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Dzień Przedszkolaka
W naszym przedszkolu 20 września odbył się Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
W tym dniu dzieci miały mnóstwo zabaw. Po śniadaniu otrzymały kolorowe balony,
którymi wesoło bawiły się przy muzyce. Następnie czekała na nich jeszcze jedna
niespodzianka. Dzieci dostały bańki mydlane ,a inni musieli je łapać .Pod koniec
przedszkolaki wyszły na plac zabaw, gdzie fajnie się bawiły. Ten dzień długo
pozostanie im w pamięci.

Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To święto wszystkich pracowników
oświaty wolne od zajęć lekcyjnych. W naszej szkole w przeddzień tego święta odbyła się
akademia, którą przedstawili uczniowie klas V i VI, pod kierunkiem Magdaleny Marciniak,
nauczycielki języka polskiego. Zainscenizowali lekcję na wesoło, przedstawiając
humorystyczne odpowiedzi uczniów na pytania nauczycielki. Także wiele miłych i ciepłych
słów popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność
za codzienny trud oraz poświęcenie i troskę o wychowanków. Całości towarzyszyła oprawa
muzyczna w wykonaniu szkolnego chórku. Uczniowie wręczyli nauczycielom symboliczną
róże. Na zakończenie części artystycznej głos zabrała Krystyna Strzelczyk, dyrektor
placówki, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i
wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Po części artystycznej wszyscy uczniowie i
nauczyciele udali się na uroczystą mszę św. z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA W
PRZEDSZKOLU
Dzień Nauczyciela w naszym wesołym przedszkolu odbył się 14 października.
Przedstawienie przygotowały dzieci z wszystkich grup wiekowych pod okiem
wychowawców. Nasze przedszkolaki wykazywały się wierszami i piosenkami oraz
różnymi układami tanecznymi. Dzięki ich zdolności przedstawienie było radosne i
miłe dla wszystkich. Na końcu został rozstrzygnięty konkurs ,,Portret Mojej Pani’’.
Nauczyciele byli bardzo szczęśliwi.
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Konkurs Biblijny

Jak co roku dnia 20 października odbył się konkurs biblijny.
Tegoroczny XXII Konkurs z Ewangelii św. Mateusza nosił nazwę ,,Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego’’. Udział w nim wzięło 13 uczniów z klas IV-VI. Celem konkursu
było pogłębienie wiedzy na temat życia i działalności Jezusa. Do etapu rejonowego
zakwalifikowali się następujący uczniowie: Katarzyna Krysiak kl. VIa , Jakub
Telinga kl. VIb oraz Kacper Kowalski kl.IVb.

KONKURS MATEMATYCZNY
,,OLIMPUS’’
4 listopada 15 uczniów klas IV - VI -, przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu
Matematycznego "Olimpus". Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego,
który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i
młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować
ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.
Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o
przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie lepszych wyników w szkole dzięki
utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej. Zadania
konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego
kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu wielokrotnego wyboru jest przeznaczony dla
uczniów szkół podstawowych. Wyniki konkursu poznamy za 4 tygodnie.
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ŚLUBOWANIE KLAS I
Pasowanie na ucznia to bardzo ważny moment dla wszystkich uczniów klasy pierwszej. 4
listopada 2016 r. pierwszaki z naszej szkoły ubrane w galowe stroje, oraz birety uroczyście
ślubowały na sztandar szkoły. Następnie pani dyrektor dokonała ceremoniału pasowania na
ucznia. Część oficjalną poprzedziły występy artystyczne przygotowane przez uczniów klasy
pierwszej pod opieką wychowawcy. Całości przyglądali się zaproszeni goście Wójt Gminy
Rząśnia Tomasz Stolarczyk, rodzice, uczniowie klas II i III z wychowawcami, oraz
zaproszeni nauczyciele. Uroczystość „Pasowania na ucznia” dostarczyła dzieciom i ich
rodzicom wielu miłych przeżyć i wzruszeń. Została uwieńczona pamiątkowymi zdjęciami.
Pierwszoklasiści pięknie zaprezentowali się na forum szkoły. Udowodnili wszystkim, że są
godni szczycić się mianem ucznia.
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Maraton Filmowy
W dniu 4.11.2016 r. odbył się pierwszy maraton filmowy dla klas VI, którego opiekunami
zostały ich wychowawczynie. Uczniowie oglądali dwa filmy „Even Wszechmogący” i „
Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu. Wszyscy z ochotą stawili się na czas. W sali
audiowizualnej wytworzyła się atmosfera sali kinowej. Przy słodkich przekąskach szybko
upłynął czas. Dziś maraton filmowy pozostał miłym wspomnieniem.
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Policjanci w przedszkolu
Naszych przedszkolaków odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej w Pajęcznie.
Opowiadali dzieciom o bezpieczeństwie na drodze ,konieczności noszenia
odblasków oraz bezpiecznym zachowaniu w przedszkolu. Na zakończenie wszystkie
dzieci dostały od nich w prezencie elementy odblaskowe.

Święto Niepodległości

14 listopada w Szkole Podstawowej w Rząśni odbyła się
akademia z okazji Święta Niepodległości. W tym roku przypada 98rocznica
odzyskania przez Polskę Niepodległości , po 123 latach niewoli. W uroczystości
wzięli udział uczniowie klas IV-VI pod opieką pani Marzeny Otockiej -Bednarek.
Akademia rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły przez poczet
sztandarowy oraz wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego. Podczas
uroczystości pokazano losy Polski zacząwszy od rozbiorów , a zakończywszy na roku
1918. Uczniowie w skupieniu i zainteresowaniu oglądali przedstawienie.
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Dzień Pluszowego Misia
25 listopada przedszkolaki obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia
wszystkie dzieci opowiadały o swoich maskotkach, śpiewały, tańczyły i się bawiły.
Po zabawach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ,,Miś Uszatek lubi sport’’. Pani
dyrektor wręczyła wygranym nagrody i dyplomy, a pozostałym uczestnikom
wyróżnienia.
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Andrzejki
ANDRZEJKI 2016!!! A jeśli Andrzejki, to zabawa wróżby i swawole!
Uczennice z Samorządu Uczniowskiego, Alicja Włodarczyk, Martyna Dyła, Katarzyna
Aleksanderek i Milena Wolniaczyk wcieliły się w rolę wróżek. Tego dnia można było poznać
swoją przyszłość z kart, dłoni, magicznych serc, kombinacji cyfr z daty urodzenia. Tak
więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe
serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował magiczne bileciki, na których widniały
nazwy zawodów przyszłości, bądź szukał swojej szczęśliwej liczby. Katalog wróżb był
obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego. Z tej okazji była
również dyskoteka, którą uatrakcyjniały zabawy i konkursy.

Ogólnopolski konkurs z języka Angielskiego
„ English High Flier 2016”
Konkurs odbył się 30 listopada. Wzięło w nim udział 12 uczniów z klas V-VI. Jest on
organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Łowimy Talenty”, który jest formą
wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Dzięki
temu konkursowi dzieci mogą się wykazać swoim talentem z języków obcych. Patronat nad
programem objęła Politechnika Wrocławska. Wyniki konkursu poznamy za 6 tygodni.
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Konkurs na najładniejszą klasę
Konkurs na najbardziej świąteczną salę lekcyjną rozstrzygnięty
W dniu 1 grudnia 2016 r. rozpoczął się konkurs na najładniejszy wystrój sali
lekcyjnej zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.
Celem konkursu było: uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale
lekcyjne,
motywowanie ich do dbałości o swoje miejsce nauki oraz stworzenie w Sali
klimatu świątecznej atmosfery.
Komisja konkursowa w składzie: pani Anna Słomian i pani Katarzyna Wilk dokonały oceny
klas. Pod uwagę brano: czystość i estetykę, gazetki klasowe, wystrój oraz atrakcyjne pomysły
na dekoracje sali.
W dniu 16 grudnia 2016 r. nastąpiło zakończenie konkursu.
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ŚWIĄTECZNĄ SALĘ LEKCYJNĄ WYGRAŁA KLASA
IVB!!

Odwiedziny Górnika
Dnia 5.12.2016 r. pojawił się w naszej placówce górnik z Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów w galowym stroju. Najpierw odwiedził przedszkole. Opowiadał dzieciom jak
wygląda praca w kopalni, z czego składa się jego strój. Przedszkolaki mogły przymierzać
czako. Następnie górnik wybrał się do szkoły. Opowiadał historię powstania KWB Bełchatów
przy pomocy prezentacji multimedialnej. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali
ciekawostek o pobliskiej odkrywce. W nagrodę za uważne słuchanie zarówno przedszkolaki,
jak i uczniowie otrzymali cukierki. To był niezwykły dzień.
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Mikołaj w Przedszkolu
Dnia 6 grudnia przedszkolaki od samego rana nie mogli się doczekać tajemniczego gościa.
Na jego cześć wszystkie dzieci założyły charakterystyczne czerwone czapki. Mikołaj dla
każdego przyniósł prezent , który znajdował się w wielkim worku. Na buziach dzieci
pojawił się piękny uśmiech. Śpiewali piosenki i bawili się z pomocnikiem Mikołaja. Na
koniec zrobiono pamiątkowe zdjęcie.
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Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycieli: p.
M. Marciniak, p. L. Pietrzyk i p. T Brożyny. Oprawę muzyczną przygotował p. Sz. Cebula.
Tak było również w tym roku:
21 grudnia 2016r. o godzinie 8:00 w udekorowanej sali zebrało się Grono Pedagogiczne wraz z Panią
Dyrektor i uczniami naszej szkoły na przedstawieniu jasełkowym. O dobrą zabawę i miłe doznania
słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści – uczniowie klas VI.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię narodzin Jezusa, kiedy to Miłość przychodzi na
ziemię. Przedstawienie ukazało odwieczną walkę dobra ze złem na przykładzie rodziny Janka i Ani.
Spektakl posiadał zarówno ładunek dramatyczności jak i humoru. Diabły i Anioły toczyły między
sobą metafizyczny ale często dowcipny groteskowy dialog, na szczęście z pomocą przyszły Anioły.
Przedstawienie było przeplatane kolędami śpiewanymi przez szkolny chórek. Na zakończenie
zgromadzeni widzowie gromkimi brawami podziękowali aktorom i wysłuchali świątecznych życzeń
Pani Dyrektor Krystyny Strzelczyk. W świątecznych nastrojach rozeszli się do sal w których
odbywały się klasowe spotkania wigilijne.
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Humor
Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

Pani w szkole pyta Jasia:
- Powiedz mi kto to był: Mickiewicz, Słowacki, Norwid ?
- Nie wiem. A czy pani wie kto to był Zyga, Chudy i Kazek?
- Nie wiem – odpowiada zdziwiona nauczycielka.
- To co mnie pani swoją bandą straszy.

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Dzieci wybierają zawody: aktorek, piosenkarzy, strażaków, policjantów, itp. Tylko Jaś
mówi, że chciałby zostać Świętym Mikołajem.
- Czy, dlatego Jasiu, że roznosi się prezenty?- pyta nauczycielka.
- Nie. Dlatego, że pracuje raz w roku.
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Zbliżają się ferie, więc …
1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym
wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach,
skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów
kolejowych!
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się
z nieznajomym.
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
10.Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest
niebezpieczne!
11.Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
12.W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują
więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie,
rozejrzyj się.
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana
oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny.

Gazetka szkolna SZOK została zredagowana przez uczniów klasy VI pod opieką Marzeny Otockiej –
Bednarek i Magdaleny Marciniak.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.zsprzasnia.pl
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