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KOCHANI CZYTELNICY!
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO TO CZAS REFLEKSJI, PODSUMOWAŃ I SNUCIA PLANÓW
NA WAKACJE. WSZYSCY MAMY PRAGNIENIA TAKIE JAK CO ROKU, CHOĆ CZASY SĄ ZUPEŁNIE INNE. WIELKI
LEONARDO DA VINCI MAWIAŁ: „MĄDROŚĆ TO CÓRKA DOŚWIADCZENIA”. MY PRZEZ OSTATNIE MIESIĄCE
DOŚWIADCZYLIŚMY RÓŻNYCH SYTUACJI, KTÓRE WZBOGACIŁY NAS NIE TYLKO O SZKOLNĄ WIEDZĘ,
ALE MĄDROŚĆ ŻYCIOWĄ. WSZYSCY UŚWIADOMILIŚMY SOBIE, CO JEST WAŻNE W ŻYCIU I ŻE SZKOŁA JEST
MIEJSCEM, DO KTÓREGO W MYŚLACH BIEGLIŚMY CO RANO, A FIZYCZNIE MOGLIŚMY POBIEC DO NIEJ TYLKO
KILKADZIESIĄT DNI. TE POZOSTAŁE TO SZKOŁA PRZED MONITOREM… Z ODGŁOSEM OSTATNIEGO DZWONKA
W TYM SZKOLNYM ROKU KIERUJEMY NASZE MYŚLI NA WSPOMINANIE OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY
„MIESZANEGO”
ŻYCIA – TEGO W DOMU, HYBRYDOWEGO I SZKOLNEGO. ŻEGNAMY ÓSMOKLASISTÓW,
ODDAJEMY IM GŁOS… PREZENTUJEMY WYNIKI RÓŻNYCH KONKURSÓW, RELACJE Z WYCIECZEK, WAKACYJNY
PORADNIK …
ZAPRASZAMY DO LEKTURY!!!
REDAKCJA

DZIŚ W NUMERZE !
-

WYDARZENIA, KONKURSY, WYCIECZKI…
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH
CIEKAWE ZAJĘCIA UCZNIÓW KLASY IB
DZIEŃ EUROPY 2021
DZIEŃ RODZINY KLASY I-III
WYNIKI KONKURSU „MOJA RODZINA”
SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ im. Ks. MARIANA
WIEWIÓROWSKIEGO
- WYNIKI SZKOLNYCH KONKURSÓW BIBLIOTECZNYCH
- IV GMINNY KONKURS WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE I SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
- VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ
- MIĘDZYSZKOLNY KONKURS O ŚW. JÓZEFIE
- XXVII EDYCJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY
- WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO I ORTOGRAFICZNEGO
- SZKOLNA SONDA I OPINIE ABSOLWENTÓW
- UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
- NAGRODY IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
RADY NIE OD PARADY
-

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 jest wyjątkowe. Wszyscy zdajemy sobie
sprawę dlaczego. Od końca października do końca maja nie mieliśmy okazji spotkać
się wszyscy razem w szkole, bo pandemia koronawirusa zmusiła nas do pracy zdalnej
i spędzania ogromnej ilości czasu przed ekranami komputerów. Nauczyciele starali
się, jak mogliście, aby zrealizować cały materiał. Systematycznie zadawali prace
domowe i odpowiadali na nasze wiadomości poprzez Teamsa. Czasami nie było łatwo.
Niektórzy z nas mieli problemy z Internetem, inni nie mieli kamerek, jednak daliśmy
radę. I tak przez miesiące nauki zdalnej dotrwaliśmy do maja, kiedy mogliśmy
wreszcie wrócić do szkoły. Każdy z nas tęsknił za kolegami, nauczycielami oraz
gwarnymi przerwami. Bądźmy w te wakacje odpowiedzialni - nośmy maseczki,
odkażajmy ręce, aby we wrześniu spotkać się na rozpoczęciu roku w naszej kochanej
szkole! W imieniu wszystkich uczniów bardzo serdecznie dziękujemy Paniom
Dyrektorkom, całemu Gronu Pedagogicznemu za naukę, za przymykanie oczu, gdy
zapominaliśmy wysyłać w terminie zadań domowych. Chcielibyśmy również wyrazić
wielką wdzięczność kochanym Rodzicom za pomoc, jaką włożyli w naszą edukację,
szczególnie w młodszych klasach. Życzymy wszystkim cudownych, słonecznych
i zdrowych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! Żegnaj, szkoło!
Uczniowie

KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI
W kwietniu zostały rozstrzygnięte szkolne konkursy z języka angielskiego. Organizatorzy byli mile
zaskoczeni ilością dostarczonych prac.
Jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:
Laureaci w kategorii klas I-III
Braun Zofia
klasa I A
Famulski Franciszek klasa I A
Gajda Szymon
klasa I B
Kędziora Hania
klasa II A
Motyl Nikola
klasa III A
Szafnicka Alicja
klasa III B

Laureaci w kategorii klas IV-V
Adamczyk Aleksander klasa IV A
Dryżek Zuzanna
klasa IV A
Fredyk Aleksandra
klasa IV B
Gadzka Michalina
klasa IV A
Hojwa Alan
klasa IV B
Laureaci w kategorii klas VI-VIII
Kowalczyk Martyna
klasa VII A
Wiórek Maja
klasa VII A

Gratulujemy wszystkim laureatom!
Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w szkole!
M.K. B.K.
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22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień
Ziemi, którego celem jest promowanie postaw
proekologicznych w społeczeństwie. W tym roku
hasłem przewodnim było - „Przywróć naszą
Ziemię”! Organizatorzy Dnia Ziemi chcieli nam
uświadomić, jak kruchy jest ekosystem naszej
planety.
Każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi, dlatego
powinniśmy czuć się odpowiedzialni za jej stan!
Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia,
ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go
tylko raz do roku.
Co możesz zmienić już teraz?
Istnieje wiele sposobów porządkowania planety:
 porządkowanie domu: usuń zbędne rzeczy, z których nie korzystasz; zastanów się, czy są
takie, które mógłbyś przekazać potrzebującym,
 porządkowanie swojego najbliższego otoczenia np. ogródek, podwórko, rów: pozbieraj śmieci,
posegreguj je i wrzuć do odpowiednich pojemników,
 porządkowanie lasów, pól, łąk: liczą się każde usunięte śmieci (możesz zebrać zespół
składający się z kolegów lub rodziny).
Warto podjąć inne działania, aby pomóc naszej planecie:
 zasadź drzewko lub krzew: możesz to zrobić w dowolnym miejscu, jednak najlepiej zasadzić
roślinę blisko miejsca, w którym mieszkasz,
 spędź aktywnie czas: nie siedź w domu, pokaż jak aktywnie spędzasz czas wolny.
P.B.

Jak co roku kwiecień jest świętem książki, czytania, dyskusji
o ulubionych autorach. To święto organizowane przez UNESCO. Data ta została
wybrana jako symboliczna dla literatury światowej, bo wtedy też zmarli m.in.
Miguel de Cervantes i William Szekspir. Sam pomysł organizacji święta zrodził
się w Katalonii w 1926 roku , gdzie jest obchodzone jako dzień patrona św.
Jerzego. Zgodnie z długą tradycją kobiety obdarowywane są czerwonymi różami
mającymi symbolizować krew smoka pokonanego przez św. Jerzego. Później
kobiety odwzajemniają się mężczyznom podarunkiem w formie książki.
Dla uczniów klas I-III, IV - VI przygotowano z tej okazji prezentację
o książkach z nadzieją, że będą one towarzyszyć wszystkim nie tylko w ten
jeden dzień w roku…
K.S.
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Dzięki pomysłowi i zaangażowaniu pani Mirosławy Kaczmarek - Michalak nauczycielki ZSCKZ
w Bujnach, uczniowie klasy I b mogli wziąć udział w cyklu zajęć online pozwalających na poznanie procesu
wylęgowego piskląt, czyli inkubacji, przy użyciu inkubatora.
W trakcie pierwszych zajęć każdy uczeń otrzymał wyselekcjonowane jajko, które zostało zważone
i podpisane. Uczniowie poznali zasady działania inkubatora, w którym dla prawidłowego rozwoju piskląt
należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność. Mogli porównywać wielkości jaj pochodzących
od różnych gatunków kur hodowanych przez panią Mirkę. Po tygodniowym leżakowaniu jaj w inkubatorze,
uczniowie za pośrednictwem pani Mirki sprawdzali ich wagę. Poznali budowę jaja kurzego, sposoby
sprawdzania ich świeżości oraz rozszyfrowali oznakowania literowe i cyfrowe zapisane na skorupkach.
W trakcie trzecich zajęć widzieli już pierwsze malutkie, kolorowe pisklęta, których widok wzbudził wśród
uczniów ogromną radość. Pani Mirka potrafiła określić ich płeć. Udzielała informacji na temat sposobu
żywienia kurcząt. Wszyscy uczniowie z niecierpliwością czekają na moment zabrania swoich pisklaków
do siebie. Obiecują, że będą się nimi troskliwie zajmować. Za udział w zajęciach na każdego ucznia oprócz
kurczaczka czeka niespodzianka.

W opiece nad naszymi jajkami i pisklętami dzielnie pomagał Ignaś Michalak i jego brat, bo pani Mirka
to mama naszego kolegi z klasy.
Dziękujemy za wspaniałe zajęcia.
A.M.
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Dzień Europy, który obchodzimy co roku 9 maja, jest świętem pokoju i jedności. W związku z Dniem
Europy uczniowie klas II zaśpiewali hymn UE „Oda do radości”. Z tej okazji 14.05.2021 zorganizowaliśmy
również w naszej szkole konkurs „ Kraje Unii Europejskiej w oczach dzieci” , w który zaangażowały się klasy
I-III raz oddziały przedszkolne. Każdy odpowiedzialny był za prezentację wybranego kraju nalężącego
do UE. Wszystkie wykonane gazetki były niezwykle oryginalne i zapadające w pamięć, dlatego
postanowiliśmy nagrodzić wszystkie klasy za zaangażowanie i pomysłowość.
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Nauczyciele kl. I-III

"Dom otwiera swoje cztery ściany
Dla babci, dziadka, tatusia, mamy,
Dla nas wszystkich, dla gości, dla kota i psa.
A mama wszystkim daje uśmiechy,
Jak pachnące jabłka,
Jak słodkie orzechy, jak rano kubek mleka..."
Dziękujemy!
Kochamy WAS!
Z okazji Dnia Rodziny uczniowie klas 1- 3 złożyli wszystkim
rodzicom
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności. Podziękowali...za miłość, ciepłe słowo,
opiekę i pomoc podczas nauki zdalnej. Przygotowali także piękną
prezentację.
Nauczyciele kl. I-III
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Rodzina była tematem przewodnim konkursu plastycznego zorganizowanego w naszej szkole.
Celem przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci do refleksji i pokazanie swoich skojarzeń
związanych z najbliższymi w formie plastycznej.
Uczniowie wykazali się twórczą aktywnością. Pojawiły się dzieła malowane na płótnie, na szkle,
plastelinowe wyklejanki, kolaże i tradycyjne rysunki.
31 maja 2021 roku Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców w trzech
kategoriach wiekowych.
Kategoria oddziały
przedszkolne:
I miejsce – Antonina Galicka
II miejsce – Kacper Szmigielski
III miejsce –Marcelina Motyl
Nagrody za udział otrzymali:
Maria Wieczorek, Nina Pirek,
Patrycja Hofman, Elena Wójcik,
Ala Chudy, Bartek Dryżek, Ada
Owczarska, Mikołaj Bąbol, Lena
Stępień, Filip Myśliński, Hubert
Giza, Maria Kowalewicz, Antoni
Lalek.
Kategoria kl. I – III:
I miejsce – Aleksandra Chudy
II miejsce – Alicja Szafnicka
III miejsce – Maria Braun, Hanna Kędziora
Kategoria kl. IV – VI:
I miejsce – Bartłomiej Pirek
II miejsce – Zofia Murat
III miejsce – Zuzanna Wasik
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie.

J.M.
A.C.
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Już po raz 8. w naszej szkole zorganizowano konkurs recytatorski odnoszący się do tematyki
patriotycznej. Uczniowie klas I-VIII wygłaszali wybrane przez siebie utwory liryczne mówiące o ważnych
historycznych wydarzeniach, postaciach związanych z naszą ojczyzną oraz o pięknie polskiego krajobrazu.
Wystąpienia recytatorskie oceniała powołana przez Panią Dyrektor Iwonę Zapała komisja konkursowa
w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII.
OTO WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
GOMULIN 2021r.
Klasy I-III
I miejsce – Anna Malicka III a
I miejsce - Maria Wojtczyk III a
II miejsce – Szymon Gajda I b
III miejsce – Alicja Szafnicka III b
Wyróżnienia: Zuzanna Gajda I b, Hanna Kędziora II a,
Paulina Matuszczyk II c.
Klasy IV-VI
I miejsce – Gabriela Gajda VI c
II miejsce – Zuzanna Dryżek VI b
III miejsce – Wiktor Malicki VI a
III miejsce – Paweł Rośniak VI a
Wyróżnienia: Alicja Kołba IV, Zuzanna Pająk VI b.
Klasy VII-VIII
I miejsce – Marcelina Mazerant VII a
I miejsce – Wiktoria Matyja VIII a
II miejsce – Antoni Kowalski VIII a
III miejsce – Patrycja Fajkowska VII b
Wyróżnienie: Kinga Plich VIII a
Dyplomy i nagrody zostały wręczone zwycięzcom w dniu
zakończenia roku szkolnego.
W etapie gminnym, który w tym roku odbył się online
(Komisja Konkursu obejrzała filmiki z recytacją uczniów),
naszą szkołę reprezentowali:
8

Anna Malicka III a, Maria Wojtczyk III a, Szymon Gajda I b, Alicja Szafnicka III b;
Gabriela Gajda VI c, Zuzanna Dryżek VI b, Wiktor Malicki VI a, Paweł Rośniak VI a;
Marcelina Mazerant VII a, Wiktoria Matyja VIII a, Antoni Kowalski VIII a, Patrycja Fajkowska VIIb.

M.K.

Drodzy uczniowie klas I – III i IV – VIII! Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za wzięcie
udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną. Gratuluję wszystkim laureatom. Jeszcze
przed zakończeniem roku szkolnego odbyło się wręczenie nagród i dyplomów:
Laureaci
w kategorii klas I – III:
- Alicja Szafnicka kl. III B
- Aleksandra Chudy kl. III A
- Zuzanna Chudy kl. III A
- Dawid Hofmann kl. III A
- Jakub Pachulski kl. II B
- Igor Gładys kl. I B
Laureaci
w kategorii klas IV – VIII:
- Aleksandra Fredyk kl. IV B
- Krzysztof Skupień kl. IV A
- Michalina Gadzka kl. IV A
- Stanisław Pachulski kl. V
- Dawid Chmielewski kl. VI A
- Kamila Chmielewska kl. VI A
- Zuzanna Dryżek kl. VI B
- Bartłomiej Łuczyński kl. VI A
K.S.
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9 czerwca w naszej szkole odbyła się IV edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie
i Samorządzie Terytorialnym pod patronatem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska, pana Romana Drozdka.
Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei
społeczeństwa obywatelskiego oraz patriotyzmu lokalnego. 10 uczniów ze Szkół Podstawowych w Bujnach,
Gomulinie, Krzyżanowie i Woli Krzysztoporskiej przystąpiło do rywalizacji o nagrodę główną czyli Fotel
Wójta naszej gminy. Młodzież miała do rozwiązania trudny test, w którym musiała wykazać się znajomością
m.in. Konstytucji RP, ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ogólną wiedzą o współczesnym życiu
politycznym, społecznym i gospodarczym.
Najlepszą znajomością tematyki konkursu wyróżnił się Kacper Blaźniak (SP w Woli
Krzysztoporskiej), który zajął I miejsce i to on na jeden dzień zasiądzie w Fotelu Wójta
i będzie miał możliwość załatwienia wielu spraw bliskich mieszkańcom naszej gminy. II miejsce
przypadło Marcelowi Blaźniakowi (SP w Woli Krzysztoporskiej), natomiast III miejsce
wywalczył Antoni Kowalski – uczeń VIII klasy naszej szkoły.

Podczas podsumowania tegorocznej edycji konkursu Pan Wójt wręczył laureatom nagrody
a wszystkim uczestnikom - upominki. Pochwalił uczniów za zainteresowanie sprawami samorządu lokalnego
oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości również będą aktywnie angażować się w życie naszej Małej Ojczyzny.
Konkurs przygotował Szkolny Klub Obywatelski, a jego koordynatorkami były p. Ewa Maciołek i Małgorzata
Kowalska.
Gratulujemy zwycięzcom IV edycji konkursu i życzymy dalszych sukcesów!
E.M. M.K
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14 czerwca 2021 r. odbył się w naszej szkole VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI
PATRIOTYCZNEJ im. Ks. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO. W tym roku szkolnym zmagania młodych
wykonawców z poezją zostały wysłuchane
i obejrzane przez jury konkursu z nagrań video
przesłanych do naszej placówki.
Komisja
konkursowa
w
składzie:
Iwona Zapała - przewodnicząca, Małgorzata
Kędzierska - członek, Lena Cienkowska - członek,
Dorota Litych - członek, Joanna Kałużna-Michalak
– członek, Edyta Michalak – członek, po
wysłuchaniu recytacji
uczniów, spośród 29
zgłoszonych do VII edycji Konkursu, ze Szkół
Podstawowych w Gomulinie, Krzyżanowie, Woli Krzysztoporskiej,
Parzniewicach, kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa
i ogólny wyraz artystyczny, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
w kategorii kl. I-III
 I miejsce – Anna Malicka (SP Gomulin), Krzysztof Aksamit ( SP Parzniewice);
 II miejsce – Maria Wojtczyk (SP Gomulin), Jakub Pałubski ( SP Krzyżanów);
 III miejsce – Alicja Szafnicka (SP Gomulin);
w kategorii kl. IV-VI
 I miejsce – Maksymilian Pędziwiatr (SP Wola Krzysztoporska), Jakub
(SP Wola Krzysztoporska);
 II miejsce – Patrycja Pisarek (SP Krzyżanów);
 III miejsce – Zuzanna Dryżek (SP Gomulin), Martyna Michalak (SP Krzyżanów);

Stawicki

w kategorii kl. VII-VIII
 I miejsce - Wiktoria Matyja (SP Gomulin), Kacper Blaźniak (SP Wola Krzysztoporska)
 II miejsce – Marcelina Mazerant ( SP Gomulin), Wiktoria Cieślik ( SP Wola Krzysztoporska),
Marcel Blaźniak (SP Wola Krzysztoporska);
 III miejsce – Patrycja Fajkowska (SP Gomulin), Julia Gątkowska (SP Wola Krzysztoporska).
Laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy ufundowane przez Dyrektora Szkoły Panią Iwonę Zapała.
Jury z zadowoleniem podkreśliło dojrzałość oraz oryginalność interpretacji prezentowanych utworów
poetyckich. Pani Dyrektor Iwona Zapała gratuluje laureatom, wszystkim uczestnikom za udział w VII edycji
Konkursu, a nauczycielom za opiekę merytoryczną i przygotowanie uczniów do występów w formie video.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zainteresowane twórczością patriotyczną, za budzenie
wrażliwości na bogactwo języka polskiego. Rozwijanie uzdolnień do przekazu tekstów poetyckich jest
sposobnością do poznania historii, tradycji, kultury i piękna naszej Ojczyzny.
M.K.
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Z
ogromną
przyjemnością
informujemy, iż Amelia Łuczyńska, uczennica
klasy
VIIIa,
otrzymała
III
miejsce
w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym
„Święty Józef – człowiek codziennej
obecności”. Konkurs był organizowany przez
Liceum Sztuk Plastycznych w Zespole Szkół
Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej
Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim, był także
objęty patronatem honorowym Arcybiskupa
Metropolity Łódzkiego – Grzegorza Rysia.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas
siódmych i ósmych szkół podstawowych
powiatu piotrkowskiego i ościennych. Jego
celem było upamiętnienie 150. rocznicy
ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła
Świętego.
Ołówek i węgiel – na taką technikę plastyczną zdecydowała się nasza uczennica – Amelia. Formą
i autorskim przesłaniem, które wypływało z pracy, zachwyciła jury, zyskując zaszczytne miejsce. Opiekę nad
uczniami przygotowującymi się do konkursu sprawowała p. A. Suwart. Jesteśmy dumni z osiągnięcia naszej
uczennicy, serdecznie gratulujemy!
Amelio, życzymy wielu sukcesów na polu działań artystycznych, i nie tylko ;)
Poniżej zamieszczamy pracę konkursową Amelii Łuczyńskiej.

A.S.
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Kinga Plich i Antoni Kowalski, uczniowie
klasy VIII a zostali laureatami tegorocznej edycji
XXVII Sejmu Dzieci i Młodzieży! Sejm Dzieci
i Młodzieży to ogólnopolski projekt edukacyjny,
którego celem jest kształtowanie postaw
obywatelskich oraz szerzenie wśród młodzieży
wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego
Sejmu i demokracji parlamentarnej, a także
aktywizacja młodych ludzi do działania na rzecz
ich środowisk lokalnych. Głównym organizatorem
konkursu jest Kancelaria Sejmu RP we współpracy
z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem
Pamięci Narodowej. W tegorocznej edycji
młodzież z całej Polski zmierzyła się z trudnym
tematem:
Śladami
kardynała
Stefana
Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów
we współczesnym świecie według wartości
i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób
możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w
obecnej
rzeczywistości
w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej
rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?
Kinga i Antoni, pod kierunkiem p. Ewy Maciołek
– nauczycielki historii i wos, wspaniale sobie
poradzili i przygotowali pracę, która została
wysoko oceniona przez Komisję Konkursową
i dała im tytuł laureatów. Uczniowie otrzymali
dyplomy, a także sejmowe upominki. Jednak przede wszystkim dzięki udziałowi w konkursie poznali bliżej
postać kard. Stefana Wyszyńskiego, nauczyli się wykorzystywać różne techniki multimedialne oraz
współpracować ze środowiskiem lokalnym. Gratulujemy Kindze i Antoniemu i życzymy dalszych sukcesów!
E.M.

Dnia 18 czerwca odbył się SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNE POTYCZKI 2021. W konkursie
wzięło udział 20 uczniów z klas drugich i trzecich. Test konkursowy był testem wielokrotnego wyboru.
Wyniki w kategorii klas drugich
I miejsce – Wiktor Adamczyk kl. IIc
II miejsce – Wiktor Adamowski kl. IIa
III miejsce – Bartłomiej Dzitkowski kl. IIb
Wyniki w kategorii klas trzecich
I miejsce - Mikołaj Łuczyński IIIa
Zuzanna Chudy IIIa
II miejsce - Wojciech Łuczyński IIIa
III miejsce - Łukasz Dróżdż IIIb
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Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
L.C.

22 czerwca 2021 r. odbył się SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY DLA KLAS DRUGICH
I TRZECICH. Do rywalizacji zgłosiło się 16 uczniów. Oto wyniki konkursu:
W kategorii klas drugich:
I miejsce – Piotr Sobestiańczyk z kl. IIa
II miejsce – Bartłomiej Dzitkowski z klasy IIb
III miejsce – Paulina Matuszczyk z klasy IIc.
W kategorii klas trzecich:
I miejsce – Julia Porczyńska z klasy IIIb
II miejsce – Zuzanna Chudy z klasy IIIa
III miejsce – Iga Antczak z klasy IIIb i Anna Malicka z klasy IIIa.
Gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

K.T. L.C.
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Uczniowie klas IV i VII wraz z wychowawcami, opiekunami i przewodnikiem udali się w czerwcu na
pełne atrakcji i niezapomnianych przeżyć wycieczki w Góry Świętokrzyskie. Wszyscy z wielką
przyjemnością, po długiej przerwie spowodowanej epidemią, wsiedli do autokarów poznawać nowe rejony
Polski. W Kielcach dzieci uczestniczyły w grze terenowej, dzięki której poznały historię tego miasta oraz
wybitne postacie z nim związane. Zwiedziły również rezerwat przyrody Kadzielnia i znajdujące się tam
jaskinie. Ważnym punktem programu były odwiedziny u Króla Puszczy Świętokrzyskiej, czyli Dębu
„Bartek”. Natomiast w pobliskim Samsonowie uczniowie zobaczyli ruiny Huty Józef, jeden
z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Ostatnim punktem wycieczki był
wjazd meleksem na Święty Krzyż (Łysa Góra) i zwiedzanie znajdującego się tu sanktuarium Relikwii Drzewa
Krzyża Świętego. Podczas zejścia z góry dzieci zobaczyły jeszcze Gołoborze i wspaniałą panoramę
rozpościerającą się z platformy widokowej.
Opiekunowie w drodze powrotnej przeprowadzili konkursy z nagrodami, sprawdzając, ile uczniowie
zapamiętali z poznanych miejsc i z tego, o czym opowiadał przewodnik. Potwierdziła się zasada, że podróże
kształcą, gdyż dla dzieci nie jest już zagadką, skąd się wzięły kieleckie Scyzoryki, co robił J. Piłsudski w tym
mieście i ile lat ma Dąb Bartek:)

E.M. M.K. A.C. B.K
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My, uczniowie klasy 8a, już prawie absolwenci, wybraliśmy się do stolicy naszego
województwa, by wspólnie aktywnie uczcić zakończenie nauki w szkole podstawowej. Wraz
z wychowawczynią Panią Małgorzatą Kędzierską i Panem Pawłem Filipkiem 22 czerwca
wyruszyliśmy do Łodzi, gdzie czekało na nas wiele atrakcji: budynki dawnych fabryk, domy
familijne robotników, pałace bogatych fabrykantów., wyjątkowe murale miejskie, ciekawe
wnętrza łódzkich podwórek przy ul. Piotrkowskiej… Nasza wyprawa to okazja, by poczuć
i zrozumieć klimat XIX-wiecznej Łodzi. Odwiedziliśmy między innymi wielkie imperia
najznakomitszych łódzkich fabrykantów - Manufakturę należącą do I.K. Poznańskiego, w której
mieści się kręgielnia „Grakula”. Na trzech torach rywalizowaliśmy drużynowo i indywidualnie
o to, kto precyzyjniej rzuci kulą, kto zbije więcej kręgli. Zabawa była wspaniała, ale też
męcząca, bo kule swoje ważą. Na szczęście kolejnym punktem naszej wyprawy była pizzeria,
w której mieliśmy przygotowany pyszny poczęstunek. Posileni i napojeni sokami owocowymi
ruszyliśmy do „Tkalni zagadek”, a tam czekały pokoje: prezydenta, więzienie, zbrodnia, fabryka
leków. Podzieleni na cztery zespoły, z krótkofalówkami w ręku, udaliśmy się do poszczególnych
pomieszczeń, by rozwiązać szereg łamigłówek, odnaleźć zaszyfrowane informacje, otworzyć
zamknięte kłódki … Zabawa była wspaniała! Nasze umysły i zgranie w zespołach pozwoliło nie
tylko cudownie się bawić, ale też rozwiązać postawione przed nami zadania. Znaleźliśmy wyjście
z więzienia, zabójcę, diament oraz zniszczyliśmy nielegalną fabrykę i wydobyliśmy twardy dysk
z komputera. Może nie wszystko by się udało rozszyfrować i otworzyć, gdyby nie wskazówki
ze strony animatorów „Tkalni”, ale przecież kto pyta, nie błądzi…
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Po tej ekscytującej przygodzie czekała na nas równie ekscytująca zabawa z laserami.
I tak w miłej atmosferze nasz wyjazd klasowy dobiegł końca… W drodze powrotnej
wspominaliśmy różne inne klasowe wyprawy i zabawne sytuacje, które wspólnie przez te lata
przeżywaliśmy, i dzięki którym staliśmy się zgraną paczką. One na pewno pozostaną w nas na
zawsze. Wycieczki to najwspanialsza część szkolnego życia!

Kl. 8a
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Jesteśmy już na finiszu roku szkolnego
2020/21. Nie ukrywamy – roku szczególnego
w naszej edukacji, a to z kilku powodów.
Po pierwsze, kończymy naukę w szkole
podstawowej i nie spotkamy się w następnym
roku w tym samym składzie.

Po drugie, musieliśmy zmierzyć się z arkuszami egzaminacyjnymi i wykazać się wiedzą
i umiejętnościami z trzech przedmiotów. Nie było łatwo przystąpić pewnie do tego
ważnego sprawdzianu.
Po trzecie, zdalna nauka też zrobiła swoje, było sporo plusów, ale też i minusów. Trudno
jednoznacznie ocenić mijający rok. Jednak wkrótce wakacje, oczekiwanie na wyniki
egzaminów, na informacje o przyjęciu do wybranych szkół.
Ósmoklasiści.

SZKOLNA SONDA
Jak oceniamy mijający rok szkolny?
Jakie mamy plany na wakacje?
Miniony rok szkolny mógł być lepszy, utrudniła go nauka zdalna. A na wakacje czekamy
z niecierpliwością, chciałabym je spędzić w towarzystwie koleżanek. K.

Nauka zdalna była wygodna, ponieważ miałam więcej czasu, aby zajmować się tym,
co chcę. M.
Podczas wakacji planuję odpocząć i iść do pracy. Jestem szczęśliwa, że niedługo się
rozpoczną. J.
Wspominam miniony rok bardzo dobrze, dzięki super znajomym . Nie mogę też doczekać
się wakacji, chcę je spędzić z przyjacielem i znajomymi. O.
Uważamy, że miniony rok był dla nas niepomyślny, a to w związku z nauką zdalną. Odnośnie
wakacji, zdania są podzielone. Niektórzy nie mają jeszcze sprecyzowanych planów,
ale wszyscy czekają na nie z utęsknieniem. W.
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Według mnie mijający rok szkolny nie należał do najlepszych.
Wakacji już nie mogę się doczekać, a spędzę je z moimi
przyjaciółkami. M.
Rok szkolny trwał, według mnie, dwa miesiące. Resztę przegrałem
w
gry
komputerowe.
Natomiast
na
wakacje
czekam
z niecierpliwością i radością. Planuję spędzić je aktywnie, myślę,
że będzie ciekawie. P.
Mijający rok oceniam źle. Niczego w sumie się nie nauczyłem, siedząc w domu, nie miałem
motywacji do nauki, nie było szkolnych ławek, bliskości kolegów i ciągłych upomnień
nauczycieli, w ogóle budynek szkolny działa motywująco, a w domu, jak to w domu. Dom
kojarzy się z wolnością, popołudniami wolnymi od szkoły, weekendami,….. przyznam
uczciwie, grałem sobie. P.
Mam jednak radę dla młodszych kolegów i koleżanek, aby nie stresowali się zbytnio
egzaminem. Jeśli uważa się na lekcjach i trochę się uczy, to można napisać egzamin bez
większego problemu. Na pewno trzeba wykazać się inteligencją i umiejętnością logicznego
myślenia i kojarzenia. K.

Na pytanie, CO BYŁO NAJWIĘKSZYM PROBLEMEM, odpowiedzi były jednoznaczne:

Zdarzało się, że ktoś zapomniał wyłączyć mikrofon i przez przypadek włączył kamerkę….
Widzieliśmy wówczas , jak niektórzy spędzają lekcje….. czasem wyrzuciło nauczyciela,
wtedy my doświadczeni ósmoklasiści siedzieliśmy spokojnie i czekaliśmy na nauczyciela.
Jest co wspominać…. Szczególnie klasowe wyjazdy! Klasa 8a
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Niech w Waszych sercach zostanie cząstka nas, a teraz czas się żegnać. Już czas, już czas… to motto zakończenia roku szkolnego i pożegnalnego spotkania uczniów klas VIII z Dyrekcją
szkoły, Wychowawcami, Nauczycielami, Rodzicami, Pracownikami oraz młodszymi koleżankami
i kolegami naszej szkoły.
Po kilku miesiącach nauczania zdalnego
i niewielu dniach nauki w trybie stacjonarnym
dobrnęliśmy szczęśliwie do końca, by po trudnym
okresie spowodowanym pandemią udać się na
zasłużony, wakacyjny wypoczynek. Zanim jednak
uczniowie
usłyszeli
ostatni
dzwonek,
uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 2020/2021, które odbyło się w miniony
piątek, 25 czerwca. Ze względu na sytuację
spowodowaną pandemią uroczystość ta odbyła się
w dwóch turach: o godzinie 8. 00 rok szkolny pożegnały dzieci z oddziałów 0-V, natomiast
o 10.00 owoce swej pracy odebrali uczniowie z oddziałów VI-VIII. Należy także dodać,
że tegoroczna uroczystość odbyła się z udziałem nielicznej delegacji rodziców absolwentów.
Pozostali opiekunowie tym razem czekali na swoje pociechy powracające z cenzurkami w ręku
przed budynkiem szkoły lub w domach.
Na uroczystość przybyli: Dyrekcja szkoły,
Grono
pedagogiczne,
Delegacja rodziców,
Pracownicy i uczniowie szkoły. Po odśpiewaniu
hymnu państwowego i hymnu szkoły odbyło się
uroczyste ślubowanie ósmoklasistów, a następnie
przekazanie sztandaru szkoły nowo wybranemu
pocztowi z klas VII.
Następnie głos zabierała Dyrektor szkoły –
Pani Iwona Zapała, która w swoim przemówieniu
skierowała wiele ciepłych słów do Uczniów
i Nauczycieli, Pracowników szkoły, Rodziców,
dziękując za wkład włożony w pracę w kończącym się roku szkolnym. Pani Dyrektor powiedziała
między innymi, że ten rok szkolny minął wyjątkowo szybko i żałuje, że nie dane nam było
zrealizować wszystkich planów i zamierzeń, które rysowały nam się w głowach. Liczy, że nowy
rok szkolny przyniesie możliwość realnego powrotu do szkoły. Skierowała do absolwentów słowa
pełne nadziei i wiary w ich dalszy rozwój w kolejnych etapach edukacji. Pogratulowała
i podziękowała Rodzicom za współpracę, życząc wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku,
a później powrotu do normalności, do nauki w ławkach szkolnych.
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Tego dnia Pani Dyrektor wręczyła również Nagrody im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego
przyznawane co roku uczniom za wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce oraz krzewienie
wartości patriotycznych i chrześcijańskich w naszym środowisku. Tytułem laureata tej nagrody
uhonorowano:
 Kingę Pilch – uczennicę klasy VIII a,
 Antoniego Kowalskiego – ucznia klasy VIII a.
Kolejnym punktem akademii było nagrodzenie uczniów klas VIII, którzy uzyskali wysokie
wyniki w nauce. Dyrektor szkoły pogratulowała sukcesu wszystkim wyróżnionym, wręczyła
dyplomy oraz nagrody książkowe, natomiast
Rodzicom
przekazała
listy
gratulacyjne.
Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem
i nagrody książkowe, dyplomy uzyskane przez
uczniów w różnorodnych konkursach.
Niezwykle ważnym i zarazem podniosłym
momentem było opuszczenie murów szkoły przez
uczniów klas ósmych. Należy podkreślić,
że tegoroczna akademia
miała
uroczysty
charakter. Absolwenci szkoły w efektownym
układzie
choreograficznym
zatańczyli
staropolskiego poloneza i Belgijkę oraz zaśpiewali pożegnalne piosenki: grupy Manchester,
pt. Ostatni raz z moją klasą oraz Marka Grechuty, pt. Ważne są dni, których jeszcze nie znamy.
We wzruszający sposób podziękowali za naukę i wspólnie spędzony czas:
Drogie Panie Dyrektorki, Nauczyciele i Wychowawcy!
Dziś po raz ostatni przekroczyliśmy próg naszej szkoły... Tym razem po to, by Wam
serdecznie podziękować za trud, opiekę i za wiedzę, którą przez te wszystkie lata staraliście
się nam przekazać.
Spędziliśmy tutaj, razem z Wami
i naszymi
młodszymi
kolegami,
miliony
magicznych chwil, które na długo pozostaną
w naszych sercach. Były to lata pracy, ale i czasy
zabawy, radości, zawiązywania przyjaźni,
sympatii. Chwilami było ciężko – dręczono nas
klasówkami, kartkówkami, odpytywano akurat
z tego, czego się nie nauczyliśmy. Lecz taki jest
los ucznia i zdajemy sobie sprawę, że te udręki
stosowane przez Was, Drodzy Nauczyciele,
miały jeden cel – wyposażenie nas w taką wiedzę
i takie umiejętności, które pozwolą nam łatwiej
wkroczyć w dorosłe życie i lepiej sobie w nim radzić. Ale to nie oznacza, że tylko my miewaliśmy
trudności. Wiemy, jak wiele czasu nam Państwo poświęcili, jak wiele cierpliwości włożyli w naszą
edukację. (…)
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Od każdego z Państwa wiele się nauczyliśmy.
To Państwo swoją pracą i dobrym słowem
ukierunkowali nasze myślenie oraz wskazywali
wartości, jakie towarzyszą nam do dziś. Każdy
z Was wpoił w nas piękne maksymy i prawdy,
a także pozwolił poznać ten dobry, nasz maleńki
świat oraz umiejętność dzielenia się nim
z innymi.
Chcielibyśmy
również
serdecznie
podziękować paniom sekretarkom, paniom
woźnym, panu konserwatorowi za dbałość
i zaangażowanie
włożone
w opiekę nad
wizerunkiem tejże placówki. To dzięki Wam mogliśmy przebywać w estetycznych i dobrze
zagospodarowanych przestrzeniach.
W chwili, kiedy najtrudniej o słowa, przecież pożegnania są zawsze smutne, najlepiej
odwołać się do poezji:
A kiedy przychodzi czas rozstania,
Nie zawsze umiesz godnie stawić mu czoła.
Zanurzony w smutku rozstajesz się z ludźmi,
Których kochałeś.
Nie trwaj w nim bezustannie.
Rozstania mają miejsce w twoim życiu.
Są jednak chwilą, z którą musimy się rozstać,
Tak jak przyroda rozstaje się z jesienią,
Aby kiedyś znów powitać wiosnę.
Dziękujemy!
Absolwenci
skierowali
też
słowa
podziękowania dla Rodziców za wspieranie ich na
szlaku edukacji w naszej zacnej akademii.
Pożegnali młodszych uczniów, zostawiając im
cenne wskazówki, jak poruszać się po meandrach
szkolnego życia. Następnie wszyscy ósmoklasiści
zostali odznaczeni przez siódmoklasistów
medalami, które w humorystyczny sposób
określały ich uczniowskie nawyki, sukcesy i…
grzeszki.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy
uczniowie udali się do klas, gdzie nastąpiło wręczenie świadectw, a także pożegnanie
z Wychowawcami oraz Kolegami i Koleżankami, szkołą na całe dwa miesiące, bo…
LATO CZEKA, CZEKAJĄ WAKACJE!
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OTO TEGOROCZNI ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO W GOMULINIE:

Klasa 8a,wychowawca: Małgorzata Kędzierska
absolwenci: Maksymilian Gomula, Martyna Kaczmarek, Oliwia Kamińska, Patrycja Kamińska,
Bartosz Kauc, Lena Kauc, Patryk Kostrzewa, Antoni Kowalski, Amelia Łuczyńska, Natalia
Malicka, Wiktoria Matyja, Patryk Owczarek, Kacper Pawłowski, Kinga Plich, Michał Rusek,
Julia Stańczak, Aleksandra Staszek, Piotr Wojtasik

Klasa 8b,wychowawca: Agata Pawlak
absolwenci: Patryk Cieślak, Julia Członka, Patryk Gajda, Wiktor Gajewski, Julia Gudajczyk,
Kamil Harlejczyk, Małgorzata Kaleta, Monika Kowalczyk, Weronika Krzymińska, Dominika
Kwapisz, Aleksandra Lasota, Małgorzata Siedlecka, Oliwia Styczyńska, Weronika Styczyńska,
Julia Wawszczyk, Piotr Wojciechowski, Klaudia Zapała.
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Absolwentom życzymy: budowania własnej przyszłości, realizacji własnych marzeń
i planów bez zmartwień, trosk i rozczarowań. Wspominajcie mile wspólny czas nauki w naszej
szkole!
Weźcie ze sobą słowa Patrona: Gdzie Bóg Was posiał, tam macie kwitnąć i owoc
przynosić… Pamiętajcie – jutro jest lepsze! Lepsze zawsze z Wami!! Dyrekcja szkoły, Grono
pedagogiczne
M.K.

25 czerwca 2021 roku Pani Dyrektor Iwona Zapała wręczyła wyjątkowe odznaczenia. Laureatami
Nagrody im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego zostali wyróżnieni uczniowie klasy VIIIA, których postawa
zasługiwała na uznanie:

Kinga Plich uczennica klasy VIII a od rozpoczęcia
edukacji w naszej placówce wyróżniała się aktywnością
w różnorodnych dziedzinach szkolnego życia.
Jest uczennicą obowiązkową, systematyczną, odpowiedzialną.
Cechuje ją wysoka motywacja do nauki, do pokonywania
trudności. Stawia sobie cele i konsekwentnie je realizuje.
Potrafi wypowiedzieć się na każdy temat, zająć stanowisko
w sprawach trudnych, konfliktowych, zwracając uwagę
na dobro innych ludzi, dobro zespołu klasowego.
Na przestrzeni minionych lat brała czynny udział
w życiu klasy i szkoły, w licznych konkursach literackich,
recytatorskich, ortograficznych, plastycznych, biblijnych
na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, odnosząc sukcesy.
W roku szkolnym 2020/2021 brała udział w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty
w Łodzi z chemii, języka polskiego, języka angielskiego,
matematyki. Z języka polskiego etap rejonowy.
Reprezentowała szkołę w Gminnym konkursie literackim
o tematyce profilaktycznej; w Gminnym konkursie wiedzy
o społeczeństwie i samorządzie terytorialnym.
Zdobyła wyróżnienie w szkolnym konkursie recytatorskim. Uzyskała tytuł Laureata XXVII sesji Sejmu Dzieci
i Młodzieży.
Kinga wyróżnia się empatią, troską o potrzebujących, toteż aktywnie uczestniczyła w szkolnych
akcjach wolontariatu, m.in. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza,
wysyłaniu życzeń
bożonarodzeniowych, charytatywnych kartkach świątecznych, zbieraniu funduszy na rehabilitację i leczenie
chorej dziewczynki z Kacprowa.
Uczennica uzyskała celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową ocenę zachowania. Jest
koleżeńska, kulturalna, sympatyczna. W codziennym postępowaniu kieruje się wartościami bliskimi osobie
Patrona Szkoły.

Antoni Kowalski uczeń klasy VIII a jest szczególnie zaangażowany w życie szkoły i klasy.
W ciągu całego roku szkolnego 2020/2021 bardzo aktywnie uczestniczył w różnych działaniach, m.in. pełniąc
funkcje przewodniczącego klasy. Od początku edukacji w naszej szkole brał aktywny udział w apelach,
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akademiach i różnorodnych przedstawieniach na terenie szkoły i w Kościele Parafialnym Św. Mikołaja
Biskupa w Gomulinie, w którym pełni funkcję lektora. Swą postawą, a szczególnie obowiązkowością,
starannością i odpowiedzialnością zasługuje na szczególne wyróżnienie. Jest chłopcem, dla którego wartości
chrześcijańskie wyznawane przez Patrona Szkoły są fundamentem życia. Jego postawa moralna może być
wzorem dla innych uczniów. Chłopiec cechuje się wysoką kulturą osobistą, empatią w stosunku do osób
starszych, rówieśników i potrzebujących pomocy. Jego pasją jest m.in. gra w szachy. Wielokrotnie
reprezentował szkołę w zawodach szachowych, konkursach recytatorskich, konkursach przedmiotowych,
odnosząc sukcesy.
W roku szkolnym 2020/2021 zdobył:
❖ II miejsce w
Szkolnym konkursie recytatorskim poezji patriotycznej im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego.
❖ III miejsce w IV Gminnym konkursie o społeczeństwie i samorządzie terytorialnym.
❖ tytuł Laureata XXVII sesji sejmu dzieci i młodzieży.
Antoni Kowalski osiągnął celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz uzyskał wzorową ocenę
zachowania. Systematycznie rozwija swoje pasje, promuje wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Jest
chłopcem miłym, taktownym i koleżeńskim, który potrafi współdziałać w zespole.
Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji!
M.K.

Dyrektor do pracownika:
- Panie, pan wszystko robi
powoli - powoli pan myśli,
powoli pisze, powoli mówi,
powoli się porusza! Czy jest
coś, co robi pan szybko?
- Tak, szybko się męczę...
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WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Na zakończenie prezentujemy cytaty, większość z lektur, które szczególnie zapadły w naszej pamięci i które
warto sobie przemyśleć.
"Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
"Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna."
"Poświęcaj tyle czasu na ulepszanie siebie,
byś nie miał go na krytykę innych."

Antoine de Saint–Exupéry „Mały Książę”
,,Będziesz zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś"
,,Człowiekowi nigdy nie jest dobrze tam, gdzie jest"
,,Bo oczy są ślepe. Trzeba skorzystać z pomocy serca”

Aleksander Fredro, „Zemsta”
„Wdzięczność ludzi, wielkość świata - ...”
„Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba! ...”
„Bo ja rzadko kiedy myślę, alem za to chyża w dziele.”

Adam Mickiewicz „Dziady” cz. II
„Bo kto nie był ni razu człowiekiem, /temu człowiek nic nie pomoże.”
„Kto nie dozna goryczy ni razu,/ Ten nie dozna słodyczy w niebie.”
‘Kto nie dotknął ziemi ni razu, /Ten nigdy nie może być w niebie

Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”
„Nie wszyscy możemy być filozofami, bo któż by świnie pasał?”
„Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym
bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest
rozkosz. Ucz się tylko, co jest sił w tobie, żeby jej
zakosztować.”

Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”
„Umiejętność znoszenia niepowodzeń
jest wielką i ważną umiejętnością. Oczywiście jeśli
towarzyszy jej zdolność i chęć do wyciągnięcia
nauki z porażek.”
A gdy już przeczytacie nasze artykuły, możecie śmiało udać się na upragnione wakacje! Niech one będą
przesycone słońcem, uśmiechem i przygodą!!! Ale, ale… Zabierzcie ze sobą nasze porady na bezpieczny
wypoczynek latem!
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KILKA CENNYCH RAD, JAK BEZPIECZNIE SPĘDZIĆ WAKACJE:
✓ W słoneczny dzień pamiętajcie o lekkim nakryciu głowy i okularach
przeciwsłonecznych!
✓ Zawsze informujcie rodziców, dokąd i z kim idziecie…
✓ Nie rozmawiajcie z nieznajomymi!
✓ Gdy wybieracie się na rower, załóżcie kask i kamizelkę odblaskową!
✓ Kąpcie się tylko w miejscach do tego przeznaczonych,
na strzeżonych i bezpiecznych kąpieliskach…
✓ W czasie upałów pijcie dużo wody…
✓ Na wycieczkę w góry zabierzcie ciepłe ubranie, wodę i prowiant…
✓ Pamiętajcie o bezpieczeństwie w Internecie… …bo nigdy nie wiecie, kto jest po drugiej
stronie!
BĄDŹCIE ROZSĄDNI I ZACHOWAJCIE UMIAR WE WSZYSTKIM, CO ROBICIE!
PAMIĘTAJCIE O NUMERACH ALARMOWYCH. W RAZIE POTRZEBY DZWOŃCIE
I WZYWAJCIE POMOCY!

112, 997, 998, 999
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Kochani Uczniowie, życzę Wam pięknych wakacji, pełnych pozytywnych
wrażeń oraz bezpiecznego wypoczynku. Gratuluję
osiągnięć
edukacyjnych i artystycznych. Mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy
się, by uczyć się i bawić bez żadnych ograniczeń.
Szanowni Rodzice, dzięki Wam dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach
zdalnych, pomagaliście im znosić trudy i niewygody nauki w domu. Życzę
Wam spokojnego wypoczynku i dziękuję za wszelkie działania
wspierające naszą szkolną rodzinę.
Drodzy Nauczyciele oraz Pracownicy, dziękuję Wam za trud,
wytrwałość i cierpliwość. Doceniając Wasz wysiłek w realizacji zadań
w niełatwym dla nas roku szkolnym 2020/2021, składam wszystkim
serdeczne podziękowania.
Całej społeczności szkolnej życzę udanego, spokojnego
i bezpiecznego wypoczynku. Do zobaczenia 1 września!
Dyrektor szkoły – Iwona Zapała

ADRES BRATKA:
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
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