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Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczny Internet”

•

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu ,

Deutsch Wagen Tour
Nasza szkoła przystąpiła w tym roku do
projektu "Deutsch - Wagen - Tour".
Koordynatorem projektu jest pani Renata
Szczecińska.
Projekt ogólnopolski „Deutsch-WagenTour” ma na celu wzrost popularności
języka niemieckiego w Polsce. Istotą
kampanii jest 5 jeżdżących po Polsce
oznakowanych samochodów z lektorami
oraz rożnymi materiałami i sprzętem
audiowizualnym. Współorganizują oni na
terenie placówek oświatowych, centrów
kultury lub w innych nadających się do
tego celu miejscach, imprezy promujące
język niemiecki oraz kraj naszych
zachodnich sąsiadów. Pięć nowych
kolorowych Deutsch-Wagenów wyruszyło
w trasę. Lektorzy prezentują nowatorskie
rozwiązania związane z nauką języka
niemieckiego i w niekonwencjonalny
sposób przekazują informacje o
Niemczech, między innymi w formie
ciekawych gier, zabaw i konkursów.
Kolorowy samochód dotarł do Rząśni,
gdzie na nietypowe zajęcia z języka
niemieckiego czekali uczniowie klas 4-6
szkoły podstawowej. Salę, w której
odbywały się warsztaty zdobił olbrzymi

plakat z logiem projektu. Spotkanie
rozpoczęło się od oficjalnego otwarcia, na
którym swoje umiejętności prezentowały
uczennice z klasy czwartej śpiewając w
języku niemieckim piosenkę o małym
krokodylu. Po występie ogłoszono wyniki i
rozdano nagrody dla laureatów szkolnego
dyktanda z języka niemieckiego.
Następnie rozpoczęły się warsztaty, w
których jako pierwsi wzięli udział
czwartoklasiści. Czekały na nich dzisiaj
rozmaite animacje – w zabawach
poznawali nazwy zwierząt w języku
niemieckim oraz uczyli się ich poprawnej
wymowy, nie brakowało też elementu
rywalizacji, gdyż kilka konkurencji było na
czas. Kolejne klasy mogły poszerzyć swoje
słownictwo z języka niemieckiego grając
w bingo oraz malując śmieszne twarze
swoich koleżanek i kolegów.
Ćwiczono też nazwy miesięcy i pór
roku, a także poznawano nazwy niektórych
świąt w języku niemieckim: Weihnachten,
Ostern, das Neue Jahr. Wiele radości
sprawił uczestnikom taniec
„Monatsarena”, przy którym powtarzano w
rytmie nazwy miesięcy po niemiecku
wykonując do tego oczywiście
odpowiednie ruchy.

Projekt "Młody Europejczyk"

15 marca 2013r. uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni brali
udział w lekcji europejskiej w ramach
projektu
„Młody
Europejczyk”.
Organizatorem spotkań jest Sieć Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich w
województwie łódzkim – Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy Europejskich z
Sieradza, będąca częścią ogólnopolskiej
Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy
Europejskich.
Nadrzędnym celem projektu jest
podniesienie
świadomości
młodego
pokolenia na temat znaczenia Funduszy
Europejskich dla przemian w gospodarce i
społeczeństwie na poziomie kraju i
regionu. Konsultant Lokalnego Punktu
Informacyjnego w Sieradzu – p. Ewelina
Sowińska zapoznała dzieci z historią,
symbolami Unii Europejskiej, założeniami

i celami jakie towarzyszyły jej powstaniu i
zadaniami jakie ma do spełnienia dziś.
Spotkanie przebiegało w atmosferze pracy
podczas
zajęć
warsztatowych
z
wykorzystaniem
prezentacji
multimedialnej, gier i zabaw, która
zakończyła się rozdaniem drobnych
upominków i nagród dla najlepszych.
Istotą interaktywnych zajęć, w których
uczestniczyli uczniowie klas I-III i IV-VI,
było zachęcenia do samodzielnego
poszukiwania informacji na temat Unii
Europejskiej oraz możliwości skorzystania
z
dotacji
unijnych.
Projekt
współfinansowany jest przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Pomoc Techniczna na
lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.

Dni Języków Obcych
W dniu 11 kwietnia 2013 roku, w czwartek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym im. Jana Pawła II w
Rząśni miała miejsce kontynuacja już V Dni Języków Obcych. Pierwszy dzień odbył się 28. lutego
2013 , był on poświęcony językowi niemieckiemu, który uświetnił projekt promujący ten język w
Polsce Deutsch Wagen Tour. Wracając do minionego czwartku, który był drugim dniem Języków
Obcych, uczniowie i nauczyciele lingwiści przygotowali ciekawy program rozrywkowy. Celem tych
dni było propagowanie wśród uczniów idei nauki języków obcych, oraz pogłębianie wiedzy na temat
kultury krajów anglojęzycznych i Niemiec. Drugi dzień Języków Obcych był też świetną okazją by
zaprezentować talenty uczniów, nie tylko językowe, ale i wokalno -taneczne. Program imprezy z 11
kwietnia był podzielony na cztery części. W pierwszej Pani dyrektor Krystyna Strzelczyk wręczyła
nagrody i dyplomy za udział w konkursach międzyszkolnych i szkolnych. Należy zwrócić
uwagę na I Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszą Kartkę Walentynkową w języku angielskim,
zorganizowany przez panią Agnieszkę Bzdak -nauczycielkę języka angielskiego Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Konkurs cieszył się ogromną popularnością wśród uczniów szkół
podstawowych gminy Rząśni, gdyż przysłano aż 50 prac. Wybór najładniejszej kartki był bardzo
trudny, dlatego wybrano ich aż 10 Wykonawcy prac otrzymali dyplomy i nagrody. Laureaci konkursu
to:
I miejsce -Karolina Zalejska kl. VI SP w Broszęcinie
Maciej Wilk kl. V ZSP w Rząśni
Oskar Gabryś kl. IV ZSP w Rząśni
II miejsce - Julia Świostek kl. V SP w Broszęcinie
Hubert Wolniaczyk kl. V ZSP w Rząśni
Klaudia Brożyna kl. VI ZSP w Rząśni
III miejsce - Oliwia Bednarek kl.IV SP w Broszęcinie
Oliwia Szataniak kl. V SP w Broszęcinie
Aleksandra Mielczarek kl. IV SP w Zielęcinie
Miłosz Bartoszewski kl. IV SP w Stróży
W drugiej części odbył się I Międzyszkolny Festiwal Piosenki Anglojęzycznej, w którym udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych gminy Rząśnia. Inicjatorem i osobą odpowiedzialną za organizację
była pani Agnieszka Bzdak. Festiwal odbył się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły wokalno taneczne. W obu kategoriach udział wzięli uczniowie: ze Szkoły Podstawowej w Broszęcinie
przygotowani przez panią Katarzynę Foltyńską, ze Szkoły Podstawowej w Białej pod opieką pani
Martyny Drutowskiej i z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego przygotowani przez panie Bzdak i
Drutowską .
W kolejnej części uczestnicy imprezy mieli okazję obejrzeć i wysłuchać prezentacji
multimedialnych dotyczących kuchni krajów anglojęzycznych, Niemiec. Po każdej odbył się krótki
quiz, a prawidłowe odpowiedzi były nagradzane słodką niespodzianką. Ostatnia część , jako, że trzy
pierwsze były dla ducha, była tą dla ciała. Była okazją do degustacji potraw z kuchni krajów
anglojęzycznych i Niemiec. Można było spróbować: pankes with maple syrup (naleśniki polane
syropem klonowym), browni (ciasto czekoladowe), scones (okrągłe ciasteczka podawane do herbaty w
Wielkiej Brytanii), welsh cakes (ciasteczka walijskie), carrot cake (ciasto marchewkowe), pavlova i
lamingtons (desery australijskie), platzchen
(ciasteczka niemieckie), zitroneschnitte ( cytrynowe ciasto niemieckei) i wiele
innych. Cały program imprezy cieszył się dużym zainteresowaniem i ogromnym zaangażowaniem
publiczności. Z pewnością był to dzień pełen wrażeń i emocji, a przede wszystkim świetną formą
nauki przez zabawę.

Z okazji Dnia Ziemi w Zespole Szklono Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni
został przeprowadzony Szkolny Konkurs
Ekologiczny o tytuł „EKO- KLASY”.
Przebiegał on w dwóch etapach.
W pierwszym etapie uczniowie
rozwiązywali test, który wyłonił po troje
najlepszych uczestników z klas: IV a, IV b,
V i VI. 17 kwietnia 2013 r. ,w drugim
etapie konkursu, reprezentanci
poszczególnych klas rywalizowali w
dziewięciu zadaniach teoretycznych i
praktycznych, np. dopasowywali liście i
owoce drzew do ich nazw, wskazywali na
mapie Polski parki narodowe.
Po zsumowaniu wyników wszystkich
konkurencji tytuł „EKO- KLASY” zdobyła
klasa V, którą reprezentowali:

Wiktoria Pawełoszek
Rafał Szczepański
Maciej Wilk.
22 kwietnia, w Międzynarodowym Dniu
Ziemi, odbył się apel. II i VI klasa
przedstawiły całej społeczności szkolnej
scenki ekologiczne, a V klasa urządziła
pokaz mody ekologicznej; prezentowane
stroje powstały z materiałów „podwójnie
użytecznych”. Ta część wzbudziła u
oglądających najwięcej entuzjazmu, ale
było jeszcze wręczanie przez p. Dyrektor
nagród i dyplomów. Całość obchodów
Dnia Ziemi przygotowały p. Ewa
Herczyńska i p. Katarzyna Urbańczyk.

"Julian Tuwim bawi, uczy i wychowuje"
29 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej im. M. Bielskiego w Białej odbył się Gminny
Konkurs Recytatorski pt."Julian Tuwim bawi, uczy i wychowuje". Naszą szkołę
reprezentowało sześć dziewczynek z klas I-VI.
W rywalizacji z uczniami z innych szkół, w kategorii klas IV-VI, wypadliśmy wspaniale,
bowiem uczennice naszej szkoły Ewelina Pluta i Aleksandra Mularczyk zajęły I i II miejsce.

Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego

Kilkunastu uczniów naszej szkoły z klas V i VI wzięło udział w eliminacjach szkolnych do VIII
Rejonowego Konkursu Języka Angielskiego. Tylko dwóch z nich – Bartłomiej Nowak (kl. VI) i
Maciej Wilk (kl. V) znalazło się w gronie 60 uczniów, uczestniczących w etapie pisemnym. Odbył
się on 19 kwietnia w Zduńskiej Woli. Bartłomiej Nowak zakwalifikował się do dalszego etapu,
ustnego. W ścisłym finale – 24 maja – spotkało się tylko 16 uczniów z całego rejonu sieradzkiego.
Bartek uzyskał bardzo wysoki wynik i otrzymał tytuł laureata.

15 maja 2013 r. troje uczniów kl. VI naszej szkoły wzięło udział w Powiatowym Konkursie Języka
Angielskiego dla szkół podstawowych powiatu pajęczańskiego. Konkurs pod patronatem
Starosty Pajęczańskiego Jana Rysia odbył się w siedzibie Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury
i Turystyki w Działoszynie i uczestniczyło
w nim 28 uczniów z terenu naszego powiatu. Konkurs składał się z dwóch części – pierwsza
sprawdzała gramatykę i słownictwo z języka angielskiego; druga natomiast dotyczyła wiedzy z
zakresu kultury, geografii, historii Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
oraz monarchii brytyjskiej. Uczeń naszej szkoły – Bartłomiej Nowak zajął w tym konkursie III
miejsce.
Martyna Drutowska

–
Dnia 29 maja 2013 r. w Miejskim Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie
Łódzkim odbyło się podsumowanie
wojewódzkiego konkursu dla uczniów
szkół podstawowych „Bezpieczny
Internet”. W konkursie wzięło udział 35
szkół podstawowych z terenu
województwa łódzkiego –w tym również
nasza szkoła. Uczniowie przygotowywali
prace w 2 kategoriach – grafika
komputerowa- klasy I – III, prezentacja
multimedialna – klasy IV – VI.
Podczas podsumowania jury w składzie- p.
Beata Ostrowska –Koordynator

Regionalny ECDL, p. Piotr Patorawizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi, p.
Ewa Rewakowicz – Zastępca Burmistrza
Aleksandrowa Łódzkiego, p. Małgorzata
Lemańska – wicedyrektor Miejskiego
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II oraz
Bartłomiej Bulski – uczeń Miejskiego
Gimnazjum im. Jana Pawła II wybrało
laureatów. W kategorii prezentacja
multimedialna uczeń naszej szkoły
Łukasz Kiedos zajął IV miejsce.

16 maja przedszkolaków odwiedzili funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie.
Dzieci mogły wysłuchać pogadanki na temat bezpieczeństwa na drodze, przestrzegania przepisów
ruchu drogowego oraz niespoufalania się z obcymi. Największą frajdę sprawiło przedszkolakom
zapoznanie się ze sprzętem policyjnym. Dzieci mogły usiąść w radiowozie, przymierzać czapki i
kamizelki. Nie wahały się też zadawać pytań mundurowym, szczególnie jak działa radar bądź sprzęt
zamontowany w samochodzie. Taki dzień na długo pozostanie przedszkolakom w pamięci.

Dzień pełen zabaw
3 czerwca przedszkolaki obchodziły Dzień Dziecka. Z powodu niesprzyjających warunków
atmosferycznych nie odbył się zaplanowany piknik. Dzieci w klasach otrzymali słodki
poczęstunek i lody, a także prezenty. Potem rozpoczęły się wspólne zabawy przy muzyce. W
ten dzień przedszkolaki z okazji swojego Święta bawiły się też na hali sportowej oraz w
suchym basenie i na trampolinie. W takiej miłej atmosferze minęło świętowanie Dnia
Dziecka.

Przedszkolaki dla Mamy i Taty
5 czerwca odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca. Na hali sportowej zebrali się zaproszeni
goście: rodzice; Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, księża Adam Sołtysiak i Zygmunt Maciążek.
Na początku uroczystości wszystkich gości powitała Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Krystyna Strzelczyk . Następnie głos zabrał wójt, składając życzenia wszystkim rodzicom. Część
artystyczną rozpoczął występ chórku szkolnego. Przedszkolaki pod kierownictwem swoich
wychowawczyń przygotowały dla swoich bliskich program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze,
śpiewały piosenki w podziękowaniu za trud wychowania. Po części artystycznej przedszkolaki
wręczyły upominki swoim rodzicom.

Dziesięć przykazań na wakacje !!!
1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do
nabożeństwa i różańca.
3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do
kościoła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem módl się!
5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie
zbłądzisz.
6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce przystępuj do Komunii Świętej!
7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.
8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.
9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.
10.

Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy, i zgłoś się

znowu na katechizację;
oraz na systematyczne spotykanie się z Panem
Bogiem we Mszy Świętej.
Z pozdrowieniami – Pani Katechetka Kasia

WAKACJE NA SPORTOWO!!!
Wakacje to czas miły dla każdego.
ka
Żadnych
adnych sprawdzianów, kartkówek, prac
domowych. Można
na robić co się
si chce. ALE! Nie bądźmy niemądrzy
ądrzy i nie
zmarnujmy tego wspaniałego czasu przed komputerem i telewizorem.
Oczywiście, czasem można
żna i tak sp
spędzić wolne chwile, np. gdy pada deszcz.
Jednak wakacje to doskonały czas, by uprawiać
upr
letnie sporty. Taka forma
wypoczynku ma pozytywny wpływ na zdrowie i wygląd.
wygl Jeżdżąc
ż żąc na rowerze,
rolkach można
na tylko zyskać,
zyskać jeżeli oczywiście będziemy
dziemy przestrzegali zasad
bezpieczeństwa. Każdy
dy przecież
przecie lubi grać w piłkę nożną,, siatkową i podczas
wakacji nie będziemy
dziemy mieli tylko 45 minut, jak na w-fie.
w fie. Wówczas będziemy
b
mogli wybiegać się do upadłego i żaden
aden dzwonek nam tego nie zatrzyma.
Wakacje można spędzić
ędzić na wiele różnych
nych sposobów, trzeba tylko pami
pamiętać o
sporcie- sprawia przecież przyjemność
przyjemno i zawsze poprawia samopoczucie.

BEZPIECZNYCH I SPORTOWYCH WAKACJI!!!

Ewelina P. kl. VI

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