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                              Gazetka Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w Edmontonie  

                                                                           12140 – 103 ST  www.pshs.ca 

                                                                                        26 listopad, 2011 

 
 
 
 
                              

                        Opowiedz nam, moja ojczyzno 

                         Jak matka dzieciom ciekawym 

                         O latach znaczonych blizną 

                         Na wiekach chwały i sławy  

 

                          Wytłumacz nam, tak jak umiesz, 

                          Skąd czerwień i biel sztandarów 

                          Niech ludzie żyją tu w dumie, 

                          że taki wydał ich naród. 

http://www.pshs.ca/
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GRUDZIEŃ 

03 
Zajęcia w klasach 

10 
Zajęcia w klasach 

17 
Zajęcia w klasach 
Koncert 
Świąteczny - 
Mikołaj 

24 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

31 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

STYCZEŃ 

07 
Nie ma zajęć 
Przerwa 
Świąteczna 

14 
Zajęcia w klasach 

21 
Zajęcia w klasach 
Konkurs 
Recytatorski 

28 
Zajęcia w klasach 

 

Nasi wspaniali aktorzy "Teatru Braci Grimm" zapraszają wszystkich na premierę sztuki 

"Królewna Śnieżka", która odbędzie się w niedzielę 4 grudnia 2011 roku, o godzinie 15:00 w 

St. Basil School. Adres; 10210 -115 Ave. Cena biletu; $6.00 

Kierowniczka szkoły otrzymała 

"poufną wiadomość" od Św. 

Mikołaja, iż zatrzyma się On z 

workiem prezentów dla 

"grzecznych" dzieci naszej szkoły 

w sobotę 17 grudnia o godzinie 

10:30. Św. Mikołaj poinformował, 

że tak jak obiecał podczas 

ostatniego spotkania, obserwował 

zachowanie się szkolnych dzieci 

przez cały rok, ocenił ich postępy 

i zdecydował je odwiedzić w 

szkole. 

Przypomina się wszystkim uczniom i nauczycielom, że 

termin nadsyłania prac pisemnych i rysunków na 

obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

upływa 17 grudnia br. Temat prac: "Connecting our 

world through languages". 

Kierownictwo Szkoły i Komitet Rodzicielski przypomina 

ponownie wszystkim uczniom o zakazie wychodzenia z 

budynku szkolnego podczas przerwy śniadaniowej. 
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Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, pani Małgorzata 
Przybyła, wraz z całym zarządem przygotowała 
niespodziankę całemu Gronu Pedagogicznemu w sobotę 15 
października. Wszyscy nauczyciele otrzymali kwiaty i pięknie wypisane kartki z podziękowaniem za 
pracę dydaktyczną w naszej szkole. Dzieciaki zaśpiewały gromkie "100 lat". Wszyscy poczęstowali 
się słodkim ciastem upieczonym przez niektóre mamy i potem rozeszli się do klas, aby kontynuować 
dalszą naukę.  
W Polsce w dniu 14 października obchodzi się Święto Pracowników Oświaty. Mimo, że jesteśmy w 
Kanadzie, ale w naszej szkole używamy języka polskiego, uczymy się geografii i historii Polski. 
Poznajemy polską kulturę i polskie tradycje i dlatego jest tak przyjemnie gdy pamięta się o polskim 
nauczycielu.  
 
DZIĘKUJEMY ! 
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    Klasa 5 realizowała blok tematyczny: Poznajemy sławnych Polaków i ich dzieła. 

Temat dnia: Henryk Sienkiewicz – pisarz 

znany nie tylko w Polsce. 

Podczas zajęć ustalaliśmy kolejność 

zdarzeń w baśni Henryka Sienkiewicza 

„Cenny Dar” 

Celem ogólnym było zapoznanie z 

sylwetką Henryka Sienkiewicza na 

podstawie wybranych faktów z jego życia 

oraz twórczości. Użyliśmy krzyżówkę, 

rozsypankę wyrazową, napisy oraz portret 

i książki Henryka Sienkiewicza. 

                                                                                            Wychowawczyni: Violetta Stryjski 

 

    Klasa trzecia i czwarta. 

Na lekcji omawialiśmy twórczość Henryka 

Sienkiewicza i jego biografię.  Pokrótce opowiedziałam 

im co zawierają niektóre jego dzieła.  Najbardziej 

podobał im się "Pan Wołodyjowski" ze względu na jego 

temperament i odwagę.  Omawialiśmy również             

"W pustyni i w puszczy", które najbardziej pamiętają.   

Nietkóre oglądały już pięć razy.  Na koniec lekcji 

powiedziałam, że Henryk Sienkiewicz powinien był 

więcej napisać fajnych książek dla dzieci.  Na to Julka 

z klasy trzeciej: "Ale już nie może bo zmarł." 

Wychowawczyni: Ewa Launspach 
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W sobotę 29.10.2011 r. w klasie 6 i 7 przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu. W 

ten sposόb uczciliśmy Dzień Patrona w naszej szkole. Uczniowie rozwiązywali krzyżόwkę dotyczącą 

życia i twόrczości Sienkiewicza oraz odpowiadali na pytania związane z jego bografią. Oto kilka 

przykładowych pytań z naszego konkursu. 

1. Jako felietonista Henryk Sienkiewicz zasłynął publikując prace na tematy społeczne i  
    kulturalne w „Gazecie Polskiej” pod pseudonimem: 

a. Litwos        
b. Jan Sowa 
c. Or – Ot 

 
2. W lutym 1876 roku Sienkiewicz wyjeżdża za granicę jako korespondent “Gazety Polskiej”.   
    Celem jego podróży jest: 

a. Francja 
b. Japonia 
c. Stany Zjednoczone 

 
3. Połącz bohaterów w pary . 
 
                  Nel                        Ligia 
Staś                          Oleńka                     Kmicic              Winicjusz 
 
4.  W 1900 roku wręczono Sienkiewiczowi akt własności majątku ziemskiego jako   
      „daru narodowego”. Majątek ten to: 

a. Żarnowiec    
b. Oblęgorek 
c. Nałęczów 

 
5. 15 listopada 1916 roku Sienkiewicz umiera w Vevey w Szwajcarii. 27 października 1924 roku 
sprowadzono jego prochy do Warszawy i pochowano: 

a. w podziemiach katedry św. Jana 
b. na Cmentarzu Powązkowskim 
c. na Cmentarzu Bródnowskim 

 

 

Uczniowie wykonali rόwnież rysunki do wybranych dzieł Henryka Sienkiewicza.Oto wybrane  

prace. 
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 Julia Buko 

                                                                                          Hubert Nikścin                                                                                                                                                               

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alisia Januszczak i Victoria Sech 

 

                                                                                                   Antoni Stefanicki 
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             Wizyta Pani Wioletty Hajduk-Gawron w naszej szkole 

 

 

W sobotę 29 pażdziernika Pani Wioletta 
Hajduk-Gawron wykładowca ze Szkoły Języka 
i Kultury Polskiej działającej przy Uniwersytecie 
Śląskim przygototwała fragment lekcji dla 
uczniόw klasy piątej. 

Bardzo dobrze się złożyło, że przyszła do nas, 
ponieważ wcześniej na zajęciach zapoznaliśmy 
się z basnią H. Sienkiewicza pt:”Cenny dar.” 
Pani Wioletta Hajduk-Gawron przygotowała dla 
nas ciekawe gry komunikacyjno-gramatyczne 
typu: znajdź pytanie i odpowiedź. Na krόtki 
czas przenieśliśmy się w świat bajek. 
Wszystkie zadania związane były z bajkowymi 
postaciami. Ćwiczenia w mόwieniu były 
dobrym sposobem na rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się uczniόw na temat ulubionych 
bajek i ich bohaterόw. W dalszej części lekcji 
uczniowie musieli przyporządkować atrybuty 
poszczegόlnym postaciom, ze znanych im 
bajek. Kolejnym etapem lekcji były ćwiczenia w 
pisaniu. Dzieci podzieliły się na grupy i musiały 
napisać kilkuzdaniowe opowiadanie dotyczące 
jednego z bohaterόw. Śmiechu było co 
niemiara podczas odczytywania tych 
wymyślonych historii. Były to bardzo pracowite 
i ciekawe zajęcia. 

Violetta Stryjski, wychowawczyni kl. 5 

 

 

 

Dr. Wioletta Hajduk-Gawron i p. Krystyna 

Dembowska, kierowniczka naszej szkoły planują 

przyszłe spotkania i odwiedziny....może w Polsce? 

Zajęcia w klasie 6 i 7 z dnia  29.10.2011 r. 

pozostaną na długo w pamięci naszych 

uczniόw.                                  

Tego dnia odwiedziła nas nauczycielka z Polski 

Pani Wioletta Hajduk-Gawron i  przeprowadziła 

lekcję w klasie na temat związkόw 

frazeologicznych. Zajęcia rozpoczęły sie od gry 

edukacyjnej, ktόra rozluźniła atmosferę i 

pomogła uczniom przełamać nieśmiałość w 

kontakcie z nowym nauczycielem. Gra 

wymagała skupienia i dobrego refleksu. Nasi 

uczniowie poradzili sobie znakomicie i najlepsi 

z nich zostali wynagrodzeni pomocami 

dydaktycznymi do nauki języka polskiego. 

Uczniowie dowiedzieli się rόwnież co to jest 

związek frazeologiczny i starali się odgadnąć 

najbardziej popularne związki frazeologiczne 

związane z częściami ciała. Teraz każdy uczeń 

wie, w jakich sytuacjach włosy stają nam dęba, 

co to znaczy mieć na kogoś oko i jeść komuś z 

ręki. 

Katarzyna Fąfrowicz, wychowaczyni kl. 6/7
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Zatrzymane w pamięci.  

Podczas ostatnich lekcji historii 

przerabiamy tematykę II -giej wojny 

światowej i uczymy się o bohaterskich 

walkach Polaków w kraju i na obczyźnie. 

Poznaliśmy jak trudne dla Polaków były lata 

okupacji niemieckiej i rosyjskiej.  

 

Żywą lekcją historii było dla nas spotkanie z panem 

Władysławem Szwendrem, który osobiście opowiedział 

nam co przeżył w czasie wojennym, w czasie walki z 

głodem, bólem i wygnaniem.  

Dziś – my, uczniowie klasy ósmej dziękujemy za wizytę i 

podzielenie się z nami tymi wspomnieniami i życzymy 

długich lat w dobrym zdrowiu. 

                                                                      Zapraszamy ponownie.   KLASA 8. 
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W klasie 6 i 7 moi uczniowie pisali zadanie domowe na temat: ,,Czy Polskę można nazwać krajem 

interesującym turystycznie i przyrodniczo?”  Oto kilka najlepszych prac.  

 

     Oczywiście, że Polskę można nazwać krajem interesującym turystycznie, geograficznie oraz 

przyrodniczo. Geograficznie Polska znajduje się w środku Europy. Każdy może teraz do Polski 

przyjechać i ją odwiedzić. Zarόwno ludzie z sąsiednich krajόw jak też z innych kontynentόw. Pod 

względem turystycznym Polska jest tak samo ciekawa jak Niemcy, Czechy czy Ukraina lub Białoruś, 

dlatego że Polską też kiedyś rządzili krόlowie i książęta. W Polsce budowano piękne zamki, pałace i 

kościoły oraz w celach obronnych warownie i wały obronne. Te wszystkie miejsca historyczne 

wyposażone są w piękne i stare meble, ławki, malowidła, obrazy i zbroje. Kiedyś toczyły się tam 

wojny, bitwy i powstania. Z tymi historycznymi miejscami związane są rόwnież piękne polskie legendy 

np. ,,Legenda o Smoku Wawelskim”. Pod względem przyrodniczym Polska jest bardzo bogata w 

rzeki, jeziora, gόry i doliny. Ma piękne lasy i stare puszcze np. Puszcza Białowieska. Ostatnim razem, 

gdy byłem w Polsce, zwiedziłem zamek Czocha i zamek Książ. Byłem na wycieczce w Gόrach 

Stołowych i w Karkonoszach. Nocowałem w schronisku ,,Samotnia” i wieczorem przy kominku 

opowiadano legendę o duchu gόr Karkonoszy - Liczyrzepie. Każdemu mojemu koledze, gdy 

opowiadam o moich wakacjach w Polsce,  polecam, aby kiedyś ten piękny kraj odwiedził, bo 

naprawdę warto. 

Antoni Stefanicki, klasa 7 

 

    Dla mnie Polska jest bardzo interesująca. Wiele miejsc można zobaczyć tylko na terenie Polski: 

piękne miasta jak Krakόw z Zamkiem Krόlewskim na Wawelu czy kopalnię soli w Wieliczce. Są też 

małe miejscowości położone w rόżnych miejscach Polski i dzięki temu każda z nich wygląda inaczej. 

Mamy piękne gόry, Mazury z wielką iloscią jezior, Morze Bałtyckie a nawet małą pustynię. Dzięki 

temu że Polska jako kraj ma juz ponad tysiąc lat, posiada wiele zabytkόw historycznych, ktόrych nie 

można zobaczyć nigdzie indziej. Bardzo ciekawą mamy rόwnież przyrodę. Wiele gatunkόw roślin i 

zwierząt jest niespotykanych gdziekolwiek indziej. Dlatego uważam, że warto tam pojechać i 

zobaczyć to na własne oczy. 

Olaf Leśniak, klasa 6 

 

    Polska dzięki swojemu położeniu geograficznemu i historii jest bardzo atrakcyjnym miejscem. 

Wiele miast z unikalnymi zamkami i małych miejscowosci, ktόre mają niejednokrotnie po kilkaset lat, 

przyciąga wielu turystόw z całego świata. Posiadamy liczne i znane na cały świat parki narodowe. 
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Niektόre z nich konkurują o prestiżowe miejsca na liście naturalnych cudόw świata. Dzięki temu 

państwo zarabia na turystyce. Polska nie należy do szczegόlnie rozwiniętych państw, dzięki czemu 

zyskuje nasza przyroda. Występuja u nas praktycznie każde warunki atmosferyczne. Posiadamy 

dostęp do gόr i do morza. Nawet pustynię mamy, co prawda małą, ale jak na ten klimat całkiem 

pokaźną. Polska nie jest narażona na klęski żywiołowe typu tsunami, trzęsienia ziemi, wybuch 

wulkanόw itp. To wszystko czyni z naszego kraju miejsce atrakcyjne przyrodniczo. 

Rafaela Leśniak, klasa 6 

 

Wychowawczyni: Katarzyna Fąfrowicz

 

 

                          Zagadki z dziesiątej klasy 

 

1. Pewnego razu spytano Kowalskiego, kto jest przedstawiony na portrecie wiszącym na ścianie? 

Kowalski powiedział: 

- Ojciec sportretowanej osoby jest jedynym synem tego, który mówi. 

Czyj to portret?    

 

2. W pewnej rodzinie jest pięciu braci, każdy z nich ma siostrę. Ile wszystkich dzieci jest w tej 

rodzinie?   

 

3. Jeden robotnik wykopie studnie głębokości 2 m o średnicy otworu 1 m w ciągu 4 godzin. W ciągu 

ilu godzin studnię tę wykopie 8 robotników?   

 

4. Na jeziorze pływało 5 kaczek. Myśliwy strzelił i zabił 2 kaczki. Ile kaczek zostało? 

 

 

  Odpowiedzi w następnym numerze Długopisa Sienkiewicza, a jeśli ktoś nie może się doczekać 

proszę się zapytać uczniów klasy dziesiątej. 

 

 

 


