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KOCHANI CZYTELNICY!
TAK NIEDAWNO, WE WRZEŚNIOWY PORANEK, PRZYWITALIŚMY KOLEJNY NOWY ROK SZKOLNY, KTÓRY
PRZYNIÓSŁ WIELE ZMIAN W NASZYM UCZNIOWSKIM ŻYCIU. TERAZ POWITAJCIE NOWY NUMER DOBRZE WAM
ZNANEGO, STAREGO BRATKA… NASZA GAZETKA SZKOLNA TO CZASOPISMO, KTÓRE OPIERA SIĘ NA TEMATYCE
POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY, ŚWIĘTACH, WYDARZENIACH, ROCZNICACH, PORACH ROKU I INNYCH
SZKOLNYCH, WAŻNYCH SPRAWACH. ARCHIWALNE NUMERY SĄ UD OSTĘPNIONE NA STRONIE INTERNETOWEJ
SZKOŁY. BRATEK JEST DLA UCZNIÓW PIERWSZYM MIEJSCEM PUBLIKACJI ICH WIERSZY I OPOWIADAŃ,
SPOSTRZEŻEŃ LUB ODCZUĆ, CIEKAWĄ PRZYGODĄ, W KTÓRĄ CHĘTNIE SIĘ ANGAŻUJĄ, UDZIELAJĄ
WYWIADÓW LUB PRZEPROWADZAJĄ JE SAMI. REDAKCJA GAZETKI GORĄCO ZAPRASZA CHĘTNYCH UCZNIÓW
DO WSPÓŁPRACY I WYPOWIADANIA SIĘ ZA JEJ POŚREDNICTWEM NA RÓŻNE TEMATY. DZIŚ ZAPRASZAMY DO
LEKTURY 69 NUMERU, W KTÓRYM ZNAJDZIECIE
RELACJE ZE SZKOLNYCH WYDARZEŃ Z WRZEŚNIA,
PAŹDZIERNIKA I LISTOPADA. MI ŁEJ LEKTURY!
REDAKCJA

DZIŚ W NUMERZE !
-

-

WITAJ, NOWY ROKU SZKOLNY! 2021/2022
SPRZĄTAMY NASZ MAŁY ŚWIAT
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE – UDZIAŁ W NARODOWYM PROGRAMIE ROZWOJU CZYTELNICTWA
WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA
XXI DZIEŃ PAPIESKI
DZIEŃ ZIEMNIAKA
RECYTATORSKIE WSPOMNIENIA O WISŁAWIE SZYMBORSKIEJ
RECYTATORSKI SUKCES ANNY MALICKIEJ Z KLASY IVA
DZIEŃ PATRONA
PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT
LOGO NASZEJ SZKOŁY
DZIEŃ DYNI W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
AKCJA „SZKOŁA PAMIĘTA”
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
XX RAJD NIEPODLEGŁOŚCI W KOŃSKICH
Z WIZYTĄ W STOLICY
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
LAUREATKA ETAPU REJONOWEGO KONKURSU „KSIĄŻKA MÓWI”
DZIEŃ KREDKI
NASZA TWÓRCZOŚĆ
HUMOR ZE SZKOLNYCH ZESZYTÓW
RADY NIE OD PARADY

Czas wakacyjnego odpoczynku minął jak zwykle
szybko. Na szczęście mimo pandemii możemy
uczyć

się

marzyliśmy.

stacjonarnie,
Odpoczywamy

o
od

czym

wszyscy

ślęczenia

przy

komputerach, bo nie ma nic lepszego jak forma „na
żywo”, w szkole. Realna rzeczywistość jest lepsza od
wirtualnego świata! Oby taka nauka trwała już zawsze.
Przestrzeń szkolna to miejsce dla uczniów, więc dbajmy
wszyscy o zdrowie, przestrzegajmy zaleceń sanitarnych,
by móc uczyć się w naszej kochanej podstawówce.
Uczniowie, pamiętajcie o DDM!

Redakcja

Dzięki staraniom Pani Dyrektor Iwony Zapała szkoła przywitała nas nowościami!
Po pierwsze odnowiono, ocieplono wiele pomieszczeń, a po drugie – w kilku klasach pojawiły się
nowoczesne monitory interaktywne. Lekcje na pewno będą przyjemniejsze i ciekawsze.
Dziękujemy!

Uczniowie

Akcja Sprzątanie świata – Polska jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”,
wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. W tym
roku akcja ta odbywała się w naszym kraju po
raz 28 i była koordynowana przez Fundację
„Nasza Ziemia”.
Cel tegorocznej akcji to promowanie
nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz
inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy
się nasz negatywny wpływ na środowisko.
Uczestnikiem Akcji mógł zostać każdy, kto
w trzeci weekend września każdego roku,
dobrowolnie i w dowolny sposób posprząta
swoją najbliższą okolicę lub wybrany przez
siebie kawałek Polski.
W dniu 17 września 2021 r. nasza
szkoła wzięła udział w akcji „Sprzątanie
Świata – Polska”. Pod hasłem „Myślę, więc
nie śmiecę” porządkowaliśmy najbliższą
okolicę dookoła szkoły. Uczniowie wspólnie
z wychowawcami z ogromnym zaangażowaniem ruszyli na „wojnę” z odpadami. Zaopatrzeni w rękawiczki
zebrali kilka worków śmieci – głównie szkło i puszki. Raport ze zbiórki przesłany został do Fundacji
„Nasza Ziemia”.
Dziękujemy wszystkim uczniom za aktywny udział w tegorocznej zbiórce i zachęcamy do sprawdzenia
swojej wiedzy o segregacji w poniższych grach.
E. K.
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Oddziały przedszkolne naszej Szkoły brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym
„Piękna nasza Polska cała” – druga edycja.
Cele projektu:
 kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz
poczucia tożsamości narodowej,
 rozwijanie
u
dzieci
zainteresowań
symbolami
narodowymi,
 poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego
regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca),
 budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem –
rodzina, przedszkole, miejscowość,
 przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych
(z kraju i swojego regionu)
 uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do
posługiwania się poprawną polszczyzną,
 poznanie legend i baśni polskich,
 dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej
nauki i kultury,
 okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia; poprawne, pozytywnie
nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako
człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem",
 kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie
umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym.
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Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową
i kierunkiem polityki oświatowej MEN
Oddziały przedszkolne wykonały następujące zadania:
1. Zorganizowały kącik o tematyce patriotycznej.
2. Zorganizowały kącik książki patriotycznej.
3. Wykonały własnoręcznie korale z jarzębiny.
4. Porządkowali teren wokół przedszkola.
5. Wykonały plakat ,, Kodeks Patrioty''.
6. Brały udział w konkursie na najładniejszą zakładkę do książki.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
– Priorytet 3” oddziały przedszkolne otrzymały dofinansowanie w wysokości 2 000 zł + wkład własny,
co stanowi kwotę 2 500 zł.
W związku z realizacją zadania Narodowego Programu czytelnictwa zakupiono:
- nowości wydawnicze publikowane drukiem dla dzieci w wieku 5-6 lat,
- literaturę piękną: baśnie, legendy, podania, bajeczki i wierszyki, opowiadania dla najmłodszych.
Różnorodny dobór literatury dziecięcej pomoże dzieciom w rozwijaniu własnych zainteresowań, wywoła
przyjemne skojarzenia związane z czytaniem i rozbudzi pasję czytelniczą.
N-le oddziałów przedszkolnych
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W środę 22 września 2021r. odbył mityng przedwyborczy
kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego, transmitowany
na żywo w klasach za pomocą platformy Teams. Do walki
o funkcję Przewodniczącego SU s tanęło ośmioro uczniów: Artur
Białas z klasy VIII b, Aleksandra Fredyk z klasy V b, Gabriela
Gajda z klasy VII c, Oliwia Gniewaszewska z klasy V b, Martyna
Kowalczyk z klasy VIII a, Nikolina Kreter z klasy VIII b,
Bartłomiej Pirek z klasy V a i Oliwia Rosiak z klasy IV b.
W trakcie spotkania kandydaci przedstawili swoje programy
wyborcze, odpowiadali na pytania zadawane przez przedstawicieli
klas, mieli też możliwość zadania pytania kontrkandydatom.
24 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowym przebiegiem
wyborów czuwała komisja w składzie: Zuzanna Dryżek, Alicja Kołba, Marcel Kotecki, Adam Sipiński,
Julia Zuzańska. Frekwencja wyborcza wyniosła 74%.
Po przeliczeniu głosów wyłoniono nową Radę SU.
Przewodniczącą SU została Martyna Kowalczyk,
zastępczynią Przewodniczącej – Nikolina Kreter,
Sekretarzem – Skarbnikiem - Artur Białas.
Gratulujemy i czekamy na realizację planów wyborczych!
SU
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Uwaga uczniowie!
Mamy newsa!
Od tego roku szkolnego Samorząd Uczniowski
ma profil na Facebooku.
Wprowadźcie w wyszukiwarkę nazwę: Samorząd Uczniowski
Gomulin i śledźcie na bieżąco relacje ze szkolnych wydarzeń!

,, Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą,
swym zachowanie i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”
Powyższe tak ważne słowa ślubowania wypowiedzieli
wszyscy uczniowie klas pierwszych.
24 września 2021 r. w naszej szkole odbyła się niezwykle podniosła
uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów. Zanim
jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej
musiały przedstawić to, czego się już w szkole nauczyły. Gotowi,
odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania
swoich umiejętności.
Dzieci wykazały się dużą wiedzą o swojej Ojczyźnie, jak
również udowodniły, że znane są im zasady zachowania się w szkole.
Pani Dyrektor Iwona Zapała z wielką uwagą przysłuchiwała się
wypowiedziom dzieci i na koniec oznajmiła im, że pięknie zdali swój
pierwszy szkolny egzamin. Po części artystycznej wszyscy
pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły oraz zostali przez Panią Dyrektor pasowani
na uczniów naszej szkoły. Na pamiątkę tego bardzo ważnego dnia, uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki.
Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce.
Powodzenia!
L.C., K. T.
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29 września 2021r. uczniowie klasy VI obchodzili Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania . Święto to
zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki . Celem akcji jest promowanie głośnego
czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania. O zaletach czytania wiedzą wszyscy , ale
nie zaszkodzi przypominać o nich od czasu do czasu. Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania
czasu wolnego , zdobywanie nowej wiedzy , ale również rozwijanie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa.
Głośne czytanie dzieciom to budowanie silnej więzi emocjonalnej.

W ramach akcji , która miała miejsce w szkolnej bibliotece , uczniowie wysłuchali fragmentów książek
czytanych przez zaproszonego gościa panią Edytę Michalak pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej
w Gomulinie . Na zakończenie otrzymali zakładki do książek oraz wzięli udział w pogadance o zaletach
czytania. Dzień 29 września stał się znakomitą okazją do promocji czytelnictwa na terenie naszej szkoły.
K.S.
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W tym roku obchodziliśmy XXI Dzień Papieski. Hasłem tegorocznej edycji
były słowa „Nie lękajcie się”.
8 października 2021 r. w naszej szkole zaprezentowano montaż
słowno-muzyczny oraz prezentację multimedialną poświęconą tej okazji.
Całość została przygotowana przez uczniów klasy IVA pod kierunkiem
p. Agaty Suwart, p. Ireny Kasztelan oraz p. Pawła Filipka. Materiał ukazywał
życie i nauczanie Papieża Jana Pawła II. Nie zabrakło w nim odniesień do
tegorocznego hasła edycji, papieskich pielgrzymek po całym świecie,
nauczania o rodzinie i troski Papieża o sprawy chorych, niepełnosprawnych
czy potrzebujących. Do określonego słowem, dźwiękiem i obrazem
scenariusza dodano refleksyjną piosenkę w wykonaniu uczniów wraz
z autorskim akompaniamentem.
10 października natomiast czynnie włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia. Przed każdą
mszą świętą w kościele parafialnym
przedstawiona
była
prezentacja
poświęcona tegorocznej edycji Dnia
Papieskiego. Ponadto, Szkolne Koło
„Caritas” prowadziło akcję „Kremówka
Papieska”. Po każdej mszy świętej przed
kościołem były sprzedawane kremówki.
Fundusze ze sprzedaży zostaną
przekazane na wsparcie dla uzdolnionej
młodzieży w ramach akcji Dzieła
Nowego Tysiąclecia. Trzeba przyznać,
że akcja ta cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy
przybyli i wsparli ten szlachetny cel oraz
włączyli się w obchody XXI Dnia
Papieskiego!
A. S.
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W piątek 15 października zajęcia przedszkolaków
z naszej szkoły odbyły się nieco inaczej niż zwykle.
Przedszkolacy obchodzili „Dzień Ziemniaka”.

Uczestnicy sadzili i zbierali kartofelki, brali
udział w wyścigu z ziemniakiem na łyżce,
rzucali ziemniakami do celu, szukali ukrytych
kartofli itp. Najwięcej zabawy i śmiechu
dostarczyła zabawa ,,ziemniak parzy”. Podczas
wspólnych zmagań sportowych, wesołych
zabaw, dzieci miały również okazję poszerzyć
wiedzę na temat ziemniaka. Dzieci po
rywalizacji
sportowej
przygotowały
ziemniaczane stemple z których wykonały
piękne dzieła, tworzyły również ,, dziwadełka z ziemniaków'', wykazały się przy tym niezwykłym talentem
i wyobraźnią. Dzieci zakończyły obchody ,, Dnia Ziemniaka'' z dobrym humorem i uśmiechem na twarzach.
N-le oddziałów przedszkolnych

20. października 2021r. po raz XIII w Mediatece
w Piotrkowie Trybunalskim odbył się Powiatowy Konkurs
Recytatorski
Emocje zakute w słowa. Organizatorami
przedsięwzięcia byli: Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie
Trybunalskim, Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
Starostwo
Powiatu
Piotrkowskiego
Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich Oddział w Piotrkowie Trybunalskim.
W tegorocznej edycji zatytułowanej Tragedia
sztokholmska, poświęconej twórczości noblistki Wisławy
Szymborskiej, zaprezentowało się 30 uczniów ze szkół
podstawowych oraz ponadpodstawowych z Piotrkowa
Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.
Naszą szkołę
reprezentowały: Gabriela Gajda z kl. VII c, Patrycja Fajkowska
z kl. VIII b. Komisja konkursowa przyznała, że poziom
występów tegorocznych uczestników konkursu był bardzo
wysoki. Choć twórczość Wisławy Szymborskiej nie należy do
łatwej, to dzięki pięknym interpretacjom recytatorskim Jej
wiersze stały się zrozumiałe. Przybliżyły uczestnikom
i słuchaczom sposób postrzegania świata przez autorkę.
Gratulujemy Gabrysi i Patrycji udziału w pięknym spotkaniu z poezją.
M.K. , A.C.
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W środę 20 października br. w Domu Kultury w Żarnowie,
odbył się finał 25 Jubileuszowego Przeglądu „Krajobrazy Polskie”
zorganizowany przez Oddział PTTK w Żarnowie, przy współpracy
z miejscowym Urzędem Gminy i Gminną Biblioteką Publiczną.
Celem
przeglądu
jest
pielęgnowanie literackiej
polszczyzny i promowanie
poprzez poezję, piękna
polskiego
krajobrazu.
Recytacje wierszy oceniała
sześcioosobowa komisja.
W kategorii klas I-IV
najlepsza
okazała
się
interpretacja wierszy w wykonaniu Anny Malickiej, uczennicy klasy
IVa, która przygotowywała się pod kierunkiem p. Małgorzaty
Kędzierskiej. Ania otrzymała okolicznościowy puchar, dyplom oraz
książkę. Natomiast w kategorii klas V-VIII Marcelina Mazerant
z klasy VIIIa otrzymała wyróżnienie. Nad uczennicą opiekę
sprawowała p. Iwona Zapała.
Serdecznie gratulujemy!
E.M.

25 października obchodziliśmy Dzień Patrona
Szkoły – Ks. Mariana Wiewiórowskiego. Ten
wyjątkowy dzień w szkolnym kalendarzu uczniowie
rozpoczęli w klasach od uroczystego odśpiewania
hymnu
szkoły.
Obejrzeli
również
film
o Ks. Wiewiórowskim, który stał się przyczynkiem do
rozmów i wspomnień o Patronie. Przedstawiciele klas
udali się na cmentarz, aby złożyć kwiaty, zapalić znicz
i pomodlić się
przy tablicy upamiętniającej
Ks. Wiewiórowskiego. Uczniowie wzięli także udział
w dyktandzie „Nasz Patron” przygotowanym przez
p. Aleksandrę Czerwińską, dzięki czemu nie tylko
sprawdzili się w ortografii, ale też bliżej poznali postać Patrona. Wielu wrażeń dostarczył również konkurs
plastyczny „Miejsca bliskie naszemu Patronowi”. Uczniowie, inaczej niż zwykle, przygotowywali prace
w szkole pod czujnym okiem p. Joanny Sobutkowskiej. Najwięcej emocji jednak wzbudziły długo
wyczekiwane zawody w piłkę nożną między klasami VII i VIII przygotowane przez p. Przemysława Szulca.
Stawką był Puchar Patrona, a trafił on po zaciętej walce do klasy VIIIa.
Nad wszystkim czuwał Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, który przygotował nie tylko
pomysły na spędzenie tego dnia, ale też nagrody dla laureatów konkursów.
Był to dzień pełen radości, uśmiechu, zabawy, ale i refleksji, czyli dokładnie taki, jaki był Patron naszej szkoły,
Ks. Wiewiórowski.
SU
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Wokół nas żyją zwierzęta potrzebujące pomocy. Często trafiają one do schronisk, które są dla nich
jedynym ratunkiem przed głodem, zimnem i zupełną bezdomnością. Choć większość z nas kocha swoich
podopiecznych i dba o nich najlepiej jak potrafi, to zdarza się także, że zwierzęta są krzywdzone i świadomie
skazywane na tę bezdomność. Upominają się o nie ludzie dobrego serca, w tym także poeci. Nie sposób więc
nie przytoczyć tutaj słów np. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który napisał kiedyś: W oczach psów można
unieść nieba biały tulipan lub fragmentu wiersza współczesnego poety Franciszka Klimka:
Kotu potrzeba niewiele:
pogłaskać go tylko w niedzielę,
w poniedziałek, wtorek i w środę
leciutko podrapać go w brodę,
w czwartek, w piątek i w sobotę
pobawić się trochę z kotem
i w niedzielę – znów niewiele.
Tymczasem październik to miesiąc dobroci dla zwierząt, dlatego Szkolny Klub Wolontariatu jak co
roku przyłączył się do akcji polegającej na zbiórce karmy i zabawek dla zwierząt potrzebujących naszego
wsparcia. Akcja przebiegła nader pomyślnie – włączyły się w nią niemal wszystkie klasy. Oto efekty zbiórki
zaprezentowane w liczbach:
KLASA:
0a
0b
Ic
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
IVa
IVb
Va
Vb
VI
VIIa
VIIb
VIIc
VIIIa
VIIIb

ILOŚĆ KARMY PODANA
W KILOGRAMACH:
4100 g – 4,1 kg
4600 g – 4,6 kg
6850 g – 6,9 kg
15170 g – 15,2 kg
1993 g – 2 kg
8465 g – 8,4 kg
5860 g – 5,9 kg
4410 g – 4,4 kg
22820 g – 22,8 kg
5965 g – 6 kg
7127 g – 7,1 kg
2580 g – 2,6 kg
3485 g – 3,5 kg
3215 g -3,2 kg
2340 g – 2,3 kg
11600 g – 11,6 kg
15585 g – 15,6 kg
7055 g – 7 kg

W sumie dało to 133,22 kg psiego i kociego pożywienia !!!
12

Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.

Najwięcej karmy zebrali uczniowie klasy IVa. Szkolny Klub Wolontariatu przewidział dla nich drobne
upominki, które zostały wręczone 25 października br. Warto dodać, iż oprócz karmy wśród przyniesionych
produktów znalazły się także smycze, miseczki i małe zabawki. W czwartek 21 października br. wszystkie
podarunki przewieziono do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Mamy
nadzieję, że ten drobny upominek zaspokoi chociaż na jakiś czas apetyty piotrkowskich podopiecznych.
E.K.

Nasza szkoła ma własne logo.
Ta unikalna, charakterystyczna forma
z nazwą instytucji i symbolami jest
ekspresją
graficzną
służącą
do
identyfikacji wizualnej placówki. Będzie
stosowana jako reklama na wizytówkach,
na papierze firmowym, banerze, budynku
szkoły i na stronie internetowej. Zaletą
logo jest jego czytelność oraz możliwość
wykorzystania w różnych formatach,
niezależnie od umiejscowienia i rozmiaru.
Nad projektem graficznym nowego znaku
szkoły pracowali: nauczycielka plastyki p. Joanna Sobutkowska, zaś nad oprawą
komputerową, informatyk - p. Paweł
Filipek.
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Uwagę przykuwa przemyślana forma i stonowana kolorystyka logo oraz prosta, ale wymowna
symbolika. Centralne miejsce zajmuje oparta na otwartej księdze granatowa tarcza szkolna, otoczona białą
lamówką. Na niej, w górnej części, widnieje czytelny napis: Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego w Gomulinie. Pod nim umieszczono zwój papieru, na którym zobrazowano narysowane
piórem, w barwach narodowych, kontury Polski. Księga to polska mowa, wiedza, mądrość; tarcza –
rycerskość; zwój papieru, kontur kraju, pióro, barwy ojczyste - odnoszą się do historii, tradycji, poświęcenia
i patriotyzmu. Dobór symboli nie jest przypadkowy. Wiążą się one z osobą Patrona oraz misją naszej szkoły.
M.K.

W piątek 29 października od rana w oddziałach
przedszkolnym królował kolor pomarańczowy.
Wszystko za sprawą gwiazdy tego dnia – DYNI.
Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia dzieci do
tematu. Następnie rozpoczęła się główna część,
podczas której dzieci: poznawały różnorodność dyń,
opisywały dynie, segregowały je pod względem
wielkości, koloru, kształtu. Dzieci wzięły także
udział w dyniowych zabawach ruchowych: dyniowe
kręgle, slalom dyniowy, podawanie dyni w rzędzie
rożnymi sposobami – nad głową, między nogami czy
z boku; układały dyniowe puzzle itp. Dzieci poznawały dynie z zewnątrz i od środka. To był dla wszystkich
bardzo atrakcyjny dzień nie tylko ze względu na różnorodne zabawy, ale także pod kątem edukacyjnym.
Przedszkolaki utrwaliły wiadomości na temat roli warzyw w codziennej diecie, dowiedziały się, w jaki sposób
można je przetwarzać i co można z nich zrobić.
N-le oddziałów przedszkolnych
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1 i 2 listopada to dla
Polaków
dni
szczególne.
Odwiedzamy wtedy groby
naszych bliskich, zapalamy
świece i znicze, modlimy się,
wspominamy… Członkowie
Szkolnego Klubu Wolontariatu
jak co roku odwiedzili z tej
okazji cmentarz w Gomulinie,
na którym spoczywają – prócz
naszych krewnych, przyjaciół i sąsiadów – także polscy żołnierze i duchowni. To na tym cmentarzu znajduje
się także tablica upamiętniająca pracę duszpasterską naszego Patrona – księdza Mariana Wiewiórowskiego.
Aby pięknie uczcić tych, którzy odeszli, wolontariusze porządkowali trawniki okalające groby, myli wybrane
nagrobki, wyrywali chwasty, zbierali nagromadzone od jakiegoś czasu śmieci, stare bukiety, wypalone
świece… Pracy było sporo, ale pogoda dopisywała i równocześnie
dodawała wolontariuszom energii . Po wykonanej pracy uczniowie
złożyli kwiaty i zapalili znicze na dowód tego, że „SZKOŁA
PAMIĘTA…” Pod takim hasłem Ministerstwo Edukacji i Nauki
ogłosiło po raz trzeci akcję zachęcającą do upamiętniania ważnych
rocznic, wydarzeń i postaci historycznych. Nasza szkoła chętnie
przyłączyła się do niej i udowodniła tym samym, że dbając o groby
zmarłych, pielęgnujemy pamięć o lokalnych bohaterach
i wydarzeniach istotnych dla naszego społeczeństwa. W poznawaniu
i utrwalaniu historii naszej małej ojczyzny dopomógł pan Wojciech
Kamiński, który podczas krótkiej przerwy od pracy opowiedział
wolontariuszom historię kilku osób spoczywających na cmentarzu.
To była ciekawa lekcja historii, która przeniosła
słuchających do wieku XIX. Serdecznie dziękujemy panu
Kamińskiemu za poświęcony nam czas. Zgodnie z propozycjami
Ministerstwa Edukacji i Nauki w naszej szkole pojawiła się także
wystawa prac plastycznych, a także gazetka ścienna nawiązująca do
tradycji świąt zadusznych. Wszystkim artystom – tym małym i tym
dużym – również serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.
E. K., J. M.
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5 listopada 2021 r. obchodzone jest jedno
z najsympatyczniejszych świąt- „Dzień postaci
z bajek”. W tym dniu nie mogło zabraknąć piosenki
pt. ,, Witajcie w naszej bajce'' odśpiewanej przez
dzieci. Przedszkolaki opowiadały o swoich
ulubionych bajkowych postaciach. Dzieci stanęły
przed trudnym zadaniem ułożenia historyjki
obrazkowej po przeczytaniu bajki pt. ,, Jaś
i Małgosia''. Później były zabawy wymagające
wykazania się znajomością treści bajek, tych
znanych i mniej znanych, między innymi dzieci
rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę
po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu
książki. Były muzyczne zgadywanki bajkowe, zabawy ruchowe i oglądanie bajek. Dzieci bardzo dobrze znają
bajki, dzięki czemu świetnie radziły sobie z zadaniami. Na koniec zajęć wykonały piękne prace plastyczne.
Dzień postaci z bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają dziecięcą fantazję, pamięć
i wzbogacają słownictwo. Wiadomo nie od dziś, że postacie z bajek stają się bliskimi przyjaciółmi dzieci,
które uczą i pomagają w pokonywaniu wielu barier.
N-le OP
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W sobotę, 6 listopada, nasze Szkolne Koło PTTK pod opieką p. E. Maciołek, M. Kowalskiej
i p. A. Czerwińskiej, wzięło udział w XXV Rajdzie Niepodległości w Końskich, aby upamiętnić 103. rocznicę
odzyskania niepodległości i cieszyć się wolną Polską. Blisko 15 km marszu pod biało - czerwoną flagą to
wyzwanie dla wyjątkowo aktywnych, odważnych i wytrzymałych piechurów i 19 uczniów z klas IVa, IVb
i Va wzorowo przeszło ten chrzest bojowy. Dzieci ukończyły rajd i zdobyły certyfikaty, a przede wszystkim
miały ogromną satysfakcję.

Oprócz wędrówki były pamiątkowe znaczki, słodkie upominki, turystyczne niespodzianki, krzyżówki
z nagrodami, opaski i kamizelki odblaskowe od WORD-u w Piotrkowie Tryb., no i oczywiście pierwsze
zdobyte punkty do popularnej Odznaki Turystyki Pieszej.
Wkrótce Rajd Mikołajkowy z trasą ok.7 km. Zapraszamy!
A relację z XXV Rajdu Niepodległości można obejrzeć pod tym linkiem:
https://tkn24.pl/maszerowali-by-uczcic-niepdleglosci.../
E.M, M.K., A.C.
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Klasy Va i Vb pod opieką
p. A. Czerwińskiej,
p. M. Kowalskiej
i p. E. Maciołek, udały się w piątek
5 listopada na wycieczkę do Warszawy.
W Teatrze Buffo uczniowie obejrzeli
wspaniałe przedstawienie pt. "Piotruś Pan",
opowieść o przygodach chłopca, który nie
chciał dorosnąć. Baśniowa fabuła,
fantastyczne efekty, świetna muzyka,
śpiew i taniec oraz gwiazda teatru, Natasza
Urbańska, wprawiły dzieci w zachwyt.
W Muzeum Narodowym uczniowie
uczestniczyli w warsztatach: "W Egipcie
faraonów" i "Archeologiczna przygoda
w Faras". Były to bardzo ciekawe lekcje
historii
starożytnej,
bo
zobaczyć
prawdziwą mumię, przedmioty liczące
kilka tysiące lat, hieroglify, to co innego niż
obrazki w podręczniku.
Na koniec był jeszcze spacer w Łazienkach
Królewskich, a tam pawie, kaczki
i wiewiórki, no i oczywiście pomnik F. Chopina, Pałac na Wodzie i... limuzyna Marszałka
Józefa Piłsudskiego.
Wycieczka była pełna odkryć, emocji i niezapomnianych wrażeń!
M.K., E. M., A. C.
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W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił.
I wtedy myśl powstała taka,
By, przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości
103 lata te mu 11 listopada 1918 r., po 123 latach niewoli, Polska powróciła na mapę Europy jako
suwerenne państwo. Z tej okazji 10 listopada 2021r. uczniowie klas I-III obejrzeli program słowno-muzyczny,
przygotowany przez koleżanki i kolegów z klasy I b.
To była ciekawa lekcja historii.
K.T.

10 listopada świętowaliśmy Rocznicę Odzyskania Niepodległości naszym ubiorem – wszyscy
uczniowie ubrali się w odświętne stroje galowe. Śpiewaliśmy też pieśni patriotyczne w oddziałach klasowych.
Natomiast 11 listopada zaprezentowane zostało w kościele w Gomulinie nagranie pieśni patriotycznej
w wykonaniu szkolnego chóru oraz wierszy i życzeń dla Polski recytowanych przez przedstawicieli klas
IV-VIII. Uczestnicy mszy świętej w intencji Ojczyzny zostali obdarowani przez SU pięknie wykonanymi
kotylionami.
SU
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27 października 2021 r. uczennice naszej szkoły – Marcelina
Mazerant (klasa VIIIa) oraz Zofia Murat (klasa VIIc) wzięły udział
w etapie rejonowym Konkursu pod hasłem „KSIĄŻKA MÓWI”. Jego
organizatorem jest Departament Kultury i Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi oraz
Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie
Trybunalskim. Konkurs skierowano do uczniów szkół średnich oraz
uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych. Jego celem było m.in.
rozwijanie czytelnictwa i rozpowszechnianie twórczości Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego.
W kategorii klas VII – VIII do Konkursu przystąpiło aż 40
uczestników reprezentujących
szkoły podstawowe m. in.
z Piotrkowa
Trybunalskiego,
Tomaszowa
Mazowieckiego
i Radomska. Po przesłuchaniach jury wyłoniło 5 laureatów.
Jednym z nich została uczennica reprezentująca Szkołę
Podstawową im. Ks. M. Wiewiórowskiego w Gomulinie – Zosia
Murat, dzięki czemu weźmie udział w etapie wojewódzkim
Konkursu zaplanowanym na 23 listopada 2021r. Serdecznie
gratulujemy laureatce za jej zaangażowanie i pełen liryzmu występ,
który podbił serca jury oraz życzymy sukcesów w kolejnym
etapie Konkursu.
J.M.

22 listopada w oddziałach przedszkolnych urządziliśmy
Dzień Kredki. Dominowały tego dnia zabawy z kredkami.
Na początku dzieci wysłuchały piosenki pt.: „Kolorowe kredki”,
a potem wspólnie zastanawialiśmy się: „co by było, gdyby nie
było kolorów”. Kredki wykorzystaliśmy nie tylko do rysowania
i kolorowania, ale również do zabaw matematycznych,
rytmicznych, ruchowych . Dzięki nim utrwaliliśmy nazwy
kolorów, wystukiwaliśmy rytmy i układaliśmy wzory.
N-le OP
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Świat oczami nastolatka…
Alicja VIIIB

ŚCIĄGASZ? I CO DALEJ?
Od dawna zmagamy się z problemem ściągania w szkole. Czy to jest dobre? Czym może być spowodowane?
Jakie niesie za sobą skutki?
Czym jest ściąganie? Pod tym pojęciem kryje się kilka zachowań. Ściąganiem możemy określić: przepisywanie
prac od koleżanki lub kolegi lub z internetu czy innego źródła informacji, „współpracowanie” uczniów na
klasówkach, sprawdzianach itp. Jest to po prostu niesamodzielna praca. A tak naprawdę to kradzież czyichś
myśli, czyli coś, co jest niedozwolone i może nieść za sobą poważne konsekwencje.
Różnice między ściąganiem a współpracą i pomocą.
Wspólne działanie i wzajemna pomoc to zdecydowanie pozytywne zachowania.
pracy w grupie jest bardzo ważna i rozwijana w szkole. Uczniowie pracujący
od siebie nawzajem, mają wiele pomysłów, którymi mogą się dzielić. Sytuacja
praca jest bezmyślnie przepisana z internetu. Przynosi to same negatywne
nauce, jest podszywaniem się pod osobę, która daną wypowiedź napisała

Umiejętność
razem uczą się
zmienia się, gdy
skutki – nie służy
i zamieściła.

Z perspektywy ucznia
Z przeprowadzonych w szkole ankiet i wywiadów wśród uczniów
negatywnie wypowiada się na temat ściągania. Ankietowani
nie przynosi korzyści, a poza tym jest nieuczciwe wobec
nauczycieli. Nie pozwala zweryfikować wiedzy uczniów.

wynika, że 90% uczniów
uważają, że takie postępowanie
koleżanek
i
kolegów
oraz

Co grozi za ściąganie?
Zgodnie ze Statutem szkoły jest to niedopuszczalne wykroczenie. Nauczyciel, który zauważy takie zachowania,
powinien zabrać zeszyt, ćwiczenie, inną pracę i postawić ocenę niedostateczną. Należy też porozmawiać
z takim uczniem, by wiedział, że źle postąpił.
Nie ściągajcie, bo niczego się nie nauczycie. Jeśli czegoś nie rozumiecie, lepiej zapytać, poprosić o pomoc.
Samodzielna praca daje wiele satysfakcji!
Alicja VIIIB

WOJENNE HISTORIE
Mój prapradziadek Aleksander Ulcyfer urodził się w 1898 r. Mieszkał w Oprzężowie. Uczęszczał tam
do szkoły podstawowej, a następnie kontynuował naukę w Gimnazjum, dziś to I Liceum Ogólnokształcące
w Piotrkowie Tryb. Przed II wojną światową był Wójtem Gminy w Woźnikach ( Rodzina do tej pory posiada
pamiątkowy łańcuch wójta.). W czasie wojny działał w Armii Krajowej, za co został rozstrzelany 29 kwietnia
1944 r. ( Miał 46 lat.) O jego działalności w AK rodzina wszystkiego nie wiedziała. Dopiero w 2005 r. do
moich dziadków napisała list pewna pani, która poszukiwała grobu swojego ojca zastrzelonego na początku
wojny. Kobieta przyjechała i opowiedziała historię o swojej rodzinie, którą przekazała jej matka tuż przed
śmiercią. Ta pani urodziła się w 1937 r. Mieszkała z rodzicami w okolicach Poznania. Gdy wybuchła wojna,
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jej tato został powołany do wojska i walczył m. in. w okolicach Mąkolic. Tam
został zastrzelony przez Niemców. Prapradziadek i jego koledzy pochowali
zabitych polskich żołnierzy na cmentarzu w Bogdanowie. Znaleźli przy ich
ciałach „nieśmiertelniki”, na których były informacje o imionach,
nazwiskach i miejscu zamieszkania. Jeden z nich miał w kieszeni zdjęcie
dwuletniej córeczki. Prapradziadek Aleksander napisał list do żony tego
żołnierza. Później wysyłał kobiecie pieniądze na ubrania i żywność.
Prosił ją o zachowanie tajemnicy, ponieważ działalność AK była
nielegalna. Pomagał do wiosny 1944 r., kiedy to został zastrzelony.
Kobieta dochowała tajemnicy. Dopiero przed śmiercią
wyjawiła ją córce, która miała wtedy 68 lat. To właśnie ta
córka przekazała moim dziadkom informacje usłyszane
od matki i prosiła o pomoc w ustaleniu miejsca pochówku ojca. Moi dziadkowie tego nie
wiedzieli. Syn Aleksandra – Lucjan również zmarł. ( Wiedział o pomocy udzielanej przez ojca
kobiecie po zabitym żołnierzu.) Dalsza kuzynka, która mieszka w Bogdanowie, pokazała
poszukującej, gdzie dawniej chodziła na grób nieznanych żołnierzy. Okazało się, że w tym
właśnie miejscu córka odnalazła miejsce ostatniego spoczynku swojego ojca.

Praca lekarza
jest trudna
i niebezpieczna
dla pacjenta.
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W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA
Jaki prezent? Co kupić? To pytania, które trapią nas przed świętami. Chcemy obdarować
bliskich, ale stoimy przed dylematem, co może przypaść do gustu mamie, siostrze czy tacie.
Problem staje się większy, gdy nasz portfel jest pusty. Pamiętajcie, że liczy się pomysł a nie
kasa. Najczęściej własnoręcznie zrobiony lub ozdobiony bibelot jest najmilszym upominkiem.
Oto kilka podpowiedzi:
 ZRÓB WAZONIK DLA BLISKIEJ OSOBY!
Będzie potrzebny/a: mały słoiczek, klej (najlepiej taki, który po wyschnięciu jest
przeźroczysty), bibuła, ozdobna tasiemka, nitka.
Wykonanie: Z bibuły wyciąć pasek szerokości ok. 1 cm. Umyty i wytarty słoiczek
posmarować klejem. Owinąć dookoła bibułą. Ozdobić tasiemką i kwiatkiem z bibuły.
Kwiatek zrobić składając pasek z bibuły w wachlarz i zawiązując nitką.
 BOMBKA Z PAPIERU
Potrzebne rzeczy : kartka papieru ( miękkiego ), coś okrągłego do odrysowania, ołówek,
nożyczki, zszywacz, klej. Odrysuj ołówkiem 12 równych kół. Wytnij je i złóż na pół. Złącz
wszystkie razem. Po środku zszyj koła zszywaczem. Sklej naprzemiennie w 2 miejscach.
Przyciśnij bombkę czymś ciężkim. Rozwiń bombkę i sklej ostatnie półkule.
 Pomysł na wymarzony prezent DLA MAMY - ramka na zdjęcia (koniecznie ze zdjęciem
rodzinnym) , książka ulubionego pisarza.
 Dla taty - oryginalny brelok do kluczy lub jakiś gadżet samochodowy , ulubiony kosmetyk,
kubek z napisem „Super tata”.
 Dla starszej siostry - płyta
bransoletkę, np. z muliny.

z ulubionym zespołem , błyszczyk

lub zrób

 Dla młodszej siostry -puzzle
np. filiżanki do pomalowania.

z ulubionym bohaterem, zestaw kreatywny,

 Dla starszego brata - wejściówka na gokarty lub świąteczny pendrive .
 Dla młodszego brata - klocki lego (chłopaków cieszy nawet mały zestaw) .
Nie zapomnijcie o opakowaniu prezentów, aby wyglądały wyjątkowo i podkreślały
świąteczny nastrój!
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Ze szczerego serca w ten piękny czas,
gdy Gwiazda świeci dla Wszystkich nas,
życzymy miłości bez trosk i złości,
a w Nowym 2022 Roku
marzeń spełnienia i pomyślności.
Niech wigilijny wieczór
Ciepłem otula Wszystkich,
Niech uśmiechają się do siebie Bliscy!

Dyrektor Szkoły Pani Iwona Zapała i redakcja „Bratka”
życzą całej społeczności szkolnej, przyjaciołom szkoły :
Dużo radości, szczęścia, dobroci
na czas Bożego Narodzenia
oraz cały 2022 rok!
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