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C Z Y T E L N I C Y ! Jesień, więc pora powitać nowy rok szkolny 2016/2017.
Całej społeczności, naszym czytelnikom , życzymy samych sukcesów i spełnienia marzeń. Po wakacyjnej
przerwie zachęcamy do współredagowania szkolnych wieści. Chcemy ponownie przekazywać najważniejsze
informacje związane z codziennym życiem naszej szkoły. Jednak przede wszystkim pragniemy zainspirować
i zachęcić jak największą grupę uczniów do dzielenia się na łamach naszego pisemka swoimi pasjami,
zainteresowaniami oraz talentami literackimi, poetyckimi czy fotograficznymi. Mamy nadzieję, że słowa
Stephena Kinga „ [...] nawet z pozoru najdziwaczniejsza, najskromniejsza pasja jest czymś bardzo, ale to
bardzo cennym”, spowodują, że nasza redakcja zapełni się „efektami” Waszych pasji i zainteresowań.
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1 IX 2016 r. o 8.00 mszą świetą rozpoczęliśmy kolejny rok uczniwskiego życia. Nowy Proboszcz Ks. Tadeusz Koziorowski życzył nam wielu
sukcesów w nauce, i niegasnącego zapału
w pokonywaniu kolejnych etapów wiedzy.

Pani Dyrektor Danuta Stępień przywitała wszystkich zebranych w hali sportowej, a szczególnie
maluchy z oddziałów przedszkolnych
i pierwszoklasistów, którzy czekali na
pierwsze szkolne zajęcia. Pani Dyrektor życzyła
uczniom radości ze zdobywania wiedzy
poprzez naukę
i zabawę w murach
naszej szkoły. Życzyła sukcesów, pięknych chwil
spędzonych
w gronie
rówieśników. Zachęcała
do
odkrywania pasji i talentów. Nauczycielom
i rodzicom zaś sukcesów wychowawczych.

Do naszej
szkoły uczęszcza 199 uczniów i 62
dzieci do oddziałów przedszkolnych. Są 2 grupy zerówkowe i 1 pięciolatków, klasa
pierwsza, 3 klasy drugie, 2 trzecie, czwarte , piąte, zaś klasa szósta jest jedna, ale
najliczniejsza- jest w niej 26 uczniów.

Pokochaj jesień
Spróbuj pokochać jesień
z niesamowitymi urokami.
Spójrz, ile piękna niesie,
Obdarzając Cię nowymi dniami.
Kolorowo jak wiosną.
Barwne liście, ostatki zieleni,
Dadzą chwilę radosną.
Twą szarość życia mogą odmienić.
Wieczór szybciej nastaje…
Słońce też znika wcześniej niż latem,
Lecz nowe daje
Chwile spokoju, skorzystaj zatem.
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S.U.

Jak co roku
delegacja uczniów uczestniczyła w uroczystościach
patriotycznych w naszym regionie.
Byliśmy w Grocholicach i na Górach Borowskich, by oddać
hołd żołnierzom Września 1939r.
W tym roku uroczystości miały wyjątkowy charakter, ponieważ odbyły się pod
Patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej, przy honorowej asyście Kompanii
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz oprawie muzycznej Orkiestry Wojskowej
z Dęblina – a wszystko po to, by jak najgodniej uczcić pamięć 663 żołnierzy,
którzy zginęli podczas obrony Gór Borowskich we wrześniu 1939 r.
W niedzielę, 4 września w Borowej, odbyły się po raz kolejny patriotyczne
uroczystości upamiętniające jedną z największych bitew kampanii wrześniowej 1939 r.
W bitwie na Górach Borowskich położonych na terenie naszej gminy, zwanych też
„Piotrkowskimi Termopilami”, 77 lat temu poległo 663 żołnierzy 2. Pułku Piechoty
Legionów pod dowództwem płk. Ludwika Czyżewskiego. W tym roku upamiętnienie tych
wydarzeń miało niezwykle podniosły charakter. Za obecność i nieustającą pamięć dziękował
minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który objął uroczystości honorowym
patronatem.
– Dziękuję wam, że jak co roku jesteście tutaj, przypominając, że polskość jest najgłębiej
zakorzeniona właśnie tu, w środku Polski – mówił Antoni Macierewicz, zwracając się
do żołnierzy,
parlamentarzystów,
samorządowców,
przedstawicieli
środowisk
kombatanckich, harcerzy, strażaków, mieszkańców gminy.
– Z tamtych dramatycznych dni płyną ważne nauki. Fundamentalną sprawą jest posiadanie
niepodległego państwa polskiego. Nie cudzej marionetki, nie jakiegoś dodatku do obcego
wysiłku, ale własnego państwa, które jest zdolne bronić własnego narodu. Bez silnej armii,
bez własnego wojska, bez własnych sztandarów, bez nowoczesnego uzbrojenia, bez
powszechnego wychowani wojskowego młodzieży nie będzie silnego państwa. A źródłem tych
wszystkich zdolności jest wiara i patriotyzm – mówił minister obrony narodowej.
Ważne słowa skierował także do zebranych gospodarz uroczystości wójt gminy Wola
Krzysztoporska Roman Drozdek:
– Choć pył z pól bitewnych września dawno już opadł, najkrwawszy konflikt XX wieku wciąż
rzuca swój cień. 1 września 1939 r. pozostaje żywym doświadczeniem, o którym rozmawia się
w polskich domach – wspominał Roman Drozdek historię ataku przez dwóch najeźdźców
i konsekwencje płynące dla nas z tego faktu na wiele lat. – Likwidacja państwa polskiego
na pewien czas się powiodła. Po 1945 r. powiodło się też narzucenie narodowi obcego ustroju
komunistycznego, ale nie udało się zabić ducha narodu, który czerpał swoją siłę
z chrześcijańskiego dziedzictwa i przywiązania do łacińskiego ładu cywilizacyjnego.
Nie udało się zabić duszy narodu, bo w wielu miejscach – także tu, na Górach Borowskich –
stanął żołnierz 2. Pułku Piechoty Legionów na czele z gen. Ludwikiem Czyżewskim;
z karabinem w ręku przeciwko miażdżącej przewadze najeźdźcy. (…) By kontynuować
to niezwykłe dzieło bohaterów Gór Borowskich przez nasze współczesne pokolenie, musimy
wiedzieć i pamiętać – Polskę stać, by istnieć jako państwo silne i samorządne, jako kraj
ceniony i szanowany przez swoich sąsiadów. Polaków jest stać na to, aby wśród narodów
Europy i świata okazywany im był należny szacunek i ceniona była ich godność.
W tym dniu odprawiono mszę polową za poległych zakończoną apelem pamięci.
Salwę honorową oddała Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Garnizonu Warszawa,
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która jednocześnie zapewniła asystę wojskową całej uroczystości. Muzycznie
natomiast obchody uświetniła Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Delegacje
różnych środowisk wystawiły swe poczty sztandarowe i złożyły kwiaty w
hołdzie
poległym
w
obronie
naszej
Ojczyzny.
(materiał ze str. UG Wola Krzysztoporska)

KARTOFLADA

26 IX uczniowie klas II
i dzieci
uczestniczące w zajęciach świetlicy popołudniowej pod opieką P. Leny Cienkowskiej, P.
Katarzyny Tosiek i Bogusławy Rajskiej bawiły się na wspólnym spotkaniu
przy…ziemniaczkach. Jak co roku , jesienią, odbyła się kartoflada, czyli super zabawa
z ziemniakami w roli głównej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią tej
popularnej
rośliny,
dzięki
której
nasze
posiłki
są
tak
smaczne. Następnie wykonywali ziemniaczanego ludzika, wykorzystując do tego celu
różnorodne materiały . Kolejnym punktem zabawy były poszukiwania największego
ziemniaczanego
okazu,
czyli
ważenie
przyniesionych
przez
uczniów
„ziemniakogigantów”. Wybierano też ziemniaki o zabawnym wyglądzie, bo niektóre
przybrały formę serduszka, ludzika lub zwierzaczka. W czasie zajęć ruchowych
na wyścigi sadzono ziemniaki, zbierano, przenoszono na drewnianej łyżce i zbijano jak
kręgle. Organizatorki nie zapomniały o degustacji, którą pomogły przygotować mamy:
E. Deka oraz D. Magiera. Zalewajka – palce lizać!
L.C.
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WYBORY DO SAMORZĄDU
UCZNIOWSKIEGO
Pierwszego
września
2016 roku
uczniowie powrócili
do szkoły.
Szczęśliwi, wypoczęci byli gotowi stawić
czoła nowym zadaniom i wyzwaniom. Już na początku roku szkolnego trzeba było
dokonać wyboru nowego składu Samorządu Uczniowskiego. Do podjęcia się tak
odpowiedzialnej funkcji, jaką pełni Rada Samorządu Uczniowskiego, zgłosiło się
pięciu śmiałków: Wiktoria Matyja (ucz. kl. IV a), Julia Gudajczyk i Julia Wawszczyk
(obie uczennice kl. IV b), Julia Kabzińska (ucz. kl. V a), Michalina Adamczyk i
Kacper Wesołowski (uczniowie kl. VI). Wszyscy kandydaci zaprezentowali się przed
swoimi wyborcami podczas mityngu wyborczego i tym samym rozpoczęli trwającą
kilka dni kampanię wyborczą. Szkoła w tym czasie została przyozdobiona
samodzielnie wykonanymi plakatami wyborczymi i ulotkami.
22 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Uczniowie klas od II do VI oddawali swoje głosy pod czujnym okiem Komisji
Wyborczej, w skład której wchodzili reprezentanci klas IV – VI. Nad całością
czuwała pani pedagog Anna Siekańska, która w tym roku szkolnym objęła funkcję
opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Tegoroczne wybory przebiegały zgodnie z
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regulaminem, a frekwencja wyborcza wyniosła
90,9% , czyli spośród 187 uczniów
uprawnionych do głosowania swój głos na
jednego z kandydatów oddało 170 uczniów.
Wyniki głosowania przedstawiają się
następująco:
Julia Kabzińska – przewodnicząca SU
Kacper Wesołowski – zastępca przewodniczącej
SU
Michalina Adamczyk i Wiktoria Matyja – sekretarze SU

Gratulujemy!
Podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej nowo wybrani przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły:

Wstępując do Rady Samorządu Uczniowskiego uroczyście przyrzekam:
 godnie reprezentować społeczność naszej szkoły,
 rzetelnie wypełniać swoje obowiązki ,

dawać dobry przykład postaw
uczniowskich,

uczciwie sprawować
powierzone mi funkcje,

jak najlepiej współpracować
z uczniami i nauczycielami,

angażować się w życie szkoły
i kultywować jej tradycje,

nie nadużywać uprawnień
i postępować zgodnie z kodeksem
moralnym.
A.S.
Pierwszym
przedstawicieli

przedsięwzięciem
Samorządu

Uczniowskiego były obchody Dnia
Chłopaka. Tradycyjnie już właśnie
29 września odbyły się wybory
SUPERMANA. O tak zaszczytny
tytuł walczyli chłopcy z klas IV –
VI, którzy zostali zgłoszeni do
tego konkursu przez dziewczęta
ze swoich klas. W szranki stanęli:
Antoni Kowalski (IVa), Piotr
Wojciechowski (IVb), Adrian
Stępień (Va), Dariusz Szymczyk
(Vb), Jakub Dyła (VI). Chłopcy
musieli się zmierzyć w wielu
konkurencjach, nie wszystkich
wydawałoby się typowo męskich. Organizatorki konkursu, czyli dziewczęta z Zarządu
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ŚLUBOWANIE KL. I

SU,

wysoko
postawiły
kolegom
poprzeczkę. Ich zdaniem Superman
musi tak samo dobrze jak marki
samochodu znać wyposażenie kobiecej
kosmetyczki, zapleść włosy koleżanki
w warkocz i pomalować jej paznokcie,
a do tego jeszcze poprawnie wykonać
pompki. Po podliczeniu wszystkich
punktów za poszczególne konkurencje
zwycięzcą turnieju został Dariusz
Szymczyk, który rozłożył na łopatki
przeciwników, wykonując aż 30
pompek!
Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali nagrodzeni oklaskami oraz drobnymi upominkami. Na tym oczywiście obchody
Dnia Chłopaka się nie skończyły. Wszyscy uczniowie klas IV – VI mieli okazję bawić się
do późnych godzin wieczornych na
dyskotece, którą poprowadził Wiktor
Jarosiński – starszy brat Oli z VI klasy.
Dziękujemy!
A.S.
Koleżanek - tylko najfajniejszych
Ciastek - najsłodszych
Samochodów - najszybszych
Zabaw - najlepszych
Przygód - najciekawszych
I…butów - najlżejszych, aby
dotrzeć tam gdzie są wasze
niespełnione marzenia.

W niezwykłej atmosferze,
przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali z dumą nosić imię księdza Mariana Wiewiórowskiego,
być wiernym tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą, godnie reprezentować szkołę i dbać o jej dobre
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imię, rozwijać swoje umiejętności i wiedzę według
posiadanych zdolności i możliwości, starać się żyć z
innymi i dla innych. Po złożeniu ślubowania Pani
Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na
ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na
ucznia Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana
Wiewiórowskiego
w
Gomulinie” i dotykając specjalnymi ołówkami.
Po przypieczętowaniu aktu ślubowania nadszedł
moment
zaprezentowania
umiejętności
wokalnych i recytatorskich uczniów klas
pierwszych, do którego dzieci przygotowywały się od września pod kierunkiem pani wychowawczyni.
W tym roku szkolnym Dzień Edukacji Narodowej był niezwykle ważny nie tylko dla pracowników
naszej szkoły i uczniów, ale przede wszystkim dla dwunastki cudownych dzieciaków, które właśnie
tego dnia zostały przyjęte w szeregi uczniowskiej braci. Po przywitaniu przez Panią Dyrektor
wszystkich gości, powitaliśmy PIERWSZAKÓW. Wspólnie odśpiewany został hymn szkoły, a tuż po
nim nastąpił moment, kiedy to nasi mali bohaterowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pełnym
emocji dla dzieci, jak i ich rodziców, był moment pasowania maluchów przez Panią Dyrektor na
uczniów naszej szkoły. Pierwszaki swoim odciskiem palca przypieczętowały akt ślubowania i tym
samym wpisały się w historię naszej szkoły. Na pamiątkę tej chwili nowo zaprzysiężeni uczniowie
otrzymali Kronikę ucznia, w której będą mogli
dokumentować swój pierwszy rok nauki. Tego
dnia nasi najmłodsi koledzy zaprezentowali się
nam z jak najlepszej strony podczas
artystycznego programu, który przygotowali wraz
ze swoim wychowawcą Panią Bogumiłą Szulc.
Za sprawą piosenki Kolorowe kredki udało im się
wszystkich obecnych przenieść w czasy, kiedy
sami jako maluchy przekraczali próg szkoły. W
tym wyjątkowym dla wszystkich dniu
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar
szkoły, obiecując uczciwe wypełnianie swoich
obowiązków i godne reprezentowanie całej
społeczności uczniowskiej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej została wyświetlona prezentacja multimedialna
z sentencjami skierowanymi zarówno do nauczycieli, jak i uczniów. Dziewczęta z klas V zaśpiewały
piosenkę Nauczyciel ma swój dzień, a przewodnicząca SU, w imieniu wszystkich uczniów, złożyła
życzenia. Na koniec w podziękowaniu za trud włożony w edukację Samorząd Uczniowski podarował
wszystkim pracownikom szkoły słodki upominek.
A.S.
Życzę Wam, Pierwszoklasiści, ścian kolorowych i ławek zdrowych. Wiele hałasu, tylko z radości.
Długopisy, wszystkie pióra, niechaj piszą mądrze, ładnie i niech skrzypią tak jak żuraw, kiedy błąd się gdzieś
zakradnie. Promień słońca niech ukradkiem wejdzie w każdy szkolny zeszyt, bo kto taką ma zakładkę, tego
każda lekcja cieszy. Szanujcie innych wzorem Patrona, niech złość – miłości w Was nie pokona. Niech dobre
słowo na ustach gości, niech wam nie brakuje nigdy radości!
B.S.
Z radością informujemy, że nasza szkoła
w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa otrzymała dotację finansową
na zakup książek do biblioteki, w tym zakup
nowości wydawniczych. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 15 000 zł (w tym 3 000 zł - wkład
własny przekazany przez Urząd Gminy Wola Krzysztoporska). W ramach programu mogliśmy
zakupić dowolne pozycje literackie, a tym samym rozszerzyć ofertę szkolnej biblioteki o książki
spoza lektur. Już czeka na Was ponad osiemset książek!
Zachęcamy do czytania, bo przecież
sami współtworzyliście listę zakupów. Dzięki temu będziecie mogli korzystać z najnowszych
propozycji książkowych oferowanych na rynku wydawniczym. Wasze propozycje przyjęliśmy jako
priorytet do realizacji szkolnych projektów czytelniczych. W projektach jest wiele
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przedsięwzięć, które będą realizowane dla Was i przez Was, by
propagować czytelnictwo i zachęcać do sięgania po tradycyjną książkę.
Od wspólnego czytania przez happeningi, spotkania autorskie, po lekcje
biblioteczne oraz liczne konkursy
i różne ciekawe formy,
będziemy Was zachęcać do obcowania z literaturą.
Myślę, że wszyscy wiemy, jak
wielką

rolę

w

historii

odegrało wynalezienie
niego

historia

człowieka
pisma. Bez

świata

mogłaby

wyglądać zupełnie inaczej. Ale czy
zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę
mogą

odgrywać

książki

także

naszym

w

życiu?

Czytanie

bardzo

pozytywnie wpływa na
rozwój

ludzkiego

umysłu. Przecież komunikacja ludzi oparta jest na słowie,
gdyż to właśnie ono poprzez odwołanie się do świadomości,
jest podstawą naszego myślenia. Słowo

okazuje się

bardziej uniwersalne. Dzięki niemu możemy opisać zarówno
wydarzenia

zewnętrzne,

wewnętrzne, zjawiska świata materialnego

jak

i

nasze

przeżycia

i niematerialnego. Ludzie są istotami

myślącymi, bo operują słowem, a nie dlatego, że widzą. Uczucia i myśli docierające do naszej
świadomości za pomocą słów nie mają odpowiednika

w prostych symbolach

wizualnych. Osoby, które zerwały z cywilizacją słowa, rzadko mają swoje zdanie, nie potrafią
samodzielnie myśleć…
Czytanie kształci zdolności językowych i je rozwija, ponieważ jest nierozłącznie związane
z mówieniem i pisaniem. Tych, którzy czytają, nie ogranicza język do zwrotów typu: „No wiesz,
o co mi chodzi”, „No… tego. ..”. Nie zacinają się, nie stękają, nie zastępują słów gestami, a ocenę
ludzi czy przedmiotów nie ograniczają do przymiotnika: „fajny” , „super”. A przekładając kartki
książek, wchodzimy stopniowo w mechanizm narracji. Krok po kroku staramy się zrozumieć treść.
Tempo czytania zależy od nas… Do pewnych rzeczy można w każdej chwili wrócić, najistotniejsze
zaznaczyć… Można powiedzieć, że czytanie jednocześnie wymaga i uczy cierpliwości. Pewnie
znaleźlibyśmy jeszcze niejeden powód, dla którego warto czytać książki. Bardzo nam zależy,
by jak najwięcej osób czytało. Wszak umiejętność pisania i czytania jest podstawą cywilizacji…

Zapraszamy całą społeczność szkolną do aktywnego włączenia się i uczestnictwa w programie.
Niech pasja czytania ogarnie nas wszystkich!

DZIEŃ PATRONA

24 X obchodziliśmy po raz trzeci Dzień Patrona Szkoły- ks. Mariana Wiewiórowskiego.
Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą
w kościele w Gomulinie , a
następnie udaliśmy się na cmentarz, by złożyć kwiaty i zapalić znicze pod pamiątkową
tablicą poświęcona Patronowi. Grupa szóstoklasistów wraz z P. B. Kędziorą i P. M. Tosiek
udała się na cmentarz
w Grocholicach, gdzie znajduje się miejsce
pochówku ks. M. Wiewiórowskiego. Po powrocie
do szkoły wszyscy
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uczniowie zebrali się na szkolnym forum,
by
kontynuować
dalszą
część
świętowania.
Rozpoczęliśmy
odśpiewaniem hymnu szkoły, a następnie
oddaliśmy
się
wspomnieniom
o Patronie. Przewodnicząca SU Julka
Kabzińska
w swej wypowiedzi o
ks. Marianie
przytoczyła
zapiski zaczerpnięte m.in. z prasy
katolickiej:
- Dziś po raz trzeci świętujemy dzień
Patrona Szkoły. Wracamy wspomnieniami do chwil i zdarzeń
związanych z tym najważniejszym historycznym już wydarzeniem
w dziejach naszej szkoły.
(…) Ks. Marian był człowiekiem niezwykłym. Zapisał się w pamięci wszystkich, którzy go
znali
i którym posługiwał, jako niepowtarzalny duszpasterz. Cechowały go
wzorcowa wierność Chrystusowemu powołaniu i apostolska gorliwość w spełnianiu
kapłańskiej posługi. Sam żył bardzo skromnie, praktycznie wszystko darowując bardziej
potrzebującym.(…)
-W lokalnym środowisku zasłynął jako wielki erudyta, patriota i społecznik, który swoją
pasję umiłowania Ojczyzny i polskości zaszczepiał przede wszystkim dzieciom i młodzieży.
Nie bez powodu nasza Szkoła od 25 października 2013 roku nosi właśnie jego imię. Abp
Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, a obecnie także wiceprzewodniczący Konferencji
Episkopatu Polski, poświęcił wówczas sztandar szkoły, na którym widnieje wizerunek ks.
Wiewiórowskiego i dewiza: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, oraz tablicę upamiętniającą osobę
Patrona. Ksiądz Prałat był i jest bezapelacyjnym autorytetem. Wyznawane przez siebie
wartości, wypływające z umiłowania Pisma Świętego i Kościoła katolickiego, wszczepiał
m.in. właśnie
w życie naszej szkolnej wspólnoty.
(…)Swoją postawą człowieka oraz kapłana potwierdzał wyznawane przez siebie wartości,
takie jak: dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość. Ksiądz żył i pracował blisko całej
społeczności oraz z nią. Wnosił w jej życie światło, które kazało każdemu stawać się lepszym,
szanować godność własną i bliźniego. Był wymagającym pedagogiem o pięknym sercu,
życzliwej duszy i hojnej ręce. Niech wszystkim uczniom służy za przykład żarliwego patrioty,
skromnego człowieka, znawcy historii, literatury i sztuki.(…)
**********************************************
Następnie obejrzeliśmy prezentację multimedialną( wyk. P. Paweł Filipek) eksponującą
osobę ks. Mariana , Jego działania duszpasterskie , rozległe zainteresowania, przyjaźń z
naszą szkołą. Mogliśmy wysłuchać pięknych utworów wokalnych i instrumentalnych w
wykonaniu Martyny Sobutkowskiej, Natalii Motyl, Marysi Skupień( śpiew) oraz Julii
Gudajczyk( skrzypce), Sebastiana Rozpędka ( gitara).
Pani Dyrektor przypomniała symbolikę sztandaru szkoły, który od 25 X 2013 r.
towarzyszy nam podczas, ważnych uroczystości.
*****************************
Przygotowania do obchodów Dnia Patrona rozpoczęliśmy już we wrześniu, kiedy
to pod patronatem Dyrektora Szkoły ogłoszono dwa konkursy : literackie - GDY SIĘ
KTOŚ ZACZYTA…” lub ,,KOCHAM KSIĄŻKĘ”,
plastyczny - Jesteśmy prawdziwie
i chwałą, i szczęściem naszych rodziców i nauczycieli”.
Wszyscy uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału
w
konkursowych zmaganiach, których finał nastąpił właśnie w Dniu Patrona Szkoły.
Nagrodzone i wyróżnione prace umieszczone na korytarzu stworzyły barwną,
oryginalną wystawę. Ozdobiły szkołę, były chętnie oglądane i czytane…
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Oto wyniki szkolnych konkursów:

KONKURS PLASTYCZNY PH. ,,Jesteśmy prawdziwie i chwałą,
i szczęściem naszych rodziców i nauczycieli”:
OP b NAGRODY: Zuzanna Dryżek, Kinga Kowalczyk, Blanka Bujacz, Krystian Adamowski,
Hubert Żabicki, Michalina Gadzka, Natalia Kaczor;
Kl. I-III

NAGRODY: Zuzanna Dryżek- IIb, Patrycja Piekarska – IIb; Zofia Murat – II c;

Bartłomiej Kieruzel – IIc;
WYRÓŻNIENIA: Julia Łuczyńska – II c, Zuzanna Pająk – IIb.
KL. IV-VI NAGRODY: Maria Skupień – Va, Natalia Kabzińska – Va, Adrian Stępień – Va,
Jakub Bugajski – Vb, Martyna Sobutkowska – Vb, Aleksandra Łuczyńska – V a;
WYRÓŻNIENIA: Paweł Dobrzyński – Va, Mateusz Galicki – Vb, Klaudia Maciążak – Va,
Nadia Kotecka – V b.

KONKURS LITERACKI: ,,GDY SIĘ KTOŚ ZACZYTA…” Lub
,,KOCHAM KSIĄŻKĘ”
Kl. IV-VI NAGRODY: Mateusz Galicki - Vb, Jakub Bugajski – Vb, Martyna Sobutkowska –
Vb, Kamil Mądry – VI, Julia Junicka – VI, Julia Kaleta – VI, Michalina Adamczyk – VI, Julia
Kabzińska – Va, Marta Malicka – Va, Natalia Kabzińska – Va, Paweł Dobrzyński – Va,

Adrian Stępień – Va, Dominik Braun – Va, Olga Głowacka – Va, Klaudia Maciążak –
Va, Maria Skupień – Va, Kacper Pawłowski – IVa, Julia Stańczak – IVa;
WYRÓŻNIENIA:

Nadia Kotecka – V b, Klaudia Sipińska – V b, Adrian Łuczyński- VI,

Zuzanna Wojtaniec- VI, Piotr Marusiński – VI, Oliwia Wocheń – V a, Mateusz Nowacki – V
a, Antoni Kowalski – IV a;

Wszyscy nagrodzeni uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor dyplomy ,
piękne książki lub gry edukacyjne.
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dzone dzieci z oddziału
przedszkolnego b

Nagrodzeni uczniow
z kl. II-III
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Nie tylko piórem i pędzlem walczyliśmy, by zasłużyć na Puchar Patrona Szkoły.
Były też: pot, łzy szczęścia i gorycz porażki w sportowych zmaganiach.
Uczniowie
klas
II-III
rywalizowali
w
różnorodnych
konkurencjach
wymagających niebywałej zręczności, sprytu i precyzji. Najlepsi okazali się
sportowcy z kl. III b i to do nich należy Puchar Patrona Szkoły klas II-III.

Uczniowie kl. II-III zmagali się
w konkurencjach zręcznościowych
Zwycięstwo wywalczyli
uczniowie kl. III b
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Przez cały tydzień trwały też eliminacje drużyn mieszanych klas starszych
(IV-VI) do finałowego meczu piłki nożnej. Najlepsi okazali się piłkarze i piłkarki
klas V b i VI. Obydwie drużyny solidnie przygotowywały się do decydującego
starcia. Każda z nich miała liczne grono kibiców. Zaś atmosfera w hali
sportowej przypominała entuzjazm znany wielbicielom futbolu ze stadionu
narodowego …

Relacja z meczu finałowego o Puchar Patrona Szkoły

Zachmurzone niebo, rześkie powietrze, dobre humory – nic tylko grać w piłkę! To

emocjonujące starcie „szkolnych tytanów” w piłce nożnej trwało 24 minuty, ale na
te minuty czekaliśmy pełni napięcia cały długi tydzień. Przez szkolne korytarze
przetoczyły się liczne dyskusje i spory. Kto stanie na podium? Dla kogo puchar
zwycięstwa? Drużyny dwie, a przecież wygrać może tylko jedna… Od początku
meczu szóstoklasiści przejęli inicjatywę. Świetnymi rajdami prawą stroną zachwycał Kacper
Olszewski. Celne strzały Izy, Adriana
i Kacpra wyprowadził zespół na
prowadzenie. Później trochę się pogubili i stracili dwa gole. Od razu zaczęli przeć naprzód.
Przepiękne akcje podaniami z pierwszej piłki!
W profesorskim stylu zagrali
drugą połowę, dominowali na boisku. Piątoklasiści ? Byli równie dobrzy. Może to brak
szczęścia lub precyzji w podbramkowych sytuacjach? Ale nie
w ich stylu
załamywanie się. Następny taki mecz już za rok!
Obu drużynom gratulujemy bardzo dobrego spotkania. Kibice nie mogli się zawieźć.
Świetny mecz . Bardzo dobra gra podaniami, kreatywność i nieustępliwość. Wszyscy stanęli
na wysokości zadania. Wszyscy spisali się bardzo dobrze. Mogli nabrać cennego
doświadczenia, była też szansa doskonalić dobre zachowania boiskowe.
Kibic

W szkolnych rozgrywkach
drużynowych grup mieszanych
o Puchar Patrona Szkoły
rozegrano mecze w piłkę nożną .
W kategorii klas IV-VI
zwycięstwo zdobyła drużyna
z kl. VI
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Do drużyny kl. VI zakwalifikowali się: Kacper Olszewski, Mikołaj Lasota,
Adrian Łuczyński, Kacper Matyjaszczyk, Julia Junicka, Kamil Mądry, Patrycja
Paulińska, Izabela Kosacka.
W drużynie kl. V b zagrali: Mateusz Galicki, Dawid Biniek, Justyna Chojwa, Patrycja
Ceglarek, Jakub Bugajski, Artur Gajda.
Wynik meczu- 5:2 dla klasy VI.
Gole strzelili Izabela Kosacka- 1, Kacper
Olszewski- 2, Adrian Łuczyński- 2. W drużynie przeciwnej- Dawid Biniek- 1,
Jakub Bugajski- 1.

PAŹDZIERNIKOWY
MARATON FILMOWY
W piątkowy wieczór 28 października odbył się pierwszy
w tym roku MARATON FILMOWY. Nasze szkolne forum zamieniło się
w salę kinową. Na wygodnych materacach, z ulubioną podusią
i… popcornem uczestniczyliśmy w prawie pięciogodzinnym
seansie. Repertuar filmowy został przygotowany z myślą
o starszych uczniach naszej szkoły. Jako pierwsza wyemitowana
została komedia obyczajowa z Eddiem Murphym Wyobraź sobie
(Imagine That). Bohaterowie w zabawny sposób pokazali, że dzięki
wyobraźni można osiągnąć wszystko. Kolejna odsłona to Kroniki Spiderwick (The Spiderwick Chronicles) w reżyserii Marka Watersa.
Znakomity film fantasy z dreszczykiem – cudowna opowieść oparta na książkach Tony’ego DiTerlizzi i Holly Back pod tym samym tytułem.
Film ten z pewnością przypomniał wszystkim, że najważniejsze jest to, co niewidoczne dla oczu. Na koniec wyemitowany został wielokrotnie
nagradzany na światowych festiwalach film animowany Chłopiec i Pingwin. Ta niezwykła historia o przyjaźni powstała na podstawie
książeczki obrazkowej Olivera Jeffersa, a w ten cudowny świat wprowadził nas narrator Wojciech Malajkat.
Tego wieczoru mieliśmy możliwość przeżyć kilka godzin w niepowtarzalnym klimacie – magia ekranu i … przyjaciele. Wraz z
kolegami ze szkoły bawiliśmy się świetnie.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny maraton filmowy…
SU

CZAS ZADUMY

27 października 2016r. w naszej szkole
odbył się uroczysty apel poświęcony Wszystkim Świętym i zmarłym,
przygotowany przez uczniów klas piątych. Jesiennej zadumie o przemijaniu,
śmierci
i życiu wiecznym
sprzyjały recytowane wiersze. Nastrojowy utwór
zagrała na skrzypcach Julia Gudajczyk, a Maria
Skupień zaśpiewała piosenki: „Droga, którą idę”
i, z towarzyszeniem chóru, „Na drugi brzeg”.
Inscenizacja utworu pt. „Szlachetne drzewo”
uświadomiła zebranym wartość życia na ziemi,
które choć pełne trosk, jest najpiękniejszym
darem. To od nas zależy, czy dostrzegamy i
doceniamy „szlachetne drzewa” wokół nas. Warto
zastanowić się nad jakością własnego życia, nad
decyzjami, które podejmujemy. Doceniajmy trud
naszych rodziców, nauczycieli, pomagajmy bliźnim. Pamiętajmy
o tych,
którzy odeszli…
A.C.
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Palą się znicze...
Przypominają,
Że ktoś odchodzi,
Inni zostają.
Pośród cmentarzy
Cichych uliczek
Jak wierna pamięć Palą się znicze...
Ryszard Przymus "Znicze"

Są
w
naszym
kalendarzu
dni
pełne
radości i szczęścia .
Są
też inne - pełne zadumy ,
nostalgii.
Takie są listopadowe pierwsze dni, kiedy
to
przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy ...
Życie ma swój początek , swój koniec… Tylko od nas samych zależy,
co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...
Święto Zmarłych to czas, kiedy odżywają wspomnienia o tych, którzy odeszli, o naszych
najbliższych zmarłych. W tym dniu zapalamy
znicze pamięci na ich grobach - dowód naszej
miłości, przyjaźni i dobrych wspomnień. Dla
wielu z nas to czas głębokiej zadumy nad
przemijaniem życia, czas refleksji nad sensem
ludzkiego losu. Pomyślmy przez chwilę o tych
zmarłych, na których grobach nikt nie zapali
lampki, nikt nie przyklęknie i nikt nie odmówi
modlitwy. Może warto wziąć ze sobą dodatkowy
znicz i zapalić go na jakimś zaniedbanym,
smutnym, opuszczonym grobie?
Święto
Zmarłych to również pamięć
o tych,
którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć
o samotnych żołnierskich grobach...
Zapadający z wolna jesienny zmrok, rozświetlany blaskiem palących się zniczy, zaciera
granice między światem tych, co odeszli i tych, którzy ciągle o nich pamiętają …
Przychodzimy na cmentarz, aby pobyć przez chwilę z tymi, których już z nami nie ma. Ale nie
jest to tylko dzień rozpaczy i smutku, bo przecież wierzymy, że nasi najbliżsi są w świecie
przygotowanym przez Pana Boga - pięknym , jakiego „oko nie widziało” , o jakim „ ucho nie
słyszało”. Postarajmy się , aby zmarli byli w nas, w naszej pamięci, sercach, wspomnieniach, a
przede wszystkim
w modlitwach…
M.K.
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SRAWY I SPRAWKI ZE
SZKOLNEJ ŁAWKI
Mama woła Jasia przez okno:
– Jasiu, chodź do domu!
– A co, mamusiu, głodny jestem?
– Nie, spać ci się chce...

Nauczycielka z liceum spotyka swego
dawnego ucznia Jasia.
- No, co u ciebie słychać, Jasiu, co
porabiasz?
- A wie Pani, chemię wykładam.
- Naprawdę, Jasiu? A gdzie?
- W "Biedronce". Na regały...

Ze szkolnego zeszytu:
„Oprócz zabitych na polu walki leżało dużo
obrażonych”
„Pigmeje są to malutcy czarni ludzie, tak jak u
nas krasnoludki"

Pani pyta Jasia:
- Dlaczego nie uczysz się polskiego?
- Uczę się, proszę pani.
- To skąd u ciebie tyle błędów
ortograficznych?
- Bo ja się uczę na błędach!

Na przyrodzie pani się pyta:
- Jaki jest największy las?
Zgłasza się Jaś:
- Las Vegas.

Nauczyciel geografii wywołuje Jasia do
odpowiedzi i pyta:
- Co jest bliżej Polski: Księżyc czy Ameryka?
- Księżyc – mówi chłopiec.
- A to czemu?
- Bo z Polski widać Księżyc, a Ameryki nie.
Skopiowano ze s trony : http ://potwore k.com/dowcipy - potwornie do bre dowcipy !
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Gdy się ktoś zaczyta, świat się zatrzymuje
I na kartach książki historie rysuje .
Jedne o miłości, a inne o troskach,
Jeszcze inne o żołnierzach, co walczą na rozkaz.
Czasem zdarza się, że stwory przedziwne biegają,
Tu sobie cos skubną, tam trochę przystają ,
Lech bez wątpienia opowieść się toczy
I siedzi mu w głowie i kłuje go w oczy.
Milionem obrazów przybliża mu świat,
Bo książka jest jak bliski mu brat .
Nieważne, gdzie jesteś, na lądzie czy morzu,
Czy czytasz ją w domu, czy może na dworze.
Każda karta książki, każda jej stronica
Wciąga bezgranicznie i wciąż cię zachwyca.
Więc siedzi czytelnik przejęty, zdumionyCzasami się śmieje , czasem zalękniony
I o nic już więcej nie pyta …, bo właśnie się
w książce zaczytał.
Jakub Bugajski kl. Vb

NASZA
TWÓRCZOŚĆ
Książka to mój wehikuł!
Przenosi mnie, gdzie chcę i kiedy chcę.
Idę do pokoju,
Nikogo nie pytam.
Zamykam drzwi, siadam wygodnie
I czytam…
Jestem wolny!
Wyobraźnia pozwala mi być gdzie indziej.
Nie ma nic cudowniejszego.
Teraz mój świat to podróż , tajemnica , przestrzeń…
To zupełnie inny świat:
Czasem piękniejszy i bardziej kolorowy ,
Czasem straszny i niebezpieczny,
Czasem smutny,
A czasem radosny.
Tak wiele tu nowych i ciekawych sytuacji,
Tak wiele inspiracji!
Uzależniam się i nie mogę się oderwać…
Nagle słyszę głos:
- Mateusz?!
- Tak, mamo?
- Co ty robisz? Jest już dwudziesta druga!
- Nie , to niemożliwe…
Mateusz Galicki kl. V b
Kocham czytać książki!
(…) Kiedy czytam, przenoszę się w świat fantazji,
zachwycam się opisami przyrody i czuje się jakbym też tam
była. Wyobrażam sobie jak wygląda główny bohater,
jakbym się zachowała na jego miejscu. Na przykład
czytając Karolcię, marzyłam, żeby mieć taki koralik
i myślałam, o co by go poprosić. Teraz czytam lekturę
Chłopcy z Placu Broni . Opowiada o grupie chłopaków,
którzy chodzą do szkoły, maja swój plac, na którym bawią
się w wojnę i inne zabawy. Ze wszystkich bohaterów
najbardziej podoba mi się Nemeczek i już nie mogę się
doczekać zakończenia tej historii. (…) Czytanie może być
dla każdego wspaniałym przeżyciem, trzeba tylko
spróbować. Książkę można ze sobą zabrać wszędzie
w podróż lub gdy stoimy w kolejce. Czytając można
się oderwać od świata , w którym rządzi komputer
i Internet.
Maria Skupień kl. V a

Gdy się ktoś zaczyta…
Gdy się ktoś zaczyta, to zawsze przenosi się do ciekawego
świata, do swojej wyobraźni. Takie odczucia nie są możliwe przy
oglądaniu telewizji czy gry komputerowej. Zajęcie to bardzo
odpręża i ubogaca.
Gdy byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem wieczorem
czas, gdy mama czytała mi kolorowe książeczki. To są bardzo miłe
wspomnienia. Kojarzą mi się z ciepłem, spokojem i wesołym
dzieciństwem. Zasypiałem spokojnie rozmyślając o bohaterach
tych książek. Pamiętam, że najbardziej lubiłem słuchać opowieści
o dinozaurach. Wtedy dużo wiedziałem o tych prehistorycznych
zwierzętach.(…) Czasem tak mocno przeżywałem ich losy, że
śniły mi się w nocy. Niekiedy sam wymyślałem ich dalsze
przygody.
Teraz sam wypożyczam sobie książki z biblioteki w mojej
wiosce. Bardzo lubię te, które opowiadają o kosmosie, zwierzętach
lub interesujących zjawiskach przyrodniczych. Ciekawią mnie też
postacie literackie podobne do mnie, np. Mikołajek z serii książek
autorstwa Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe. Nie ma chyba
dziecka w wieku szkolnym, które przynajmniej raz nie zetknęłoby
się z chłopcami ukazanymi w tych opowiadaniach. Te historie
bardzo mnie „wciągają”, ponieważ opowiadają dość prostym
językiem perypetie bohaterów, które często są podobne do moich.
Łatwo się można z nimi identyfikować i „zaprzyjaźnić”. Wtedy
wiem, że nie tylko ja miewam kłopoty w szkole lub sprzeczki
z siostrą. (…)
Kiedy czasem ogarnia mnie smutek i rozdrażnienie,
staram się wieczorem choć przez chwilę poczytać. Bardzo lubię
wtedy opowiadania Andrzeja Maleszki z serii „Magiczne drzewo”.
To znakomite książki – mądre, ciepłe, miejscami bardzo zabawne
opowieści o sprawach w życiu najważniejszych. (…) Zwykle po
kilku stronach zasypiam, ale jestem już spokojny, wyciszony.
To taka moja melisa.
(…) Mimo wielu współczesnych elektronicznych rozrywek nie
jestem sobie w stanie wyobrazić świata bez książek.(…)
Dominik Braun kl. V a
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RADY NIE OD PARADY
Mądra sowa przykład daje.
Książki czyta i poznaje!
Wszystkim radzi:
Chcesz przygody wciąż przeżywać?
Musisz w bibliotece bywać!
Tam książeczek jest bez liku.
Czytaj, Młody Czytelniku!

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie
dziecku:











buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
uczy myślenia, poprawia koncentrację;
wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
poszerza wiedzę ogólną;
ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury;

 kształtuje
nawyk czytania
i
zdobywania wiedzy na
całe życie.

Czytaj , by
być pewnym siebie,
Czytaj, by
być w siódmym niebie,
Czytaj,
żeby więcej wiedzieć,
Czytaj,
żeby jaśniej myśleć,
Czytaj,
żeby poznać świat,
Czytaj,
nieważne ile masz lat.
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FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI
I WYCIECZEK
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Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana
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