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KOCHANI CZYTELNICY!

JUŻ NIEDŁUGO ŚWIĘTA! ZIMA! CZAS NIEUBŁAGANIE PĘDZI! ZATRZYMAJCIE SIĘ
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REJESTRUJEMY NIEZAPOMIANE CHWILE UCZNIOWSKIEGO ŻYCIA. GOTOWI?
ZAPRASZAMY DO LEKTURY KOLEJNEGO NUMERU „BRATKA”!
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2 WRZEŚNIA 2019
ROZPOCZĄŁ SIĘ NOWY ROK SZKOLNY!!
W naszej szkole to dzień szczególny i uroczysty.
Nowo wybrany poczet sztandarowy, czyli Nadia
Kotecka, Patrycja Ceglarek i Marek Kincbok
wprowadzili Sztandar Szkoły. W hali sportowej
zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą,
odśpiewaniem hymnu
oraz powitaniem
wszystkich zebranych. W okolicznościowym
przemówieniu pani dyrektor Iwona Zapała
szczególnie ciepło przywitała uczniów klas
pierwszych. Po zakończeniu uroczystości nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania
z wychowawcami…

Na cały nowy rok szkolny życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,
nauczycielom i rodzicom.
S.U.

CO NOWEGO W SZKOLE?
Szkolna matematyka: w tym roku szkolnym w naszej szkole łącznie z oddziałami
przedszkolnymi uczy się 375 uczniów. Oddziały przedszkolne są 4, klas pierwszych
jest trzy. Klas drugich i trzecich po 2 oddziały. Klasa czwarta 1, zaś piątych
3 oddziały. Pozostałe, czyli klasy szóste, siódme i ósme są podwójne. Razem
21 oddziałów. Po wakacyjnej przerwie szkoła przywitała nas czyściutkimi salami
lekcyjnymi, pachnącymi nowością drzwiami do wszystkich pomieszczeń w tak
zwanej „starej” części naszej placówki. Pięknie odnowione klasy, nowe meble.
Aż chce się tu być i uczyć. Uczniowie klas starszych korzystają z indywidualnych
szafek w szatni, gdzie często przechowują różne szkolne przedmioty. Szkoła jest
piękna, zadbana i… prosi uczniów, by taka została do końca roku…
S.U.
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OBCHODY OSIEMDZIESIĄTEJ ROCZNICY
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
W bitwie na Górach Borowskich, zwanych też „Piotrkowskimi Termopilami”,
80 lat temu poległo aż 663 żołnierzy 2. Pułku Piechoty Legionów pod dowództwem
płk. Ludwika Czyżewskiego.
Niezwykle podniosły charakter miały uroczystości, które w 80. rocznicę
wybuchu II wojny światowej odbyły się na Górach Borowskich, u stóp pomnika
ku czci poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy zgrupowania
gen. Ludwika Czyżewskiego.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek skierował do uczestników
uroczystości okolicznościowe przemówienie, po którym zaprezentowano także
widowisko słowno-muzyczne o tematyce patriotycznej
oraz
odtworzono
z archiwalnych nagrań relację gen. Czyżewskiego dotyczącą walk na Górach
Borowskich.
Pod pomnikiem została odprawiona
msza święta polowa. Odczytano też
apel poległych zakończony salwą
honorową, a przedstawiciele różnych
środowisk złożyli wiązanki kwiatów.
Naszą szkolną społeczność w tym dniu
reprezentowała pani dyrektor Iwona
Zapała oraz delegacja uczniów z klasy
VII a.
Redakcja
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NARODOWE CZYTANIA NOWEL
Bibliotekarki z Gminnej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych
w Bujnach, Gomulinie i Woźnikach zaprosiły uczniów klas VIII
wraz z opiekunami na kolejną odsłonę Narodowego Czytania.
11 września na sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury usłyszeliśmy:
„Orkę” Władysława Stanisława Reymonta
czytaną przez ks. dziekana Andrzeja
Grucę, proboszcza kościoła parafialnego w
Woli Krzysztoporskiej, „Dym” Marii
Konopnickiej, czytany przez dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury Jolantę
Kołacińską oraz nowelę „Rozdzióbią nas
kruki, wrony…” Stefana Żeromskiego, którą przeczytał Aleksander Książczak,
animator teatralny Gminnego Ośrodka Kultury. W tym spotkaniu uczestniczyli
również uczniowie klas ósmych wraz z opiekunami. Dzięki czytaniu w GOK-u mogli
poznać piękną literaturę polskiego pozytywizmu.
K. S.

WYBORY DO RADY
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
We wrześniu 2019 roku uczniowie powrócili do szkoły.
Szczęśliwi i wypoczęci byli gotowi stawić czoła nowym
zadaniom i wyzwaniom. W pierwszym miesiącu nowego
roku szkolnego trzeba było dokonać wyboru nowego
składu Samorządu Uczniowskiego.
Do podjęcia się tak odpowiedzialnej funkcji, jaką pełni
Rada SU, zgłosiło się sześciu śmiałków: Gabriela Gajda
(V c), Dawid Głowacki (V a), Julia Kabzińska (VIII a),
Krzysztof Kołba (VI a), Martyna Kowalczyk (VI a), Zofia
Murat (V c). Wszyscy kandydaci zaprezentowali się przed
swoimi wyborcami podczas mityngu przedwyborczego i tym samym rozpoczęli
trwającą kilka dni kampanię wyborczą. Szkoła w tym czasie została przyozdobiona
samodzielnie wykonanymi plakatami wyborczymi i ulotkami.
30 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie
oddawali swoje głosy pod czujnym okiem Komisji wyborczej, w skład której
wchodzili reprezentanci klas IV-VIII. Nad całością czuwały panie Anna Siekańska
i Joanna Sobutkowska, które w tym roku szkolnym objęły funkcję opiekunów SU.
Tegoroczna frekwencja wyborcza wyniosła 94% i tym samym społeczność
uczniowska zdecydowała o składzie Rady SU:
Zofia Murat – przewodnicząca SU
Krzysztof Kołba – zastępca przewodniczącej SU
Julia Kabzińska – sekretarz SU
Gratulujemy!
S.U.
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ŚLUBOWANIA CZAS
11 października 2019 r. w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania
uczniów klas pierwszych. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego
ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły a zarazem radosny charakter.
Pierwszoklasiści niecierpliwie oczekiwali na ten najważniejszy moment uroczystości
- pasowanie na ucznia. Dzieci zaprezentowały całej społeczności szkolnej i rodzicom
bogaty program artystyczny.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole
dostarczał im wspaniałych przygód z nauką.
W tym dniu odbyły się też uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd
Uczniowski wyrecytował i wyśpiewał życzenia dla wszystkich pracowników oświaty.
Pani dyrektor Iwona Zapała wręczyła w tym
dniu nagrody dla nauczycieli i pracowników
szkoły za wyróżniającą pracę.
Do tych wszystkich życzeń dołączył się też
Zarząd Rady Rodziców, który w imieniu
wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły
złożył najlepsze życzenia dla nauczycieli
i pracowników oraz wręczył kwiaty i kosz
pełen obfitości.
Na koniec uroczystości szkolny chór pod opieką pana Pawła Filipka złożył
„śpiewające” życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, a uczniowie podarowali
Eko-upominki w postaci woreczków „zero waste” na warzywa i owoce.
Z okazji Dnia Nauczyciela składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia
i radości z wykonywanej pracy. Nie jest ona łatwa, bo przekazywanie wiedzy,
wychowanie dzieci i młodzieży to prawdziwe wyzwanie. Życzymy takich uczniów,
którzy poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a Wasze wsparcie będzie
dla nich najlepszą wskazówką do działania. Niech każdy Wasz trud przekuwa się
w sukces! Samych wzorowych uczniów!
S.U.
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XIX DZIEŃ PAPIESKI
13 X 2019 r. uczniowie
naszej szkoły uczcili XIX
Dzień Papieski programem
artystycznym w Kościele
Parafialnym Św. Mikołaja
w Gomulinie oraz uroczystą
akademią w szkole.
Hasło tegorocznego Dnia
Papieskiego nawiązywało do
rozważań Jana Pawła II
zawartych w jego książce
„Wstańcie,
chodźmy!”,
w której Papież Polak mówił o powołaniu każdego człowieka: „Wiara,
odpowiedzialność i odwaga każdego z nas wpisuje się w tajemnicę wypełnienia
Bożego planu.” Wezwanie „wstań” i „idź” dotyczy codziennie każdego z nas,
mobilizuje i zachęca do zaangażowania się oraz podejmowania nowych działań.
XIX Dzień Papieski był także doskonałą okazją dla nas wszystkich do zapoznania się
lub przypomnienia nauczania papieskiego z I pielgrzymki Ojca Świętego do Polski
(2 – 10 VI 1979 r.) Wizyta ta w odwadze głoszonego słowa była świadectwem
odpowiedzialności za naszą Ojczyznę.
Obchody XIX Dnia Papieskiego przygotowała młodzież pod kierunkiem nauczycieli:
pana Marka Miki, pana Pawła Filipka i pani Ireny Kasztelan.

Po Mszach Świętych wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas zapraszali na papieskie
kremówki, życząc, by te słodkości, tak ulubione przez Św. Jana Pawła II, wraz
z popołudniową kawą lub herbatą były okazją do rodzinnych rozmów i rozważań
nauki i myśli naszego Ojca Świętego.
M. M.
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
W piątek 25 października 2019 roku uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy obchody
6 rocznicy nadania szkole imienia Księdza Mariana Wiewiórowskiego.
Dzieci z klas I-III w ramach obchodów Dnia Patrona
namalowały portret Ks. Mariana Wiewiórowskiego.
Wszystkie prace plastyczne były wyeksponowane
podczas uroczystości
Uczniowie z klas IV-VIII musieli rozwiązać zagadkę,
której
hasło
było
odpowiedzią na pytanie:
Jaki był ksiądz Marian
Wiewiórowski?
Z
odgadniętych
wspólnie
z wychowawcami haseł powstała sylwetka księdza,
który był nie tylko wyjątkowym kapłanem, ale również
człowiekiem renesansu o wielu zainteresowaniach
i pasjach. Dał się poznać jako dobroczyńca
i samarytanin. Był patriotą, historykiem, krzewicielem
pokoju na świecie i orędownikiem przebaczenia.
Ponadto okazał się entuzjastą muzyki klasycznej,
koneserem sztuki i miłośnikiem literatury pięknej.
Ksiądz
był
również
zapalonym
turystą
oraz wielbicielem przyrody. Bardzo lubił kwiaty. Dla upamiętnienia Dnia Patrona
każda klasa otrzymała kwiat w doniczce, by i uczniowie nauczyli się tej pięknej sztuki
pielęgnacji roślin.
Po uroczystości w szkole przedstawiciele społeczności uczniowskiej
wraz z opiekunami SU złożyli kwiaty i zapalili znicze na cmentarzu w Gomulinie przy
tablicy upamiętniającej Patrona. Uroczystość przygotowali p. Anna Siekańska,
p. Joanna Sobutkowska i p. Paweł Filipek.

A.S. J.S.
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BEZPIECZNY UCZEŃ
22.10.2019 roku w naszej szkole
odbyła się kolejna edycja akcji
„BEZPIECZNY
UCZEŃ”,
przygotowana przez Panią Lenę
Cienkowską i Beatę Kędziorę.
Akcja miała na celu promowanie
zasad bezpieczeństwa, udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz przybliżenie pracy
służb
mundurowych.
W tym roku wszyscy uczniowie spotkali się ze Starszym Strażnikiem Leśnym, Panem
Rafałem Taranowskim z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Piotrków. Przekazał on
uczniom, jak należy zachować się w lesie w sytuacjach zagrożenia, np. zabłądzenia,
spotkania z groźnym zwierzęciem.
Pracownik Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Piotrkowie
Trybunalskim, Pan Michał Kędziora,
opowiedział uczniom o prawidłowych
zachowaniach w ruchu drogowym,
rozdał odblaski uświadamiając, jak
ważne jest ich noszenie szczególnie w
okresie jesienno-zimowym. Starsi
uczniowie mieli możliwość przekonać
się jak działa symulator dachowania
oraz jak ważne jest prawidłowe
zapięcie pasów bezpieczeństwa.
Uczniowie klas I-III przypomnieli sobie
wiedzę na temat obowiązujących w szkole
zasad
bezpieczeństwa,
regulaminów
szkolnych i klasowych. Dzięki Pani Ewie
Łągiewczyk z Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Piotrkowie Trybunalskim
poznali zasady udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Wraz z Policjantami
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim
brali udział w profilaktyczno-edukacyjnej
akcji ,,jabłko – cytryna" mającej na celu przypomnienie kierowcom, jak ważne jest
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Dzieci aktywnie uczestniczyły
w przygotowanych atrakcjach i konkursach. Najmłodsi uczniowie zakończyli dzień
pełen wrażeń dyskoteką z konkursami sprawnościowymi, na którą biletem wstępu
była kamizelka odblaskowa.
Przedsięwzięcie podsumowała oani dyrektor Iwona Zapała, która
podziękowała gościom i nauczycielom za pomoc w zorganizowaniu szkolnej akcji.
A.C. B.K.
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KARTKA DLA POWSTAŃCA
Uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy przystąpili do ogólnopolskiej kampanii
o tematyce historycznej „BohaterON - włącz historię!” Wysyłka kartek w szkole”.

Akcja miała na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO poprzez wysłanie im pocztówek, laurek i listów z życzeniami
oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów na temat tego honorowego
zrywu warszawiaków.

Odwaga, pamięć, wolność i patriotyzm
to słowa, które pojawiły się na wielu
kartkach wykonanych przez uczniów.
Uczestnicy w serdeczny, spontaniczny
sposób wyrazili swoją wdzięczność
Bohaterom, którzy walczyli o wolną
Ojczyznę. Wysłaliśmy Powstańcom
ponad 100 pocztówek. Mamy nadzieję,
że nasze kartki sprawią radość
Adresatom.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom,
którzy zaangażowali się w Akcję.
E.M. A.Cz.
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W ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie naszej szkoły
wraz z nauczycielami odwiedzili cmentarz parafialny w Gomulinie.
Sprzątali również bezimienne i opuszczone groby.
Uczniowie przyłączyli się do akcji
MEN „Szkoła pamięta" zaplanowanej
na 25 października bieżącego roku.
Celem inicjatywy było zorganizowanie
działań upamiętniających ważne dla
uczniów postaci oraz wydarzenia.
W ramach realizacji przedsięwzięcia
wolontariusze ze Szkolnego Koła
Wolontariatu pn. „Pomocna dłoń”
w ciepłe, piątkowe popołudnie zapalili
znicze na mogiłach, gdzie spoczywają
osoby ważne dla lokalnej społeczności.
Posprzątali
również
bezimienne
i opuszczone groby na cmentarzu
parafialnym w Gomulinie.
Dzięki udziałowi w akcji nasza
placówka
została
dołączona
do społeczności pielęgnujących pamięć
o naszej historii.
E.K.

WYPOWIEDZIANE Z EMOCJAMI...
14 listopada 2019 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim
odbył się XII Powiatowy Turniej
Recytatorski pn.: „Emocje zakute w słowa –
cztery pory roku”, zorganizowany przez
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama
Próchnika w Piotrkowie Tryb. - Mediatekę
800-lecia, Starostwo Powiatowe oraz
Piotrkowski
Zarząd
Stowarzyszenia
Bibliotekarzy
Polskich.
Naszą
szkołę reprezentowały uczennice: Patrycja
Fajkowska, Marcelina Mazerant i Maria Skupień. Recytowały wiersze Wisławy
Szymborskiej, Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Leszka Długosza. Uczennice wróciły
z upominkami książkowymi, a Patrycja Fajkowska i Maria Skupień z wyróżnieniami.
A.Cz.
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SZKOŁA DO HYMNU
W piątek 8 listopada punktualnie o godz. 11.11. wszyscy uczniowie naszej szkoły,
razem z ponad 4 mln uczniów w całej Polsce, radośnie i uroczyście odśpiewali
„Mazurka Dąbrowskiego”.
Tym samym włączyliśmy się do akcji „Szkoła
Do Hymnu” organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci
i Młodzieży, której celem było wspólne przeżywanie Narodowego Święta
Niepodległości oraz kształtowanie szacunku do polskich symboli narodowych.

Podczas uroczystości młodzież poznała także historię polskiego hymnu narodowego
oraz innych pieśni patriotycznych, które rozbrzmiały podczas spotkania. Oprócz tego
każda klasa miała do wykonania zadanie:
sformułować i zapisać na arkuszu jeden
obowiązek współczesnego Polaka wobec
Ojczyzny. Przypięte do tablicy prace
uczniów
zostały
odczytane.
Wśród
zapisanych powinności , jakie mamy wobec
Polski, znalazły się m. in. znajomość historii
Polski, umiejętność śpiewania pieśni
narodowych, dbanie o tradycje. Dodatkową
atrakcją uroczystości była konkurs wiedzy o Polsce, w którym zwyciężyła klasa VII a.
W nagrodę otrzymała tort w barwach narodowych.
Uroczystość przygotowali nauczyciele: A. Czerwińska, E. Maciołek, J. Sobutkowska,
P. Filipek.
E.M.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
101 lat temu 11 listopada 1918 r., po 123 latach
niewoli, Polska powróciła na mapę Europy jako
suwerenne państwo. Z tej okazji 12 listopada
2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia, w której uczestniczyli uczniowie,
dyrekcja, nauczyciele, rodzice i dziadkowie.
Mali aktorzy (uczniowie klas drugich) zabrali nas
w historyczną podróż od legendarnego Lecha,
poprzez rozbiory Polski i utratę niepodległości
do czasów odzyskania przez naszą Ojczyznę
upragnionej wolności. To była ciekawa lekcja
historii.
Podniosły charakter uroczystości podkreślały
patriotyczne wiersze, pieśni i piosenki pięknie
wykonane przez małych artystów. Na zakończenie
wszyscy wspólnie zaśpiewali hymn Polski i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek
- ciasteczka w barwach narodowych. Uczniowie klas drugich zostali nagrodzeni
gromkimi brawami.
Uroczystość przygotowały panie: L. Cienkowska i K. Tosiek.
L.C.

Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno.
Każde dziecko dziś woła
to polski dom, polska szkoła.
Co to jest niepodległość
teraz wiem już na pewno…
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CHŁOPAK NA MEDAL
Wywiad z Mikołajem Białasińskim, uczniem klasy 5b Szkoły Podstawowej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie, zawodnikiem Piotrkowskiej
Fundacji Talentów, który wywalczył złoty medal w akrobatyce powietrznej
w Międzynarodowym Pucharze Atletyki Powietrznej - International Air Athletics
Cup i zakwalifikował się do drużyny narodowej rozmawiają – Maria Skupień i Oliwia
Wocheń.
Mikołaju, od niedawna jest o Tobie głośno, opowiedz o tym, jak zaczęła się Twoja
przygoda z akrobatyką?
M.B.: Obecnie mam 11 lat. Od 2 lat
interesuję się akrobatyką i sprawia mi to
radość. Od przeszło roku ćwiczę na kole.
Jest to cudowny sport. Akrobatyka
powietrzna jest moją pasją. To jest to,
co kocham robić i dziś nie wyobrażam
sobie życia bez ćwiczeń na kole i bez zajęć
w Piotrkowskiej Fundacji Talentów.
Jakie umiejętności liczą się najbardziej
w tym sporcie?
M.B.: Na pewno ogólna sprawność
fizyczna, wytrzymałość.
Jak wyglądają przygotowania do tego
typu zawodów?
M.B.: Po prostu chodzę na treningi
i robię układ. Najpierw jest rozgrzewka,
później doskonalę różne elementy i figury
na kole, następnie ćwiczę całość. Trenuję
dwa lub trzy razy w tygodniu po dwie
godziny.
Kto jest Twoim najwierniejszym kibicem?
M.B.: Z całą pewnością są to rodzice i siostra. Bez ich wsparcia byłoby znacznie
gorzej. Sam nie jestem w stanie dojechać nawet na treningi. Rodzina wspiera mnie
w trudnych i dobrych chwilach. Czuję,
że cieszą się moimi sukcesami. A Panu
Bogu dziękuję za talent, którym mnie
obdarzył, bo bez tego nie byłoby nic.
Jaką masz radę dla tych, którzy chcieliby
spróbować swoich sił w akrobatyce?
M.B.: Trzeba rozpocząć treningi, żeby
zobaczyć, czy to odpowiednia dyscyplina.
Nie stresować się.
Jakie to uczucie być Mistrzem Polski?
M.B.: Bardzo radosne i przyjemne.
Spełniło się moje marzenie. Obecnie
przygotowuję się do udziału w zawodach
Art Show.
Dziękujemy za rozmowę i w imieniu
uczniów, nauczycieli i Dyrekcji życzymy
Ci dalszych sukcesów sportowych.
M.B.: Dziękuję.
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RADY NIE OD PARADY
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednomyślnie
uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Z chwilą ratyfikowania jej przez
dwudzieste państwo, weszła ona w życie (2 września 1990 r.). W Polsce zaczęła
obowiązywać od 7 lipca 1991 roku. Konwencję nazwano światową konstytucją praw
dziecka, która ustanawia status dziecka oparty na następujących założeniach:
§ dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość
psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej,
§ dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności,
§ rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
§ państwo ma wspierać rodzinę a nie ją wyręczać.
W procesie tworzenia systemu ochrony dziecka kierowano się różnymi
zasadami i prawami:
1. Zasada dobra dziecka – według niej wszystkie działania podejmowane są
w najlepiej pojętym interesie dziecka.
2. Zasada równości – oznaczająca, że wszystkie dzieci, niezależnie od płci,
koloru skóry, narodowości itp. mają być traktowane w sposób równy wobec
prawa.
KATALOG PRAW W KONWENCJI OBEJMUJE:
Prawa i wolności osobiste:
§ prawo do życia i rozwoju,
§ prawo do identyczności (dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu
wolność; dziecko ma również prawo do godności i nietykalności),
§ prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
§ prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka
w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
§ prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć
seksualnych i wszelkiego okrucieństwa
Prawa socjalne:
§ prawo do ochrony zdrowia,
§ prawo do wypoczynku
i czasu wolnego.
Prawa kulturalne:
§ prawo do korzystania
z dóbr kultury,
§ prawo do informacji,
§ prawo do znajomości
swoich praw.
JESTEM DZIECKIEM I…
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FONOHOLIZM
W dniu 22 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu
edukacyjnego pt. ,,Fonoholizm - hit czy kit?- skala zagrożenia dla Powiatu
Piotrkowskiego”.
Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości uczniów w zakresie szans
i zagrożeń wynikających z korzystania z telefonu komórkowego, a także poszerzenie
wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z niewłaściwymi zachowaniamikształtowanie postaw społecznych sprzyjających życiu bez nałogów.
Realizacja projektu rozpoczęła się od zajęć profilaktycznych
przeprowadzonych przez specjalistów z Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. W poszczególnych klasach: IV, V, VI. Zajęcia te
uświadomiły uczniom, że telefon komórkowy to nie tylko szanse, ale w dużej mierze
zagrożenia. Może on być towarzyszem
codziennego życia i ułatwiać nam
funkcjonowanie, ale może też prowadzić
do
uzależnienia
fonoholizmu.
Pedagodzy podczas zajęć przekazali
uczniom wskazówki, jak racjonalnie
korzystać z ,,komórek’’, kontrolować ich
używanie oraz jak reagować, gdy widzą,
że ktoś z ich rówieśników nadużywa
korzystanie z telefonu. Po zajęciach
odbyły się również indywidualne
konsultacje dla rodziców.
Spotkanie profilaktyczne w szkole zakończyło się rozstrzygnięciem konkursu
plastycznego związanego z tematyką projektu.
Spośród uczniów biorących
udział w konkursie na
etapie szkolnym wyłoniono
trzy
najlepsze
prace
plastyczne:
I MIEJSCE
Nikola Magiera,
uczennica kl. VI A
II MIEJSCE
Zuzanna Dryżek
uczennica kl. V B
III MIEJSCE
Mikołaj Domagała, uczeń
kl. V B
Gratulujemy!
Za swoje oryginalne prace plastyczne uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.
Wyróżnione prace na poziomie szkolnym mają szansę wygrać konkurs na etapie
powiatowym.
S.U.
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TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
21 XI – 28 XI 2019 R.
Bycie życzliwym ma niezwykłą moc. Dlatego pod kierunkiem naszej pani
pedagog Anny Siekańskiej co roku obchodzimy w sposób szczególny
Międzynarodowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, który przypada 21 listopada.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Zatrzymaj się kolego i napisz coś
miłego!” Uczniowie chętnie pisali życzenia, miłe słowa i pozdrowienia
na przygotowanej do tego celu tablicy. Dodatkowo działała szkolna poczta,
za pośrednictwem której wszyscy mogli przesłać sympatyczne kartki dla przyjaciół.
Ponadto każda klasa otrzymała zadanie do wykonania. Młodsi uczniowie z klas I-III
poszukiwali synonimów słowa życzliwy, wypisywali je na odrysowanych dłoniach
i umieszczali wspólnie na plakacie. Natomiast starsi uczniowie z klas IV-VIII
na zajęciach z wychowawcą mieli za zadanie przygotować „Dekalog życzliwości”.
Za zaangażowanie i piękne prace uczniowie otrzymali słodki podarunek.
S.U.
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ANDRZEJKI
Obchody tegorocznych andrzejek przypadły w piątek 29 listopada. Młodsze
klasy zaczęły zabawę już od samego rana. W przygotowanym na tę okazję forum
szkolnym dzieciaki miały sposobność powróżyć sobie oraz potańczyć.

Starsze klasy zabawę odłożyły na wieczór, gdzie podczas dyskoteki mieli okazję
skorzystać ze „studni życzeń” oraz salonu wróżb. Na koniec andrzejkowej zabawy
każdy otrzymał ciasteczko z wróżbą.
S.U.
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I GMINNY TURNIEJ PROFILAKTYCZNY
3 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Gomulinie odbył się I Gminny Turniej
Profilaktyczny pod hasłem „Im więcej wiem, tym mniej się obawiam”, którego
inicjatorkami były panie Anna Siekańska i Ewelina Kacperska, a oprawę plastyczną
zapewniła pani Joanna Sobutkowska. Honorowy patronat nad konkursem objęła
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli
Krzysztoporskiej.
Głównym celem turnieju było promowanie właściwych i odpowiedzialnych postaw
społecznych, uświadamianie szkodliwości zażywania środków uzależniających
oraz profilaktyka zakażeń wirusem HIV.

Uczniowie klas ósmych ze szkół podstawowych w Bogdanowie, w Krzyżanowie,
w Parzniewicach i gospodarze, w pierwszej części turnieju musieli zmierzyć się
z testową formą pytań dotyczącą alkoholu, narkotyków/dopalaczy, palenia
papierosów/e-papierosów i HIV/AIDS. W kolejnym etapie konkursu w formie
drużynowej i przy udziale publiczności rozwiązywali zadania praktyczne, m. in.:
odgrywali scenki odnoszące się do zachowań asertywnych i układali wiersz dotyczący
profilaktyki uzależnień.
Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: pani Marta Kopacka
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, państwo Karolina
Domaracka i Adam Karcz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Piotrkowie Trybunalskim, pan Michał Kędziora z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego oraz pracownik Ośrodka Zdrowie w Gomulinie, pani Ewa Antczak.
W trakcie trwania turnieju uczniowie mieli okazję obejrzeć dwa filmiki dotyczące
szkodliwości dopalaczy oraz etapów uzależniania się od substancji psychoaktywnych.
Po zakończeniu części konkursowej pan Michał Kędziora zaproponował uczniom
wzięcie udziału w eksperymencie. Dzięki założeniu „alko-gogli” wszyscy obecni
mieli okazję zobaczyć, jak niebezpieczne jest poruszanie się pod wpływem alkoholu.
I Gminny Turniej Profilaktyczny wygrały uczennice ze Szkoły Podstawowej
w Bogdanowie – Maja Komorowska, Wiktoria Madejak i Zuzanna Zapała. Uczniowie
z pozostałych szkół otrzymali wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy
i wartościowe nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej. W uroczystym podsumowaniu
turnieju uczestniczył również przedstawiciel Gminy Wola Krzysztoporska, pani
Karolina Piotrkowska – specjalista ds. edukacji.
A.S.
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HUMOR Z…
NASZYCH ZESZYTÓW
Byliśmy z mamą i tatą w lesie na grzybach.
Tata znalazł dwa wiaderka,
mama jedno i pół,
a ja tylko jedno…

W czasie wakacji zrobiłem
figurkę słonia z mamą
z masy solnej.

Ania nosi czerwony szalik. Strona bierna czasownika - Czerwony szalik nosi Anię?

Gioconda z uśmiechem patrzy
na Leonarda da Vinci,
który ją wymalował
po twarzy.

Jesienią dni stają się
coraz krótsze,
a podwieczorki
chłodniejsze.

Ona była ładną dziewczyną. Za jej ręką biegało wielu kawalerów.

Moniuszko to był muzykant,
który zoperował Halkę.
Wiersze Marii Konopnickiej
przedstawiały obraz
nędzy i rozpaczy.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
LEPIEJ BYĆ CZY MIEĆ?
Dzisiejszy świat zachęca, by przywiązywać dużą uwagę do dóbr materialnych.
W telewizji oglądamy ludzi obnoszących się swoimi bogactwami, W Internecie
czytamy artykuły wychwalające młodych sportowców, piosenkarzy czy youtuberów,
którzy szybko dorobili się milionów i którzy stają się naszymi idolami. Chcemy
naśladować ludzi sukcesu, nosić ubrania takie jak oni, oglądać filmy, które nam
polecają. Samo w sobie nie jest to złe, bo w końcu osoby pomysłowe i pracowite to
dobry wzór do naśladowania. Gorzej, że zapatrzeni w dobra materialne często
zapominamy o tym, iż nie są one prawdziwym celem życia i nie one dają szczęście.
Mądrzy ludzie wiedzą, że nie bogactwo jest przyjacielem, ale… przyjaciel jest
bogactwem. We fraszce Jana Kochanowskiego „Na zachowanie” autor przekonuje
o tym – prawdziwe życie to posiadanie życzliwych przyjaciół. Tylko od oddanego
towarzysza dostaniemy poradę i tylko on się nad nami użali, a kiedy trzeba to
skrytykuje, zaś w chwilach radosnych będzie się z nami radował. Jan Kochanowski
porównuje samotność do więzienia, a w dwóch ostatnich wersach pisze: Uchowaj
Boże takiego żywota, / Daj raczej miłość, a chocia mniej złota. Czyli rezygnuje
z samotnego życia, bez przyjaciół, znajomych, ludzi życzliwych. Wręcz prosi o mniej
złota, a więcej miłości.
Bogactwo jest czymś niestałym, pieniądze można bardzo szybko stracić.
Z przyjaźnią jest inaczej. Nie musimy się obawiać, że prawdziwy przyjaciel opuści
nas w ciągu kilku godzin. Wręcz przeciwnie! Kiedy upadamy pod ciężarem
problemów, on stoi obok nas i pomaga się podnieść. Nie interesują go nasze pieniądze
czy też ich brak. Spędza z nami czas dla naszego poczucia humoru, wspólnych
rozmów. Cieszy się z naszych sukcesów, a w chwilach porażki nie zostawi
nas samych.
Antoni Kowalski, VII a
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Fotorelacje
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Z okazji zliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy, by ten najpiękniejszy czas
spędzony wśród rodziny był okazją do przekazywania sobie nawzajem samych
serdeczności i pięknych prezentów. Niech Wasze domy pachną Wigilią, a radosna
atmosfera, która pojawia się wraz z pierwszą gwiazdką, trwa przez cały rok.
Pamiętajcie, jeśli zrobicie coś dobrego dla innych, wtedy zawsze jest
Boże Narodzenie!!!
Redakcja
ADRES BRATKA:
Szkoła Podstawowa im. K s. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
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