
 str. 1 

                                                                                        MUCHOBORSKIE NOWINKI 

 

                                                              

Nr 1(40) –wrzesień- grudzień 2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 WE WROCŁAWIU 

www.sp25wroclaw.pl 

 
SERCA DLA NASZEJ OJCZYZNY  

 



 str. 2 

 

                                                                                                   MUCHOBORSKIE NOWINKI 

                

 
 
 
 
 
 
 

Opiekunowie: 

p. Magdalena Skurjat  
p. Jolanta Kędzierska 
 

Nasza redakcja: 

Uczniowie klasy 8 e i 4 e 

 

 

 



 str. 3 

                                                                                                MUCHOBORSKIE NOWINKI 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 

                 1 września to dla wszystkich uczniów i nauczycieli dzień rozpoczęcia roku 

szkolnego. Pełni zapału, z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach stawiliśmy się 

na apelu, który odbył się na sali gimnastycznej. Wśród grona pedagogicznego nie 

zabrakło nowych nauczycieli, których przedstawiła pani dyrektor Jolanta 

Dołęgowska. Wszystkim zgromadzonym pani dyrektor życzyła, aby nowy rok 

szkolny był pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających 

doświadczeń.  

              Po oficjalnej części uroczystości wszyscy uczniowie rozeszli się do klas, 

gdzie wychowawcy przekazali im informację dotyczące bieżącego roku szkolnego. 

Odświeżyliśmy sobie, znane nam od dawna zasady bezpieczeństwa i higieny. 

Oczywiście jak zawsze mieliśmy okazję podzielić się swoimi wrażeniami z wakacji.  

Redakcja, klasa 8e  
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Święto Patrona Szkoły 

              Jak co roku 17 września obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Z tej okazji 

odbył się uroczysty apel, a uczniowie każdej klasy przygotowali w swoich salach 

gazetki okolicznościowe. Nauczyciele historii podczas lekcji przypomnieli nam 

sylwetkę Franciszka Juszczaka, a w holu szkoły pod portretem naszego Patrona 

złożono kwiaty, a na tablicach pojawiły się Prawdy Polaków. Czy je pamiętacie?                       
Redakcja, kl. 8e 
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI 

               Podobnie jak w poprzednich latach początek października przyniósł 

wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone one były kampanią 

wyborczą, podczas której kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze, plany 

działań i ciekawe pomysły. Uczniowie klas IV-VIII w roli wyborców wzięli udział 

w głosowaniu, w wyniku którego wyłoniono reprezentantów społeczności 

uczniowskiej. Wśród wszystkich oddanych głosów największą liczbę uzyskał uczeń 

klasy 8 g Jakub Smoleń, który został nowym przewodniczącym Samorządu.  

Martyna Cudakiewicz z 7 b wiceprzewodniczącą, a Miłosz Kaszuba członkiem 

zarządu z 6 d. 

Nowo wybranym władzom Samorządu Uczniowskiego gratulujemy i życzymy 

owocnej pracy na rzecz szkoły i społeczności.    

                                                                                                Redakcja, kl. 8 e 
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A teraz trochę historii! 
 

Czy wiecie, że … 

      Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, 

Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.  

Ten pierwszy był wybitnym lekarzem oraz pedagogiem.  Korczak był zwolennikiem 

emancypacji dziecka i poszanowania jego praw. Chciał organizować społeczeństwo 

dziecięce na zasadach sprawiedliwości, równych praw i obowiązków. W placówkach 

korczakowskich życie wewnętrzne organizowały takie instytucje jak dziecięcy sejm, 

sąd i redagowana w nich prasa. 

Źródło: Wikipedia  

 

Fot. Janusz Korczak  
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Wyjścia, wycieczki klasowe i imprezy klasowe. 

 

          Wrzesień i październik to miesiące, który obfitują w wiele wycieczek i wyjść 

klasowych. Nasi wychowawcy chętnie spędzają z nami czas poza murami naszej 

szkoły. Dzięki wspólnym wyjściom możemy się integrować i rozwijać nasze 

zainteresowania.  

Jak uczniowie wspominają wyjścia klasowe?  

 

Opera 

   Dwudziestego szóstego września 2022 roku całą klasą pojechaliśmy na pierwszą w 

czwartej klasie wycieczkę do Opery Wrocławskiej przy ul. Świdnickiej. To nie była 

zwykła wycieczka do Opery, ponieważ poszliśmy zwiedzać kulisy oraz sale teatralne. 

Ogromne wrażenie zrobiły na mnie pozłacane balustrady oraz sufit, a także to, w jaki 

sposób zostało wykonane wnętrze.  

Duże wrażenie zrobiły na mnie również dekoracje do spektakli np. wielki posąg 

anioła. Ciekawym elementem była obrotowa scena (na której się obracaliśmy), a 

także jej napęd. Tamtego dnia dowiedziałem się bardzo dużo na temat Opery 

Wrocławskiej. 

Po wyjściu z Opery odpoczęliśmy w pobliskim parku, a następnie powędrowaliśmy 

na skromne zakupy. Później wróciliśmy do szkoły.  

Reasumując, podobało mi się na tej wycieczce i myślę, że reszcie klasy też. 

 

 

T. K. kl.4e 
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Fotorelacja: Opera Wrocławska  

  

Imprezy klasowe  

Dzień Chłopaka w 8 e. Gry i zabawy przygotowane specjalnie na tą okazję. 
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, W jeden dzień dookoła świata” 

 
Oj działo się działo … 

                Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym 

"W jeden dzień dookoła świata". Zadaniem każdej z klas było wykonanie formy 

przestrzennej wylosowanej budowli przypisanej do danego kraju.  Zobaczcie sami 

jakie dzieła powstały pod czujnym okiem wychowawców. Zwycięską klasą okazali 

się uczniowie 4e, której wychowawcą jest Pani Jolanta Kędzierska. Uczniowie 

wykonalni figurę Jezusa Zbawiciela. 

 
                                                                                             
                                                                                                             
 
 
 



 str. 10 

                                                                                                           MUCHOBORSKIE NOWINKI 

Zwycięska klasa 4 e i jej praca. 
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W Krośnicach 

                  7 XI 2022 byliśmy w Dolinie Baryczy, a konkretnie w fabryce bombek w 

Krośnicach. Mieliśmy niepowtarzalną okazję zobaczyć cały proces produkowania 

szklanych bombek tradycyjną, ręczną metodą, co dzisiaj jest już rzadkością. Na 

koniec wycieczki przygotowano nam warsztaty, podczas których zdobiliśmy swoje 

ozdoby choinkowe. Do Wrocławia wróciliśmy nie tylko ze swoimi bombkami, ale 

też przepięknie ozdobionymi przez pracowników tej małej krośnickiej fabryki. 

                                                                                                               N. kl. 4e 

 

 

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 

 

       W dniu 14 listopada 2022 r. odbył się uroczysty apel z okazji Święta 

Niepodległości. Uczniowie pod opieką p. Jacka Duszaka, p. Grzegorza Cybuli i p. 

Tomasza Gładysza przedstawili program artystyczny upamiętniający uchwalenie 

Konstytucji 3 Maja oraz postacie Adama Mickiewicza, Ignacego Łukasiewicza i Marii 

Skłodowskiej – Curie. Szkolny chór Cantabile pod opieką p. Tomasza Gładysza 

zaśpiewał pieśni patriotyczne. 
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Przedstawiciele naszej szkoły pod opieką p. Joanny Liguzińskiej wzięli udział w  

Festiwalu historycznym ,,Nasza Niepodległa „w Trzebnicy.  
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Uczniowie klasy 8 g  

Oczywiście nauczyciele z okazji Dnia Niepodległości przeprowadzili z nami lekcje 

patriotyczne, a my w swoich salach oraz korytarzach szkolnych przygotowaliśmy 

gazetki z okazji 11 Listopada. 
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DYSKOTEKA!!!! 
 
          W piątkowe popołudnie, 25 listopada w naszej szkole 
rozbrzmiewała głośna muzyka. Dzięki uprzejmości naszych nauczycieli i 
Rady Rodziców udało się zorganizować pierwszą od wielu lat dyskotekę 
w szkole. Bawiliśmy się świetnie. Wszystko nam się podobało. 
Chcielibyśmy to jeszcze powtórzyć. Bardzo dziękujemy! 
 
 
Uczniowie klasy 5e 
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Uczniowie przy bufecie szwedzkim. 
 

 
 
 
A to nasza sala do tańczenia. 
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Muzeum w Auschwitz- Kraków – Wieliczka. 
 

 
   Cóż to był za wyjazd! Trzy dni przepełnione wielkimi emocjami i lekcjami historii 

na żywo. Do tego świetna zabawa i wielka integracja pomiędzy nami.  

Dzięki naszej wychowawczyni Pani Magdalenie Skurjat i Pani Joannie Liguzińskiej, 

mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum w Auschwitz i na własne oczy zobaczyć 

świadectwo zbrodni nazistowskich. Tak się akurat złożyło, że mówiliśmy o tym 

bardzo dużo na lekcji, ale chyba nikt z nas, dopóki nie zobaczył baraków, w 

których mieszkali więźniowie, setki tysięcy butów, walizek, zdjęć, nazwisk 

pomordowanych ludzi, wreszcie krematoria nie zdawał sobie do końca sprawy z 

okrucieństwa i z tego co musieli przejść więźniowie obozu koncentracyjnego i 

zagłady Auschwitz -Birkenau.  

Mimo tego, że pogoda nam nie dopisała, to nie popsuła nam nastrojów.  

W Krakowie czekała na nas fantastyczna przewodniczka Pani Mariola. Opowiadała 

nam z wielką pasją o Zamku Królewskim na Wawelu, o dzielnicy żydowskiej w 

Krakowie, o Sukiennicach oraz Kościele Mariackim, z którego po odegraniu 

hejnału pomachał nam hejnalista. A wieczorem czekało nas wyjście na Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Tam mogliśmy skosztować regionalnych specjałów oraz kupić 

drobne prezenty dla swoich bliskich. Na trzeci dzień musieliśmy wracać do domu, 

ale po drodze czekało nas zwiedzanie Wieliczki. Szybko minął nam ten wyjazd.  

 

Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Skurjat, Urszuli Dol, Joannie Liguzińskiej oraz 

Panu Tomaszowi Gładyszowi za opiekę i zaufanie.  

 

Uczniowie klasy 8e, 8i, 8g 

 

A poniżej foto relacja oraz mały test wiedzy o Krakowie. 
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Wieliczka.

 
Kościół Mariacki nocą.                       Dzwon Zygmunta.  
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Słynna brama z Muzeum w Auschwitz. 

 

QUIZ WIEDZY O KRAKOWIE 

1. Gdzie znajdziemy "kości" smoka wawelskiego? 

a. w Smoczej Jamie 

b. przy głównym wejściu do katedry wawelskiej 

c. w Sukiennicach 

d. na szczycie Wieży Ratuszowej 

 
2.  Założyciel Akademii Krakowskiej to: 
 
a. Władysław Łokietek 
b. Bolesław Krzywousty 
c. Kazimierz Wielki 
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3. Wawelskie tkaniny to: 

a. kurdybany                                                                           

b. arrasy 

c. gobeliny 

d. dżinsy 

4. Rzeka płynąca przez Kraków to: 

 a. Raba 

 b. Skawa 

c. Wisła 

 d. Odra 

5. Nazwisko autora najsłynniejszego ołtarza w Krakowie to: 

 a. Chopin 

 b Mehoffer 

 c. Stwosz 

 d. Wyspiański 

 

HERB KRAKOWA 
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KRZYŻÓWKA – DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2022               
 

 
 
 

1. Laureat Nagrody Nobla z 1905 roku, z dziedziny literatury. 

2. Przedmiot szkolny, na którym uczymy się o mapach. 

3. Patron naszej szkoły. 

4. Autor „Pana Tadeusza” 

5. Podstawowa lub średnia. 

6. W nim zapisujemy szkolne notatki. 

7. Piszemy po niej kredą. 

8. Miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. 

9. Przedmiot szkolny, na którym uczymy się o kwasach i zasadach. 

10. Państwo, którego godłem jest biały orzeł umieszczony na czerwonej tarczy. 

    D. Ch. klasa 5e 
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HUMOR ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

 
 

Lekcja geografii  
 

Powiedzcie mi dzieci jakieś państwo na A. 
Jasio wstaje i mówi: – A może to Francja? 

Nie Jasiu, siadaj. 
No dobrze powiedzcie mi teraz państwo na B. 

Jasio na to: – Być może to Francja? 
Zdenerwowana pani wyprasza chłopca za drzwi. Jasio wychodzi. 

Powiedzcie mi teraz państwo na C. 
Nagle drzwi się otwierają i Jasio mówi: – Czyżby to była Francja? 

 
*** 

 
Lekcja historii 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 
Ech, ta siódma klasa! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam ich, kto wziął Bastylię, a oni 
krzyczą, że to żaden z nich! 
Niech się pan nie denerwuje – uspokaja dyrektor. 
Może to rzeczywiście ktoś z innej klasy? 

*** 

Lekcja języka angielskiego  

Przeczytałeś w oryginale fragment „Opowieści wigilijnej” Dickensa. 
To trzeba było przeczytać? 

Tak, na dzisiaj. 
Kurka wodna, a ja całość przepisałem! (tak po prostu zrozumiałem!). 

 

*** 
 Lekcja fizyki 

Małgosia stoi przed nauczycielem fizyki i zanosi się płaczem. 
– Proszę pana, ja nie zasłużyłam na jedynkę… 

– Nauczyciel komentuje: Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki przewiduje polski system 
szkolny! 

*** 



 str. 22 

                                                                                                        MUCHOBORSKIE NOWINKI 
 

NASTOLATKI I BON TON 
 

      To będzie nasza stała rubryka, w której będziemy prezentować Wam 
zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Znajomość dobrych 
manier pomaga w życiu osobistym. Dobre maniery ułatwiają nawiązywać 
nowe kontakty, utrzymywać zawarte już znajomości, budować 
pozytywny wizerunek a także zwiększają skuteczność codziennej 
komunikacji.  
 
Zasady dobrego wychowania: to zbiór norm zachowania, zwyczajów i 
form towarzyskich obowiązujących w określonym środowisku lub grupie 
społecznej. Synonimy dobrych manier to: bon ton, kurtuazja, galanteria, 
kindersztuba, savoir-vivre, etykieta.  
 
 
Jest to bardzo szeroka dziedzina obejmująca na przykład: 
• wygląd, higienę, właściwy ubiór 
• zachowanie się w szczególnych sytuacjach 
• nakrywanie, podawanie do stołu i jedzenia 
• form towarzyskich (np. w szkole, w rodzinie, na przyjęciach) 
• komunikacji społecznej  

 
 

      Zachęcamy Was do czytania naszej tablicy szkolnej (II piętro, przy 
gabinecie p. Dyrektor), bo tam na bieżąco razem z naszą wychowawczynią 
p. Magdaleną Skurjat zamieszczamy informacje na temat zasad dobrego 
wychowania.  
Będziemy Was też odwiedzać na lekcji, ponieważ przygotowaliśmy dla 
Was krótkie prezentacje na różne tematy dotyczące właśnie dobrych 
manier.  

 Klasa 8 e 
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A poniżej prezentujemy podstawowe zasady savoir-vivre: 
 

• jeśli coś pożyczasz, pamiętaj, by oddać,́ 

• nie zaglądaj do cudzych szuflad, 

• nie podsłuchuj, 

• nie zapomnij o używaniu słów: dzień dobry, do widzenia, proszę ̨, dziękuje ̨, 

przepraszam,  

• nie obrażaj innych,  

• nie przerywaj, kiedy mówią ̨ inni, 

• pozostawiaj po sobie porządek, 

• myj ręce przed jedzeniem, nie oglądaj książek podczas jedzenia,  

• nie oblizuj talerzy,  

• nie rozmawiaj z pełnymi ustami, 

• nie oglądaj filmów przeznaczonych dla dorosłych, 

• nie hałasuj w lesie, to przeszkadza zwierzętom, 

• nie jedz w kinie, np. cukierków w szeleszczących papierkach,  

• ustąp miejsca w autobusie starszej osobie.  

 

 

"O ZAMOŻNOŚCI DECYDUJĄ OBYCZAJE, A NIE BOGACTWO". 

  

(MONTESKIUSZ)  

 


