Nr 4/2012 rok

Wiadomości z naszej szkoły :
•

Konkurs ortograficzny,

•

Sprawdzian szóstoklasistów,

•

Świąteczny Jarmark RóŜności,

•

Dni Języków Obcych,

•

Dzień Ziemi,

•

Święto Konstytucji,

•

Wyjazd przedszkolaków do Zoo Safari,

•

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu ,
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Nasza szkoła w wyniku uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła
– Bezpieczny Uczeń „ otrzymała miano BEZPIECZNEJ SZKOŁY oraz członkostwo
OGÓLNOPOLSKIEGO KLUBU BEZPIECZNE SZKOŁY
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Konkurs ortograficzny
"Morze"
W morzu spokojnym i w morzu wzburzonym,
w Morzu Bałtyckim i w Morzu Czerwonym,
płynie miarowo fala za falą.
Literki w „morzu” też idą parą:
oto jest er, a tuż za nim zet.
Fala za falą - jak er i zet.

Nie tylko z pisownią „RZ” musieli się zmagać uczestnicy Szkolnego Konkursu
Ortograficznego dla klas IV – VI, który został przeprowadzony 14 lutego 2012 r. w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni . Uczestniczyło w nim 18 uczniów.
Troje, po bardzo wyrównanej rywalizacji, zakwalifikowało się do etapu międzyszkolnego.

Do etapu międzyszkolnego, który odbył się w Szkole Podstawowej w Stróży 29 lutego
zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. Maciej Wilk
73 pkt
2. Natalia Wojtysiak
73 pkt
3. Magdalena Stolarczyk 71 pkt
Uczeń Maciej Wilk w etapie międzyszkolnym zajął II miejsce. Gratulujemy!
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W dniu 6 marca 2012 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Szkolno Przedszkolnym im. Jana Pawła II w
Rząśni odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski dla klas I - VI, w którym
uczestniczyło 39 uczniów.
W kategorii klas I - III zwycięŜyli:
I miejsce - Oliwia Kluczna kl. I a
II miejsce - Julia kucharska kl. II
III miejsce - Aleksandra Mularczyk kl. III a
Przyznano równieŜ dwa wyróŜnienia:
Martyna Dyła kl. I b
Natalia BoŜek kl. II
W kategorii klas IV - VI zwycięŜyli:
I miejsce - Klaudia BroŜyna kl. V
II miejsce - Magdalena Mularczyk kl. VI
III miejsce - Ewelina Pluta kl. V
III miejsce - Magdalena Stolarczyk kl. VI
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o wymiarach 30 cm na 40 cm trzeba wyciąć
jak największe koło. Jaką średnicę będzie mieć
to koło? A. 15 cm; B. 20 cm; C. 30 cm; D. 40
cm".
W zestawie były również zadania otwarte uczeń musiał sam napisać odpowiedź na
zadane pytanie, np. obliczyć, ile trwało
skanowanie jednej strony, gdy wiadomo, ile
trwa skanowanie kilkudziesięciu. Brzmiało
ono: "Skanowanie 25 stron trwało 15 minut.
Ile sekund zajęło średnio skanowanie jednej
strony?".
Inne zadanie otwarte dotyczyło sześcianów:
"Dwie sąsiednie ściany drewnianego klocka w
kształcie sześcianu pomalowano na zielono, a
pozostałe na żółto. Następnie klocek ten
rozcięto na osiem jednakowych małych
sześcianów. Ile małych sześcianów ma tylko
jedną ścianę pomalowaną na zielono? Ile
małych sześcianów ma trzy ściany
pomalowane na żółto?"
Szóstoklasiści musieli też napisać dwa teksty
własne - na podstawie zamieszczonych
rysunków napisać instrukcję przygotowania
czekolady do picia oraz napisać opowiadanie o
tym, jak ktoś zrobił miłą niespodziankę swoim
domownikom.
Opinie szóstoklasistów po sprawdzianie,
były podzielone jeśli chodzi o trudność zadań.
Padały określenia od: "bardzo łatwy", "taki
sobie", po "dość trudny" i "trudny".
Zaskoczeniem dla wielu uczniów był temat
przewodni testu. Spodziewali się oni m.in.
treści związanych ze sportem, a zwłaszcza z
piłką nożną w kontekście zbliżających się
Mistrzostw Europy Euro 2012.

03.04.2012r - Sprawdzian
klasy VI.
Początki kina - to jeden z
tematów w zestawie zadań
rozwiązywanych przez
uczniów szóstych klas szkół podstawowych
podczas ogólnopolskiego sprawdzianu. Opinie
uczniów o zadaniach były podzielone, jedni
uznali je za trudne, inni - za łatwe. W zestawie
było 26 zadań. 20 z nich to zadania zamknięte
- należało wskazać prawidłową odpowiedź
spośród kilku podanych. Zadania odnosiły się
m.in. do cytowanych tekstów: o początkach
kina, filmach braci Lumiere oraz do wiersza
Leopolda Staffa "Burza nocna".
Jedno z zadań z tej grupy brzmiało: "Czym
filmy braci Lumiere różniły się od filmów
wcześniejszych? A. Oglądano je tylko przez
wizjer; B. Wyświetlano je na ekranie; C.
Stwarzały wrażenie ruchu; D. Były czarnobiałe i nieme".
Piszący sprawdzian musieli się wykazać także
np. znajomością krajów leżących nad
Bałtykiem czy umiejętnością obliczania czasu i
rozwiązywania zadań z geometrii.
Szóstoklasiści mieli do rozwiązania m.in. takie
zadania: "Film rozpoczął się o godzinie 19.18,
a zakończył o 21.04. Trzy razy był przerywany
dwuminutowymi blokami reklam. Ile minut
trwałby ten film, gdyby wyświetlono go bez
reklam? lub : "Z prostokątnej płyty
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Z myślą o Świętach Wielkanocnych
uczniowie naszej szkoły postanowili
podtrzymywać tradycje świąteczne i
chętnie przystąpili do przygotowywania
przeróżnych ozdób nieodzownie
kojarzących się z Wielkanocą. Wykazali
się swoimi zdolnościami manualnymi,
które bywały zaskakujące. Precyzja i
piękno wykonanych rzeczy aż olśniewa.
Wśród tych dzieł są oczywiście jajka
zdobione przeróżnymi technikami,
wprawdzie odmiennymi od tradycyjnych,
ale równie pracochłonnymi i efektownymi.
Nie zabrakło także koszyczków,

kurczaczków, wianuszków, kartek
świątecznych, a także kwiatów z bibuły
świadczących o nadchodzącej wiośnie.
29 marca 2012 roku znaczna część prac
uczniów została zaprezentowana na
Świątecznym Jarmarku Różności w
Działoszynie. Ta jedyna w swoim rodzaju
impreza wprowadziła odwiedzających w
świąteczną atmosferę oraz zachęcała do
kultywowania tradycji Świąt
Wielkanocnych. Prace uczniów można
było również oglądać na wystawie
zorganizowanej w naszej szkole.
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Festiwal Artystów FARTEK 2012
Uczniowie naszej szkoły byli uczestnikami eliminacji do Festiwalu Artystów - dzieci i
młodzieŜy w wieku 7-17 lat, mieszkających na terenie powiatu pajęczańskiego „FARTEK”.
Uczniowie klasy III w składzie : Aleksanderek Sandra, Gabryś Oskar, Herczyński Rafał,
Mularczyk Aleksandra, Szczeciński Tomasz zaprezentowali 2 utwory muzyczne „ Świat
to wielka tajemnica” , oraz „Eye of the tiger „ i zakwalifikowali się do udziału w
koncercie laureatów.

Dzień Papieski w naszej szkole
W naszej społeczności szkolnej

i w ten sposób wypraszali u Boga

przeŜywaliśmy kolejny Dzień Papieski .

potrzebne dla siebie łaski . Uczniowie

Tym razem dziękowaliśmy dobremu

naszej szkoły podczas uroczystej

Bogu za patrona naszej szkoły-

akademii przybliŜyli na nowo Jego postać

błogosławionego Jana Pawła II , gdyŜ

cyt ,, Czy znasz Jana Pawła II , swojego

takim go nazywamy od 1 maja 2011r.

rodaka ? Czy wiesz kim tak naprawdę był

Wtedy to papieŜ Benedykt XVI na mocy

i co robił? Jeśli nie – posłuchaj i

specjalnego dekretu pozwolił na

zastanów się , gdyŜ nie moŜesz przejść

oddawanie czci Janowi Pawłowi II

obok niego obojętnie.. „

pozwolił byśmy ufali jego wstawiennictwu
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Dni Języków Obcych
W kwietniu odbyły się IV Obchody Dni
Języków Obcych,
które na stałe wpisały się w kalendarz imprez
naszej szkoły. Dni te
mają popularyzować naukę języków obcych.
Cały program imprezy cieszył się dużym
zainteresowaniem i wywołał sporo emocji
wśród uczestników i słuchaczy. Z pewnością
był świetną formę relaksu z elementami
zabawy i nauki.
W programie przygotowanym przez Panie
Katarzynę Foltyńską, Agnieszkę
Bzdak, Renatę Szczecińską można było
obejrzeć m.in. "Mini playback show" z
następującymi utworami "Watch me shake it
up", "Tik Tok", "I just want you", "Papi".
Zaprezentowane umiejętności wokalne oraz
językowe uczniów klas IV - VI bardzo się
wszystkim podobały i nagradzane były
gromkimi brawami.
Dalsza część programu zawierała
prezentacje multimedialne o "Niemczech i jego
najpiękniejszych miastach" oraz o
"Londynie i jego zabytkach". W nawiązaniu
do prezentacji odbył się quiz z udziałem
publiczności szkolnej a dla najbardziej
uważnych, którzy udzielili prawidłowej
odpowiedzi przewidziany był słodki
upominek. I tak ze słodkim akcentem
zakończyła się część I programu.☺☺ ☺☺
Kolejną możliwość zaprezentowania swoich
wiadomości i umiejętności dawały konkursy
językowe. W konkursie translatorskim z języka
angielskiego należało wykazać się nie tylko
dobrą znajomością słownictwa i jego
zastosowania w odpowiednim kontekście lecz
również dobrą stylistyką. Natomiast konkurs z
języka niemieckiego obejmował zastosowanie
reguł gramatycznych.

W obu konkursach treści i gramatyka
dostosowane były do poziomu grupy
docelowej. Spośród uczestników konkursów
zostali wyłonieni zwycięzcy.
Z języka angielskiego najlepszymi okazali
się uczniowie: ☺
I miejsce - Bartek Nowak
II miejsce - Klaudia Brożyna
III miejsce – Maciej Wilk
Z języka niemieckiego zwycięzcami
zostali:☺
☺
I miejsce Maciej Wilk
II miejsce Wiktoria Pawełoszek
III miejsce Magdalena Głowacz
Za swój wkład i owocną pracę zwycięzcy
konkursów otrzymali dyplomy
oraz nagrody książkowe.
Zwieńczeniem Obchodów Dni Języków
Obcych było oglądanie filmu pt.
„Billy Elliot. Film ten przedstawiał losy
angielskiego chłopca, który mimo
przeciwnościom losu wytrwale dążył do
realizacji swoich marzeń. Tym punktem
programu zakończone zostały Obchody
Języków Obcych. Z niecierpliwością czekamy
na następne, które odbędą się już za rok.
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W dniu 14 marca 2012 roku w
naszej szkole po raz pierwszy odbył się
ogólnopolski konkurs języka angielskiego
ENGLISH ACE 2012 organizowany
przez firmę JERSZ Łowcy Talentów.
W kategorii klas czwartych szkół
podstawowych do konkursu przystąpiło
1 770 uczniów, w kategorii klas piątych
- 1 746, natomiast w
kategorii klas szóstych 1 661 w skali
kraju.
W konkursie udział wzięło 17 uczniów
z naszej szkoły (7 uczniów z
klasy IV, 7 uczniów z klasy V oraz 3
uczniów z klasy VI). Zadania były

wielokrotnego wyboru i poziom trudności
wymagał bardzo dobrej znajomości
języka.
Z ogromną radością informujemy, Ŝe
uczeń klasy IV Maciej Wilk uzyskał
ponad 80% punktów moŜliwych do
zdobycia i otrzymał dyplom za dobry
wynik. Maciek zajął 24 miejsce w
województwie łódzkim. Pozostali
uczniowie otrzymali dyplom uczestnika.
Wszystkim uczestnikom konkursu
serdecznie gratulujemy osiągniętych
wyników i Ŝyczymy sukcesów w następnej
edycji konkursu!
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Dzień Ziemi
Podczas obchodów Dnia Ziemi uczniowie
ZSP w Rząśni uczestniczyli w różnorodnych
przedsięwzięciach i konkursach, których
głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na
rosnące zagrożenia dla środowiska
naturalnego człowieka. Dnia 20 kwietnia odbył
się Ogólnopolski konkurs wiedzy na temat
ekologii i ochrony środowiska. Wyniki tego
konkursu ogłoszone były 28 maja.
Maciek Wilk zajął II miejsce w kraju na kilka
tysięcy uczestników .Otrzymał dyplom i
nagrodę książkową.
Kolejnym punktem programu
realizowanego w związku z obchodami Dnia
Ziemi był konkurs plastyczny i techniczny pt.
„Ziemia jest tylko jedna” i „Coś z niczego”.
Zadaniem uczniów było wykonanie
różnorodnych prac z materiałów odpadowych.

Konkurs poetycki zachęcał do twórczości
literackiej. Uczniowie mieli tutaj za zadanie
napisanie wiersza promującego ochronę
środowiska i zdrowy styl życia.
Wszystkie konkursy cieszyły się dużą
popularnością.
Najlepsze prace zostały zaprezentowane na
szkolnej wystawie i nagrodzone.
Fundatorem nagród była Biblioteka Szkolna
oraz wydawnictwo Nowa Era.
Obchody Dnia Ziemi są inicjatywą
podejmowaną w naszej szkole corocznie. W
tym roku odbywały się pod opieką p. Ewy
Herczyńskiej oraz p. Katarzyny Wilk.
Proces kształtowania postaw
proekologicznych jest procesem ciągłym, a
zauważalne efekty oddziaływań przynoszą
oczekiwane rezultaty i motywują do dalszego
działania.

A oto lista nagrodzonych:

1. Ziemia jest tylko jedna
miejsce I Klaudia Matusiak kl. V
II Brożyna Karolina kl. VI
III Patryk Bożek kl. IV
2. Wiersz
miejsce I Bartek Nowak kl. V
II Patrycja Rudzka kl. VI
III Magdalena Stolarczyk kl. VI i Ewelina Pluta kl. V
3. Plakat
miejsce I Karolina Brożyna kl. VI
II Sylwia Matusiak kl. VI
III Magdalena Stolarczyk kl. VI i Patrycja Rudzka kl. VI
4. Coś z niczego
miejsce I Kinga Cimcioch kl. V
II Piotr Nowak kl. VI i Maciej Wilk kl. IV
III Magdalena Mularczyk kl. VI i Kinga Majewska kl. IV
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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 krótką inscenizację, która
przybliżyła młodszym kolegom i
koleżankom wydarzenia z tamtego czasu.
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Powiatowe Potyczki Matematyczne
Uczniowie naszej szkoły brali udział w
konkursie matematycznym na szczeblu
powiatowym. Do konkursu przystąpiło 17
szkół z naszego Powiatu. Miło nam
poinformować, że uczeń klasy V Bartek
Nowak zdobył 14,5 pkt na 15 możliwych
do zdobycia i zajął zaszczytne II miejsce w

konkursie. Pozostałym uczniom biorącym
udział w konkursie tj. Maciejowi Wilkowi,
Magdalenie Głowacz, Magdalenie
Mularczyk, Patrycji Rudzkiej, Paulinie
Słomian i Ewelinie Plucie gratulujemy
udziału w konkursie

Zdobywali wiedzę o książkach…
książkach…
8 maja przedszkolaki (pięciolatki i
sześciolatki) odwiedziły Gminną
Bibliotekę Publiczną w Rząśni. Dzieci
uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, którą
przeprowadził Robert Grabowski,
przedstawiciel Wydawnictwa Egmont.
Podczas spotkania mali uczniowie
zapoznali się z historią
i budową
książki. Z zaciekawieniem poznawali
różne, ciekawe formy wydania książek.

Na koniec lekcji kilka najaktywniejszych
osób otrzymało nagrody książkowe. Lekcja
została przeprowadzona w ramach
Tygodnia Bibliotek pod hasłem
"Biblioteka ciągle w grze".
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Prace naszych uczniów
WIOSNA
Wiosna to radosna pora,

A gdy wiosna odlatuje,

Rośnie gruba kora.

to zawsze gdzieś mnie kłuje.

Zawsze jest cieplutko

Bo boję się, że odleci

i nawet milutko.

i będą smutne dzieci.

Przylatują ptaki,

Wiosna odleciała

zgłodniałe szpaki.

i nawet nie narzekała.

I też bociany,

Że lato przyleciało,

do swojej mamy.

A wiosnę zabrało.

Wtedy się bawimy

Rafał Herczyński
kl. III

I dużo śpimy.
Śnimy o basenie
i wiosna szaleje.

Wiosna cała w kwiatach…
Wiosna cała w kwiatach

Gdy już zakwitną wszystkie

lata, i rozsiewa ziarna,

kwiaty to się rozpocznie lato.

By śnieg znikł z powierzchni

Jak się obudzisz to się zdziwisz ,

ziemi i nastało lato.

bo to wszystko tak szybko się stało.

Autor: Natalia Chęcińska , kl. III
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Przeróżne gatunki zwierząt z pięciu kontynentów, zabawy w figlarni, przejazd
kolejką – to tylko niektóre z atrakcji, jakie przeżyły przedszkolaki w Zoo Safari.

21 maja dwie grupy przedszkolne wybrały się

do

na niezapomnianą wycieczkę do Zoo Safari w

Przedszkolaki

Borysewie. 3 - , 4 – latki, wraz z opiekunami

przejechać

rozpoczęły swoje zwiedzanie po ogrodzie

programu to odwiedziny Mini Zoo, a w nim

zoologicznym. Wszyscy oglądali przeróżne

najmłodsi mieli możliwość zabawy z kózkami

zwierzęta: kajmany, foki, żółwie wodne, bydło

miniaturkami,

stepowe,

wielbłądy

alpakami, świnkami wietnamskimi i osiołkami.

dwugarbne, tygrysa bengalskiego, białego lwa,

Chętnie też korzystały z pobliskiego małego

zebry, kangury, itd. Po takich atrakcjach, czas

placu zabaw. W ten sposób przedszkolaki

przyszedł na następne, czyli zabawę w figlarni,

zakończyły wycieczkę do Zoo Safari.

antylopy,

kucyki,
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której

zawiozła

się

wszystkich

kolejka.

w trakcie zabawy mogły też
kucykiem.

owieczkami

Ostatni

punkt

kameruńskimi,

Wierszem i piosenką uczciły Dzień Matki i Ojca przedszkolaki z wszystkich grup.
25 maja odbyła się akademia z okazji Dnia
Matki i Ojca. Na hali sportowej zebrali się
zaproszeni goście: rodzice, Tomasz Stolarczyk,
wójt gminy Rząśnia, a główną rolę odegrały
przedszkolaki. Na początku wszystkich gości
powitała Krystyna Strzelczyk, dyrektor ZSP.
Potem kolejno każda z grup zaprezentowała
się przed publicznością. Dzieci recytowały

wiersze i śpiewały piosenki dla rodziców w
podziękowaniu za trud wychowania. Po części
artystycznej wystąpił chórek szkolny.
Następnie przedszkolaki wręczyły upominki
rodzicom i wszyscy zostali zaproszeni na
poczęstunek.
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Spotkanie z Wiesławem Drabikiem autorem
ksiąŜek dla dzieci

22 maja 2012r. odbyło się spotkanie w
naszej szkole z bajkopisarzem Wiesławem
Drabikiem. Autor książeczek dla dzieci
"Bajka o smoku i karku i o tym jak powstał
Kraków", "Kocie łakocie", "Chwalipięta",
" Odjazdowy zwierzyniec". Utworów
można wymieniać mnóstwo jest ich ponad
160. Ogromna wyobraźnia, wiedza i
miłość do dzieci sprawiły że bajki pisane
przez Pana Wiesława Drabika cieszą się
ogromną popularnością.
Autor okazał się bardzo otwartym,
sympatycznym człowiekiem, ciekawym

miejsc które odwiedza. Bardzo mu się
spodobało w Rząśni w szkole. Dla
upamiętnienia swojej wizyty dokonał
wpisu w księdze gości. Zadowolony autor
napisał tam, że było super. Zaproszony
gość prowadził spotkanie w formie zajęć
aktywizujących. Recytował wierszyki,
zadawał różnorodne pytania do bajek i
prosił o ukończenie rymowanki. Wszyscy
chętnie się zgłaszali i wykazali dużą
znajomością utworów naszego gościa.

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej : www.zsprzasnia.pl
Zespół redagujący gazetkę szkolną :
Marzena Otocka- Bednarek
Katarzyna Urbańczyk
Magdalena Marciniak

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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