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OD REDAKCJI
 

Przekazujemy naszym Czytelnikom do rąk
pierwszy w tym roku szkolnym numer naszej
gazetki „Batorynka”. W całości powstała ona
w wyniku pracy uczniów i nauczycieli.
Przeczytacie w niej o szkolnych wydarzeniach,
a także o innych ciekawostkach, z którymi
warto się zapoznać. Papierowa wersja gazetki
jest dostępna w szkolnej bibliotece.
Zachęcamy do lektury!

Redakcja ☺
 

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.str.1



Wywiad z Panią Dyrektor Marzeną Mrozińską

Pani Marzena Mrozińska jest Dyrektorem naszej SP 73 od 1 września 2021.
Wywiad z Panią Dyrektor przeprowadziły Maja Ross i Karolina Car z klasy 8B

1.Jak długo pracuje Pani w naszej szkole?
   W naszej szkole pracuje 37 lat.

2. Jakie Pani chce wprowadzić zmiany jako Dyrektor?
  Chciałabym zmienić wygląd szkoły, by było pięknie, czysto i kolorowo, aby jakość nauczania podniosła  
się i by każdy czuł się tu dobrze. Bardzo zależy mi na tym, aby wszyscy w szkole mieli odpowiednie
warunki do pracy i nauki. 
 Mam  nadzieję, że dojdzie też do realizacji planów dotyczących budowy hali sportowej.

3.Co Panią skłoniło do wykonywania zawodu nauczyciela?
   Od zawsze byłam osobą opiekuńczą i po prostu lubię prace z dziećmi.

4. Czy nauczanie w klasach 1-3 jest trudne do pogodzenia z byciem Dyrektorem?
  Jak dla mnie nie jest to trudne, wręcz bardzo proste.

5.Czy jest coś co by Pani zmieniła w roli Dyrektora?
  Trudno powiedzieć, jest to szalenie odpowiedzialna funkcja. Prosiłabym o więcej wsparcia 
z zewnątrz. Chciałabym, aby doba dyrektorska trwała 48 godzin.

6.Czy jest możliwość przemyślenia zrobienia balu ósmoklasistów?
  Jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli to jestem jak najbardziej na tak.

7.Czy ma Pani w planach zorganizować sklepik/automaty, imprezy szkolne?
  Imprezy szkolne jak najbardziej. Sklepik i automaty nie są konieczne, każdy kto jest głodny
może skorzystać z obiadu.

8. Jak Pani wyobraża sobie szkołę za 5 lat?
  Odnowiona, upiększona z zewnątrz, duża hala, piękna nowoczesna w wewnątrz, wiele
pomocy dydaktycznych, nowe technologie. Taka do której każdy przychodzi z przyjemnością,
tak by mówiono, że jest to tak dobra szkoła państwowa, że jak prywatna.

9. Co Panią motywuje do pracy?
  Uśmiechy nauczycieli i uczniów, ich przyjemność bycia w szkole.

10. Jakie ma Pani zainteresowania?
  Po za szkołą lubię teatr, kocham czytać książki, ale również prace w ogródku.

11.Jakie jest Pani największe marzenie?
  Nie mam największego marzenia, tak jak każdy człowiek najważniejsze jest dla mnie zdrowie 
i dobro rodzinne.

12. Gdyby nie nauczycielem to kim by Pani była?
  Od dziecka zastanawiałam się nad byciem nauczycielem lub fryzjerem.
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Wybrano Samorząd Szkolny
We wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. 
Przewodnicząca Samorządu została Zuzanna Czuj z klasy 8b. Na jej zastępcę
uczniowie wybrali Mariam Saroyan z klasy 8a.

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy

 

Światowy Dzień Uśmiechu 
w SP 73

1 października  na całym świecie obchodzony jest 
 Światowy Dzień Uśmiechu.
Święto zostało zapoczątkowane w 1999 roku przez
Harvey'a Balla, autora słynnej żółtej uśmiechniętej
buźki (tzw. "smiley face"). 
W 1963 roku artysta stworzył jeden z najbardziej
kultowych symboli w historii, który błyskawicznie
rozprzestrzenił się na całym świecie.
Światowy Dzień Uśmiechu został zainicjowany po to,
aby szerzyć radość, życzliwość i miłość.

Międzynarodowy Dzień Kropki
 

15 września w ponad stu krajach na świecie
obchodzony jest International Dot Day, czyli
Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto
pomysłowości, kreatywności i zabawy,
zapoczątkowane w 2008 roku.
W tym roku po raz pierwszy Nasza Szkoła wzięła
udział w wydarzeniu. Uczniowie mieli możliwość
zaprojektowania plakatów przedstawiających ich
klasową kropkę. Wiele osób przyszło ubranych 
w kropki, a wśród nich nauczyciele. W czasie lekcji
uczniowie mogli obejrzeć film o Vashti.
Świętując Dzień Kropki wykonywaliśmy prace
plastyczne z kropką, łączyliśmy kropki na
matematyce, rysowaliśmy je kredą przed szkołą. 
W całej szkole odbyło się mnóstwo aktywności
związanych z tym szczególnym dniem.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego
2021/2022 w SP 73

Pierwszego września odbyło się w naszej szkole
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. 
To był szczególny dzień nie tylko dla uczniów,
rodziców i nauczycieli ale  również ważny dzień 
dla Pani Marzeny Mrozińskiej, która od pierwszego
września pełni funkcję Dyrektora Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 
im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.

W uroczystościach o godz. 11.30 wzięli udział
przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Praga Północ: Pan
Dariusz Kacprzak- Zastępca Burmistrza, 
Pan Jacek Wachowicz- Wiceprzewodniczący Rady,
Pani Barbara Domańska- Radna oraz przedstawiciel
Rady Rodziców Pani Małgorzata Smolińska. 

WAŻNE WYDARZENIA W SZKOLE
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Zrobiliśmy w tym dniu coś miłego dla koleżanki
lub kolegi. Można było napisać sprawozdanie 

Mogliśmy wykonać własne "smileys", a niektórzy
zrobili je wspólnie z klasą. Ozdobiliśmy nimi
swoje salę :-)
Buźki są koloru żółtego. Więc w piątek ta barwa
królowała w szkole! Ubraliśmy się na żółto.

Harvey Ball wierzył w siłę uśmiechu i w to, że każdy 
z nas może uczynić świat lepszym.

Tego dnia wiele się działo:

      o sytuacjach, które wywoływały uśmiech 
      na buziach. Sprawozdania wezmą udział 
      w konkursie!



miejsce - Igor Zwierzchowski kl. 6b
miejsce - Antoni Feter kl. 7d
miejsce - Łukasz Tchórzewski kl. 7c,
Bartłomiej Saulus kl. 5b

miejsce - Amelia Gocejna kl. 2a, Laura
Juranek kl. 3b
miejsce - Patrycja Han kl. 2a, Natalia
Kiszkarewicz kl. 3b
miejsce - Nadia Magot kl. 1a, Sandra Oniszk
kl. 1a

Konkursy
 

Wyniki konkursu "Pocztówka z wakacji"
zorganizowanego przez Panią Ewę Jakubowską

1.
2.
3.

"Wspomnienia z wakacji"
Uczniowie z klas 0-3 mieli możliwość
zaprezentowania swoich wakacyjnych wspomnień
wykorzystując dowolne techniki plastyczne. Jury
miało problem, żeby wybrać tylko 3 zwycięskie
prace, dlatego też postanowiło przyznawać miejsca
podwójnie.

1.

2.

3.

wyróżnienie - Olivier Brzozowski kl. 1a
Gratulacje!!

 Spotkanie z cyklu "Blask kultur"
Podróż do Armenii

 

Blask Kultur to cykl spotkań otwartych dla całej
społeczności szkolnej, podczas których nasi
uczniowie cudzoziemcy wraz z rodzicami
prezentują swoją ojczyznę.

Tym razem uczennica klasy 8a Mariam Saroyan
zabrała nas w wirtualną podróż do Armenii, w czasie
której podziwialiśmy piękno krajobrazu kraju jej
pochodzenia.
Dowiedzieliśmy się bardzo dużo o zabytkach, kulturze
i tradycjach odległej Armenii
Spotkanie w formie online odbyło się 
w poniedziałek 27 września 2021r. o godzinie
17.30 na platformie Teams. Uczestnikami byli
uczniowie i nauczyciele oraz rodzice, którzy mogli
skorzystać z konta dziecka w szkolnej chmurze 
Office 365.
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grupa początkująca klasy 4-6
grupa zaawansowana klasy 7-8

Centrum Mistrzostwa
Informatycznego w SP 73

Nasza szkoła po raz drugi bierze udział 
w ogólnopolskim projekcie Centrum
Mistrzostwa Informatycznego.
To cykl BEZPŁATNYCH zajęć pozalekcyjnych, na które
zapraszamy uczniów klas 4-8.

Celem projektu jest rozwój umiejętności
informatycznych uczniów, kształcenie logicznego
myślenia oraz nauka programowania.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach metodą
hybrydową (stacjonarne i online):

Zajęcia prowadzi Pani Grażyna Chmielewska 
i rozpoczynają się od 18 października 2021.



 Quiz oraz konkurencja piłki nożnej z języka niemieckiego pod okiem pani Anny Milej. Wystepują w nim:
Aleksandra Dudek 7A, Zazanna Nomadzka 7A , Aleksandra Exner 7A, Matylda Fryze 7A , Zazanna Nomadzka 7A, Anna
Jędrzejczak 7A, Oliwia Kazimierczuk 7A. Dziewczyny dostały się do 2 etapu. Gratulujemy :)
Świetlica szkolna oraz Samorząd Uczniowski serdecznie zapraszają do przyłączenia się do akcji "Zbiórki karmy
dla zwierząt" podopiecznych Fundacji "Kotomysz" oraz podopiecznych Przytuliska "Chata u Asi i Przyjaciół" Akcja ma na
celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży problemu związanego z bezdomnością zwierząt. W podziękowaniu za
przystąpienie do akcji oraz najbardziej czynny udział organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek. W terminie od 

Ślubowanie klas I: 14 października odbędzie się pasowanie na ucznia jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu
naszej szkoły.

 

Nadchodzące wydarzenia
 

      11 do 29 października zbieramy: karmę, zabawki, akcesoria, ciepłe i czyste koce. Oczywiście wszystko dla zwierząt

 

Sportowe Łamigłówki
Świetlica szkolna ma okazję uczestniczyć 
w regularnych zajęciach Sportowych Łamigłówek
finansowanych przez Radę i Zarząd Dzielnicy Praga-
Północ. m.st Warszawy

Zajęcia zachęcają do ćwiczenia umysłu, ale także
zagrzeją do aktywności sportowej i dbałości 
o kondycję własnego ciała.

Każde dziecko powinno przecież wiedzieć, że dobra
kondycja fizyczna ma dobroczynny wpływ także na
giętkość umysłu.
Cieszymy się, że mamy możliwość uczestniczyć 
w takich ciekawych zajęciach!

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych 2021 

Po raz kolejny na całym świecie październik
obchodzony jest jako Międzynarodowy Miesiąc
Bibliotek Szkolnych. Tegorocznego hasło brzmi:
"Baśnie i legendy z całego świata"

Z tej okazji Biblioteka Szkolna serdecznie
zaprasza uczniów do wzięcia udziału w akcji
czytelniczej pt. "Październik w bibliotece –
wylosuj sobie książkę". W bibliotece przez cały
październik będzie znajdowała się magiczny
koszyk, z którego będzie można wylosować
karteczkę z nazwiskiem autora i tytułem książki.

Akcja skierowana jest do uczniów klas II-VI 
i trwa do 1 listopada.

Europejski Dzień Języków Obcych
W dniach 28 września i 1 października nasze pierwsze
klasy odwiedził zajączek Jaś Hans Hase z Niemiec.
Opowiedział dzieciom o języku niemieckim i nauczył
pierwszych słów.
Radosne spotkanie z zajączkiem odbyło się w ramach
obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych.

 

XI Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia

W piątek 1X obchodziliśmy (oprócz Dnia Uśmiechu)
XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 
Aby z uśmiechem bawić się na lekcjach matematyki
przypomnieliśmy sobie tabliczkę mnożenia. 
Na stronie https://www.wmtday.org/pl możemy
sprawdzić swoje umiejętności.
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https://www.wmtday.org/pl


Przepis na truskawkowy sorbet
Składniki: 6/7 truskawek (rozmrożonych), pół jogurtu naturalnego, 2/3 łyżeczki cukru. 

Do pojemnika w odpowiedniej kolejności dodajemy truskawki, następnie jogurt i na samym końcu
cukier. Następnie bierzemy blender i wszystko mieszamy, aż całość będzie gładka. 
Uwaga! Jak zauważycie czarne malutkie kropki to się nie przejmujcie to tylko pestki od truskawki!
Smacznego :)                           

Fiat 126p („Maluch”) miał silnik z tyłu, a bagażnik z przodu.
Pierwszy Maluch został wyprodukowany w 1972 r. we Włoszech.
W Polsce Maluch był produkowany w latach 1973 – 2000.
W Polsce wyprodukowano 3.318.674 egzemplarzy Malucha.
Skrót FIAT oznacza Fabrica Italiana Automobil Torino, czyli Włoska Fabryka Samochodów 

Obecnie najwięcej jeżdżących Maluchów jest na Kubie, Maluch tam nazywany jest
"polaquito”.   

 

Czy wiesz, że:

      w Turynie. 
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KĄCIK MOTORYZACYJNY

KĄCIK SMAKU



 Dzisiaj o surykatce ...
Surykatka to drapieżny gatunek ssaka z rodziny mangustowatych.
W krajach anglojęzycznych między innymi Afryce jest znana jako meerkot,
aczkolwiek ta nazwa została błędnie zaczerpnięta z języka niderlandzkiego.
Można ją tłumaczyć jako kot jeziorowy.
 Ponadto surykatki uwielbiają się opalać! Równie dobrze są niezwykle
towarzyskie!
 A co jeśli surykatka jest w zagrożeniu? 
Wtedy kładzie się na plecach i stara się groźnie wyglądać, pokazuje wtedy
zęby i pazury.
Dzięki za przeczytanie!!!

 

Sukcesy Sportowe
Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 
w Mistrzostwach Dzielnicy w indywidualnych
biegach przełajowych dziewcząt i chłopców 
w kategorii dzieci i młodzieży. Nasze dziewczęta
startowały na dystansie 800 i 1000 metrów, zaś
chłopcy na dystansie 1000 metrów.

Złoty medal zdobyła uczennica klasy 8a Ewelina
Zalewska. Gratulacje dla Eweliny i całej drużyny
SP73!

W Mistrzostwach Dzielnicy w Piłce Nożnej
dziewcząt w kat.młodzieży zajęliśmy III miejsce.
Brawo!

Unihokej w SP 73
Jednym z przewodnich sportów w szkole jest unihokej, który reprezentują klasy sportowe.
Uprawianie tego sportu nie jest łatwym orzechem do zgryzienia, gdyż trzeba się zgrać zespołowo oraz
odnaleźć wspólny język, aby dobrze się porozumiewać. 

KĄCIK SPORTOWY
43.Maraton Warszawski

Nasz nauczyciel wychowania fizycznego pan
Jarosław Słocki wystartował w 43.Maratonie
Warszawskim. 
Był to piąty ukończony maraton w życiu przez
naszego trenera. Pan Jarek zajął 49 miejsce w swojej
kategorii. 
Gratulujemy i życzymy kolejnego ukończonego
maratonu oraz nowego rekordu życiowego!
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Świat zwierząt z Sylwią



Twórczość Uczniów SP73 
 

 "Wiatr"  Sylwia Potocka klasa 6a 

Wiatr – zjawisko przyrodnicze.
Wiatr - wieje w zimę.

Wiatr - może być lekki.
Wiatr - może być wielki.

Wiatr - może zdmuchnąć liście.
Wiatr – wieje oczywiście.

Wiatr – wieje też w bajkach.
Wiatr – macha nam w parkach.

Wiatr – najmilszy wieje Jesienią.
A najmilej usiąść w parku i posłuchać szumu wiatru.

 
 

 

Strefa Humoru
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naszą szkolną stronę internetową https://www.sp73.waw.pl  
oraz profil Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
w Warszawie na Facebooku.

Jeśli jesteście ciekawi, co nowego w SP73
śledźcie 

 
 

zbiory własne SP 73
serwis https://pixabay.com/
galeria grafiki https://www.canva.com/

GAZETKA SZKOLNA "Batorynka"

Wydawca: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego 

Zespół redakcyjny „Batorynka” nr 1/2021/22: 
Maria Kosińska 4B  Mateusz Marszałek 5B ,Sylwia Potocka 6A, Nikola Woźniak 7B, Kordelia Jewłasz 7B,
Aleksandra Dudek 7A, Anna Jędrzejczak 7A, Oliwia Kazimierczuk 7A, Wiktoria Hagen 7A, Matylda Fryze 7A,
Franek Radzicki 7A, Wiktoria Grad 8B, Maja Ross 8B, Karolina Car 8B, Natalia Kucharska 8B.

Opiekunowie: Martyna Kozłowska,  Joanna Filipiuk, Joanna Misztal
Redaktor online: Grażyna Chmielewska

Źródła grafiki:
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