GAZETA SZKOLNA

REDAGOW ANA OD 1999R.
W SZKOLE PODSTAW OW EJ
IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO
W GOMULINIE

K O CH A N I

NR 45 STYCZEŃ 2015 R.

CZ Y T E L N I CY !

NIECH NAM WSZYSTKIM W NOWYM 2015 ROKU SPEŁNIĄ SIĘ
SŁOWA POETY:
BY WSZYSTKO SIĘ NAM ROZPLĄTAŁO,
WĘZŁY, KONFLIKTY, POWIKŁANIA.
OBY SIĘ WSZYSTKIE TRUDNE SPRAWY
POROZKRĘCAŁY JAK SUPEŁKI,
WŁASNE AMBICJE I URAZY
ZACZĘŁY ŚMIESZYĆ JAK KUKIEŁKI.
OBY W NAS PASKUDNE JĘDZE
POZAMIENIAŁY SIĘ W OWIECZKI,
A W OCZACH MĄDRE ŁZY STANĘŁY
ZESPÓŁ REDAKCYJNY

K

R
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JAK NA CHOINCE BARWNEJ ŚWIECZKI.
NIECH ANIOŁ PODRZE KAŻDY DRAMAT
AŻ DO ROZDZIAŁU OSTATNIEGO,
I NIECH NASTRASZY KAŻDY SMUTEK,
TAK JAK GORYLA NIEMĄDREGO.
ABY WĄTPIĄCY SIĘ ROZPŁAKAŁ
NA CUD CZEKAJĄC W SWEJ KOLEJCE,
A MATKA BOSKA - CICHYCH, UFNYCH NA ZAWSZE WZIĘŁA W SWOJE RĘCE.

KS. JAN TWARDOWSKI WIERSZ STAROŚWIECKI

DZIŚ W NUMERZE !
KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI:
- KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
- TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
- Z PANEM SZYMONEM W AMERYCE POŁUDNIOWEJ…
- JAK ŚWIĘTOWALIŚMY 11 LISTOPADA
- ANDRZEJKI
- V RAJD Z MIKOŁAJEM
- PODSUMOWANIE GMINNEGO KONKURSU ANTYALKOHOLOWEGO
- W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
- DZIEŃ BABCI I DZIADKA
- PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
NASZA TWÓRCZOŚĆ
RADY NIE OD PARADY
FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK
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Kilka treści szkolnych wieści:
KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA
W ramach uczestnictwa w programie „ Klub Bezpiecznego Puchatka” dnia 26.11.2014 r.
uczniowie klasy Ia i Ib przystąpili do Ogólnopolskiego Testu Wiedzyo Bezpieczeństwie.
Zawierał on 15 pytań w takich aspektach jak: bezpieczeństwo w domu, w szkole i w drodze
do szkoły oraz bezpieczeństwo w Internecie. Po zakończeniu testu dzieci otrzymały
informację o tym, ile poprawnych odpowiedzi wybrały. Pierwszaki doskonale poradziły sobie
z nie zawsze łatwymi pytaniami. Test nie tylko utrwalał zdobyte wiadomości, ale również
uczył zasad bezpiecznego zachowania się podczas pracy w klasie.Po przeprowadzeniu cyklu
zajęć szkoła uzyskała certyfikatKlubu Bezpiecznego Puchatka. Wszystkie pierwszaki
otrzymały pamiątkowe dyplomy.A.M.
Postaraj się nie biegać po schodach i
korytarzach. Biegając, możesz się
przewrócić, pośliznąć lub wpaść na
kogoś.
Nie zjeżdżaj po poręczy! Możesz z niej
spaść i mocno się potłuc.
Pamiętaj, by ostrych przedmiotów nie
używać do zabawy. Nie wymachuj nożem
podczas posiłku, ani nożyczkami na lekcji
plastyki.

KL. IA
W trakcie zabawy: nie popychaj,
nie bij i nie wyśmiewaj innych
uczniów. Gdy ktoś postępuje tak
wobec Ciebie, powiedz o tym
rodzicom i nauczycielowi.
Zabieranie komuś jego własności
(zabawek, zeszytów, pieniędzy lub
śniadania) nie jest zabawą.
Powiadom nauczyciela i rodziców,
gdy ktoś, bez Twojej zgody, odbiera
Ci jakąś rzecz.
Nie zabieraj do szkoły dużych sum
pieniędzy. Możesz łatwo je zgubić.

KL. IB
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TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI
I POZDROWIEŃ

W naszej szkole w dniach 17-21 XI uczniowie mieli okazję wykazać się swoją
życzliwością
w szczególny sposób. Członkowie Szkolnego Koła PCK, pod
czujnym okiem pani pedagog Anny Siekańskiej, przedstawili projekt edukacyjny pod hasłem
„Podaj dalej!”, w którym zachęcili społeczność uczniowską do okazywania sobie życzliwości
i otwartości oraz przypomnieli wszystkim, jak wielkie znaczenie mają słowa : proszę,
dziękuję, przepraszam. W ramach akcji uczniowie klas III – VI zapoznali się z filmem
opartym na motywach powieści Catherine Ryan Hyde „Podaj dalej” (Pay It Forward)
wyreżyserowanym przez Mimi Leder, w którym widz poddany jest refleksji: „Pomyśl,
co
mógłbyś zrobić, aby świat stał się lepszy i wprowadź to w życie”.
Uczniowie wykazali się również pomysłowością i zaangażowaniem, tworząc
wizytówkę
z cytatem na temat życzliwości, którą zawiesili na drzwiach swoich
klas. W szkole działała również „poczta życzliwości”– wszyscy (i to nie tylko uczniowie)
chętnie pisali listy i kartki z pozdrowieniami oraz życzliwe wiersze i opowiadania.
Ukoronowaniem akcji było wybranie w każdej klasie najżyczliwszej koleżanki lub kolegi. I
tak orderem życzliwości udekorowani zostali:
(n/z od lewej) Łukasz
Nowacki(VI a),Mikołaj
Lasota
i Julia
Junicka (IV), Klaudia
Sipińska (IIIb), Marta
Malicka (III a),Natalia
Łuczyńska (V a), Zuzanna
Mazerant (V b), Seweryn
Bzik (VI b).

A.S.

Z PANEM SZYMONEM W AMERYCE POŁUDNIOWEJ…
Na zaproszenie P. Beaty Kędziory odwiedził naszą szkołę Pan Szymon Stawski podróżnik, operator kamery i fotograf. Opowiadał o swej niezwykłej pasji, czyli
o

podróżach. Poruszając się po śladach słynnego polskiego globtrotera – Tony’ego Halika

zwiedził Amerykę Południową, by sprawdzić , jak zmienił się świat w ciągu 50 lat ( tyle
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minęło od czasu wyprawy przedstawionej w programie „Pieprz i wanilia”).Mogliśmy
podziwiać piękne zdjęcia oraz filmy nakręcone w czasie podróżyod Meksyku aż do Ziemi
Ognistej w Argentynie. Pan Szymon chciał udokumentować , jak dziś żyje się plemionom, do
których przed laty dotarł Tony Halik. Każdego zachwycił interesujący i pełen ekspresji
przekaz młodego podróżnika. Do tego ekspozycja oryginalnych masek, barwnej, ręcznie
tkanej indiańskiej odzieży wprowadziła nas w niezwykły klimat tamtych miejsc.
Nasz gość opowiadał, że zamienił mieszkanie na dom na kółkach, którym do tej pory
odwiedził już sześć kontynentów, przekroczył około dziewięćdziesięciu granic. Brał udział
w wielu wyprawach… Mówił, że jego celem jest odwiedzenie wszystkich państw naszego
globu. Do tego gna go po prostu zwykła ciekawość - ciekawość świata i ludzi.

M.K.

O tym, jak uczciliśmy Narodowe Święto
Niepodległości…
W dniu 10 listopada 2014r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości, w której uczestniczyli uczniowie, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy naszej
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szkoły. Aktorzy ( uczniowie klas II, V-VI) zaprosili zebranych na patriotyczną refleksję
związaną z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i do wspólnego śpiewania pieśni
patriotycznych z tego okresu. Współczesna rodzina skupiona wokół stołu,przy herbacie
zabrała nas w historyczną podróż przez czasy rozbiorów Polski i utratę niepodległości.
Następnie obejrzeliśmy epizody powstańcze, by wreszcie cieszyć się Odzyskaniem
Niepodległości…Podniosły charakter uroczystości podkreślały piękne, sugestywne
dekoracjei rekwizyty. Wszyscy zebrani chętnie włączyli się do wspólnego, radosnego
śpiewania pieśni patriotycznych. Jakże wspaniale zabrzmiała ukochana przez nas „Rota”.
Zrobiło się nastrojowo i wyjątkowo świątecznie. Na zakończenie Pani Bogumiła Szulc,
podkreśliła znaczenie odzyskania niepodległości przez Polskę i zachęciła do udziału w
obchodach naszego narodowego święta oraz zamanifestowania postawypatriotycznejpoprzez
wywieszenie flagi państwowej.
11 Listopada w Woli Krzysztoporskiej 12 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w
Biegu Niepodległości . I miejsce zajął Dominik Matyja kl. V b, II miejsce – Bartłomiej
Szymański kl. VI a, III miejsce - Seweryn Bzik kl. VI b. W kat. kl. I-III Mikołaj Lasota
zajął III miejsce.
M.K.

Koniec listopada upłynął na miłej
zabawie - 27.11.2014 roku w ramach pracy SK PCK i Klubu Wiewiórka w naszej szkole
odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów klas II-III. Po wysłuchaniu opowiadania o
historii katarzynek i andrzejek wszystkie dzieci rozwiązały krzyżówki z hasłami tematycznie
związanymi z tymi tradycjami. Zabawa przebiegała w atmosferze wróżb i magii.
Przyczyniły się do tego uczennice: Patrycja Paulińska, Izabela Kosacka, Klaudia Socha i
Aleksandra Gudajczyk, które pomogły organizatorkom p. L.Cienkowskiej i A. Siekańskiej
w przeprowadzeniu różnorodnych zabaworaz konkursów. Uczniowie mogli wyczytać z
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kart, jaka czeka ich przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód
kiedyś zdobędą i wiele innych ciekawych historii.
Całą imprezę uświetniała muzyka, nad którą czuwał nasz absolwent Wiktor Jarosiński.
Dziękujemy!

L.C.

Andrzejki
stały się okazją do zorganizowania zabawy dyskotekowej dla uczniów klas IV-VI.
Nie zbrakło tradycyjnych zabaw z ustawianiem butów, przekłuwaniem papierowego
serduszka, odkrywaniem kubków z symbolami wróżącymi przyszłość. Wszystko po
to,aby kultywować ludową tradycję. Zainteresowanie „usługami wróżek” było
ogromne, oczywiście wszystko z przymrużeniem oka.
6
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W listopadzie 2014 roku uczniowie klasy Vb: Sebastian
Chojnacki, Paulina Cieślak, Julia Fajkowska, Aleksandra Jędrych, Klaudia Klimczak, Natalia
Łuczyńska, Dominik Matyja i Zuzanna Mazerant zostali pierwszymi członkami Szkolnego
Koła Krajoznawczo – Turystycznego PTTK.
5 grudnia 2014 r. wraz z opiekunem p. Pauliną Baras wzięli udział wV Żarnowskim Rajdziez

Mikołajem. Pokonali 6- kilometrowy dystans na trasie Żarnów – Pilichowice – Tresta –
Żarnów.Po wędrówce i słodkim poczęstunku uczniowie spotkali się z Mikołajem, który
podarował im upominki. W świątecznym nastroju prezes Oddziału PTTK z Żarnowa wręczył
dzieciom legitymacje członkowskie, a szkolny klub otrzymał dyplom za udział w rajdzie . P.B.

Podsumowanie Gminnego Konkursu Antyalkoholowego
16 XII 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej odbyło się spotkanie podsumowujące Konkurs literacki i
plastyczny o tematyce antyalkoholowej organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
W I przedziale wiekowym – uczniowie kl. IV – VI szkół podstawowych pisali prace na jeden z tematów:
1.Alkoholizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka. Dlaczego?
2. „Tato/mamo nie pij” – list do ojca/matki alkoholika/czki.
3. Kto alkohol pije… Dokończ zdanie i rozwiń myśl w dowolnej formie.
4. „Czy iskierka miłości pomoże nad przepaścią?” Co możemy uczynić dla żyjących wśród alkoholików?
Jury Konkursu nagrodziło i wyróżniło następujących uczniów naszej szkoły:
I miejsce –Angelika Malicka kl. V a;
III miejsce- Adriana Malicka kl. VI b;
Wyróżnienie - Kamil Stępień.
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W
konkursie
plastycznym
na
ilustrację
- w I przedziale wiekowym – kl. I-III szkół podstawowych:
I miejsce zdobył Antoni Plich z klasy I b ;
II miejsce- Martyna Sobutkowska z kl. III b.
W kat. kl. IV-VI :
I miejsce zajęła Angelika Malicka – kl. V a.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy kolejnych sukcesów.

promująca

trzeźwy

styl

życia

nagrody

otrzymali:

SU

N/z: laureaci konkursu
plastycznego, a w śród nich: A.
Plich, M. Sobutkowska, A.
Malicka.

N/z: laureaci konkursu
literackiego, m.in.: A. Malicka,
K. Stępień, A. Malicka.

Fragmenty prac literackich laureatów tegorocznego konkursu

Tato/mamo nie pij
Mamusiu, proszę Cię, nie pij! Niszczysz nasze życie! Dla Ciebie najważniejszy jest
alkohol… Cały czas widzę Cię przy sklepie, jak pijesz wódkę albo wyłudzasz od innych
pieniądze! Całymi dniami leżysz na kanapie i pijesz, a jak jesteś zdenerwowana, to na mnie
wyładowujesz swoją złość. Mam tego dość!
Pamiętasz Alberta? Miał pięć lat, a Ty zaczęłaś go bić i kazałaś mu żebrać.
Nie wytrzymywał napięcia, jakie panowało w naszym domu. Ciągle kłóciłaś się z tatą, a brat
myślał, że to przez niego. Wybiegł z domu i wpadł pod samochód…
(…) Stale widzę Cię z butelką w ręce.
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Jest mi bardzo przykro, że tak źle nas traktujesz. Krzyczysz, bijesz mnie. Nawet nie
Wiesz, ile mam siniaków. Dzieci w szkole śmieją się ze mnie, gdy próbuję z nimi rozmawiać.
Nauczyciele też zauważyli moje siniaki. Ostatnio rzuciłaś się na moją wychowawczynię,
po czym przez rok byłaś w więzieniu.
(…) Problem nadal nie jest rozwiązany. Wiele osób korzysta z terapii
psychologicznej.(…) Może i Ty, Mamo, spróbujesz? (…) Mam nadzieję, że dużo zmienisz
w swoim i naszym życiu, gdy przeczytasz ten list…
Ada Malicka kl. VIb
Alkoholizm jest niebezpieczny dla młodego człowieka. Dlaczego?
(…) Krzysiek miał 12 lat, gdy po raz pierwszy na ślubie kuzynki postawiono przed nim
kieliszek… To był dobry chłopiec. Wzrastał wśród kochającej się rodziny, na którą zawsze mógł liczyć.
Osiągał wysokie wyniki w nauce, starał się, ale wśród kolegów uchodził za kujona. Nie miał zbyt
wielu przyjaciół, bo przecież nie był cool. Gdy poszedł do gimnazjum, bardzo chciał się przypodobać
swoim rówieśnikom. Zmienił styl ubierania, fryzurę, lecz to nie wystarczyło. Aby stać się jednym z
nich, musiał chodzić na imprezy.
Pierwsza klasa gimnazjum, Sylwester u koleżanki… O północy rodzice nalali wszystkim
kieliszek szampana. Krzysiek wypił i doznał niesamowitej ulgi, po prostu euforia. Nigdy wcześniej nie
czuł się tak fantastycznie. Było rewelacyjnie, świetnie, zniknęły wszystkie wewnętrzne lęki. Chłopak
tryskał energią i humorem Nagle świat wydał się cudowny, a ludzie uroczy, sympatyczni
i interesujący. Czuł się tak dobrze, że zapragnął, by ten stan trwał wiecznie. Zabrał butelkę szampana

ze stołu i przelał ów „ magiczny płyn” do puszki po coca-coli. Wtedy po raz pierwszy
sięupił… Późniejwielokrotnie kosztował różnych zdradzieckich, procentowych trunków. Uważał, że
alkohol pozwala mu przełamać lęki, zintegrować się z grupą. Być może miał zaniżone poczucie
własnej wartości, a wódka czy wino dawały złudne wrażenie , że nabiera pewności siebie, jest silny.
Niestety, by tkwić w takim zauroczeniu trzeba było „zaprzyjaźnić się” z procentami.

(…) Po kolejnej kłótni z rodzicami chłopak uciekł z domu. Nie pomogły interwencje
policji ani błagania i płacz matki - Krzysiek znikł raz ze swymi przyjaciółmi od kieliszka. W
końcu znaleziono go w parku, rannego. Po alkoholowej libacji, podczas której doszło do
bójki, został ugodzony nożem. Karetka w ostatniej chwili przybyła na miejsce… W szpitalu
zrobiono wszystko, by ratować młode życie. Operacja była długa, a lekarze nie pozostawiali
złudzeń… Na szczęście udało się. Chłopak odzyskał świadomość, powoli wracał do świata
żywych. Przebudzenie z alkoholowego marazmu nie było łatwe. Krzysiek w sali szpitalnej
widział tylko matkę, nikogo z jego dotychczasowych kolegów nie było. Oprócz niej nikt nie
interesował się jego losem. Wtedy przejrzał na oczy. Zgodził się na terapię w ośrodku
odwykowym dla młodzieży. To było dla niego jedynym wyjściem. Tam dopiero zrozumiał, że
musi na nowo nauczyć się żyć w trzeźwości, że dostał od Boga szansę na drugie życie
i nie może jej zmarnować…
Przytoczona historia na szczęście miała pozytywne zakończenie, ale wielu młodych
ludzi marnuje życie, tkwiąc w szponach nałogu. Często próby wyjścia z uzależnienia nie
udają się , bo wymagają wysiłku, ciężkiej pracy nad samym sobą. Moim zdaniem łatwiej jest
osobom wierzącym i tym, którzy mają kogoś bliskiego, kogoś kto kocha tak jak matka Krzyśka.
Wtedy ogromny wysiłek, jaki trzeba włożyć, by nauczyć się żyć na trzeźwo, jest znośniejszy i
ma sens. (…)
Angelika Malicka kl. V a

9

Kto alkohol pije… Dokończ zdanie i rozwiń myśl w dowolnej formie.
Kto alkohol pije, ten niszczy siebie samego i swoją rodzinę. Dowiaduję się o tym
prawie codziennie, gdy wracam ze szkoły, gram w piłkę na boisku obok sklepu spożywczego,
gdy oglądam telewizję i słucham radia.(…)
(…)Jednak mnie najbardziej poruszyły obserwacje pewnej rodziny, w której ojciec pije
już od wielu lat (…)
(…)Sam słyszałem, jak w napadach złości ojciec stawał się agresywny i niebezpieczny
dla innych. Cała rodzina żyła w wielkim strachu zarówno w dzień, jak i w nocy. Sąsiedzi jej
współczuli, ale sama litość nie zmienia przecież dramatycznej sytuacji. Pewnego wakacyjnego
dnia słyszałem odgłosy strasznej awantury – krzyki, wrzaski, przekleństwa, groźby.
Wyobrażam sobie, co przezywały dzieci, żyjąc latami w nieustannej udręce, lęku, niepokoju.
Wiem też, że często wystraszone, zrozpaczone uciekały do sąsiada, szukając schronienia przed
ojcem-tyranem. Żona i chłopcy zamknęli się w sobie, prawie nie wychodzili poza posesję,
odizolowali się od innych ludzi i spraw, bo albo odbywała się awantura, albo trwało pełne
napięcia oczekiwanie na powrót pijanego ojca i kolejnego napadu wściekłości. W końcu w
czasie kolejnej kłótni i szarpaniny ojciec złapał za nóż…(…)
Myślę, że podobne problemy przeżywa wiele rodzin tak w miastach jak i na wsi.
Dowiadujemy się otym z programów informacyjnych i interwencyjnych. Coraz częściej zdarza
się, ze pijane matki rodzą dzieci, że za kierownicą siadają pijani kierowcy. W wyniku
wypadków drogowych giną niewinni ludzi i dorośli, i dzieci. Z tego wynika, że ofiarami
pijaństwa czy alkoholizmu może być każdy z nas. To wszystko, co obserwujemy dookoła,
powinno być dla nas, tzn. dzieci i młodzieży przestrogą, nauczką, że nie warto spożywać
alkoholu, bo można się od niego uzależnić, zrujnować życie własne i innych osób (…).
Kamil Stępień kl. VIa

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,
Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie ?
Czekajmy - dziś cud się stanie…

W ŚWIĄTECZNYM
NASTROJU

Jak co roku w wyjątkowy klimat i świąteczny,
bożonarodzeniowy nastrój
wprowadzili nas uczniowie, tym razem z klas V a, V b i III b. Dzięki ich wspaniałej
grze, przygotowaniu przez P. Małgorzatę Tosiek oryginalnego scenariusza i pięknej
scenografii, a także doskonałej oprawie muzycznej ( przyg. P. Paweł Filipek)
mogliśmy na nowo przeżyć cud Narodzin Pana.
Przedstawienie otworzyli aniołowie krótką refleksją nad tajemnicą narodzin
Jezusa i jego miejscem w sercu współczesnego człowieka. Zmartwili się, że
uczniowie naszej szkoły nie przygotowali się na powitanie Dzieciątka. Postanowili
im pomóc poprzez wystawienie szkolnych jasełek i śpiewanie kolęd. Zaraz po tej
scenie oczom widza ukazały się rozwrzeszczane dzieciaki, które pokłóciły się przy
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podziale ról… Na szczęście w oddali słychać było słowa pięknej kolędy zwiastującej
„radość wielką”- „Bóg się rodzi, moc truchleje…”. W ubogiej stajence małego Jezusa
przywitali aniołowie, a tuż za nimi przybyli biedni pastuszkowie ze skromnymi
darami. Nie zabrakło również dostojnych mędrcówze Wschodu, którym drogę do
stajenki wskazała gwiazda… Przedstawianiu scen z życia Świętej Rodziny
towarzyszyło piękne, radosne śpiewanie kolęd i pastorałek.
Od tamtej pamiętnej betlejemskiej nocy minęło wiele wieków, a my co roku
na nowo wspominamy i przeżywamy Jezusowe Narodziny. Aby spokóji pokój
ogarnął nasze serca, życzmy sobie nawzajem daru miłości. Jedynie w blasku tej
„maleńkiej miłości”, która przyszła „do naszych serc”, by zbawić świat, świąteczna
atmosfera , nasze polskie zwyczaje odnajdują właściwy sens.

Na szkolną wigilię przybyli: ks. J. Cholewa, P. K. Piotrkowska ( Główny specjalista do spraw
edukacji), radne: P. M. Gniewaszewska, P. B. Gawryszczak, , P. M. Głowacka, emerytowani
dyrektorzy szkoły: P. K. Dryżek, P. Ł. Wojciechowski , P.J. Karlińska, i przedstawiciele rady
rodziców.
Dziękujemy Gościom za przybycie , za piękne książki i słodycze.
Uczniowie SP Gomulin
-Jaki dzisiaj dzień wesoły-najprawdziwsze święto!
Widzę Babcię tak szczęśliwą-pięknie uśmiechniętą.
Dziadek taki elegancki, pięknie ogolony.To dla Babci –
mojej Babci, czyli jego żony.
Dziś słoneczko jasno świeci, zima biała śpiewa…

Tradycją naszej szkoły stały się coroczne spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka. W
dniu 26 I 2015 r. podczas uroczystego spotkania w hali sportowej wnuczęta starały się jak
najpiękniej wyrazić miłość do swych babć i dziadków , by podziękować za trud wychowania,
za wspólne zabawy, za najwspanialsze smakołyki… Czas spotkania wypełniły występy
artystyczne dzieci, czyli śpiew, taniec i recytacje. W tym roku wnuki przygotowały wiele
atrakcji. Jako pierwsze zaprezentowały się przedszkolaki. Później uczniowie kl. I-VI
przedstawili Familiadę dla babci i dziadka, w której na wzór telewizyjnego programu
rywalizowały ze sobą dwie drużyny: Panie z Uliczki Babci i Panowie z Uliczki w Barcelonie.
Te role odgrywali oczywiście uczniowie, dzielnie odpowiadając na pytania konkursowe.
Zmagania drużyn zakończyły się remisem, a nagrodę - kosz pełen słodkości i własnoręcznie
wykonanych prezencików podarowano wszystkim obecnym na sali Babciom i Dziadkom.
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Panowała wspaniała atmosfera, a babcie i dziadkowie ze wzruszeniem obserwowali występy
przygotowane przez swoje wnuki. Wszyscy byli oklaskiwani i podziwiani za wspaniałą grę,
stroje i scenografię. Ponad dwustu gości zgromadziła ta miła uroczystość, w której
przygotowanie włączyli się uczniowie i nauczyciele.
Babciom i Dziadkom - 100 lat ! Zapraszamy za rok!
Za co kochasz swoją babcię i dziadka?
za robią, za to, że mają
Za to, że wszystko dla mnie
dla mnie czas, że mnie kochają.

OC

Kocham dziadków, bo spędzają ze mną
dużo czasu, przyrządzają moje
ulubione przysmaki.

OB
Babcia odprowadza mnie na przystanek,
bawi się ze mną, mogę się do niej
przytulić.

OA
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Uroczystość Dnia Babci i Dziadka – hala sportowa
wypełniona po brzegi…

Drużyna dziadków w składzie: Marek
Kincbok, Mikołaj Lasota, Mateusz
i Łukasz Nowaccy

Drużyna babć w składzie: Julia
Kabzińska, Zuzanna Mazerant, Natalia
Krawczyk, Julia Dyła

Życzymy Wszystkim Babciom, wszystkim Dziadkom: zdrowia, pomyślności, uśmiechów
na co dzień i dużo radości.Wnuczęta
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PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
Nauczyciele mobilizowali dzieci do nauki oraz twórczości literackiej i artystycznej,
co zaowocowało w I półroczu następującymi osiągnięciami:
 uzyskanie przez A. Cieślak tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu ,,Pocztówka
z wakacji” (A. Czerwińska);
 w ogólnopolskim konkursie literackim na legendę o Krzywym Lesie – II m.
N. Łuczyńska, III m.– K. Galicki – V a (M. Kędzierska); upominki i dyplomy za udział
– K. Stępień- VI a (A. Czerwińska), B. Alberciak – V a (M. Kędzierska);
 w gminnym konkursie literackim o tematyce antyalkoholowej - etap szkolny –
A. Malicka, K. Stępień, A. Malicka, A. Cieślak; etap gminny – I m. Angelika Malicka –
kl. V a (M. Kędzierska), III m. Adriana Malicka- VI b (D. Stępień), wyróżnienie Kamil Stępień – VI a A. Czerwińska;w plastycznym- etap szkolny – A. Malicka,
E. Cieślak, N. Łuczyńska – kl. IV-VI; M. Sobutkowska, M. Galicki, A. Plich – kl. I-III);
etap gminny: I m. - Antoni Plich – I b (A. Marcinkiewicz);II m. -Martyna Sobutkowska
– kl. III b (B. Rajska);w kl. IV –VI – I m.– Angelika Malicka(J. Sobutkowska);
 udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Szydłowie
- II m. J. Kluf, udział Angeliki Malickiej;
 - udział uczniów w III Gminnym konkursie Plastycznym ,,Krajobrazy naszej gminy”;
 udział uczniów w ogólnopolskim konkursie literackim ,,Napisz Bł. Ks. Jerzemu
Popiełuszce, jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz” (wyr. prace na etapie szkolnym –
B. Alberciak, A. Malicka);
 II m. J. Kluf oraz udział 5 uczennic (A. Malicka, M. Sobutkowska, M. Skupień,
O. Głowacka, N. Motyl) w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szydłowie;
 szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI – Dyktando’2014 – tytuł Mistrza
Ortografii uzyskała ucz. kl. VI b – Agata Plich, ponadto przyznano nagrody za miejsca
od I do III oraz wyróżnienia;
 udział uczniów klas V-VI w przedmiotowych konkursach z języka polskiego,
matematyki i języka angielskiego; zakwalifikowanie się do etapu rejonowego:
A. Kruszyńskiego i Ł.Nowackiego z kl. VI a z matematyki;
Wśród osiągnięć sportowychdo najważniejszych należą:
 w V Turnieju Orlika o Puchar D. Tuska - III i II m. w gminie chł., I m. w gminie dz.
i III m. dz. w powiecie;
 w I Rzucie Ligi LA Z LZS woj. Łódzkiego – Kleszczów: indywidualnie -V m. w biegu
na 60 m, XI i XIII m. – w rzucie piłeczką palantową;
 IX m. w klasyfikacji generalnej dla SP w Gomulinie po I Rzucie Ligi LA Z LZS woj.
Łódzkiego;
 udział w Biegu Trybunalskim;
 w finale Ogólnopolskich masowych biegów przełajowych Z LZS – XV i XVIII m.
w biegu na 600 m.;
 w II Biegu Niepodległościowym w Woli Krzysztoporskiej- 9 miejsc (od 1. do 4.);
 w powiatowych zawodach w mocowaniu na macie – II m.;
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 w mini piłce ręcznej dz. i chł. – I m. w gminie dz., IV w powiecie,I m. w gminie chł., V
m. w powiecie.
Szkoła zajęła VII m. w województwie we współzawodnictwie sportowym najlepszych szkół
podstawowych Z LZS woj. Łódzkiego w 2014 r.
W szkolnych zawodach sportowych:
 I Masowy Bieg Rekreacyjny z okazji Dnia Patrona szkoły – 92 uczniów i 6 rodziców;
 w międzyklasowych rozgrywkach w dwa ognie – 100 uczniów;
 III Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej – 35 osób;
 Turniej Tenisa Stołowego – 53 ucz.;
 międzyklasowy turniej mini piłki ręcznej – 45 uczniów.
Odbywały się także inne konkursy szkolne – szkolny etap konkursu literackiego i plastycznego
o tematyce antyalkoholowej, liczne konkursy plastyczne organizowane przez SU, konkursy
historyczne (,,Grody”), konkursy w ramach obchodów Dnia Patrona (konkurs wokalny na
pieśń patriotyczną lub religijną, konkurs plastyczny związany tematycznie z Patronem i
hymnem szkoły, bieg – kat. wiekowe klas I-III, IV –VI), konkursy w związku z projektami,
akcjami edukacyjnymi.W kl. III realizowana jest innowacja pedagogiczna ,,Ortograficzne
nutki” (L. Cienkowska i B. Szulc).

Po dokonaniu klasyfikacji, zgodnie z regulaminem, stypendia za wyniki
następującym uczniom klas IV-VI:

w nauce przyznano

Kl. V a – Angelika Malicka – śr. 5,27, wz. zach.,
Patrycja Marczak – śr. 5,18, wz. zach.,
Natalia Łuczyńska – śr. 5,09, wz. zach.,
Kacper Galicki – śr. 4,9, wz. zach.;

Kl. V b –Zuzanna Mazerant – śr. 5,27, wz. zach.,
Klaudia Klimczak – śr. 4,91, wz. zach.,
Julia Fajkowska – śr. 4,91, wz. zach.;
Paulina Cieślak – śr. 4,82, wz. zach.;

Kl. VI a –Wiktoria Bugajska – śr. 5,0 i wz. zach.,
Adam Kruszyński – śr. 4,82 i wz. zach.;
Łukasz Nowacki – śr. 4,82, wz. zach.;

Kl. VI b –Ewelina Cieślak – śr. 4,9, wz. zach.;
Agata Plich – śr. 4,9, wz. zach.;
Seweryn Bzik – śr. 4,81, wz. zach.;
Szymon Kauc – śr. 4,81, bdb. zach.
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Najlepsi uczniowie kl. I-III
Kl. Ia – Martyna Kowalczyk, Marcelina Mazerant, Filip Stępień
KL. Ib – Patrycja Fajkowska, Alicja Lasota, Natalia Białas, Sandra Bujacz, Szymon Olas,
KL. IIa –Kinga Plich, Antoni Kowalski, Patryk Kostrzewa,
KL. IIb – Klaudia Zapała, Julia Wawszczyk, Aleksandra Lasota, Julia Gudajczyk
Kl. IIIa – Julia Kabzińska
Kl. IIIb – Jakub Bugajski, Michał Kacperski, Marek Kincbok, Nadia Kotecka,
Klaudia Sipińska

Zwycięzcy konkursu na zakładkę
o tematyce zdrowotnej:
I miejsce - A. Malicka kl. VIb
II miejsce - A. Białasińska kl. VIa
III miejsce - A. Plich kl. VIb
… w konkursie wiedzy o zdrowiu
i bezpieczeństwie
I miejsce - Sz. Kauc kl. VIb
II miejsce - E. Cieślak kl. VIb
III miejsce - J. Dyła kl. VIb
Wyróżnienia: Z. Mazerant kl. Vb,
K. Galicki kl. Va, Ł. Nowacki kl.
VIa, A. Plich kl. VIb
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Zwycięzcy konkursu przyrodniczego na
opowiadanie pt. „Jak pomagam
zwierzętom przetrwać zimę”
I miejsce - A. Cieślak kl. Vb
Wyróżnienie - J. Sztuk kl. IV
i Z. Mazerant kl. Vb.
… w konkursie na plakat pt. „Październik
miesiącem dobroci dla zwierząt”
J. Kluf, Z. Skupień, N. Łuczyńska,
N. Świerczek, M. Kabzińska, I. Dukat,
O. Porczyńska, A. Malicka, P. Marczak

Konkurs czytelniczy pt. „Bohaterowie
naszych lektur” dla. kl. IIIA:
I miejsce - J. Kabzińska
II miejsce - N. Kabzińska
III miejsce - O. Głowacka
Konkurs czytelniczy pt. „Czy znam
lektury szkolne ?” dla kl. IIIB
I miejsce - M. Galicki
II miejsce - M. Kacperski
III miejsce - P. Ceglarek

SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI

Wacek wszedł na lód i zaczął
pękać.

Kaj i Gerda nie byli ani
bratem, ani siostrą, tylko
rodzeństwem.

Stolicą Polski przeważnie jest
Warszawa.

Słowacki był mądrym
poetą, ponieważ pisał
wiersze.

Kopernik wstrzymał Słońce,
ruszył Ziemię
i od tego czasu dzieją się na niej
dziwne rzeczy.

Pożyczyłem książkę od
koleżanki, która była
bardzo zniszczona.

We fraszce "Na lipę"
Kochanowski chwalił polską lipę.

Bardzo ciężka jest praca rolnika i górnika, chociaż jeden
pracuje na wierzchu, a drugi pod spodem.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Skąd się biorą wiersze w głowie?

Nie lubię zimy?

Skąd się biorą wiersze w głowie?
One sobie tam mieszkają.
Wiersze są jak małe dzieci:
Rosną, rosną, dojrzewają.
Gdy dojrzeją, to wychodzą
I unoszą się nad głową.
Jedne są jak ciemne chmury, straszne i
gradowe,
Inne jak puszysty obłok , takie waniliowe.
Błądzą, błądzą, płaczą , łkają
Aż się wreszcie wydostają
I niczym białe motyle na kartkę papieru
spływają.
Dziś nad moja głową nie kłębią się chmury…
Może są u Ciebie? Spójrz wysoko w górę!

Przez uchylone okno wieje dzisiaj strasznym
chłodem.
O, i wiatr macha gałęziami…
Za żadne skarby świata nie wyjdę dzisiaj do
ogrodu.
Niech tam sobie psy harcują!
Ja wolę poleniuchować na kanapie przy
ciepłym kaloryferze.
Ale, co to? Na dachu pojawiły się srebrzyste
krople!
Koniecznie muszę je obejrzeć z bliska.
A gdybym spróbowała je postrącać, byłaby
fajna zabawa…
Wyjdę na dwór tylko na chwilę, a potem
wrócę na kanapę ?

Patrycja MarczakKlasa Va
POSZEDŁEM DZIŚ NA SPACER
I WSZYSTKO SIĘ DO MNIE USMIECHA –
I DRZEWA I KWIATY I CHMURKA MA TYLE
W SOBIE RADOŚCI …
NO TAK ! ZAPOMNIAŁEM ! PRZECIEŻ TO DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI!
POSZEDŁEM DZIŚ DO SKLEPU – KAŻDY SIĘ DO MNIE USMIECHA:
SPRZEDAWCA, KLIENT, KIEROWCA
MA UŚMIECH DLA MNIE NA TWARZY.
NO TAK! DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI! KAŻDEMU ON SIĘ MARZY!
POSZEDŁEM DZISIAJ DO SZKOŁY I JAKOŚ W SZATNI RADOŚNIE:
KUBA NIE KOPIE TOMKA, JEST JAKOŚ INACZEJ – MIŁOŚNIE.
WSZYSCY PYTAJĄ – DLACZEGO ZASZŁY TE ZMIANY?
A JA ODPOWIADAM KRÓTKO: BO DZIEŃ ZYCZLIWOŚCI DZIŚ MAMY!

Szymon Kacperski Kl. VIb

RADY NIE OD PARADY

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
PAMIETAJ!
Nigdy nie podawaj w Internecie
swojego prawdziwego imienia
i nazwiska. Posługuj się nickiem,
czyli pseudonimem, internetową
ksywką.

Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś,
jest wulgarna lub niepokojąca, nie
odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim
rodzicom lub innej zaufanej osobie
dorosłej.

Nigdy nie wysyłaj
nieznajomym swoich
zdjęć. Nie wiesz, do kogo
naprawdę trafią.

Nigdy nie podawaj osobom
poznanym w Internecie swojego
adresu domowego, numeru telefonu
i innych tego typu informacji.
Nie możesz mieć pewności, z kim
naprawdę rozmawiasz!

Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności,
z kim rozmawiasz
w Internecie. Ktoś, kto podaje się za twojego
18
rówieśnika,
w rzeczywistości może być dużo starszy
i mieć wobec ciebie złe zamiary.

Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię
przestraszy, koniecznie powiedz
o tym rodzicom lub innej zaufanej
osobie dorosłej.
Szanuj innych użytkowników
Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz,
żeby oni traktowali ciebie.
Uważaj na e-maile otrzymane od
nieznanych Ci osób. Nigdy nie
otwieraj podejrzanych
załączników i nie korzystaj
z linków przesłanych przez obcą
osobę! Mogą na przykład zawierać
wirusy. Najlepiej od razu kasuj
maile od nieznajomych.

Nie spędzaj całego wolnego
czasu przy komputerze. Ustal
sobie jakiś limit czasu, który
poświęcasz komputerowi i staraj
się go nie przekraczać.
Jeżeli twoi rodzice nie potrafią
korzystać z Internetu, zostań ich
nauczycielem. Pokaż im, jak
proste jest surfowanie po Sieci.
Zaproś ich na twoje ulubione
strony, pokaż im, jak szukać w
Internecie informacji.

Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie
wszystkie informacje, które w nim znajdziesz,
muszą być prawdziwe!
Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność
informacji.

Spotkania z osobami poznanymiw
Internecie mogą być niebezpieczne!
Jeżeli planujesz spotkanie
z internetowym znajomym, pamiętaj
aby zawsze skonsultować to
z rodzicami. Na spotkania umawiaj
się tylko w miejscach publicznych
i idź na nie w towarzystwie rodziców
lub innej zaufanej dorosłej osoby.

Pamiętaj, że hasła są tajne i nie
powinno się ich podawać nikomu.
Dbaj o swoje hasło jak o największą
tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie
wybrać jakieś hasło, pamiętaj, żeby
nie było ono łatwe do odgadnięcia
i strzeż go jak oka w głowie.
Rozmawiaj z rodzicami
o Internecie. Informuj ich
o wszystkich stronach, które cię
niepokoją. Pokazuj im również
strony, które cię interesują
i które często odwiedzasz.

Szanuj prawo własności w Sieci.
Jeżeli posługujesz się materiałami
znalezionymi w Internecie, zawsze
podawaj źródło ich pochodzenia.
Jeżeli prowadzisz w Internecie
stronę lub bloga, pamiętaj,
że mają do niego dostęp również
osoby o złych zamiarach. Nigdy
nie podawaj na swojej stronie
adresu domowego, numeru
telefonu, informacji o rodzicach
itp. Bez zgody rodziców nie
publikuj też na niej zdjęć swoich,
rodziny ani nikogo innego, kto
nie wyrazi na to zgody.
Jeżeli chcesz coś kupić
w Internecie, zawsze skonsultuj się
z rodzicami. Nigdy nie podawaj
numeru karty kredytowej, nie
wypełniaj internetowych
formularzy bez wiedzy
i zgody rodziców.

Graj w gry, które dostosowane są do
twojego wieku, w takie które nie
zawierają przemocy
i nieodpowiednie treści.

W sieci krąży coraz więcej wirusów,
które mogą uszkodzić komputer.
Dlatego koniecznie zainstaluj
oprogramowanie antywirusowe.
Porozmawiaj o tym z rodzicami
i wspólnie wybierzcie, a następnie
zainstalujcie odpowiedni program.
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FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK

Wszystkim dzieciom życzymy miłych, bezpiecznych ferii zimowych. Niech ten wspaniały czas dostarczy Wam
niezapomnianych wrażeń, a także wielu ciekawych przeżyć. Odpoczywajcie, cieszcie się poznawaniem nowych
miejsc i ludzi.
Dyrekcja szkoły
Nie zapominajcie o prostych zasad, które sprzyjają bezpieczeństwu:
bądźcie widoczni na drodze i w jej pobliżu - noście elementy odblaskowe na kurtkach, plecakach;
pamiętajcie o telefonach alarmowych - europejski numer alarmowy: 112;
myślcie i przewidujcie konsekwencje swoich zachowań na stokach narciarskich, na wyciągach,
w kolejkach do nich, na lodowiskach oraz w innych miejscach zabaw i odpoczynku;
przestrzegajcie poleceń osób obsługujących obiekty sportowe i zwracajcie uwagę na znaki
ostrzegające przed niebezpieczeństwem;
używajcie kasków chroniących głowę - na nartach, łyżwach, sankach.
ADRES BRATKA: Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego
w Gomulinie ul. Szkolna 2 97-371 Wola Krzysztoporska
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