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Witajcie!

Listopad to pora zadumy i refleksji, dzień staje się coraz krótszy a noc dłuższa, mamy coraz mniej zapału
i chęci, ale nie w naszej gazetce! To już drugi numer "Batorynki" redagowanej przez nasz zespół. Coraz
lepiej ze sobą współpracujemy i nieustannie poszukujemy tematów, które mogłyby Was, Drodzy
Czytelnicy, zainteresować.  W tym numerze proponujemy Wam ciekawe tematy opisane w intrygujący
sposób, jednak nie zapomnimy również o powadze Święta Niepodległości. 

Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do czytania! 

Redakcja :)

"Jan Brzechwa 
"Listopad"

Złote, żółte i czerwone
opadają liście z drzew,
zwiędłe liście w obcą stronę
pozanosił wiatru wiew.
Nasza chata niebogata,
wiatr przewiewa ją na wskroś,
i przelata i kołata,
jakby do drzwi pukał ktoś.
W mokrych cieniach listopada
może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies ujada.
Pomyśl także i o psie.
Strach na wróble wiatru słucha,
sam się boi biedny strach,
dmucha plucha-zawierucha,
całe szyby stoją w łzach.
Jakiś wątły wóz na szosie
ugrzązł w błocie aż po oś,
skrzypią, jęczą w deszczu osie,
jakby właśnie płakał ktoś.
Mgły na polach, ciemność 
w lesie,
drga jesieni smutny ton,
przyjdzie wieczór i przyniesie
sny i mgły, i stada wron.
Wyjść się nie chce spod kożucha,
blady promyk światła zgasł,
dmucha plucha-zawierucha,
zimno, ciemno, spać już czas.
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Gellnerowa Danuta 
"Dla tych, którzy odeszli" 

Dla tych
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry

Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek
gromada,
i dla nich ten dzień -
pierwszy dzień listopada.

Władysław Bełza 
„Kto Ty jestes? Polak mały!”

Kto ty jesteś?
Polak mały.
Jaki znak twój?
Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
Między swemi.
W jakim kraju?
W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
Mą ojczyzną.
Czym zdobyta?
Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
W Polskę wierzę.
Czym ty dla niej?
Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
Oddać życie.
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Rys. Marysia Kosińska 4b

Rys. Marysia Kosińska 4b



Narodowe Święto Niepodległości  

Narodowe Święto niepodległości obchodzimy w Polsce 11 listopada. 
Te święto upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach w niewoli od 1795 do 1918r.
Ustanowione zostało na mocy ustawy w dniu 23 kwietnia 1937 roku. Zniesiono je jednak 22 lipca 1945 roku,
na mocy ustawy Krajowej Rady Narodowej. W 1989 roku przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 roku,
czyniąc jednocześnie 11 listopada dniem wolnym od pracy. Przed wybuchem II wojny światowej odbyły się
zaledwie dwie takie uroczystości.  
W rocznicę wyzwolenia się z niewoli zaborców, Państwo zorganizuje oficjalne obchody celebrujące to
wydarzenie. W wielu miastach w Polsce odbywają się koncerty, wystawy, spotkania i konferencje, które
upamiętniły rocznicę odzyskania niepodległości. Punktem głównym jest Marsz Niepodległości. 

Sylwia Potocka 6a 
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AKTUALNOŚCI

Krzyżówkę przygotowała Maria Kosińska 4b

#SzkołaDoHymnu.
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji #SzkołaDoHymnu.
W dniu 10 listopada o 11.11 zaśpiewaliśmy wspólnie wszystkie cztery zwrotki hymnu narodowego
„Mazurka Dąbrowskiego”.  Akcja „Szkoła do hymnu” rozpoczęła się w 2018 r. pod hasłem „Rekord dla
Niepodległej”. Od początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji włączają
się również placówki polonijne z całego świata.

Opiekun SU
Beata Przybysz

 



Andrzejki w naszej szkole 

Tradycja Andrzejek w Polsce sięga XVI wieku. Obchodzone są w noc z 29 na 30 listopada, w wigilię
świętego Andrzeja. Z biegiem czasu stały się imprezami tanecznymi, chociaż jeszcze kilkadziesiąt lat temu
dziewczęta w tym dniu miały  możliwość dowiedzieć się jak ułoży się ich życie uczuciowe. Tak więc 
św. Andrzej patronował pragnącym miłości pannom ,a patronką kawalerów była św. Katarzyna.  

Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich uczniów na wróżby andrzejkowe.  
30 listopada, na obydwu długich przerwach, będzie możliwość wzięcia udziału w naszej zabawie
niespodziance. Będzie można również kupić ciasteczko z wróżbą. Szczegóły zostaną podane 
w najbliższym czasie na funpage’u szkoły. 
Zapraszamy już dziś do zabawy!!! 

Opiekun SU
Beata Przybysz

 

BohaterON 

Nasza szkoła bierze udział w jednej z największych ogólnopolskich kampanii o tematyce historycznej,
dotyczącej Powstania Warszawskiego. Jest to projekt BohaterON w Naszej Szkole. Jego celem jest
pogłębienie wiedzy uczniów o powstaniu, wyrażenie szacunku Powstańcom oraz podziękowanie im za
poświęcenie w czasie wojny. Zadaniem uczniów jest napisanie listu bądź kartki do Powstańca. Najlepsze
prace zostaną wysłane do organizatora kampanii, który przekaże je Powstańcom. W następnym numerze
opublikujemy obszerniejszą relację z udziału szkoły w projekcie.  

Opiekun SU
Beata Przybysz
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1 kg dyni 
1 marchew 
1 cebula 
2 ząbki czosnku 
3 szklanki bulionu drobiowego 
sól 
pieprz 
2 łyżki oliwy z oliwek 
4 łyżki śmietany 18% 

Krem z Dyni

Składniki 

Przygotowanie 
Dynię obieramy, usuwamy pestki, kroimy na kawałki. Marchew, cebulę i czosnek obieramy i kroimy na
mniejsze części. Wszystkie składniki przekładamy do garnka z grubym dnem, dodajemy oliwę z oliwek 
i podsmażamy, stale mieszając przez mniej więcej 3 minuty. 
 
Warzywa zalewamy bulionem i gotujemy pod przykryciem około 30 minut. Po tym czasie warzywa powinny
być miękkie. Całość rozdrabniamy blenderem, aż zupa nabierze konsystencji kremu. Przyprawiamy solą 
i pieprzem do smaku.  
 
Sposób podawania 
Zupę przelewamy na talerze, do każdej porcji dodając łyżkę śmietany. 
 
Smacznego !
Nikola Woźniak 7B

                         

KĄCIK SMAKU

KĄCIK MOTORYZACYJNY
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Porsche to niemiecka firma produkująca samochody sportowe i luksusowe. Firma założona została 

Pierwszym modelem było Porsche 365, ale najbardziej znanym modelem jest Porsche 911 - następca
modelu 356.
Porsche 911 rozpędza się do “setki” w 3,9 sekundy. W każdym egzemplarzu nowego 911 zamontowane
są aż dwa kilometry kabli, które łączą czterysta urządzeń monitorujących nieustannie siedemnaście
tysięcy funkcji samochodu. Wytworzenie jednego auta w fabryce od surowego arkusza blachy po
gotowy samochód zajmuje tylko cztery dni.
Najdroższym modelem Porsche w Polsce jest model 918 Spyder, który kosztuje 4,5 mln zł.
Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej w 1945 r. Ferry Porsche (syn Ferdinanda) wyprodukował
kilkadziesiąt tysięcy traktorów marki Porsche Diesel.

 
PORSCHE

       w 1931 r. przez Ferdinanda Porsche. Ferdinand Porsche był również jednym z konstruktorów Garbusa
       (dlatego obydwa te samochody mają podobny kształt).

Mateusz Marszałek 5b

Rys. Marysia Kosińska 4b

Rys. Nikola Woźniak 7b
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KĄCIK SPORTOWY

Nasza Praga jest najlepsza 

Młodsi nie gorsi: 
Młodszym chłopcom udało się zdobyć złoty puchar na zawodach dzielnicowych.

Radość starszych dziewcząt:
Starszym zawodniczkom udało się na razie wygrać pierwsze starcie z innymi drużynami. Był to turniej
dzielnicy Praga Północ. Odbył się 5 listopada. 

Starsi chłopcy w unihokeju: 
Na razie zakwalifikowali się do mistrzostw Warszawy jako pierwszorzędni zwycięscy zawodów
dzielnicowych.
  
Ewelina Zalewska 8a

Mistrzynie Warszawy? 

Rozgrywki Warszawskich mistrzostw w unihokeju dziewczynek 5-6 klasa trwały od 15 listopada do
19 listopada. Uprzednio musiały jeszcze wygrać mistrzostwa dzielnicy, co im wyszło z łatwością.  
W tych zawodach brało udział około 7 Warszawskich dzielnic. Drużyna naszej szkoły przeważnie
wysoko wygrywała wszystkie starcia. Niektóre nawet szły im z łatwością. W finale zmierzyły się 
z Mokotowem i wygrały to starcie. Kapitanka Nikola S. wspomina "Na początku meczu mówiłyśmy, że
nie damy rady, ale trenerka nas wspierała." Aby nasza drużyna wygrała całe zawody, Mokotów musiał
wygrać z jedną dzielnicą, z którą one zremisowały mniej niż 8/7 goli.  
W końcu dziewczyny mogły odetchnąć i nacieszyć się złotymi medalami. Wiedziałam, że nasze
dziewczyny są najlepsze. Ciężko pracowały na swoje zwycięstwo na treningach. Gratulacje 
i cudownych trenerów.

Ewelina Zalewska 8a
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Piłka nożna kobiet

Większość z nas na hasło “piłka nożna” ma przed oczami 22 mężczyzn uganiających się za piłką.
Kobiety też jednak kopią piłkę i to już od dłuższego czasu. Jak to się zaczęło?
   
Po raz pierwszy  temat piłki nożnej kobiet w obecnym kształcie  pojawił się  mniej więcej w XIX
wieku. Krajem jego narodzin była  Anglia. Nettie Honeyball w 1894 roku założyła British Ladies
Football Club, czyli pierwszą w historii kobiecą drużynę piłkarską.  Niestety w 1896 roku drużyna
została rozwiązana, a w następnych latach piłka kopana w wykonaniu kobiet odchodziła 
w zapomnienie.

Pod koniec lat 30-tych nastąpiły pewne oznaki odrodzenia  jednak wkrótce nadeszła kolejna wojna
światowa i rozwój piłki nożnej kobiet po raz kolejny został zahamowany.

W 1955 roku Niemiecki związek piłkarski wydał zakaz tworzenia damskich sekcji futbolu. Podobnie
postąpiono w wielu innych krajach. W roku 1971 zakaz gry w piłkę nożną kobiet został cofnięty.

Kobiety w Polsce zaczęły uprawiać piłkę nożną już na początku XX wieku. W Poznaniu we wrześniu
1921 roku utworzono pierwszy w historii kobiecy zespół piłkarski stanowiący jedną z sekcji
Towarzystwa Sportowego Unja Poznań. 

Polskie, kobiece piłkarskie, drużyny klubowe rywalizują w Ekstralidze, I lidze (2 grupy), II lidze 
(4 grupy), III lidze (17 grup), IV lidze (wyłącznie województwa Mazowieckie i Małopolskie) oraz 
w Pucharze Polski. Uczestniczy w nich 235 drużyn zrzeszonych w 211 klubach.

Anna Jędrzejczak 7a, Aleksandra Dudek 7A, Oliwia Kazimierczuk 7A, Wiktoria Hagen 7A, Matylda Fryze
7A

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna


KĄCIK MODY
Jesienne trendy modowe 2021

Kalendarzowa jesień już nadeszła, wiele osób robi porządki w szafach i robi miejsce na cieplejsze
elementy garderoby. W tym sezonie obowiązują głownie dwa trendy. Dzięki nim odmienicie każdą
stylizację.

Szerokie spodnie
W tym sezonie żegnamy obcisłe rurki na rzecz dzwonów i spodni o prostym kroju. Najlepiej wybierać
modele z wysokim stanem, ponieważ podkreślają talię, wydłużają nogi i optycznie wysmuklają
figurę. Szerokie spodnie można ubrać do koszulki, body, golfu, koszuli, bluzy czy swetra.

Pikowane kamizelki
Tegoroczna jesień to wielki powrót pikowanych kamizelek. Pomagają utrzymać ciepło nie krępując
przy tym rąk, a odpowiednio wystylizowane mogą wyglądać naprawdę świetnie. Najlepiej nosić je do
sportowych bluz, ciepłych koszul, grubych swetrów, bądź dzianinowych sukienek i kaloszy.
Moja inspiracją jest Julia Wieniawa

Kornelia Dzięcioł 4B
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 Witam! 

Dzisiaj będzie mowa o dwóch rodzajach wiewiórek: pospolitej 
i latającej 

Wiewiórka pospolita

Wiewiórka pospolita jest gatunkiem gryzonia z rodziny
wiewiórkowatych. Wiewiórka ta ma sierść brązowo-pomarańczową
lecz pod spodem ma biały brzuch i podgardle, ma również frędzle na
szczycie małżowiny usznej, które są skupiskiem sierści. Wiewiórka ta
charakteryzuje się puszystym ogonem,  on właśnie w momencie
przeskoku z gałęzi na gałąź pomaga  ssakowi utrzymać równowagę.
Ciało wiewiórki pospolitej ma długość od 20 do 30 cm, do tego
należałoby doliczać ogon, który ma nawet do 25 cm. Co ciekawe
wiewiórki zamieszkujące obszary nizinne są jaśniejsze od tych 
w górach, można je spotkać najczęściej w lasach iglastych,
liściastych, parkach i ogrodach. 

Latająca wiewiórka

Latająca wiewiórka (potocznie nazywana Polatuchem) jest plemieniem
gryzoni z rodziny  wiewiórkowatych. Ich plemię, liczy  42 gatunki
największym przedstawicielem jest Eupetaurus cinereus. Dzięki
fałdowi skórnemu może pokonać nawet odległość 50m między
drzewami. Lot ślizgowy umożliwia jej unikać ataków drapieżników, 
a przede wszystkim kun. Co ważne NIE ZAPADA W SEN ZIMOWY,
chociaż podczas niepogody nie wykazuje większej aktywności. To ssak 
o aktywności nocnej, prowadzący drzewny tryb życia. Długość jej
tułowia to 20cm oraz ogon o  długości 12cm. Zjada owoce, nasiona,
pąki, owady i ich larwy. Buduje gniazda lub gniazduje w dziuplach, raz
lub dwa razy w roku samica rodzi do 4 młodych, ciąża trwa 5 tygodni.
Nie są one zagrożone, mają status LC w Czerwonej Księdze
Gatunków Zagrożonych. 
To już wszystko na dziś. 
Dziękuję za uwagę! 

Do usłyszenia! 
Sylwia Potocka 6a
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Świat zwierząt z Sylwią
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Twórczość Uczniów SP73 
Wiktoria Grad 8b
Polsko

Polsko, ojczyzno moja, jesteś jak kwiat, który narażony
na wiatry z południa i północy
 Kruszy się, pod ich wpływem, i potrzebuje pomocy
 Lecz nikt, łaski okazać nie może
 I nie politował się i nie pomoże
 Lecz roniąc słoną łzę nadziei i gorzką krople krwi
uwalniając
 Z sugestii i braci pomocą, Ci nareszcie się udało
 Wyleciałaś jak ptak z żelaznej klatki
 I popędziłaś do wolności - własnej matki
 A teraz ja, ojczyźnie do końca wierna jestem
 Bo wiem co przeszłaś i szanuje i nie dam skrzywdzić
więcej
 Bo do Ciebie moje serce rwie
 Do gór pięknych, puchem śnieżnym okrytym chce biec
 Do puszczy i lasów, i parków mnie ciągnie
 Tylko po twoich zielonych ziemiach, życiem tętniących
chce przechadzać się ciągle
 Do plaży piaszczystych, złotych rumieniących się w
słońcu
 Kiedy ja Tobie pokarze to w końcu?!
 Że tylko u Ciebie chce się rozwijać i marzyć chce
 Tylko Tobie zawdzięczam moje talenty, i wady me też
 Bo tylko dzięki Tobie wiem kim tak na prawdę jestem
 I tylko tu, tylko tu, mój dom naprawdę jest.
 Ileś Ty wycierpiała, o ojczyzno Moja
 Cała na zawsze będziesz bliznami skażona
 Wojny, bitwy, oh, kochana Moja
 Ale już po wszystkim, już dobrze, już na zawsze będziesz
Swoja
 I już ni Niemcy, ni Ruscy, nie będą ostrzyć sobie na
Ciebie zębów
 Bo my, Polacy, miłości siłą i mocą tysiąca twardych
dębów
 Ochronimy Cię z całych naszych sił, a jeśli, jeśli nam się
nie uda, to nadziei iskra zawsze nasze małe seca
popieści
 I nigdy jej nie stracimy, nigdy, obiecuje
 Bo za swoje słowo ręczę, i zawsze tylko dla Ciebie
pracuje

Sylwia Potocka 6a  
Alfabet 

A jak- auto  
B jak – but  
C jak – czosnek  
D jak – dom  
E jak – encyklopedia  
F jak – fan  
G jak – gąbka  
H jak – hulajnoga  
I jak – interpunkcja  
J jak – jabłko  
K jak - kot🐱 
L jak – list✉ 
Ł jak – łódka  
M jak – motor  
N jak – nóż  
O jak – okulary  
P jak - piłka  
R jak – rower  
S jak – sukienka  
Ś jak – świnka  
T jak – tornado  
U jak – ucho  
W jak – woda  
Z jak - ziemniak  
Ź jak – źrebak  
Ż jak – żółty  

 

 
 

 



 
Czy to możliwe, że Uczeń Szkoły Podstawowej pisze powieść? Tak!  

Igor Zwierzchowski uczeń klasy 6B  pisze powieść fantastyczną, za jego zgodą na łamach gazetki
szkolnej "Batorynka" będą ukazywać się kolejne rozdziały  powieści "Koderzy Materii" autorstwa
Igora.

Zapraszamy do lektury!

 
Powieści fantastycznej "Koderzy Materii" autor Igor Zwierzchowski 6B

CHAPTER 1
LIFE

Loading
.
..
...
....
ERROR
- @%*$#, To już 10 raz – wściekłem się (ja Codi). – To już mocna przesada, a wulgaryzmów używać nie
mogę. Ciekawe, dlaczego!!?
- Co się stało, kotku? – spytała mama Codiego.
- Nic, Luno popr... – nie zdążyłem dokończyć.
- Mów do mnie Mamo – przerwała mi Luna.
- Dobrze – odparł Codi.
- Lepiej pomóż mi wysłać maila – zasugerowała moja mama.
- Ok. – odpowiedziałem z dezaprobatą.
To powiedziawszy poszedłem za mamą do komputera, który znajdował się w salonie.
- Co i gdzie mam wysłać? – spytałem.
- To zdjęcie dokumentów na email, który jest w odebranych. Widzisz, o tu – wyjaśniła mama.
- Sama nie możesz? – spytałem.
- Nie – odpowiedziała Mama.
- eh, no oczywiście – pomarudziłem.
Tak wyglądało moje życie do czasu, aż poznałem prawdę. Wyjaśnię to w następnym rozdziale.
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Twórczość Uczniów SP73 

 

 UWAGA!!! 
Kolejne rodziały Powieści "Koderzy Materii"  autorstwa Igora  w następnych numerach
"Batorynki"
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Strefa Humoru

8 godzin 
11 godzin  
10 godzin 

Marek położył się spać o godzinie 21, a wstał o 7. Ile godzin spał chłopiec? 
1.
2.
3.

Odpowiedz ucznia: „Nie wiem o której zasnął” 

Świeżo ze sprawdzianu z Angieskiego 
Napisz dialog ze swoją anglojęzyczną koleżanką Stella'ą na wybrany
temat. Zapisz przynajmniej 10 linijek. 
-Hi Stella.- 
-Hello Adam.- 
-Where are you going?- 
-I'm going to the cinema. Do you speak Polish?- 
- Yes, I do.- 
-To super. Ja też umiem.- 
- Co bedziesz oglądał w kinie?- 
-„Psi Patrol” na który wyczekiwałem 3 miesiące. Jestem podekscytowany. 
-Mogę iść z tobą?- 
-Tak, ten film też wydaje mi się ciekawy.- 
-To świetnie. Będę miał towarzystwo.- 

 

Wiktor miał 50 kawałków szarlotki. Zjadł 48
kawałków tego ciasta. Co Wiktor teraz ma?
 
Odpowiedź ucznia: „Wiktor ma cukrzyce.” 

 

Pytanie z biologii z anatomii:  
Jakie są poszczególne elementy stawu? 

Odpowiedź ucznia: "Rzeka, woda, piasek, rośliny,
o, i jeszcze ryby” 

Odpowiedzi na kartkówkach w ostatnim czasie: 

Ewelina Zalewska 8a



zbiory własne SP 73
serwis https://pixabay.com/
galeria grafiki https://www.canva.com/
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Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w SP73

śledźcie 
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Do REDAKCJI 
(czyli listy prośby, pytania) 

Zależy nam na jak najlepszej współpracy z Wami, czyli czytelnikami. Bardzo prosimy przysyłajcie swoje
: listy, prośby, pytania  oraz opinie na temat naszej gazetki. Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. 
  
Zachęcamy też do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani dziennikarstwem, pisaniem
tekstów, mają jakieś pasje, którymi chcieliby się podzielić oraz osoby uzdolnione plastycznie.


