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Światowy Dzień Ziemi obchodzony jest
22 kwietnia. To największe święto
ekologiczne, obchodzone od 1970
roku, obecnie w 192 krajach świata.
Z tej okazji w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w
Rząśni został przygotowany apel o
tematyce ekologicznej. Wzięli w nim
udział uczniowie klas piątych, którzy
pod opieką nauczycieli p. Ewy
Herczyńskiej i p. Katarzyny Wilk
przygotowali program artystyczny
„Kraków 2099r.”

Uczniowie pod postaciami Dziury
Ozonowej, Kwaśnego Deszczu, Smogu
Wawelskiego i innych uświadomili
wszystkim co może się stać jeśli nie
będziemy dbali o przyrodę. Przepiękne
stroje z odpadów wykonane przez
uczniów, wszystkim bardzo się
podobały. Ważnym elementem
przedstawienia było zwrócenie wagi na
recykling i segregację śmieci.
Wszyscy zrozumieli, że tylko w taki
sposób można walczyć o czyste lasy,
podwórka itp.

11 maja 2016 r. , w kolejnym dniu obchodów Tygodnia Bibliotek, odbył się w naszej szkole
konkurs pięknego czytania. W zmaganiach brało udział 21. uczniów z klas IV-VI.
Mistrzem pięknego czytania została Dominika Budziałowska z kl. Va,
Wicemistrzami: Kamil Urbańczk kl. IV, Katarzyna Krysiak kl. Va, Jakub Telinga kl. Vb.
Przyznane zostały również dwa wyróżnienia, otrzymały je:
Oliwia Kluczna kl. Va, Laura Krysiakkl. Va.
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9 marca 2016r. uczniowie klas I- VI
naszej szkoły uczestniczyli w
niecodziennej
lekcji
historii.
Przedstawienie pt. „Imperium
rzymskie i tradycje antyku”
przygotowane i zaprezentowane
zostało przez Grupę Artystyczną
„Rekonstrukto”. Uczestnicy mieli
dzięki temu możliwość zobaczyć jak
wyglądali
starożytni
rzymscy
legioniści, jaką taktykę walki

stosowali oraz z jakich elementów
składał się uzbrojenie tych
wojowników. Uczniowie mogli
również
przymierzyć
rzymską
zbroję , stanąć w szyku bitewnym i
poczuć się jak prawdziwy rzymski
legionista. Niecodzienna lekcja
historii bardzo się uczniom naszej
szkoły podobała i na pewno na
długo zapadnie w ich pamięci.
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Zaproszeni goście czytali fragmenty
nowości
bibliotecznych,
poprzez
prezentację zabawnych losów bohaterów
inspirowali do sięgania po te pozycje.
Książkę pt. „ Jaśki” Jeana- PhilipeArrou –
Vignod , „Jaśki Repeta” tegoż samego
autora Wśród propozycji znalazły się też
książki Grzegorza Kasdepke, takie jak „ A
ja nie chcę być księżniczką”, „ Bodzio i
Pulpet” i „ Kacperiada”„Tajemnicę zielonej
pieczęci” Hanny Ożogowskiej.Cały tydzień
zapełniony był szeregiem wydarzeń
bibliotecznych. Dużym zainteresowaniem
cieszyło się wykonanie plakatów, w
klasach I – III pt. „ Pani bibliotekarka” a w
klasach IV- VI pt. „ Biblioteka inspiruje”,
które ozdobiły bibliotekę i korytarz szkolny
wprowadzając tym samym w nastrój

obchodów.
Uczniowie mogli wykazać się również
umiejętnościami uczestnicząc w szkolnym
konkursie „ Mistrz pięknego czytania” oraz
wiedzą w „ Turnieju klas o przysłowiach”
czy międzyszkolnym konkursie pt. „
Szlakiem
bohaterów
książek”
organizowanym
przez
Bibliotekę
Pedagogiczną
w
Pajęcznie.
Świetną okazją do rozmów o książkach i
płynących wartościach z ich czytania były
spotkania autorskie, które odbyły się
dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w
Rząśni organizującej te spotkania. Dzieci
poznały twórczość współczesnych pisarek
Anny Czerwińskiej – Rydel oraz Joanny
Wachowiak.
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Źrodło: GBP Rząśnia

W 73. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN przygotowało poruszający film „Nie było żadnej nadziei.
Powstanie w getcie warszawskim 1943. Obraz Kamy Veymont został
wyemitowany o godz. 12.30 w Naszej Bibliotece. Film składający się z trzech
części przedstawia sytuację Żydów w przedwojennej stolicy oraz historię getta.
Uczestnicy akcji , klasa VI Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Rząśni z
opiekunem Panem Damianem Mikołajczykiem otrzymali przygotowane z
papieru żonkile, które symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Kwiaty te
związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej
Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę powstania w getcie warszawskim
dostawał te kwiaty od anonimowej osoby.
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Dzień Dziecka w przedszkolu
2 czerwca przedszkolaki obchodziły Dzień Dziecka. Po śniadaniu wszystkie grupy
otrzymały prezenty. W końcu przyszła kolej na niespodziankę, a było nią
malowanie twarzy dzieci. Przedszkolaki z radością ustawiały się w koleje i
wybierały wzory. Potem wszystkie grupy bawiły się na placu zabaw. W tak miłej
atmosferze minęło świętowanie Dnia Dziecka.
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Baśniowy świat dla kochanych rodziców
08 czerwca był dniem uroczystym, zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. Przedszkolaki
świętowały bowiem Dzień Matki i Ojca. Na hali sportowej zebrali się zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczął śpiewem chórek szkolny. Następnie wszystkich gości powitała
Krystyna Strzelczyk, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Dzieci pod kierownictwem
swoich nauczycieli przygotowały dla publiczności część artystyczną. Najpierw wystąpiła
grupa najmłodsza, która wprowadziła wszystkich w baśniowy i bajkowy świat utworem
„Witajcie w naszej bajce”. Następnie kolejne grupy przedstawiały baśnie: „Księżniczkę na
ziarnku grochu”, „Calineczkę”, „Kopciuszka”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem odgrywały
swoje role, śpiewały oraz tańczyły, za co otrzymywały gromie brawa. Wzruszenie, radość i
uśmiech gościł na twarzach wszystkich rodziców. Po przedstawieniach głos zabrał Tomasz
Stolarczyk, wójt gminy Rząśnia składając wszystkim serdeczne życzenia oraz podkreślając
ważną rolę rodziców w życiu dziecka. Na zakończenie przedszkolaki odśpiewały gościom
uroczyste „Sto lat”. Po części artystycznej dzieci wręczyły upominki rodzicom i wszyscy
zostali zaproszeni na poczęstunek.
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Dzień Matki w naszej szkole
Z okazji święta naszych mam uczniowie z klas I-III pod opieką swoich
wychowawców przygotowali wspaniałą część artystyczną. Dzieci recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Przygotowały również zabawne scenki
teatralne z życia rodziny, a dziewczynki wystąpiły w pokazie mody.
Część artystyczną uświetnił pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu jednego z
naszych uczniów Błażeja Suszka wraz z partnerką, a także układa
choreograficzny w wykonaniu czirliderek. Na zakończenie uroczystości mamy
zachwyciły się upominkami własnoręcznie wykonanymi przez dzieci.
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Konkurs ortograficzny
Dnia 1 lutego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni odbył się
Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”. Do konkursu przystąpiło 17
uczniów z klas IV-VI. Uczniowie pisali test, w którym musieli wykazać się znajomością
zasad ortografii. Zwycięzca zaprezentuje szkołę na „Międzyszkolnym Konkursie
Ortograficznym” w Makowiskach.
Podium zdobyli:
I. miejsce – Marta Kluska kl. VI.
II. miejsce – Alicja Włodarczyk kl. Va
III. miejsce – Katarzyna Rus kl. VI.
Wyróżnienie otrzymali: Dominika Budziałowska i Justyna Bzdak z kl. V a oraz Jakub Dydoń kl. VI.

Pierwszy Dzień Wiosny, na to hasło każdemu pojawia się uśmiech na twarzy! Wiosna...czyli ciepły
wiatr, dużo słońca i coraz więcej zieleni wokół. Zaczynają pojawiać się listki na drzewach i kwitnąć
pierwsze kwiaty. Przyroda budzi się do życia! Zgodnie z coroczną tradycją, 21 marca uczniowie klas
początkowych świętowali nadejście tej pięknej pory roku. Z tej okazji przygotowali kolorowe stroje.
Każda klasa reprezentowała wybraną tematykę i organizowała sobie różnego rodzaju konkursy,
zawody, zabawy.
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Spotkanie z pisarką Anną Czerwińską
Realizując zadania z rządowego programu „ Książki naszych marzeń” popularyzującego
czytelnictwo uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z pisarką Anną Czerwińską –
Rydel zorganizowanym we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Rząśni.
Autorka z pasją opowiadała o bogatej ofercie swojego dorobku pisarskiego. Napisała 32
książki dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycznej społecznej i biograficznej. Jak
sama opowiada, tematyka jej książek oparta jest głównie na faktach, które poznaje zgłębiając
dany materiał. Podczas spotkania zachęcała dzieci do częstszego sięgania po książki wskazując
na korzyści jakie z tego faktu płyną. Zapraszała do wspólnego czytania w domu z mamą,
babcią, rodzeństwem i oczywiście tatą , bo jak wspomina swoje dzieciństwo czytanie z tatą
jest bardzo fajne. Zaprezentowała kilka pozycji ze swojej twórczości. Wśród nich znalazła się
książka związana z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza pt. „ Piórem czy mieczem”
przybliżająca sylwetkę pisarza. Innymi propozycjami były „ Opowiadania o psach”, „
Opowiadania z kluczem” czyli zbiory opowiadań różnych pisarzy wśród których „ Nuta i
Bemol” oraz „ Aspik” są autorstwa tejże pisarki. Można było też posłuchać o książkach „W
podróży ze skrzypcami” czy „ Moje prawa ważna sprawa”. Napisała też serię książek
biograficznych o wielkich Polakach: Fryderyku Chopinie- „ Jaśnie Pan Pichon”, opowieść o
Marii Curie Skłodowskiej- „W poszukiwaniu światła”, opowieść o Januszu Korczaku – „ Po
drugiej stronie okna”, opowieść o Józefie Ignacym Kraszewskim „ Sto tysięcy kartek” i wiele,
wiele innych.
Nieodzowną częścią spotkania było zadawanie pytań autorce, możliwość zakupu książki, która
zafascynowała i zdobycie autografu z dedykacją.
Spotkanie to dostarczyło wielu przeżyć słuchaczom, a przytoczone w nim historie nakłonią do
przeczytania przyjemnej lektury w całości.

Wycieczka do Wrocławia
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17 maja 2016 roku uczniowie naszej szkoły klasy IV – VI, wraz z wychowawcami
panią Renatą Szczecińską, panią Małgorzatą Stolarczyk, panią Katarzyną
Urbańczyk i panią dyrektor Krystyną Strzelczyk wybrali się na wycieczkę do
Wrocławia. Naszym celem było zwiedzanie Panoramy Racławickiej, Ogrodu
Japońskiego, ZOO oraz znajdujące się tam Afrykarium. Przed szkołą zebraliśmy
się o godzinie 6.50. Panie wychowawczynie sprawdziły obecność i punktualnie
o godzinie 7.00 wyruszyliśmy w podróż autobusem.
Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy od głównej atrakcji tego dnia, czyli Panoramy
Racławickej. Byliśmy zachwyceni tym wielkim dziełem i z zainteresowaniem
wysłuchaliśmy ciekawego komentarza. Po obejrzeniu Panoramy wyruszyliśmy
w inną część Wrocławia, aby zobaczyć Rynek miasta, a w szczególności: gotycki
Ratusz, renesansowe kamieniczki, Plac Solny. Pani przewodnik przybliżyła
dzieciom historię Ratusza, oraz znajdujących się wokół niego kamieniczek.
Podczas zwiedzania, zwróciła również uwagę na styl budowy i wystrój dwóch
wrocławskich kościołów: Św. Elżbiety i Marii Magdaleny. Byliśmy bardzo
zmęczeni i głodni, postanowiliśmy więc wstąpić do restauracji McDonald’s, aby
zregenerować swoje siły. Spędziliśmy tam dużo czasu, bo była długa kolejka do
kas i każdy chciał sobie kupić coś dobrego. Posileni udaliśmy się na dalszą
wyprawę po Wrocławiu, wyruszyliśmy podziwiac słynną Halę Stulecia i piękny
Ogród Japoński, oraz ZOO. Największe wrażenie zrobiło na wielu z nas
Afrykarium we wrocławskim ZOO. Mieliśmy okazję zobaczyć egzotyczne ryby,
Droga powrotna minęła bardzo przyjemnie i wesoło. Upłynęła nam na
wspólnym śpiewaniu i rozmawianiu o pełnym wrażeń dniu oraz żartowaniu.
Wszyscy byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi po bardzo fajnej przygodzie.
Wycieczkę zaliczamy do udanych, ponieważ wesoło i miło spędziliśmy czas.

Wycieczka klas III Inwałd – Kraków
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W czwartek 16 czerwca uczniowie klasy IIIa i IIIb wczesnym rankiem wyruszyli na wycieczkę.
Pierwszym punktem programu był Inwałd – Park Miniatur. Dzieci mogły z bliska zobaczyć
najciekawsze budowle z całego świata w miniaturze. Podczas zwiedzania pani przewodnik
opowiadała im ciekawostki z historii budowli. Każdy mógł sobie zrobić zdjęcie z wybraną
miniaturą. Później udaliśmy się do Warowni gdzie zobaczyliśmy ruchome smoki, zbrojownię i
salę tortur.
Następny punkt wyjazdu, czyli Kraków również okazał się dla dzieci ciekawym miejscem. Po
zapoznaniu się z budowlami i historią Krakowa podczas lekcji uczniowie mogli tego dnia na
żywo zobaczyć Wawelskiego Smoka, Sukiennice, Zamek Królewski, Kościół Mariacki. Dużą
atrakcją okazało się zejście do krypt królewskich grobów oraz dotknięcie serca Dzwonu
Zygmunta. Na koniec zwiedzania Krakowa mogliśmy na własne uszy usłyszeć hejnał z wieży
mariackiej, a także pomachać trębaczowi, który go grał. Wszyscy zgromadzeni na rynku
krakowskim bili mu brawo.
Wróciliśmy późnym wieczorem zmęczeni ale szczerze zadowoleni z udanej wyprawy.

Kącik humoru ☺
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Przez kilkadziesiąt lat Polska nie
pokazywała się na mapie, bo była
rozebrana.

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw
miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!

Matejko namalował "Bitwę pod Grunwaldem",
chociaż ani razu jej nie widział w telewizji.

Kolega Sierżant
podwozi do
kolegę
nowym samochodem:
żołnierzy:
- Nie wiesz,
często
trzeba
- Ktojak
chce
pojechać
nazmieniać
wykopkiolej?
ziemniaków na
- Nie wiem,
mój generała?
kolega zmienia co 5 lat.
polu ale
siostry
- A co ma?
Zgłosiło się dwóch.
- Budę z- frytkami.
Dobra, pozostali pójdą na piechotą.
Jasiu wstaje cały wystraszony i krzyczy:
- Mamo mamo!
Mama przybiega cała wystraszona i
mówi:
- Jasiu co się stało?
Jasiu wyrzucił
plecak kolegi
przez
- Miałem
straszny
sen.okno i
powiedział
kocha
to wróci
- A że
cojak
Ci się
śniło?
- Że szkoła się pali.
- Nie bój się Jasiu to był tylko sen.
- Właśnie dlatego płaczę.

Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresje.
Źródła: www.zsprzasnia.pl; www.gbprzasnia.pl; www.kwaly.tja.pl
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