotną 
ulicą Hożą i zakończyliśmy wycieczkę przy skrzyżowaniu ulicy Nowowiejskiej        
z Aleją Niepodległości, naprzeciwko gmachu Ministerstwa Obrony Narodowej. 
 Opowieściom i ciekawostkom nie było końca, a historia tak ciekawie opo-
wiadana zachęciła mnie  do wybrania się na kolejną wycieczkę.                       

       Aleksander Ch(3d) 

Str. 2 Magazyn dla dzieci 



ŚWIETLICOWY KLUB MŁODEGO TURYSTY 

20 października 2018 roku, sobota – poranek, a my z radością i ciekawością 

wyruszyliśmy na Spacer Warszawski organizowany przez Oddział PTTK Ochota. 

Tematem przewodnim wycieczki był Ogród Krasińskich z mapką TRInO 

(Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientację). Mapy rozdała nam pani przewodniczka, 

viceprezes PTTK Ochota Małgorzata Grudzińska. Były 

na nich zaznaczone różne miejsca, będące punktami 

kontrolnymi (PK). Potwierdzenie przebycia trasy pole-

gało na udzieleniu odpowiedzi na 20 pytań zadanych 

do PK. Podzieliliśmy się na kilka grup. Z nami była na-

sza pani Monika Zaleśna, która czuwała nad czasem    

i prawidłowością udzielanych odpowiedzi. Na początek 

powitał nas deszcz, który z czasem ustał, my jednak 

mieliśmy do „rozpracowania” pierwsze pytanie              

i -  na szczęście - odpowiedź „była pod zadaszeniem” – 

w bramie Arsenału. Przestało padać, a my wyruszyli-

śmy na poszukiwanie pozostałych 19 odpowiedzi. Po-

czątkowo grupy szły razem, lecz - po udzieleniu kilku 

odpowiedzi - pani przewodnik wyznaczyła miejsce        

i godzinę spotkania wszystkich zespołów i my            

wraz z paniami, które się nami opiekowały, wyruszyli-

śmy samodzielnie, by dokończyć wyznaczoną na mapce 

TRInO trasę. Dzięki opowieściom pani przewodnik,       

a także samodzielnemu znalezieniu odpowiedzi         

na wszystkie pytania (czasami 

zaskakujące), wzbogaciliśmy 

swoją wiedzę nie tylko o infor-

macje krajoznawcze, ale też po-

znaliśmy kawałek historii, zwią-

zanej z miejscami, w których 

spacerowaliśmy. Kiedy w wyzna-

czonym miejscu wszyscy się spo-

tkaliśmy, oddaliśmy do spraw-

dzenia wszystkie kartki, następ-

nie posłuchaliśmy jeszcze cieka-

wych informacji o Ogrodzie Kra-

sińskich i odpowiedzieliśmy na zadane przez panią przewodniczkę pytania. Na pamiątkę 

otrzymaliśmy foldery WARSZAWA ale historia! 

    Aleksander Ch(3d) 
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Jak to na wojence ładnie 

Kiedy ułan z konia spadnie 

Koledzy go nie żałują 

Jeszcze końmi potratują 

Rotmistrz z listy go wymaże 

Wachmistrz trumnę zrobić każe. 

A za jego trudy, prace, 

Hejnał zagrają trębacze. 

A za jego młode lata, 

Trąbka zagra tra-ta-ta-ta. 

A za jego trudy, znoje, 

Wystrzelą mu trzy naboje. 

A za jego krwawe rany, 

Dołek w ziemi wykopany. 

Tylko grudy zaburczały, 

Chorągiewki zafurczały. 

Śpij kolego, twarde łoże, 

Zobaczymy się jutro może. 

Śpij kolego, bo na wojnie 

Tylko w grobie jest spokojnie. 

Śpij kolego w ciemnym grobie, 

Niech się Polska przyśni tobie. 

Str. 4 Magazyn dla dzieci 

   ORLĄTKO  

   O mamo, otrzyj oczy, z uśmiechem do mnie mów, ta krew 
co z piersi broczy, ta krew to za nasz Lwów! Ja biłem się tak 
samo jak starsi, mamo, chwal! Tylko mi ciebie, mamo, tylko 
mi Polski żal! Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal!         
Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat, o, nie 
płacz nad swym synem, że za ojczyznę padł. Z krwawą na 
piersi plamą odchodzę dumny w dal. Tylko mi ciebie, mamo… 

Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów, w oczach mi trochę ciemno, obroniliśmy 
Lwów! Zostaniesz biedna samą, baczność! Za Lwów cel, pal! Tylko mi ciebie, mamo…  

 Utwór "ORLĄTKO" napisał Artur Franciszek Michał Opmman /OR - OT/ gorący pa-

triota, wybitny poeta i pisarz. Utwór powstał w okresie Obrony Lwowa w listopadzie 1918 

roku. (r) 

 

Z kart historii Polski... 
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Fryderyk Chopin 

W środę 10 października 2018 r. byliśmy na wycieczce  

w muzeum w Żelazowej Woli. Tam urodził się sławny pianista   

i kompozytor Fryderyk Chopin. Podczas wycieczki dowiedzieli-

śmy się wiele na temat jego życia i twórczości. 

Rodzina Fryderyka Chopina nie była najbogatsza. Jego tata był nauczycielem języka francuskie-

go. Fryderyk urodził się w 1810 roku. Kompozytor miał na drugie imię Franciszek. Zaczął uczyć się 

grać na pianinie, gdy miał 6 lat. W wieku siedmiu lat skomponował swój pierwszy utwór. Rok później 

pierwszy raz wystąpił publicznie. Zmarł w 1849 roku w Paryżu. 

Jest uważany jest za najwybitniejszego polskiego kompozytora.      Lena(3d) 

Nasze podróże… małe i duże 

W mojej świetlicy 

Razem weselej!... 

10 października 2018 roku wybrali-

śmy się na wycieczkę do Żelazowej Woli   

i Kampinoskiego Parku Narodowego. Je-

chały na wyprawę wszystkie klasy III. 

Zwiedziliśmy Muzeum Fryderyka Chopina, 

dowiedzieliśmy się, jak wyglądały najmłod-

sze lata życia kompozytora, jakie zajęcia sprawiały mu radość, kiedy był dzieckiem, kie-

dy zagrał swój pierwszy koncert. Bardzo podobał nam się park obok jego domu. Kupiliśmy 

pamiątki i pojechaliśmy do Izabelina. Tam mogliśmy się pobawić na placu zabaw oczeku-

jąc na rozpalenie ogniska, następnie po zjedzeniu samodzielnie upieczonych kiełbasek      

i wypiciu aromatycznej herbaty (na polanie    

w lesie wszystko smakowało wspaniale!) przy-

szedł czas na zwiedzenie Muzeum Kampino-

skiego Parku Narodowego, tam byliśmy na za-

jęciach poświęconych tajemnicom puszczań-

skiej przyrody. Mieliśmy też zajęcia z Edu-

katorem, a także grę terenową na obszarze 

polany i ścieżki edukacyjnej – Skarb króla 
Puszczy. Wszyscy zmęczeni szukaniem kar-

teczek, ale zadowoleni, chętnie odpoczęli       

i wrócili do szkoły. Z okien autokaru podzi-

wialiśmy jesień, która do nas zawitała, zmie-

niając barwy w przyrodzie.   

           Lena Sz(3C) 
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Badacz wody 

Od października w naszej szkole działa kółko Pogromcy oceanów, które bada i zdobywa nowe wia-

domości o wodzie. 

Woda jest bardzo ważna dla ludzi i zwierząt. Bez niej nie moglibyśmy żyć. Ilość wody słodkiej na świecie 

się zmniejsza. Dlatego bardzo ważne jest, żeby ją oszczędzać.  

Badacze wody z naszej szkoły podpowiedzą Ci, jak to zrobić: 

1. Zamiast nalewać wodę do wanny, weź szybki prysznic. 

2. Przy zmywaniu naczyń wpuszczaj wodę do jednej komory zlewu. Nie myj ich pod bieżącą wodą. 

3. Na spłuczce w toalecie są dwa przyciski. Jeśli możesz, wybierz mniejszy. 

4. Gdy myjesz rower lub auto, nalej wodę do wiadra, nie lej niepotrzebnie z węża. 

5. Dokręć kapiący kran. 

6. Gdy myjesz zęby, nalej wody do kubeczka. 

7.  Włączaj pralkę tylko wtedy, gdy jest pełna. 

8. Nie podlewaj ogrodu wodą pitną, wykorzystaj do podlewania wodę ze studni lub deszczówkę. 

Zacznij z nami oszczędzać wodę!        Kuba(3d) 

Pisać każdy może 
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