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KONCERT NOWOROCZNY
Zimowy wieczór. W holu szkoły świąteczna
sceneria, błyszczą kolorowe światełka. Kolejny raz
przeżywamy historię Scrooga, okrutnika i skąpca,
który w wigilijną noc doznał oświecenia. Aktorzy
z przejęciem odgrywają swoje role, podziwiamy
talenty wokalne, taneczne, aktorskie naszych
uczniów, absolwentów i nauczycieli. Rodzice,
tłumnie oglądający przedstawienie, z dumą 
i wzruszeniem patrzą na swoje dzieci. 

Relacja z Koncertu Noworocznego na str. 4

Z MITOLOGIĄ ZA PAN
BRAT

W  ramach innowacji
„Odkrywamy tajemnice lektur
szkolnych” uczniowie klas
piątych jesienią realizowali
projekt mitologiczny.

Opis działań i zdjęcia na str. 11

PROJEKT
ROMANTYCZNY

W grudniu najstarsi uczniowie
realizowali projekt "Małe
inscenizacje". Podsumowaniem
działań były występy uczniów i
quiz wiedzy.

 Więcej na temat projektu na str. 3  

DORADZTWO
ZAWODOWE

Na lekcjach doradztwa
zawodowego uczniowie 
 spotykają się z absolwentami
szkoły oraz  przedstawicielami
różnych zawodów.

Relacja z zajęć na str. 6
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 DRODZY CZYTELNICY!

Co nowego? Co ważnego?
W czwartym numerze naszego szkolnego biuletynu „Jedyneczka” opisywaliśmy wiele działań
edukacyjnych, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1. W aktualnym, piątym numerze nie
zabrakło nowych działań i ich opisów. Wszystkie wiążą się z zadaniami wychowawczymi 
i kształtowaniem postaw. Podejmowane są one przez wszystkich nauczycieli, wychowawców,
specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. Bardzo zależy nam na tym, by 
w tych działaniach widzieć dalej, słyszeć więcej i działać szybciej – we współpracy z rodzicami.
Dbamy o dobry rozwój dzieci i młodzieży i uczymy ich brania odpowiedzialności za własne
czyny, radości i dumy z podejmowanych działań, rozwijania pasji i talentów, rozbudzania
empatii, tolerancji dla inności. Wspieramy postawy związane z umiejętnością dzielenia się 
z innymi, rozwijamy wolontariat. 
We wszystkich zadaniach stopniowo, wraz z rozwojem uczniów kształtujemy samosterowność,
gotowość do wyciągania wniosków, świadomość celowości działań, które są stopniowo osiągane.
W wychowaniu, kształtowaniu postaw sukces jest możliwy tylko dzięki współpracy szkoły i domu
rodzinnego. W tym obszarze rodzice są równoważnymi partnerami Szkoły. 
Za postawy wspierające – serdecznie dziękujemy.
W następnym numerze opiszemy wspólne działania szkoły i rodziców.

Urszula Skrzypczak
Dyrektor Szkoły

22 grudnia 2022 r odbyły się w naszej szkole Jasełka w wykonaniu klasy 5a i 6b. Uroczystość
uświetnił swoim występem chór szkolny. Uczniowie wprowadzili społeczność Jedyneczki 
w świąteczny nastrój. Opowiedzieli o tradycjach świątecznych - jakie były dawniej i jakie są dziś.
Złożyli również życzenia świąteczne całej społeczności szkolnej. Na koniec wszyscy razem
odśpiewali kolędę „Bóg się rodzi”. 

Monika Run

JASEŁKA 2022



ROMANTYCZNE DNI W SP-1 ,  CZYLI  JAK UCZCILIŚMY ROK ROMANTYZMU W NASZEJ SZKOLE

Epokę romantyzmu w kulturze polskiej uważa się za najważniejszą dla ukształtowania tożsamości
narodowej Polaków, dlatego teksty Mickiewicza, Słowackiego i innych romantycznych poetów
stanowią kanon literacki i są obecne w podstawie programowej nauczania ogólnego już od czwartej
klasy. Brzmi mądrze?No właśnie. Jak zatem sprawić, aby teksty literackie sprzed 200 lat stały się
zrozumiałe i, co ważniejsze, ciekawe dla współczesnych uczniów? Na pewno nie należy
podchodzić do nich „na kolanach”. Warto pokazać, że są żywe, że mogą bawić, śmieszyć, straszyć,
czyli budzić emocje i intrygować. Taka myśl przyświecała nam, gdy szukałyśmy pomysłu na
szkolne świętowanie Roku Romantyzmu.

3

Pomysł nr 1. Polowanie na cytaty. Przez
dwa dni uczniowie klas starszych biegali po
szkole w poszukiwaniu cytatów ze znanych
utworów romantycznych. Ich zadaniem
było zidentyfikowanie autorów i tytułów.
Prosta, ale emocjonująca zabawa 
z udziałem Internetu. Dydaktyka mówi, że
pod wpływem emocji uczymy się
skuteczniej, mamy więc nadzieję, że
romantyczne sentencje na długo zostaną 
w pamięci uczniów.

Pomysł nr 2. Wcielenie się w wybraną postać 
z romantycznej literatury. Pierwsze miejsce w tej
konkurencji zajął Piotr Koziarek fantazyjnie
przebrany za Widmo z „Dziadów cz. II”. Na drugim
miejscu uplasowała się pasterka Zosia, czyli Hania
Rędzińska z kl. VII a, ubrana w romantyczną sukienkę
i prowadząca przed sobą baranka. Nagrodziliśmy
także dwóch Papkinów z kl. VIII b, czyli Michała
Zakrzewskiego i Mikołaja Manuszaka.

Pomysł nr 4. Podsumowaniem całego projektu był błyskawiczny turniej międzyklasowy Kahoot 
 sprawdzający wiedzę uczniów na temat romantyzmu. Wszystkie drużyny klasowe zaprezentowały
się znakomicie, publiczność żywo reagowała na wyświetlane na ekranie, wciąż zmieniające się
wyniki rywalizacji, ostatecznie wygrała klasa VIII b. Zabawa była tak wciągająca, że nawet
nauczyciele utworzyli spontaniczne zespół turniejowy. Nowa forma nauki połączonej z zabawą
okazała się atrakcyjna zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Z pewnością będziemy do niej
wracać. 
 Anna Kowalczyk

Pomysł nr 3. Finał, czyli lekcja otwarta na
temat najważniejszych idei romantyzmu,
przeprowadzona dla klas VII-VIII. Krótkie
informacje były przeplatane ”najlepszymi
romantycznymi kawałkami” -
fragmentami najsłynniejszych kompozycji
muzycznych romantyzmu. Każdemu
omawianemu zagadnieniu towarzyszyły
również krótkie inscenizacje utworów
romantycznych przygotowane przez
uczniów. 



To już dziesiąty koncert przygotowany przez Iwonę Skibę,
liderkę Zespołu Humanistycznego i wychowawczynię klasy
VIII d, według jej oryginalnego scenariusza. Uczniowie tej
właśnie klasy, we współpracy z klasą VIII c, kierowaną przez
Marię Osińską, oraz klasą V a zagrali w spektaklu. W rolę
Ebenezera Scrooge’a wcielił się Janek Pakuła. Gościnnie
wystąpił też nasz absolwent Maksymilian Skiba. 

Zbiorowe układy taneczne przygotował
tradycyjnie już po raz czternasty Włodzimierz
Ptaszek, prowadzący w szkole rytmikę. Oprócz klas
ósmych tańczyli młodsi uczniowie: I c pod
kierunkiem Aleksandry Buchty-Galińskiej, II c –
wychowawczyni Justyna Wieliczko, III a kierowana
przez Małgorzatę Dudyś i nauczycielkę
wspomagającą Sylwię Kielan oraz III b – klasa
Iwony Krysińskiej. Efektowne stroje tańczących
uczniów to dzieło rodziców. 

Po dwuletniej przerwie wracamy do szkolnej tradycji, zapoczątkowanej przez dyr. Urszulę
Skrzypczak. Czternasty raz spotkaliśmy się w zimowy wieczór, aby być razem. Towarzyszyli
nam goście z instytucji wspierających szkołę, współtworzący tę naszą wspólnotę.

KONCERT NOWOROCZNY

4



Nastrojowa scenografia to dzieło Katarzyny Sowińskiej-
Wojtaś. Obsługą techniczną – oświetleniem, nagłośnieniem
oraz efektami specjalnymi – zajmowali się Piotr
Kapuściński i Mateusz Frączek oraz uczniowie klasy VIII d
– Oskar Miśkiewicz i Denys Syvak. Dokumentację filmową
i fotograficzną zapewniły Anna Bratkowska-Malinkiewicz,
Sylwia Kielan, Magdalena Bylińska-Horbot, Emilia Radzka-
Raźny.
Koncert poprowadził Radosław Korban, o organizację
wydarzenia zadbała Maria Zabierzewska, zaś jego promocją
zajęły się Anna Kowalczyk i Magdalena Tarabasz.

Miłą niespodzianką był dla wszystkich występ chóru
uczniów i nauczycieli przygotowanego i prowadzonego
przez Elizę Kamolę-Gajek. Po raz pierwszy zaśpiewały
razem Eliza Kamola-Gajek, Joanna Kalwajtys-Chłosta,
Justyna Nowak, Karolina Osińska, Agnieszka Dołowa oraz
Małgorzata Grabowska – kierująca sekretariatem szkoły.

Doskonałe dwa solowe występy  zaprezentowała Julia Rybkiewicz z klasy VII a. Kolejny już raz
mieliśmy okazję słuchać utalentowanych wokalistów i instrumentalistów – Mii Makowskiej 
z kl. V b, Alicji Derek – kl. IV a, Ilony Medynskiej i Bartka Piotrowicza – kl. VII a.

Mieliśmy też okazję przypomnieć sobie
nasze bardzo utalentowane wokalnie
absolwentki: Patrycję Pośpiech i Zuzannę
Kapustę. Gościnnie zaśpiewał także Mateusz
Popławski – student Uniwersytetu
Warszawskiego.

 KONCERT NOWOROCZNY
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Podziękowania składamy Bogdanowi Nidzgorskiemu, Stowarzyszeniu Możesz oraz wszystkim
Rodzicom i Nauczycielom wspierającym nasz koncert.
Do zobaczenia za rok!

Anna Kowalczyk



JAK REALIZUJEMY LEKCJE DORADZTWA ZAWODOWEGO 
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Doradztwo zawodowe jest przedmiotem ważnym, choć nie do końca docenianym w placówkach
edukacyjnych. W naszej Jedynce sytuacja ma się zupełnie inaczej - dyrekcja, pedagodzy 
i nauczyciele doradztwa zawodowego doskonale zdają sobie sprawę, jak ważne jest odkrycie
zainteresowań i predyspozycji, ale także słabych stron młodego człowieka, tak aby mógł on 
w pełni świadomie wybrać swoją ścieżkę edukacyjno-zawodową po szkole podstawowej. Zgodnie
z Wewnątrzszkolnym Programem Doradztwa Zawodowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie
treści z tego zakresu pojawiają się na każdych zajęciach edukacyjnych - na wszystkich poziomach.
W praktyce oznacza to, że preorientację zawodową prowadzimy już od zerówki. 

Lekcje z doradztwa zawodowego w wymiarze 10
godzin dla klas siódmych i ósmych odbywały się 
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23. Nasi
uczniowie zdobywali nie tylko wiedzę teoretyczną,
rozwiązywali testy osobowości i uczyli się działać pod
wpływem stresu. Lekcje opowiadające o przeskoku
między szkołą podstawową a średnią przygotowali
także nasi absolwenci - Antoni Budnicki, Zuzanna
Chłosta, Maciej Olendzki i Kamil Serwa. Ponadto
naszych uczniów odwiedzili przedstawiciele takich
zawodów, jak: radca prawny, psycholog więzienny,
rzecznik prasowy, fotograf, scenograf, pilot wojskowy,
taksówkarz, fotograf i właściciel lombardu. Dzięki
temu uczniowie mogli poznać szereg profesji,
dowiedzieć się, jaką ścieżkę edukacyjną trzeba
pokonać, by w danym zawodzie pracować, i jakie
predyspozycje są najistotniejsze. 

W naszej szkole pracujemy zgodnie z zasadą:
powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam;
pozwól mi doświadczyć, a zrozumiem.
Dzięki temu nasi uczniowie mają możliwość
zdobywania wiedzy nie tylko w sposób
teoretyczny, ale i praktyczny. W końcu jesteśmy
Nowoczesną Szkołą z Tradycjami.

Aleksandra Buchta-Galińska
Anna Ledzion-Broniszewska



AKCJE,  KONKURSY,  SPOTKANIA… TAK DZIAŁA BIBLIOTEKA!

Intensywny początek roku szkolnego dodał naszym Czytelnikom
pozytywnej energii i wciąż głodni nowych wyzwań chętnie uczestniczą 
w proponowanych przez Bibliotekę wydarzeniach. Jeszcze jesienią
wzięliśmy udział w międzynarodowej edycji akcji „Przerwa na czytanie.
Bicie rekordu w czytaniu na przerwie”. Tegoroczna akcja odbyła się w 2667
instytucjach w Polsce i 22 innych państwach. Nowy rekord w liczbie osób
czytających na przerwie wynosi 578 TYSIĘCY 433 OSÓB!
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Bardzo ciekawym wydarzeniem w naszej bibliotece były
warsztaty detektywistyczne z Joanną Jagiełło – autorką wielu
książek dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań dzieci
dowiedziały się, czym jest kryminał jako gatunek literacki,
jakie występują w nim postaci, a także co jest niezbędne do
napisania książki detektywistycznej.
Uczniowie pod kierunkiem prawdziwej pisarki stworzyli
własnego bohatera detektywa, nakreślili zagadkę, wybrali
sprawcę i określili motyw jego działania. Wystawę prac
powstałych w czasie warsztatów można było oglądać w holu
głównym szkoły.

W ramach współpracy z Miejską Biblioteką
Publiczną uczniowie klasy 5b uczestniczyli 
w spotkaniu z Piotrem Kowalczykiem –
fotografem i autorem tekstów o tematyce
podróżniczej. Tematem przewodnim była
podróż przez Afrykę śladami bohaterów
powieści „W pustyni i w puszczy”. 
W styczniu klasa 8d spotkała się 
z debiutującą pisarką – Karoliną Glabisz.
Autorka powieści „Heaven” opowiedziała
uczniom o swojej pasji, jaką jest pisanie, 
o pracy nad powieścią, a także przybliżyła im
proces wydawania książki. 
Klasa 3a uczestniczyła w lekcji o komiksie, 
a zaledwie kilka dni temu do Biblioteki
Miejskiej udali się nasi najmłodsi
wychowankowie z oddziału 0a, by posłuchać
o dobrych manierach. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również
inne akcje i konkursy organizowane przez
Bibliotekę, m.in. Biblioteczny Kalendarz
Adwentowy i konkurs LegoLegenda, w którym
uczniowie przedstawiali za pomocą klocków
jedną scenę z wybranej baśni lub legendy. 

Nagrody w konkursie oraz spotkanie autorskie
zostały sfinansowane z Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa. 

Magdalena Tarabasz



LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Na zajęciach rewalidacji podczas ćwiczeń
grafomotorycznych wykorzystywane są
długopisy 3D. Wiele urządzeń (roboty Dash,
mikrokontrolery) pozwala na zdobywanie
kompetencji przyszłości z tzw. kierunków
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka
i matematyka).
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Nauczyciele i specjaliści SP1 coraz śmielej sięgają po zasoby sprzętu pozyskanego w ramach
programu wsparcia finansowego Laboratoria Przyszłości.
Dużym powodzeniem cieszy się Magiczny Dywan - gry, zabawy, quizy, ćwiczenia ruchowe
realizowane na zajęciach specjalistycznych indywidualnych i w małych grupach.

W grudniu w ramach przygotowań dekoracji
bożonarodzeniowych klasy 8c i 8d
wykorzystały możliwości druku 3D do
wykonania elementów szopki.
Sprzęt, którym mogą się posługiwać uczniowie
w ramach Laboratoriów Przyszłości, jest łatwy
w obsłudze, ma intuicyjną nawigację 
i dołączono do niego przejrzyste instrukcje.

Maria Zabierzewska



IV Turniej Szachowy: Aleksander Stacherski 2b – złoty medal, Alicja Strzelińska 4c – złoty medal,
Wiktoria Wesołowska 3a – srebrny medal, Jakub Strzelczyk 4c – brązowy medal
Powiatowy Turniej Unihokeja kl. VI: chłopcy – I miejsce, dziewczęta – II miejsce
Międzypowiatowe zawody w unihokeju: chłopcy kl. VI – III miejsce
Zawody powiatowe w piłce nożnej kl. VIII dziewcząt – I miejsce
Zawody powiatowe w koszykówce dziewcząt kl. VIII – II miejsce
Zawody powiatowe w koszykówce dziewcząt – IV miejsce
Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Piastów 2023: Bartosz Piotrowicz – I miejsce
Powiatowy konkurs hist.-literacki „Pierwszy dzień wolności”: Antoni Mierosławski – III miejsce
Konkurs kuratoryjny z matematyki: Izabela Krzemińska z kl. 8a przeszła do etapu rejonowego
Olimpiada Matematyczna Juniorów: Izabela Krzemińska z kl. 8a zakwalifikowała się do II etapu
Olimpiady OLIMPUS z matematyki: Izabela Krzemińska z kl. 8a – laureat
Ogólnopolski Konkurs Biologiczny Higieja: Lena Augustyńska z kl. 8d i Jan Pakuła z kl. 8d –
zakwalifikowali się do II etapu
Ogólnopolski konkurs The Bat Kid: Alicja Strzelińska z kl. 4c – VI miejsce, Zofia Gaweł z kl. 5a –    V
miejsce, Bruno Wojciechowski z kl. 8c – III miejsce, Tomasz Machnio z kl. 8d – X miejsce
Konkurs kuratoryjny z j. angielskiego: Aleksandra Machera z kl. 8a – przeszła do etapu rejonowego
Konkurs Multitest z j. angielskiego: Dominik Run z kl. 4a – XV miejsce – dyplom wyróżnienia,
Zofia Gaweł z kl. 5a – IX miejsce – laureat, Bartosz Piotrowicz z kl. 7a – VI miejsce – laureat, Bruno
Wojciechowski z kl. 8c – XI miejsce – dyplom wyróżnienia
Konkurs Leon dla klas I-III: Natalia Kaczmarczyk z kl. 3b – X miejsce

W I semestrze roku szkolnego 2022/2023 mieliśmy następujące osiągnięcia:

KONKURSY,  KONKURSY. . .

9

Lubią je uczniowie,  interesują się nimi rodzice.  A my jesteśmy dumni,  wspieramy i  gratulujemy!

DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

14 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował w szkole Dzień
Europejski. Tego dnia każda z klas ubrała się w kolorze
wylosowanego wcześniej państwa europejskiego i udekorowała
drzwi swojej sali ciekawostkami i informacjami na jego temat. Na
długich przerwach była możliwość sprawdzenia swojej wiedzy 
o Europie w quizie europejskim. Tego dnia miało również miejsce
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Najpiękniejsze miejsca 
w Europie”. 

W grudniu Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs na
szopkę bożonarodzeniową. Jego celem było kultywowanie
tradycji wykonywania szopek oraz integracja i zaangażowanie
całych rodzin w realizację pracy. Konkurs spotkał się z dużym
zainteresowaniem ze strony uczniów, o czym świadczy fakt, że
zgłoszono do niego 16 szopek. Poziom wykonania był wysoki,
pokazał duże zdolności plastyczne, kreatywność i pomysłowość
uczestników. Zwycięzcami w konkursie zostali: Maja i Jakub
Jaśkiewicz, Julia Rokicka oraz Ola Rokicka. Gratulujemy!

Marta Szymaniak

Dzień Europejski spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze
strony uczniów i był dla nich okazją do pogłębienia wiedzy na
temat kultury i dziedzictwa europejskiego oraz miedzyklasowej
integracji.
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ŻEŃSKA REPREZENATACJA SPORTOWA

Nasza szkoła od zawsze mocno stawia na rozwój
sportowych umiejętności. Bardzo dobre wyniki oraz
wszechstronny rozwój w wielu grach zespołowych to 
w dużej mierze zasługa naszej żeńskiej reprezentacji,
złożonej z uczennic klas 8, klasy 7a oraz młodszych,
bardzo zdolnych dziewczyn z klasy 5b. Nasze „złotka”
w bieżącym roku szkolnym wygrywały 
w Mistrzostwach Piastowa w piłce nożnej,
koszykówce, unihokeju oraz tenisie stołowym.
Równych sobie nie znalazły i pewnie zwyciężyły 
w zawodach powiatowych w piłce nożnej, a na tym
samym szczeblu rozgrywek w koszykówce, unihokeju
oraz tenisie stołowym zajęły II miejsce. 

Wyniki osiągane przez nasze uczennice oraz ich
zapał do sportu to również w niemałym stopniu
zasługa nauczycieli wychowania fizycznego,
którzy każdego dnia starają się wszystkim
naszym uczniom stworzyć jak najlepsze warunki
do rozwijania swoich pasji i sportowych
zainteresowań. 

Będziemy mocno trzymać kciuki za kolejne sukcesy
oraz zdobywanie doświadczeń przez wszystkie nasze
reprezentantki. Ich osiągnięcia napawają nas dumą 
i przynoszą nam dużo radości. Tak trzymać!

Mateusz Frączek

O sportowych sukcesach męskiej reprezentacji szkoły 
w kolejnym numerze biuletynu „Jedyneczka”.
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Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców 
i sympatyków naszej szkoły do śledzenia
aktualnych wydarzeń w Jedyneczce. 

Na naszej stronie internetowej
http://sp1piastow.pl/ znajdą Państwo
między innymi galerię zdjęć i filmów,
kalendarz roku szkolnego, wymagania
edukacyjne, przydatne dokumenty,
informacje o realizowanych projektach,
innowacjach czy konkursach. 

Relacje z wydarzeń zamieszczane są na
bieżąco również na naszym oficjalnym
profilu na Facebooku
https://www.facebook.com/sp1piastow.

STRONA WWW SZKOŁY
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Efektem ich działań był projekt „Z mitologią za pan
brat”. Konstrukcja projektu umożliwiła dzieciom
podjęcie twórczych działań, przyczyniła się do
kształtowania wyobraźni historycznej, plastycznej, 
a także ćwiczyła sprawność językową oraz rozbudzała
zainteresowania dotyczące wierzeń starożytnych
Greków. Uczniowie stworzyli wiele ciekawych prac -
pisemnych, plastycznych 
i multimedialnych, a zwieńczeniem są cudowne
zdjęcia dzieci, które, inspirując się mitologią 
i malarstwem światowym, wcieliły się w role bogów
greckich. Zachęcamy do obejrzenia całej prezentacji
Mitologia w obrazach na stronie naszej szkoły.
 
Iwona Skiba

Z MITOLOGIĄ ZA PAN BRAT 

Uczniowie klas Va i Vb, w ramach realizacji na lekcjach języka polskiego innowacji „Odkrywamy
tajemnice lektur szkolnych”, przez półtora miesiąca zajmowali się mitami.

http://sp1piastow.pl/
https://www.facebook.com/sp1piastow
http://sp1piastow.pl/podsumowanie-projektu-mitologicznego/
http://sp1piastow.pl/wp-content/uploads/2022/12/attachment1.2.pdf

