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Nr 2/2011 rok                         

W tym  numerze:W tym  numerze:W tym  numerze:W tym  numerze:    

� Dni  Języków Obcych , 
� Krótka lekcja historii, 
� Dzień Ziemi w naszej szkole, 
� Wycieczka do rezerwatu  Murowaniec, 
� Dzień Mamy w przedszkolu, 
� Beatyfikacja Jana Pawła II, 
� 22 czerwca już wakacje!!!  ☺ 
 

  

 

Kącik literacki  

 

 

W limeryki daję nura, 

Patrzę, a tu klawiatura. 

jak to miło się zrobiło,  

krzyknę szczerzę hura!..hura! 
 

                   Monika Wyźnikiewicz   

 

Podczas eliminacji  mistrzostw siatkówki , 

wpadł trenerowi wspaniały pomysł do główki. ☺ 

Serujcie z wielką mocą, 

aŜ przeciwnicy się spocą!, 

a za tydzień wyślemy im z mistrzostw pocztówki. ☺ 

 

                Sebastian Sikorski 
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Dni Języków Obcych  

          Ostatni tydzień marca 2011 r. upłynął w 

Zespole Szkolno – Przedszkolnym  

im. Jana Pawła II w Rząśni pod znakiem języków 

obcych.  

         30 marca odbył się Gminny Konkurs 

Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych dla klas IV 

–VI . 32 uczniów ze wszystkich szkół gminy 

Rząśnia, którzy wykazali się największą wiedzą na 

temat krajów anglojęzycznych, mogli sprawdzić się 

odpowiadając na 50 pytań. Konkurs otworzyły: 

Dyrektor ZSP pani Krystyna Strzelczyk oraz 

Kierownik Zespołu Oświaty pani Jolanta Waszak. 

I miejsce w konkursie zajęła Ewelina Pluta z 

Rząśni, II miejsce – Magdalena Stolarczyk, także 

z Rząśni, natomiast III miejsce – Agata Pielucha z 

Białej. Dzień później, czyli w czwartek 31 marca 

odbył się uroczysty apel, w czasie którego 

uczniowie klas IV - VI zaprezentowali 

przedstawienia, przybliżające ciekawostki związane  

z kulturą, obyczajami i życiem ludzi w krajach 

anglo- i niemieckojęzycznych. Mówili  

o interesujących miejscach, zwyczajach i osobach 

związanych z Wielką Brytanią, Stanami 

Zjednoczonymi, Republiką Federalną Niemiec, 

Szwajcarią, Austrią i Lichtensteinem. Apel był 

zwieńczeniem przygotowań rozpoczętych dużo 

wcześniej. Uczniowie wykonywali plakaty,  

w które włożyli dużo pracy i wykazali się 

niezwykłą pomysłowością. Było więc co 

podziwiać, bo powstały małe dzieła sztuki. 

 

         W czasie tego dnia zostały także 

przeprowadzone quizy: „Co wiesz o krajach 

anglojęzycznych?”, „ Kraje niemieckojęzyczne – co 

o nich pamiętasz?” i „ Kto jest autorem tej baśni: 

Bracia Grimm czy Andersen?”. Uczniowie bardzo 

chętnie odpowiadali na pytania,  

co świadczy o tym, że chcą się uczyć nie tylko 

samych języków obcych, ale także interesują się 

kulturą i obyczajowością krajów anglo- i 

niemieckojęzycznych. 

Maluchy z klas I – III także miały wkład w te dzień, 

gdyż wykonały prace plastyczne dotyczące Dnia 

św. Patryka, patrona Irlandii. Nagrody i dyplomy 

odebrały z rąk pani Dyrektor Krystyny Strzelczyk. 

Całość obchodów Dni Języków Obcych oraz 

Gminny Konkurs Wiedzy przygotowali nauczyciele 

języka angielskiego: Martyna Drutowska  i 

Agnieszka Bzdak oraz Ewelina Wdowczyk – 

ucząca języka niemieckiego. 
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  22 kwietnia w Polsce obchodzono Dzień Ziemi. Celem akcji było promowanie ekologii. 

Święto to obchodzone jest wiosną co roku 
na całym świecie. Wszędzie w projekt 
włączają się organizacje społeczne, media, 
przedstawiciele władz oraz biznesmeni. 
Początki takich działań sięgają przełomu 
lat 60. i 70., kiedy to amerykański ekolog 
John  McConnell  w 1969 roku na 
konferencji UNESCO dotyczącej 
środowiska naturalnego przedstawił 
pomysł organizowania Dnia Ziemi. Jego 
obecna 41. edycja jest szczególna,  bo 
2011 rok został przez Organizację 
Narodów Zjednoczonych ogłoszony 
Międzynarodowym Rokiem Lasów.     

 

W Polsce lasy zajmują prawie 30% 
powierzchni i ich ochrona ma dla naszego 
kraju duże znaczenie. W naszej szkole z tej 
okazji uczniowie kl. III zaprezentowali 
przedstawienie pt. „Bajka o dobrej 
królowej, złym królu, pracowitych elfach i 
mądrych dzieciach”. Bohaterowie tej 
opowieści uczyli nas oszczędzać wodę i 
prąd, segregować śmieci oraz tego, jak nie 
zanieczyszczać powietrza. Uczniowie kl. II 
a przedstawili  natomiast  krótką scenkę, 
na temat wiosennych prac w ogrodzie, 
zachęcającą do zdrowego odżywiana i prac 
na świeżym powietrzu. 

 

Zostały również wręczone nagrody za konkurs plastyczny dla klas I – III pt. „Znaczek 
pocztowy o tematyce ekologicznej”. Zwycięzcami zostali:

I miejsce - Julia Stasiak kl. I 

II miejsce - Aleksandra Kwaśnik kl. III 

III miejsce-   Klaudia Bożek kl. II b 

„ Dbajmy o wodę, glebę i kwiatki 

Dbajmy o zdrowie naszej  Ziemi  Matki”.  
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Konstytucja  3 Maja 
najstarsza ustawa zasadnicza w Europie i druga na  świecie.

Dzień 3 maja 
ustanowiono 
świętem 
narodowym w 
dowód pamięci o 
przodkach, 
którzy pragnęli 
ocalić kraj przed 

upadkiem.  Konstytucja miała ulepszyć ustrój i 
wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała  w 
miejsce elekcji (wyboru) króla tron 
dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne 
szlachcie, która nie posiadała majątku. Więcej 
praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy 
mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w 
wojsku i Kościele.                                       
Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym 
szlacheccy posłowie musieli podejmować 
decyzje większością głosów. Jeden poseł nie 
mógł zerwać obrad okrzykiem „liberum veto”.  
Utworzono rząd – Straż Praw z królem na 
czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju 
szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie 
armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy.               

 

 

W drugiej połowie XVIII wieku w Polsce 
władzą ustawodawcza był Sejm 
Rzeczpospolitej, który został sparaliżowany 
przez liberum veto. Prawo to pozwalało 
szlachcicowi – posłowi naderwanie obrad 
sejmu i unieważnienie jego postanowień. 
Doprowadziło to do anarchii. Państwa 
sąsiadujące – Prusy, Austria i Rosja - 
bezkarnie wtrącały się w sprawy Polski. W 
końcu się porozumiały i w 1772 r. 
doprowadziły do I rozbioru Polski. Nakazały 
również polskiemu sejmowi zatwierdzić 
rozbiór. Znaleźli się wtedy posłowie, którzy za 
pieniądze i stanowiska postanowili zgodzić się 
na grabież ziem polskich. Po pierwszym 
rozbiorze część szlachty i magnatów 
zrozumiała, że nasze państwo wymaga pilnej 
naprawy. Zwołano Sejm, który z przerwami 
trwał cztery lata (od 1788 do 1792 r.). 
Najważniejszym wydarzeniem tego sejmu było 
uchwalenie konstytucji. Jej twórcami byli min: 
Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław 
Małachowski.  
Dla upamiętnienia tego szczególnego dnia 
dla wszystkich Polaków, uczniowie klasy VI  
przygotowali krótk ą   inscenizację,  która  
przybli żyła młodszym kolegom i 
koleżankom wydarzenia z tamtego czasu.

Krótka lekcja  historii ………. 
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Trasa wycieczki 
rowerowej, której 
uczestnikami byli 
uczniowie naszej 
szkoły  prowadziła 

z Rząśni przez Suchowolę, Gawłów  do 
rezerwatu Murowaniec , mieszczącego  się 
w lasach Nadleśnictwa Radomsko , obręb 
Pajęczno. Dystans  jaki uczniowie mieli do 
pokonania to 20 km. 
Celem wycieczki było zwiedzenie  
największego skupiska jodły w Polsce 
centralnej w  rezerwacie  Murowaniec. 
Występujący na terenie województwa 
łódzkiego rezerwat przyrody Murowaniec 
został utworzony w 1963 roku na 
powierzchni 41,60 ha w celu zachowania 
ze względów naukowych i dydaktycznych 
fragmentu wielowarstwowego lasu 
mieszanego, 

naturalnego pochodzenia, z dużym 
udziałem jodły na krańcu jej zasięgu, o 
charakterze lasu pierwotnego. W 
rezerwacie Murowaniec dominującym 
zespołem leśnym jest wyżynny 
jodłowy bór mieszany Abietetum 
polonicum typicum, w którym 
podstawowym gatunkiem drzewa powinna 
być jodła pospolita. Udział 
powierzchniowy tego gatunku 
na obszarze badanego obiektu przekracza 
50%. Rezerwat Murowaniec znajduje się 
na terenie gminy Pajęczno (powiat 
pajęczański, województwo łódzkie) i 
wchodzi w skład lasów Nadleśnictwa 
Radomsko, które podlega Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. 
Powierzchnia rezerwatu wynosi 42,18 ha, 
w tym całość stanowią lasy. 
 

                         
 

 

 

 

                 

 

                      

  Foto. Położenie rezerwatu na tle granic                                                         Foto.  Podrosty jodłowe w rezerwacie. 

    mapy województwa łódzkiego. 
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Rezerwat  „Murowaniec” w obiektywie 
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1 MAJA 2011 -  PAPIEŻ JAN PAWEŁ II ZOSTAŁ BŁOGOSŁAWIONYM 

 

            29 kwietnia 2011 r. z okazji 

beatyfikacji Jana Pawła II w naszej szkole 

odbył się uroczysty apel. Uczniowie klas II 

– VI, pod kierunkiem p. Ewy Herczyńskiej, 

p. Katarzyny Urbańczyk, zaprezentowali 

przedstawienie o życiu i pontyfikacie 

Karola Wojtyły. Ukochane piosenki 

papieża: „Barka”, „Wadowice”; „Abba 

Ojcze” pięknie zaśpiewały dziewczynki z 

chórku, ale wszyscy nucili je wspólnie z 

nimi. Katecheta Marcin Pelon, z tej okazji, 

przygotował wystawkę listów dzieci do 

Ojca Świętego. Gmina Rząśnia Przystąpiła 

do konkursu „Zdrowa Gmina”, którego 

organizatorem jest Polska Unia Onkologii. 

Nasza szkoła włączyła się również do tej 

akcji organizując „Tydzień Zdrowia”. W 

dniach 23 -27.05.2011 r. uczniowie i 

nauczyciele promowali zdrowy tryb życia. 

Na korytarzach szkolnych pojawiły się 

gazetki: „Healthy Living” (Zdrowe Życie), 

„ABC Zdrowia”, „ Kilka rad o urodzie, 

wdzięku i elegancji”. Dzieci z klas I – III 

uczestniczyły w pikniku promującym 

aktywne spędzanie czasu na świeżym 

powietrzu. Wzięły również udział w dwóch 

konkursach plastycznych organizowanych 

przez Wójta Gminy Rząśnia i Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Rząśni. W 

pierwszym mali artyści rysowali plakaty 

promujące zdrowy tryb życia, w drugim 

mieli wykonać lub narysować postać z 

owoców lub warzyw. Uczniowie klasy V i 

VI brali udział w wycieczce rowerowej do 

Rezerwatu Przyrody w Murowańcu, a 26 

maja klasy IV i V zaprezentowały 

przedstawienie, tematem którego było 

zdrowe odżywianie i higieniczny tryb życia. 

Teraz wszyscy już wiedzą, że „W zdrowym 

ciele, zdrowy duch”, a badania 

profilaktyczne są lepszym wyjściem, niż 

późniejsze leczenie chorób.  
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Mama i tata najlepsi w Mama i tata najlepsi w Mama i tata najlepsi w Mama i tata najlepsi w świeciewieciewieciewiecie    
    

Wierszyki, tańce, piosenki w taki sposób przedszkolaki uczciły święto 
swoich rodziców 

 

27 maja w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w Rząśni odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. 
Nie zapomniano również o nadchodzącym 
Święcie Ojca. Uroczystość  rozpoczęła 
Krystyna Strzelczyk, dyrektorka szkoły. 
W kilku zdaniach wprowadziła gości w 
atmosferę spotkania. Później głos zabrał 
Zygmunt Maciążek, proboszcz parafii. 

Przedszkolaki zaprezentowały barwne 
widowisko, a rodzice nie kryli swego 
wzruszenia. Dzieci bardzo podniośle z 
niemałym entuzjazmem mówiły wierszyki 
i śpiewały piosenki, aby  w ten sposób 
zaakcentować  święto rodziców. Po części 
artystycznej pociechy wręczyły upominki 
rodzicom, a następnie wszyscy udali się na 
poczęstunek. ☺☺☺
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Podsumowanie sportowego roku 

szkolnego 2010/2011 

 
         Uczniowie naszej szkoły przez cały rok szkolny brali czynny udział  w zawodach   

sportowych, turniejach ,Mistrzostwach Powiatu. Oto jak przedstawia się całoroczna praca : 

 

• Powiatowy turniej unihokeja chłopców, który odbył się w 

Raciszynie. (4 miejsce) 

• Gminne zawody chłopców i dziewczyn w mini piłkę siatkową. 

 (1 miejsce dziewczyn, 2 miejsce chłopców)  ☺ 

• Powiatowy turniej chłopców i dziewczyn w mini piłkę siatkową. 

 (4 miejsce chłopców, 5 miejsce dziewczyn) 

• Gminny turniej tenisa stołowego (1 miejsce dziewczyn,  

   2 miejsce chłopców) 

• Powiatowy turniej tenisa stołowego ( 4 miejsce dziewczyn) 

• Zawody o Puchar Wójta Gminy Rząśnia w mini piłce siatkowej 

chłopców ( 1 miejsce VI klasy, 4 miejsce V klasy) 

• Gminne zawody w piłkę noŜną chłopców i dziewczyn     

        (1 miejsce chłopców i dziewczyn)  ☺☺☺☺  

• Powiatowe zawody w piłkę noŜną chłopców i dziewczyn  

    ( 4 miejsce dziewczyn, 5 miejsce chłopców) 

• Mistrzostwa Polski w piłce noŜnej do lat 10  

    -  na szczeblu gminny 1 miejsce chłopców ☺☺☺☺ 

    -  na szczeblu powiatowy 1 miejsce chłopców 

    -  na szczeblu wojewódzkim 8 miejsce 

 Chłopcy zakończyli rozgrywki w fazie ćwierćfinałów Mistrzostw 

Polski  które odbyły się w Kleszczowie. 
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    Kilka porad jak dbać o własne bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku. 
 
 

 
Wyjeżdżając, 
zawsze pozostaw  
najbliższym 
informację, gdzie i z 
kim będziesz 

spędzać  czas. Zostaw wszystkie możliwe numery 
telefonów - swoje i przyjaciół. Umów się na 
określone hasło, które wypowiedziane przez Ciebie 
będzie oznaczało, że czujesz się zagrożony i 
potrzebujesz natychmiastowej pomocy. To nie 
przesada - to podstawowe zasady bezpieczeństwa! 
 
Nie chwal się zbytnio z posiadanymi dobrami - 
nigdy nie wiesz, kto może Cię obserwować.  

Podczas płacenia staraj się nie pokazywać 
zawartości portfela. Dobrym wyjściem jest np. 
noszenie przy sobie drobnych sum. Natomiast 
sposobem na natrętnych wyłudzaczy jest posiadanie  
w kieszeni drobnych na odczepne. 

 
Podróżując pociągiem, zawsze zajmuj miejsca z 
dala od podejrzanych osób i - jeśli to możliwe - 
blisko konduktora bądź służby ochrony kolei. Nie 
siadaj samotnie w przedziale i trzymaj się blisko 
ludzi. Często to w starczy, aby odstraszyć 
potencjalnego napastnika. 
 

 
Pamiętaj - napastnik lub złodziej zawsze korzysta z 
okazji. Nigdy też nie podróżuj autostopem sam - 
zawsze w grupie przyjaciół. Nie wsiadaj do auta, 
jeżeli kierowca od razu nie wzbudzi Twojego 
zaufania lub będziesz mieć jakiekolwiek 
wątpliwości. 

 
K iedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w 
rozmowy - czasami lepiej udać, że się nie słyszy i 
iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj 
pewnie, krótko, bez wdawania się w dyskusję. Nie 
obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci, 
nie odwracaj się i idź dalej. Można również 
przeprosić – dla własnego dobra. 
 

Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym 
tłumie, uważaj na swoją torbę, portfel, telefon. 
Nie noś portfela i dokumentów razem i nigdy nie 
wkładaj ich do tylnej kieszeni. Dokładnie zapinaj 
plecaki i torby. Torebkę trzymaj, obejmując ją całą 
od spodu, pamiętaj, aby zawsze była zamknięta. 
Wartościowe rzeczy noś tylko w zamykanych 
kieszeniach. Jeśli bawisz się na imprezie, nigdy nie 
pozostawiaj swoich rzeczy bez opieki - kradzieże 
torebek, portfeli, telefonów komórkowych zdarzają 
się w klubach niezwykle często. Złodziej prowadzi 
wnikliwą obserwację, wybierając ofiary. 
 
Nigdy nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze 
w gronie znajomych. Nie wychodź z dyskoteki 
samotnie - staraj się wracać do miejsca 
zamieszkania w towarzystwie przyjaciela.

 
           PRZYJEMNYCH  I  BEZPIECZNYCH WAKACJI  ! 

 

 

 

 



 

                    Nie smuć si

 

 

Pani zadała dzieciom temat
wypracowania - ''Jak wyobraż
sobie pracę dyrektora?''. 
Wszystkie dzieci piszą  tylko
Jaś siedzi bezczynnie 
założywszy ręce. 
- Czemu Jasiu nie piszesz? 
pyta się nauczycielka. 
- Czekam na sekretarkę... 

 
 
 
 
 
 

 
 

     

 

 

 

 Drodzy czytelnicy, d
 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej :

Zespół redagujący gazetkę szkolną : 
Marzena Otocka- Bednarek  
Katarzyna Urbańczyk 
Magdalena Marciniak 
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ć się…uśmiechnij się ☺☺☺☺) 

 

Pani zadała dzieciom temat 
''Jak wyobrażam 

tylko 

Czemu Jasiu nie piszesz? - 

 
 
Jasiu odmień czasownik id
- ja idę, ty idziesz, on 
idzie 
-Trochę szybciej Jasiu
- ja biegnę, ty biegniesz, on
… 
 
Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły. 
- Tato, Ty to masz szcz
pieniędzy. 
- Dlaczego? 
- Nie musisz kupować mi ksi
przyszły rok, zostaję w tej samej klasie.

 

 

rodzy czytelnicy, d o nast ępnego numeru 

 

camy do odwiedzania szkolnej strony internetowej : www.zsprzasnia.pl 

 czasownik idę 
 

 szybciej Jasiu 
, ty biegniesz, on 

Koniec roku szkolnego. Synek 
 

Tato, Ty to masz szczęście do 

musisz kupować mi książek na 
ę w tej samej klasie. 

pnego numeru ☺☺☺☺)))…… 


