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WITAMY NOWĄ REDAKCJĘ! 

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 do 

Klubu Młodych Reporterów wstąpiło kilku 

nowych członków. Również ja jestem tutaj 

nowa i od razu zajęłam stanowisko redaktor 

naczelnej. Mam nadzieję, że spodoba Wam się 

nowa odsłona „Nowinek z luzińskiej jedynki” 

Pozdrawiam! 

Małgorzata Dampz 
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Nowinki 
 

Co się dzieje w naszej szkole? 

OTRZĘSINY KLAS IV 

Tradycyjnie odbyły się otrzęsiny klas IV przygotowane przez 

Samorząd Uczniowski i wychowawców klas IV. Impreza 

przebiegała pod hasłem „Piraci”. Jak przystało na charakter 

uroczystości, wszyscy czwartoklasiści bardzo starannie się 

przygotowali, także aula tego dnia zamieniała się w zlot piratów. 

Wszyscy bawiły się wyśmienicie. W czasie otrzęsin odbyło się kilka 

konkurencji, w których brali udział przedstawiciele 

poszczególnych klas. Klasa IV a i IV b poradziły sobie znakomicie. 

MACIEJ KELLER 
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Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Lecha 

Bądkowskiego w Luzinie 

Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa Dnia Komisji Edukacji 
Narodowej, obchodzonego rokrocznie 14 października. Jest to 
święto nie tylko grona pedagogicznego, ale także wszystkich 
pracowników placówek oświatowych i szkół wyższych, 
upamiętniającego rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej.   

Komisja Edukacji Narodowej została powołana 1773 roku 
przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to instytucja 
będąca pierwowzorem dzisiejszego Ministerstwa Oświaty. Podjęła 
się ona reformy szkolnictwa, zgodnie z którą zmieniono system 
edukacji, wprowadzone zostały podręczniki oraz zaczęto nauczać w 
języku polskim.   

  Z uwagi na to, iż DEN jest 

dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w 

naszej szkole uroczystości poświęcone 

temu wydarzeniu odbyły się 11 

października. W tym uroczystym dniu 

pedagodzy wraz z uczniami przygotowali 

apel. Na to doniosłe wydarzenie 

zaproszono do naszej szkoły Wójta Gminy 

Luzino, Proboszcza parafii p.w. św. 

Wawrzyńca w Luzinie, emerytowanych 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

Przewodniczącego Rady Rodziców.  

 

Dzień Nauczyciela jest także okazją do podziękowań dla pedagogów i pracowników z długoletnim 

stażem pracy. W dowód wdzięczności za poświęcenie włożone w trud nauczania uczniowie naszej szkoły 

wręczają wychowawcom kwiaty oraz słodkości. 

oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 KORNELIA DAMPC 
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Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Dąbrówce 

 

 Kolejny raz uczniowie naszej szkoły 
zaangażowani się w pomoc zwierzętom z 
pobliskiego schroniska w Dąbrówce. 4 
października 2019 r. odbyła się zbiórka 
karmy, misek oraz ciepłych kocy i  
poduszek dla psów i kotów. Wszyscy 
bardzo zaangażowali się w to aby pomóc 
zwierzętom przetrwać zimę. 

 

 

 

 

 

Zwierzęta mogą być najlepszymi przyjaciółmi człowieka, które potrafią odwdzięczyć się bezgranicznym 

oddaniem. Niestety nie wszystkie czworonogi maja dom ciepło i miłość. Czasami ludzie zbyt pochopnie 

podejmują decyzje o posiadaniu czworonoga. Taka decyzja powstaje pod wpływem chwili nie jest przemyślana, 

po prostu „chcą mieć”. Biorą małe szczeniaczki lub kocięta, ponieważ są słodkie i urocze. Zajmują się nimi 

chwilę do czasu aż urosną, zmęczą się obowiązkami albo do czasu wakacji. Wtedy porzucają swoje czworonogi 

w lesie, przy drodze albo oddają do schroniska. A zwierzęta cierpią, bo przecież też maja uczucia i chcą być 

potrzebne i kochane. Posiadanie zwierzęcia to wielka odpowiedzialność , trzeba go wyprowadzać kilka razy 

dziennie na spacer, zapewnić mu opiekę weterynarza, trzeba stworzyć mu odpowiednie warunki do życia.  

 Warto pamiętać o takich 

miejscach jak schronisko dla zwierząt. Są tam zwierzęta, które przeszły ciężkie chwile w swoim życiu, każdy z 

nich ma jakieś przykre doświadczenia za sobą.  Pomagać możemy na różne sposoby: czasami jest to wspieracie 

finansowe, a czasami możemy poświęcić swój czas na przykład na wychodzenie z pieskami na spacer. Pomagaj i 

daj zwierzętom radość.  

Kornelia Dampc 
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 ,,Międzynarodowy Dzień Muzyki ''-1 października 
 
Święto powstało w roku 1981, z inicjatywy Marcela Landowskiego 
francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia, ministra 
kultury Francji. Ma znaczenie łączyć ludzi o różnym pochodzeniu, 
religii i statusie społecznym. Tego dnia uczniowie naszej szkoły 
przygotowywali plakaty na lekcji muzyki pt. ,,Międzynarodowy 
Dzień Muzyki ''. 

Małgorzata Dampz  

Śpiewaliśmy hymn!  

Z okazji Święta Niepodległości 8 listopada o godzinie 11.00 

odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu państwowego. Wszyscy 

byliśmy ubrani na galowo i mieliśmy piękne kotyliony. 
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Wywiad z panią ze sklepiku- 

panią Iwoną Naczk 

 

Magdalena Wunsch: Dlaczego Pani postanowiła otworzyć sklepik w naszej 

szkole? 

Pani Iwona Naczk: Dlatego, że byłam bardzo związana z tą szkołą, też byłam 

kiedyś jej uczniem. Gdy pan dyrektor zaproponował mi prowadzenie sklepiku, 

bez wahania i z radością się zgodziłam. 

Kornelia Dampc: Co uczniowie najczęściej kupują w sklepiku? 

Pani Iwona Naczk: Uczniowie najczęściej kupują pyszne kanapki, które sama 

robię ze zdrowych i świeżych produktów. Często też wybierają przekąski i 

słodkości, ale oczywiście tylko te zdrowe. 

Aleksandra Reńkas: Czy planuje Pani jeszcze coś zmienić w sklepiku? 

Pani Iwona Naczk: Na pewno tak. Teraz w okresie zimowym planuję 

wprowadzić ciepłe przekąski, a później-wiosną i latem będą lody.   
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Autor: Zuzanna Szulta 
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PRZEPISY 

ŚWIĄTECZNE PIERNIKI 

Składniki: 

Ciasto piernikowe: 

 1 kg mąki pszennej 

 300 g masła lub margaryny 

 250 g cukru 

 250 g płynnego miodu 

 1 opakowanie przyprawy korzennej do piernika (= 3,5 – 4 łyżeczki) 

 2 łyżeczki cynamonu 

 4 łyżki kakao 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 2 łyżeczki sody oczyszczonej 

 3 żółtka 

 4- 5 łyżek słodkiej, płynnej śmietany 30- 36% 

Lukier: 

 1 białko 

 ok. 150 g cukru pudru 

 6 kropli soku z cytryny 
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Sposób przygotowania: 

1. Masło, cukier, miód, przyprawę korzenną, cynamon i kakao przełożyć 

do garnka. Podgrzewać stopniowo, ciągle mieszając, aż wszystkie 

składniki się połączą. Pozostawić do ostygnięcia. 

2. Sodę oczyszczoną rozpuścić w 2 łyżkach wody. Wmieszać do masy 

miodowej np. trzepaczką. Następnie wmieszać żółtka. 

3. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia. Połączyć z masą miodową i 

zagnieść ciasto. Na końcu dodać ok. 4- 5 łyżek śmietany tak, aby 

powstało jednolite ciasto. 

4. Ciasto można rozwałkować od razu. (Można je również wstawić do 

lodówki i rozwałkować później). Rozwałkować na posypanym mąką 

blacie nie za cienko, na ok. 5- 7 mm. 

5. Z ciasta wykrawać foremkami dowolne kształty i układać je na blasze 

wyłożonej papierem do pieczenia. 

6. Chcąc zrobić witraże, należy wyciąć pierniczki z otworami w środku. 

7. Jeśli pierniczki mają być zawieszone na choince, należy przed 

pieczeniem zrobić otworki wykałaczką. 

8. Piec w nagrzanym piekarniku, jedną blachę po drugiej, ok. 10 

minut w temperaturze 180°C (grzałka góra- dół). Pozostawić do 

ostygnięcia. (Szczególnie pierniczki z witrażami pozostawić do 

ostygnięcia na blasze, aby witraż zastygł lub po lekkim 

ostygnięciu zsunąć pierniczki razem z papierem na blat i 

pozostawić do całkowitego ostygnięcia. Z podanego przepisu 

wychodzi 9 blach pierniczków). 

9. Przygotować lukier. Cukier puder przesiać. Do miski wlać białko. 

Dodać sok z cytryny i cukier puder. Miksować mikserem ręcznym 

ok. 10 minut na niskich obrotach, używając mieszadeł (nie 

ubijaków to piany), aby niepotrzebnie nie napowietrzać lukru. 

Lukier powinien być gładki i lśniący. 

10. Pierniczki polukrować i ewentualnie ozdobić posypką 

cukrową. 

11. Przechowywać najlepiej w szczelnych, metalowych 

puszkach. 
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HUMOR 
Jasio chwali się swojej koleżance: 
- Wiesz, złapałem takiego pstrąga jak moja ręka. 
- Takich brudnych pstrągów nie ma. 

 
Jasio pyta mamę : 
- Dlaczego się malujesz ? 

- Żeby ładniej wyglądać.  
- A kiedy to zacznie działać? 
 

SZKOŁA JEST JAK FILM I TELEWIZJA! 

Geografia - Discovery Channel 

WF - Szkoła przetrwania 

Religia - Dotyk anioła 

Chemia - Szklana pułapka 

Fizyka - E=mc2 

Historia - Sensacje XX-wieku 

J. polski - Magia liter 

Muzyka - Jaka to melodia? 

Lekcja wychowawcza - Na każdy temat 

Poprawka - Stawka większa niż życie 

Nowy w klasie - Kosmita E.T 

Ostatnia ławka – Róbta, co chceta 

Pan konserwator - McGyver 

Wyrwanie do odpowiedzi - Losowanie Lotto 

Wywiadówka - Z archiwum X 

Wakacje z rodzicami - Familiada 

Woźny - Strażnik Teksasu 

Korytarz szkolny - Ulica Sezamkowa 

Powrót taty z wywiadówki - Wejście smoka 
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ŻYCZYMY WSZYSTKIM 

UCZNIOM, 

NAUCZYCIELOM ORAZ 

DYREKCJI WESOŁYCH 

ŚWIĄT!!!  

REDAKCJA 
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REDAKCJA: 

Małgorzata Dampz -redaktor naczelny 

Zuzanna Szulta- fotograf 

Maciej Keller-korekta 

Reporterzy: 

Kornelia Dampc 

Aleksandra Reńkas 

Paulina Pastucha 

Magdalena Wunsch 

Zuzanna Paszki 

Zuzanna Budzisz 

Nikodem Dąbek 

Jakub Tederko 

Jakub Jaskułka 

Kinga Klawikowska 

Majka Patelczyk 

Amelia Berlak 

Magdalena Bobkowska 

Paulina Bobkowska 

Natalia Wasielke 

 

INFO 

Chcesz dowiedzieć się więcej o nas? 

Odezwij się do nas na szkolnym korytarzu lub napisz do nas e-mail: 

nowinkiz1@wp.pl 
  

 

 

 

 


