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Witamy w listopadowym numerze Batorynki !

Zaangażowani w prace i obowiązki szkolne dawno już zapomnieliśmy o lecie.
Tymczasem za nami kolejna już zmiana czasu, pogoda niestety typowo jesienna,
czyli szaro, buro i ponuro. Nie pozostaje nam nic innego, jak przestawić się na ten
„zimowy” tryb.

Warto wtedy przejrzeć kolejny  numer "Batorynki" i zobaczyć, o czym tym razem,
napisali szkolni dziennikarze, do czego serdecznie zachęcamy.
 
Redakcja :)

„Listopad” Wanda Grodzieńska

Przyszedł sobie do ogrodu stary,
siwy pan Listopad.
Grube palto wziął od chłodu
i kalosze ma na stopach.

Deszcz zacina, wiatr dokucza.
Pustka, smutek dziś w ogrodzie.
Pan Listopad cicho mruczy,
nic nie szkodzi, nic nie szkodzi.

Po listowiu kroczy szybko
na ławeczce sobie siada.
Chłód i zimno.
Mam dziś chrypkę.
Trudna rada, trudna rada.

Wanda Chotomska – “Twój dom”

Jest w każdym naszym słowie,
a słowa są najprostsze –
chleb, mama, dom gościnny,
i Wisła, i Mazowsze.

I jest w czerwieni maków,
i w białych kwiatach wiśni,
w piosenkach wszystkich ptaków
i w każdej naszej myśli.

W mazurku chopinowskim,
i w czarnym węglu Śląska,
i tu, gdzie serce mówi,
że to jest właśnie Polska.
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AKTUALNOŚCI
11 Listopada

Dzień Niepodległości

Nikola Woźniak 8B

W ciągu zaledwie czterech lat Wielka Wojna zmieniła świat. To, co wcześniej wydawało
się niemożliwe – niepodległość Polski – stała się rzeczywistością. 
Po 123 latach zaborów, 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór 11 listopada
uzasadnić można, zbiegiem wydarzeń związanych z zakończeniem I wojny światowej.
Zawarcie rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, przypieczętował ostateczną klęskę
Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych dwóch dniach, 
10 i 11 listopada 1918r, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, 
a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to
tymi słowami:

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość!
Zjednoczenie!  Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie,
bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą
rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.

https://pl.wikipedia.org/wiki/I_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozejm_w_Compi%C3%A8gne_(1918)
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99drzej_Moraczewski
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AKTUALNOŚCI

Samorząd Uczniowski

Narodowe Święto Niepodległości w naszej szkole. 
Tradycyjnie nauczyciele i uczniowie naszej szkoły, odświętnie ubrani i przystrojeni 
w kokardy narodowe, wzięli udział w akcji Szkoła do Hymnu. O godzinie 11.11 wszyscy
razem odśpiewali HYMN PAŃSTWOWY.

#SzkołaDoHymnu
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AKTUALNOŚCI

Samorząd Uczniowski

Święto Niepodległości w SP73

 W dniu 18 listopada okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyło się 
w Naszej Szkole przedstawienie słowno-muzyczne.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie z klas: 8a, 8b, 8d, 7a, 6a oraz tancerki 
z klasy 4a.

Publiczność z zadumą wspominała losy Polski i podziwiała kunszt aktorski swoich
kolegów.
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AKTUALNOŚCI

Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe, za które zakupiliśmy sprzęt do druku 3D,
robotyki, mechatroniki oraz audio-video. Ten zakupiony w ramach programu
#LaboratoriaPrzyszłości nowoczesny sprzęt uatrakcyjni szkolne zajęcia. Pozwoli
uczniom rozwijać swoje zainteresowania z różnych dziedzin: nauka, technologia,
inżynieria, sztuka oraz matematyka. 
Pierwsze zajęcia wzbudziły wiele pozytywnych emocji i zadowolenia. Dzieci wykazały
się ogromną kreatywnością, samodyscypliną i bardzo dużą odpowiedzialnością.

#LaboratoriaPrzyszłości w SP73
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AKTUALNOŚCI

W naszej szkole odbyły się warsztaty ,,Razem w Klasie,,.
W warsztatach wzięły udział klasy 4b i 7b. Warsztaty miały na celu wzmocnienie
integracji i współpracy między uczniami, przełamanie barier językowych, a także
pokazanie korzyści płynących z różnorodności kulturowej i językowej. 

Warsztaty ,,Razem w Klasie"

Zespół do Spraw Cudzoziemców
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AKTUALNOŚCI

Świetlica Szkolna 

Koła zainteresowań w świetlicy szkolnej

Zajęcia kół zainteresowań umożliwiają uczniom wielokierunkowe rozwijanie
indywidualnych pasji i specyficznych uzdolnień oraz uczą właściwego spędzania czasu
wolnego w sposób aktywny i pożyteczny. 

W świetlicy szkolnej działa kilka kół zainteresowań m.in. koło: kulinarne, plastyczne,
koło "Mol książkowy", koło przyrodnicze. Dzięki nim każde dziecko może odkrywać 
w sobie nowe pokłady możliwości twórczych oraz realizować własne marzenia 
i hobby.
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie autorskie z Panią Anną Onichimowską

21 listopada 2022 roku w naszej szkole gościła pisarka Anna Onichimowska -
autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych,
telewizyjnych i filmowych.

Spotkanie było bardzo ciekawe. Na zakończenie uczniowie bawili się
w dziennikarzy zadając pani Onichimowskiej mnóstwo pytań dotyczących książek 
i jej twórczości. 

Biblioteka szkolna
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Aplikacje

Nikola Woźniak 8B

Just Palette
Just Palette to aplikacja do tworzenia palet
kolorów. Dzięki niej poznajemy kod koloru,
który możemy wykorzystać w innej aplikacji (np.
na platformie Discord przy tworzeniu ról, jeśli
chce się użyć jakiegoś specjalnego odcienia).

Aby ustawić kolor, należy kliknąć w kwadrat 
z suwakami i wtedy można ustawiać go, za
pomocą przesuwania podstawowych barw
(które tworzą kolor).

Można również wybrać kolory ze zdjęć!
Należy kliknąć wtedy trzy kropki na naszej
palecie i wybrać "From image".

Aplikacja jest bardzo przydatna przede
wszystkim dla artystów!

To tyle o aplikacji, mam nadzieję, że ta aplikacja
pomoże Wam w rysowaniu, a nawet wybieraniu
kolorów na role w Discord!
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УКРАЇНСЬКІ СВЯТА ЛИСТОПАДА

День української писемності та мови – державне свято, яке щороку
відзначають в Україні. Встановлене воно 9 листопада 1997 р.

За православним календарем – це день вшанування пам’яті преподобного
Нестора - літописця – письменника - агіографа, основоположника
давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя,
вченого, ченця Києво-Печерського монастиря. Дослідники вважають, що
саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська
мова.

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – одне зі
знакових офіційних свят, встановлене на честь двох революції, які відбулися в
Україні у 2004 та 2013 роках. Цього дня українці вшановують пам’ять про
людей, які під час Революції Гідності та Помаранчевої революції стали на
захист демократичних цінностей, прав і свобод людини й громадянина,
національних інтересів держави та її європейського вибору

Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва
відзначався в Україні 9 листопада. Ця дата була встановлена в березні 2000
року Указом Президента України враховуючи вагомий внесок працівників
культури та аматорів у відродження української національної культури,
розвиток народної творчості, активну культурно просвітницьку діяльність цей
день став відзначатися і отримав назву «Всеукраїнський день працівників
культури та майстрів народного мистецтва».

КАРІНА ПРОЦЕНКО 6А ОЛЕКСАНДРА МИЛЕНЬКА 8Е

Nowyny z Ukrainy
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Гопа́к — традиційний плясовий український народний танець запорозького походження.
Назва танцю походить від вигуку «гоп!» під час його виконання, а також слів «гопати»,
«гупати», «гопкати». Виконується соло або групами в швидкому темпі з використанням
віртуозних карколомних стрибків. Гопак виник у побуті Війська Запорозького. Спочатку
виконувався чоловіками; сучасний гопак танцюють чоловіки й жінки, однак чоловіча партія
залишається провідною. У виконання гопака включаються елементи хореографічної
імпровізації: стрибки, присядки, обертання й інших віртуозних танцювальних рухів. Існують
різні варіанти гопака — сольний, парний, груповий. Гопак нерідко має величний, героїчний
характер. Пісенні й інструментальні мелодії гопака виконуються в народі й як самостійні
музичні п'єси. У них панує вільно варійована стопа анапеста.

КАРІНА ПРОЦЕНКО 6А ОЛЕКСАНДРА МИЛЕНЬКА 8Е

КАРІНА ПРОЦЕНКО 6А ОЛЕКСАНДРА МИЛЕНЬКА 8Е
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КАРІНА ПРОЦЕНКО 6А ОЛЕКСАНДРА МИЛЕНЬКА 8Е

Dzień Pisma i Języka Ukraińskiego to święto narodowe obchodzone co roku na
Ukrainie od 9 listopada 1997 roku. Według kalendarza prawosławnego jest to dzień
pamięci czcigodnego Nestora kronikarza, kronikarza - pisarza - hagiografa, twórcy
starożytnej rosyjskiej historiografii, pierwszego historyka Rusi Kijowskiej, myśliciela,
naukowca, mnicha klasztoru Kijowsko-Pieczerskiego. Badacze uważają, że pisany
język ukraiński zaczyna się od kronikarza wielebnego Nestora.

UKRAIŃSKIE WAKACJE LISTOPADOWE

21 listopada Ukraina obchodzi Dzień Godności i Wolności – jedno z kultowych
oficjalnych świąt ustanowionych na cześć dwóch rewolucji, które miały miejsce na
Ukrainie w 2004 i 2013 roku. W tym dniu, Ukraińcy czczą pamięć ludzi, którzy w czasie
Pomarańczowej Rewolucji  stanęli w obronie demokracji, praw i wolności człowieka 
i obywatela, narodowych interesów państwa oraz europejskich wartości.

Nowiny z Ukrainy

Karina Protsenko 6A i Oleksandra Mylenka 8E
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Karina Protsenko 6A i Oleksandra Mylenka 8E

КАРІНА ПРОЦЕНКО 6А ОЛЕКСАНДРА МИЛЕНЬКА 8Е

Hopak to tradycyjny ukraiński taniec ludowy pochodzenia zaporoskiego. Nazwa tańca 
pochodzi od wykrzyknika "ron!' podczas jego wykonywania, a także słowa „hopaty”,
<<hopaty>> „depczeć”. Wykonywany jest solo lub w grupach w szybkim tempie 
z wykorzystaniem wirtuozowskich odskoczni. 
Współczesny taniec biodrowy wykonywany jest zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, ale
część męska pozostaje wiodąca. Spektakl Hopaka zawiera elementy improwizacji
choreograficznej: podskoki, przysiady, obroty i inne wirtuozowskie ruchy taneczne. Istnieją
różne wersje hopaka - solo, para, grupa. Hopak często ma majestatyczny, heroiczny
charakter. Pieśni instrumentalne melodie hopak są również wykonywane w ludziach jako
niezależne utwory muzyczne. 

9 listopada obchodzono na Ukrainie Ogólnoukraiński Dzień Pracowników
Kultury i Miłośników Sztuki Ludowej. Data ta została ustalona w marcu 2000 r.
dekretem Prezydenta Ukrainy, biorąc pod uwagę znaczący wkład pracowników
kultury i innych ludzi w odrodzenie ukraińskiej kultury narodowej, rozwój
twórczości ludowej.



Pingwin białooki, pingwin Adeli (Pygoscelis adeliae) – gatunek dużego, nielotnego
ptaka wodnego z rodziny pingwinów, zamieszkujący wody wokół Antarktydy. To
jeden z pięciu gatunków pingwina żyjących na Antarktydzie. Jest blisko
spokrewniony z pingwinem białobrewym i pingwinem antarktycznym. Nie
wyróżnia się podgatunków. W większości krajów jest to gatunek chroniony.

Wygląd: wierzch ciała, ogon, głowa i szyja oraz wierzch skrzydeł czarne, reszta
biała. Wokół oka biała obrączka. Dziób i nogi różowawe. Czarny spód stóp. Brak
dymorfizmu płciowego.

Pingwin białooki jest bardzo społecznym gatunkiem. Osobniki żyją w małych
grupach lub koloniach. Razem podróżują z platform lodowych do miejsc lęgu, kiedy
okres lęgowy ma się rozpocząć. Również w czasie polowania pingwiny białookie
pozostają w grupie, co zmniejsza ryzyko ataku ze strony drapieżników i zwiększa
efektywność znalezienia pożywienia.
W wodzie poruszają się szybko i zwinnie, potrafią wyskoczyć z wody na kilka
metrów. Nurkują po pokarm na głębokość 20 m. Głębokość i czas trwania
nurkowania zależy od stopnia oblodzenia zbiornika. Na lądzie mogą poruszać się na
różne sposoby: z wyprostowaną postawą kaczkowatym chodem lub skokami, albo
mogą ślizgać się brzuchem po śniegu i lodzie, odpychając się nogami.

ŚWIAT PINGWINÓW               
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Ani Mkhoyan 5B

Pingwin białooki



               ŚWIAT ZWIERZĄT Z SYLWIĄ                
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Sylwia Potocka 7a

Cześć! 
Dzisiaj mowa o hipopotamach. 
Gdzie występują hipopotamy? 
Hipopotamy współcześnie występują w rzekach i jeziorach Ugandy, Sudanu, Somalii,
Kenii, północnej części Demokratycznej Republiki Konga i Etiopii, na zachód na
terytorium Ghany do Gambii, a także w Afryce Południowej: 
w Botswanie, RPA, Zimbabwe, Zambii. Oddzielne populacje egzystują 
w Tanzanii i Mozambiku. 

Czy hipopotamy są niebezpieczne?
Choć wyglądają na nieporadne zwierzęta, to poruszają się z ogromną prędkością
o raz są uznawane za jedne z najbardziej niebezpiecznych i agresywnych zwierząt na
świecie. Potrafią one w kilka sekund rozwinąć swoją prędkość nawet do 30 km/h, a ich
potężne kły stanowią niezwykle groźną broń. Jak już powiedziałam hipopotamy są
jednymi z najgroźniejszych zwierząt świata, lecz nie wspomniałam o tym, że są one
również bardzo głośne. Ich sapanie czy krzyki osiągają poziom nawet do 115 decybeli.
Jak długo żyją hipopotamy? 
Hipopotamy żyją od 40 do około 50 lat. 
Czy hipopotamy mają zęby? 
Tak, hipopotamy mają nawet do 40 zębów, niektóre z nich dorastają do aż 50 cm
długości. 
Czy hipopotamy są w stanie zjeść człowieka?
Odpowiedź brzmi tak. Hipopotamy są w stanie otworzyć swoje usta o 180 stopni.
Poprzez tę czynność jest w stanie połknąć człowieka w całości.
Ile jest hipopotamów na świecie? 
Szacuje się iż na świecie znajduje się od 15 do 150 tysięcy hipopotamów na wolności
(głównie w Afryce Północnej).

Czym żywią się hipopotamy?
Hipopotamy głównie żywią się: trawami, roślinami wodnymi (w mniejszych ilościach),
lecz jedzą też inne rośliny przy niedostatku preferowanego pożywienia. 
Ile dziennie jedzą hipopotamy? 
Każdy hipopotam zjada dziennie średnio 25 kg pokarmu (w tym 10 kg siana i 15 kg
warzyw i owoców sezonowych). Nie gardzą dynią, marchwią, sałatą oraz jabłkami.
Latem przepadają za dużą ilością suszonej trawy. 
To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu!



               ŚWIAT ZWIERZĄT                

str.17

Niedźwiedź polarny zwany też białym, kojarzy się często z niewinnym słodkim
pluszakiem. Nie dajmy się jednak zwiesić pozorom! Niedźwiedzie polarne to jedne 
z największych lądowych drapieżników. Samce tego gatunku mogą ważyć nawet dwa
razy tyle co tygrys syberyjski. Większość dorosłych męskich osobników waży 300-700 kg,
a gdy dorodny samiec stanie na łapach osiąga wysokość do 3,35 metrów. Samica jest
zazwyczaj dwa razy mniejsza. Z kolei młode niedźwiadki, zaraz po urodzeniu to
prawdziwe drobinki, ich waga waha się między 0,6 a 0,7 kilo.

Niedźwiedzie polarne spośród swoich krewniaków wyróżniają się białym bądź
kremowym futrem. Kolor ten służy kamuflażowi, gdyż tereny, na których przebywa są 
z reguły pokryte sporą warstwą śniegu. Niedźwiedzie białe są mięsożercami, więc
kamuflaż jest bardzo istotnym elementem polowania. Mitem jest jednak pogląd, że
zwierzęta te podchodząc do swojej ofiary zasłaniają sobie nos, aby jeszcze lepiej wtopić
się w tło. Sierść niedźwiedzia jest nieprzemakalna, gruba i gęsta, więc znakomicie
chroni przed zimnem a warstwa tłuszczu stanowi dodatkową izolację. Niedźwiedzie
polarne mimo ekstremalnie niskich temperatur nie zamarzają, mogą natomiast umrzeć 
z przegrzania, na przykład uciekając przed śmigłowcem. Zwierzęta te, również dzięki
opływowym kształtom ciała, są znakomitymi pływakami. Zaobserwowano nawet
osobniki pływające na pełnych wodach oddalonych 90 km od stałego lądu. Szerokie łapy
niedźwiedzia polarnego podczas pływania pełnią funkcję wioseł. Nurkując potrafią
wytrzymać pod wodą do 2 min. Do transportu po bezkresach Arktyki wykorzystują
również dryfujące kry.



               ŚWIAT ZWIERZĄT             
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W czasie migracji niedźwiedź polarny przemierza około 50 - 80 km na dobę.
Rocznie pokonuje około 1000 km. Jest zwierzęciem bardzo ciekawskim,
zaintrygowany nieznanymi śladami nart czy skutera potrafi podążać wiele
kilometrów.

Niszczenie środowiska naturalnego rejonów polarnych Arktyki grozi przetrwaniu
tego gatunku niedźwiedzia. Najgroźniejsze jest ocieplenie klimatu, które prowadzi
do topnienia lodu. Niedźwiedź polarny został umieszczony na liście gatunków
zagrożonych i objęty ochroną.

Na koniec jeszcze jedna sprawa. Pamiętajmy, że niedźwiedzie polarne żyją tylko 
w Arktyce. Jej nazwa pochodzi od języka greckiego arktos (niedźwiedź), za to
Antarktyka oznacza, przeciwieństwo Arktyki.

Niedźwiedzie polarne stosują różnorodne techniki polowania. Na przykład czatują
przy otworach oddechowych fok, które pozwalają im wynurzyć się, aby nabrać
powietrza. Czasami potrafią nieruchomo czekać przez kilka godzin a potem
niezwykle szybko zaatakować. Niedźwiedź polarny zjada jednorazowo 60 - 90 kg
foczego mięsa i sadła. Po tak obfitym posiłku, odpoczywa przez okres miesiąca lub
dłuższy, aż do następnego polowania.

Przemek Szostak 8E
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Twórczość Uczniów SP73 

rys.Oliwia Wakulińska 2A

rys. Agata Owczarek 2A

rys.Małgorzata Suska 8E



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 10 /2022/23: , Ani Mkhoyan 5B, Karina Protsenko 6A, Sylwia
Potocka 7A , Nikola Woźniak 8B, Przemek Szostak 8E, Oleksandra Mylenka 8E

Rysunki: Małgorzata Suska 8E,Oliwia Wakulińska 2A, Agata Owczarek 2A

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

Źródła grafiki:

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 
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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.


