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Z ŻYCIA SZKOŁY  
…czas podsumowań    

11 listopada to ważne 

święto dla każdego Polaka.  

To właśnie w tym dniu po latach 

niewoli odzyskaliśmy niepodległość. 

Z tej okazji klasy IV- V przygotowały 

piękną akademię  pod kierunkiem 

pań:  A. Mierzwy i A. Tomaszek-

Wysockiej. Uczniowie zaprezento-

wali wiersze oraz pieśni 

patriotyczne.   

 

 

04 listopada uczniowie 

naszej szkoły wraz z 

wychowawcami A. Mierzwą,  

A. Tomaszek-Wysocką, W. Borowik, 

M. Piskorz, R. Bałandą wybrali  

się na wycieczkę do Rzeszowa.  

Pierwszym punktem programu było 

uczestnictwo w projekcji w kinie 

Helios. Po seansie udaliśmy się do 

Centrum Zabaw „Kolorowy świat”. 

Podczas pobytu na sali dzieci 

mogły bawić się na licznych 

zjeżdżalniach, trampolinach czy 

basenach z kuleczkami. Atrakcją 

okazała się ogromna konstrukcja 

składająca się z wielopoziomowych 

labiryntów, przejść i zjeżdżalni. 

Oprócz tego dzieciaki miały do 

dyspozycji plastikowe domki, 

samochody. 

 

Niezwykłym zainteresowaniem 

cieszyła się gra w squasha, którą 

zaplanowaliśmy dla naszych 

starszych uczniów. Squash to nadal 

mało znana dyscyplina sportowa 

polegająca na odbijaniu piłki  

o ścianę w sposób, który  

w maksymalnym stopniu utrudni 

ponowne odbicie piłki przez 

przeciwnika. Były to bardzo 

intensywnie spędzone godziny.  

 

 

Witamy wszystkich 

naszych czytelników!  

Z nowym rokiem szkolnym 

pojawiły się nowe pomysły, 

którymi skład redakcji chce się  

z Wami dzielić! Mamy 

nadzieję, że spodobają się 

Wam nasze artykuły, co 

zaowocuje tym, że chętniej 

będziecie sięgać po gazetkę 

szkolną „Kurierek Mołodycza”. 

 

 

1. Słońce listopada 

mrozy zapowiada. 
2. Gdy listopad z 

deszczem, 

grudzień zwykle z 

wiatrem. 

      W tym numerze: 

 Z życia szkoły 

 Wycieczka do Rzeszowa 

 Słowo o historii 

 Passio 

 Reporterzy w akcji 

 Żarty i suchary 

 Czy umiesz się uczyć? 

 Moda i uroda 

 Sport 

 Top 10 

 Dlaczego….? 

 Palce lizać 

 Tańcowała igła z nitką 

 W wolnej chwili 

 Horoskop 
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SŁOWO O HISTORII  
…Dąb Sobieskiego 

Ze starym częściowo 

spróchniałym  dębem związane 

są liczne legendy i podania.  

Jedna z nich opowiada o królu 

Janie III Sobieskim, który w czasie 

wyprawy na Wiedeń odwiedził 

tutejszą  osadę.  Po długiej  

i męczącej podróży zatrzymał 

się w Mołodyczu. Został przyjęty  

z prawdziwą staropolska go-

ścinnością. Ujęty hojno-

ścią mieszkańców  miał posa-

dzić ów dąb i powiedzieć,  

że ma on przypominać o jego 

pobycie i tutejszym zwyczaju 

przyjmowania gości. Od tej pory 

we wsi przekazywano to podanie 

z pokolenia na pokolenie,  

a żaden drwal nie ważył 

się  ściąć wiekowego dębu, 

upamiętniającego wizytę króla.  

Z upływem lat powstały coraz  

to nowe opowieści i zwyczaje 

związane z dębem. Podobno 

parom całującym się  pod tym 

drzewem los przynosi szczęście.  

         Opr. Justyna Purcha, Kamila Sokół 

PASSIO  
…edukowanie 

W dniu 17 listopada tj. wtorek 

naszą szkołę odwiedzili eksperci 

 

z rzeszowskiej firmy Passio.  

Każdy z instruktorów/edukatorów 

prowadził bardzo ciekawe zajęcia 

z zakresu zdrowego żywienia  

i profilaktyki zdrowotnej, udzielania 

pierwszej pomocy przed-

medycznej.  

 

Najstarszym uczniom najbardziej 

spodobały się warsztaty  z 

kryminalistyki. Na nich to  

zabezpieczaliśmy ślady na miejscu 

zdarzenia, zdejmowaliśmy odciski 

palców.  

 

W profesjonalnym programie 

komputerowym sporządzaliśmy 

portret pamięciowy podejrzanych.  

 

REPORTERZY W 
AKCJI 
…wywiad Marleny Woźny 

z ratownikiem medycznym   
- Czy lubi Pan swoją pracę? 

- Bardzo lubię swoją pracę, zresztą 

też prowadzę firmę, która nazywa 

się Passio. Uwielbiam prowadzić 

szkolenia, spotykać się tak jak tu  

u Was w Szkole Podstawowej  

w Mołodyczu. Lubimy poznawać 

nowe osoby, edukować tym 

bardziej gdy widzimy uśmiech na 

twarzy młodych osób. 

- Ile godzin dziennie Pan pracuje? 

- W ratownictwie jest to 12 godzin 

przewidzianych systemowo, nato-

miast ja lubię pracować  

po 15 – 17 godzin z  tego względu, 

że uwielbiam swoją pracę, więc 

wracam po pracy do pracy. 

- Czy ma Pan czasami takie 

uczucie, że może Pan nie zdążyć?  

- Na obecną chwilę na szczęście 

wszystkie sytuacje kończyły się tym, 

że zawsze stawałem na wysokości 

zadania, robiłem to co było na 

chwilę obecną w mojej mocy. 

- Czy były ekstremalne akcje, w 

jakich brał Pan udział? 

- Tak.  Złamania otwarte, 

amputacje, zatrzymanie krążenia, 

urazy twarzoczaszki, urazy 

miednicy. Wyzwaniem są wyjazdy 

do urazów – do małych dzieci. 
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 CZY UMIESZ SIĘ UCZYĆ?  
…czyli psychozabawa   

 

1. Gdy mam odrabiać lekcje 

a) czuję, że nie mam na to 

ochoty, ale wykonuję swój 

obowiązek 

b) robię to chętnie, bo wiem, że 

uczę się dla siebie 

c) odkładam to ciągle na 

później 

2. Gdy nauczyciel zapowie 

sprawdzian 

a) spokojnie powtarzam 

wiadomości 

b) zaczynam chorować 

c) muszę nadrabiać zaległości, 

bo nie uczę się systematycznie 

3. Kiedy się uczę 

a) chcę jak najszybciej 

skończyć i wyjść na dwór 

b) skupiam uwagę na tym, co 

chcę zapamiętać 

c) przychodzą mi do głowy 

bardzo różne myśli… 

4. Na moim biurku 

a) jest wszystko, czego 

potrzebuję w czasie odrabiania 

lekcji 

b) panuje artystyczny nieład, w 

którym gubią się ołówki i zeszyty 

c) nie mam biurka, odrabiam 

lekcje w kuchni lub na ławie przed 

telewizorem 

5. Odrabiam lekcje 

a) od razu po przyjściu ze szkoły 

lub bezpośrednio po lekcjach w 

świetlicy 

b) późnym wieczorem lub w 

nocy 

c) po posiłku i krótkim 

odpoczynku 

6. Gdy mam dużo nauki 

a) siedzę nad książkami kilka 

godzin bez przerwy 

b) zniechęcam się i rezygnuję 

c) robię krótkie przerwy na 

odpoczynek 

 

7. Uczę się 

a) w domu, w ciszy i spokoju, 

czasami w świetlicy 

b) tylko w świetlicy 

c) w szkole na przerwie 

8. Kiedy czegoś nie rozumiem 

a) staram się to pominąć, 

odkładam naukę na później 

b) proszę o pomoc nauczyciela, 

rodziców, kolegów 

c) szukam wskazówek w 

podręczniku, staram się rozwiązać 

problem 

9. Dbam, aby podczas 

odrabiania lekcji 

a) mój pokój był przewietrzony, 

nikt mi nie przeszkadzał, a wszystkie 

potrzebne do nauki rzeczy były w 

zasięgu ręki 

b) towarzyszyła mi ulubiona 

muzyka i moje zwierzątko 

c) nikt mnie nie zobaczył, bo 

odpisuję od kolegów na przerwie 

10. Kiedy zdarzy mi się dostać 

słabszą ocenę 

a) uważam, że to wina 

nauczyciela 

b) analizuję, jakie błędy 

popełniłem i staram się poprawić 

c) szybko o tym zapominam, 

życie toczy się dalej 

11. Nauka jest dla mnie 

a) jedną z wielu rzeczy, jakie 

wypełniają mi czas 

b) przykrą koniecznością 

c) okazją do poznania 

ciekawych zdarzeń, ludzi, świata 

12. Zadaniem nauczycieli i 

rodziców jestem uczniem 

a) zdolnym, aktywnym na 

lekcjach, ale niezbyt pracowitym 

b) mało aktywnym, ani dobrym, 

ani złym 

c) pracowitym, 

systematycznym, pilnym 

 

PUNKTACJA: 

Po 2 punkty za odpowiedzi: 1b, 

2a, 3b, 4a, 5c, 6c, 7a, 8c, 9a, 10b, 

11c, 12c 

Po 1 punkcie za odpowiedzi: 1a, 

2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c, 

11a, 12a 

0 punktów za odpowiedzi: 1c, 

2b, 3a, 4c, 5b, 6b, 7c, 8a, 9b, 10a, 

11b, 12b 

PODSUMOWANIE: 

20 - 24 p. 

Znasz zasady uczenia się  

i umiesz je zastosować w życiu. 

Dzięki temu sprawnie przyswajasz 

wiadomości i nauka może się stać 

dla Ciebie fascynującą przygodą. 

Oby tak dalej! Na pewno będziesz 

odnosił wiele sukcesów w szkole i w 

życiu. 

15 - 20 p. 

Prawdopodobnie Twoje możliwości 

są większe niż rezultaty, które 

osiągasz. Mógłbyś mieć lepsze 

oceny i więcej satysfakcji z nauki, 

gdybyś był bardziej systematyczny i 

uporządkowany. A może brakuje ci 

wiary w siebie? Uważaj na lekcjach 

i stosuj się do wskazówek 

nauczyciela, a zobaczysz, że nauka 

nie musi być nudna. 

9 - 14 p. 

Chyba nie jesteś najlepszym 

uczniem. Musisz włożyć więcej 

wysiłku i chęci w odrabianie lekcji. 

Poproś o pomoc nauczyciela, 

rodziców, kolegów. Bądź 

systematyczny i nie zniechęcaj się 

trudnościami. Może warto zgłosić 

się na zajęcia wyrównawcze? 

0 - 8 p. 

Niestety, nie masz się czym 

pochwalić. Jeśli nie zmienisz 

swojego podejścia do nauki, 

czekają Cię spore kłopoty. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOŁODYCZU 

„KURIEREK MOŁODYCZA” 



 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W MOŁODYCZU 

 

październik/listopad 2015 

 

    

  DŻINSOWA KURTKA 
…czyli moda i uroda…    

Witam wszystkich bardzo serdecznie już w drugim artykule o modzie. 

Kiedy byłam w mieście koło mnie przeszła jakaś dziewczyna, która miała 

na sobie dżinsową kurtkę i wtedy właśnie to się stało, wpadłam  

na genialny pomysł, aby w tym wydaniu polecić Wam taką właśnie kurtkę. 

Wydaje się niepozorna, ale jak ją super wystylizujecie to będziecie 

wyglądać nieziemsko. Polecam Wam taką kupić, bo super wygląda 

i na sportowo i na elegancko. To by było na tyle. Do zobaczenia w 

następnym wydaniu kurierka. 

PS. Jak zawsze poniżej podaje Wam kilka pomysłów jak ją wystylizować 

Opr. Marlena Woźny 

 

 

DLACZEGO 
…ziewamy? 

To pytanie od lat nurtuje badaczy. Najbardziej prawdopodobnym 

wyjaśnieniem tego zjawiska jest działanie neuronów lustrzanych w naszym 

mózgu.  "Zaraźliwe" ziewanie jest efektem działania szczególnej sieci 

komórek nerwowych, zwanych komórkami lustrzanymi. Komórki  

te pobudzane są zarówno wtedy, gdy przygotowujemy się do określonych 

zachowań jak i wtedy, gdy obserwujemy zachowania innych osób. 

W naszym mózgu to, co widzimy (lub co słyszymy), odbija się jak w lustrze. 

Gdy ktoś ziewa, nasze neurony lustrzane przygotowują nas do podobnego 

ruchu, gdy ktoś się śmieje, pobudzane są neurony lustrzane biorące udział 

w śmiechu, gdy ktoś cierpi - my też cierpimy. 
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        Sport 
Piłka nożna  

 

Mecze reprezentacji Polski: 

 

13 listopada Polska vs Islandia 

 

 

17 listopada  Polska vs Czechy 

 

 

 
 

Najbliższe mistrzostwa świata w 

piłce nożnej mężczyzn :  

 2018 r  Rosja 

 2022 r  Katar 

 

 
 

 

Opr. Fabian Ziejło, Krzysztof Sokół 
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PALCE LIZAĆ  
…czyli jak przygotować 

Tiramisu z truskawkami 

 Składniki na 12 porcji : 

-650 g truskawek 

-250 g serka śmietankowego o 

temperaturze pokojowej 

-90 ml mocnej kawy, przestudzonej 

do temperatury pokojowej 

-300 g gotowego budyniu 

waniliowego 

-150 ml bitej Śmietany 

-1 opakowanie biszkoptów 

-175 g startej ciemnej czekolady 

 Sposób przygotowania: 

 1. 3 truskawki odłożyć do dekoracji 

 2. W dużej misce zmiksować serek śmietankowy aby był puszysty,  

a następnie, stale mieszając, dodawać stopniowo 2 łyżki kawy.  

Wmieszać budyń, a na koniec dodać bitą śmietanę i wymieszać 

całość łyżką.  

 3.Posmarować biszkopty pozostałą kawą. Wyłożyć ja na dnie 

dużej, szklanej miski. Na to wyłożyć połowę truskawek. Posypać je 

połową startej czekolady, a następnie przykryć połową masy 

waniliowej. Powtórzyć wszystkie warstwy. Odłożone 3 truskawki 

przekroić na pół i udekorować nimi deser. Przykryć i wstawić do 

lodówki na co najmniej 4 godziny, a najlepiej na noc. 

Opr. Kinga Zarosa, Kamila Skrzypek 

 

Tiramisu (wł.  ocknąć się, przebudzić się) – deser, który składa się  

z warstwy biszkoptu  nasączonej bardzo mocną  kawą espresso, 

na którą nakłada się warstwę kremu z sera mascarpone, jajek, 

cukru i śmietany, a całość posypuje się warstwą grubo 

zmielonych płatków gorzkiej czekolady. 

Deser ten podaje się bardzo silnie schłodzony, zwykle do kawy 

espresso. Tradycyjnie tiramisu spożywa się we Włoszech na drugie 

śniadanie – zwłaszcza w upalne dni. 
źródło: https://pl.wikipedia.org 
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         Top ten 

 W tym numerze 10 

najfajniejszych piosenek 

wybranych przez Was. Oto 

lista hitów od miejsca 

dziesiątego do pierwszego: 

 

10. On My Mind, 

wykonawca: Ellie Goulding 

9. Bailando, 

wykonawca: Enrique 

Iglesias 

8. We Wanna, 

wykonawca: Alexandra 

Stan & INNA feat. Daddy 

Yankee 

7.  I'm an Albatraoz, 

wykonawca: AronChupa 

King, wykonawca: Years & 

Years 

5 Lush Life, 

wykonawca: Zara Larsson 

4. Waiting For Love, 

wykonawca: Avicii  

3.  Shut up and dance, 

wykonawca: Walk The 

Moon   

2.  Sun Is Shining, 

wykonawca: Axwell / \ 

Ingrosso 

1. Sugar, wykonawca: 

Robin Schulz 

 

 

 
 

    

Opr. Kinga Zarosa, Kamila Skrzypek 
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ZGADNIJ KTO TO?  
…Guess who?  

Przeczytaj po angielsku opis pewnej osoby (ucznia naszej szkoły) 

i odgadnij o kogo chodzi. Pierwsza osoba, która udzieli poprawnej 

odpowiedzi wygrywa nagrodę. Odpowiedzi proszę kierować do  p. Agnieszki 

Mierzwy. 

She is 9.  

She has got long blond hair and blue eyes.  

She is quite tall.  

She hasn’t got freckles or big ears, but she has got glasses.  

Who is she? 

Rozwiązanie krzyżówki „Kurierek Mołodycza” z nr  1 “Znowu w szkole” 

Nagrodzeni: Fabian Ziejło, Krzysztof Sokół, Krzysztof Arian 

Gratulujemy! 

POKOLORUJ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Żarty i suchary: 

  

Dawno, dawno temu był 

sobie młody człowiek, który 

obiecał sobie zostać wielkim 

pisarzem. Mówił: 

-Chcę pisać rzeczy, które 

będzie czytał cały świat, 

rzeczy  które poruszą ludzi aż 

do głębi, rzeczy, które będą 

sprawiały, że będą krzyczeć, 

płakać, zwijać się z bólu i z 

wściekłości! 

Teraz pracuje on dla 

Microsoftu pisząc komunikaty 

o błędach. 

  

Pani pyta w szkole Jasia: 

-Jasiu znasz Tuwima, 

Mickiewicza i Słowackiego? 

-Nie, a Pani zna Grubego, 

Łysego i Kreskę? 

-Nie. 

-To co mnie Pani swoją bandą 

straszy? 

  

Nauczycielka zadaje pytanie 

dzieciom w klasie: 

-Kto jest u was najstarszy w 

rodzinie? 

- U mnie dziadek. 

-U mnie babcia! 

-Pra-pra-pra-pra-babcia! 

-To niemożliwe! 

-Dla-dla-dla-dlaczego??! 

 

        Opr. Agnieszka Cienki 

 

          Gdzie to jest? 

 

         Zgadnij gdzie znajduje się 

ten obiekt w szkole? 

Osoba, która pierwsza 

zgłosi się do pani A. 

Tomaszek-Wysockiej  

otrzyma nagrodę. 
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WARSZTATY 
…czyli tańcowała igła z nitką  

 

Warsztaty krawieckie, organizowane są w naszej szkole od 

października bieżącego roku. Realizowane są cyklicznie w piątki po 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.  

Celem jest nie tylko poznanie obsługi maszyny, podstaw kroju, 

posługiwania się wykrojami, ale przede wszystkim wprowadzenie dzieci 

w magiczny świat tkanin, kolorów, kształtów oraz niekończących się 

możliwości tworzenia nowych rzeczy z materiałów, koronek, kulek 

bawełnianych i koralików.   

Podczas warsztatów powstaną oryginalne woreczki, torebki, 

szmaciane lalki. Obecnie na zajęciach projektowane są i szyte ozdoby 

bożonarodzeniowe- choinki. Ukończone prace uczennice zabierają  

ze sobą do domu.  Prowadząca warsztaty:  A. Tomaszek-Wysocka. 
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Gazetka powstała dzięki pracy: 

nauczycieli: Agnieszka Mierzwa, Angelika Tomaszek-Wysocka 

uczniów: Kamila Skrzypek, Kinga Zarosa, Paulina Marek, Marlena Woźny, Agnieszka Cienki, Fabian Ziejło, 

Krzysztof Sokół, Justyna Purcha, Kamila Sokół 

 

W WOLNEJ CHWILI 
…sudoku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ŁATWE                                               TRUDNE 
 

HOROSKOP MIESIĘCZNY 
…dla skorpiona i strzelca 

Z niecierpliwością czekasz na zmiany, które mają Ci przynieść wiele radości. Warto 

jednak uzbroić się trochę w cierpliwość i stopniowo dążyć w kierunku sukcesów.  

W sprawach zawodowych potrzebna będzie Ci większa precyzja i wysokie 

zaangażowanie. Pewne wydarzenie pozwoli Ci uwierzyć we własne możliwości. 

Zdasz sobie sprawę, że niemałe możliwości będą w Twoim zasięgu. Jeśli tylko 

odrzucisz wszelkie zmartwienia i skupisz się na swoich celach, szybko zdasz sobie 

sprawę, że szczęście jest w Twoim zasięgu. 

 

Twoje różne zmartwienia wkrótce idą ku zapomnieniu. Stajesz przed możliwością 

zrobienia czegoś ważnego, co będzie miało ciekawy dla Ciebie przebieg.  

Na razie starasz się trochę wrzucić na luz, chwytają nadarzające się okazje  

na dobre spędzenie czasu. Jest szansa, że trafią do Ciebie dobre wieści, 

które poprawią Ci nastrój. Z pozytywnym nastawieniem możesz liczyć na sukcesy, 

które Cię podbudują i dodadzą pewności siebie.  
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