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Trzeciego Maja 2014 roku przypada 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja, uczniowie naszej szkoły przypomnieli nam, jak doszło do tego wielkiego
wydarzenia poprzez recytację pięknych wierszy takich jak :”Rocznica”, czy
„Trzeci Maj” i śpiew pieśni patriotycznych .
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzili polscy patrioci już
podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Szczególnie
doniosłe uroczystości odbywały się pod koniec XIX wieku w Galicji, gdzie Polacy
posiadali szeroką autonomię. W okresie międzywojennym obchody rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja miały rangę wielkiego święta państwowego. Po
II wojnie światowej, w obliczu nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej,
zaprzestano obchodzenia tej rocznicy.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej podjął decyzję
o przywróceniu rangi święta państwowego dniu 3 Maja czyli rocznicy
uchwalenia pierwszej polskiej Konstytucji z 1791 roku.
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29 kwietnia odbył się Międzyszkolny Konkurs
Przyrodniczy dla uczniów klas IV i V , organizatorem
konkursu była Szkoła Podstawowa w Białej. Celem
konkursu było propagowanie wiedzy przyrodniczej.
Uczniowie pisali test składający się z 35 pytań. Po
sprawdzeniu jury wyłoniło zwycięzców.
W kategorii klas IV uczennica naszej szkoły Dominika Dziębowska
zajęła I miejsce, w kategorii klas V uczeń klasy VA Rafał Herczyński
zajął I miejsce, a Tomasz Szczeciński z klasy VA zajął II miejsce.
GRATULUJEMY!
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Kanonizacja Jana Pawła II
Dzień 27 kwietnia 2014r. był
szczególnym dniem dla
naszej szkoły, która nosi
imię Jana Pawła II. W tym
dniu w Stolicy Apostolskiej
odbyła się kanonizacja
naszego patrona.

sytuacjach. Z zebranych
prac powstała wystawa pt. "
W hołdzie Janowi Pawłowi
II".
Nauczyciele oraz uczniowie
klas V i VI przygotowali
akademię pt. "Święty Janie
Pawle oręduj za nami".
Scenariusz przedstawienia
przybliżył naszym uczniom
drogę do świętości
Wielkiego Polaka.

Nasza szkoła również
uczciła Wielkiego Polaka.
Uczniowie z poszczególnych
klas wykonali prace
plastyczne postaci Ojca
Świętego różnych
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Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970r.
obecnie w 192 krajach świata. Z tej okazji w naszej szkole obchody tego dnia rozpoczęły się
już 2 kwietnia.
Dla uczniów młodszych i starszych zostały zorganizowane konkursy przyrodnicze.
Głównym celem konkursów było poszerzenie wiedzy przyrodniczej i ekologicznej. 25
kwietnia odbył sie w naszej szkole apel, który przygotowała klasa IIIA, wraz z
wychowawczynią p. Ewą Herczyńską.
Uczniowie wspólnie przygotowali dekorację i stroje. Przedstawili wiersze, piosenki i
inscenizację "Jaś i Małgosia - w wersji proekologicznej". Wszyscy dowiedzieli się o
zagrożeniach dla świata, między innymi o dziurze ozonowej, smogu, oraz o tym jak
właściwie zachowywać się w lesie.
Po występach Pani Dyrektor wręczyła nagrody i dyplomy uczniom, którzy zwyciężyli w
konkursach przyrodniczych, a byli to:
W kategorii klas młodszych:
1 - Piotr Urbański kl. IIIA
2 - Alicja Włodarczyk kl. IIIA
3 - Katarzyna Krysiak kl. IIIA
W kategorii klas starszych:
1 - Maciej Wilk - kl. VI
2 - Magdalena Głowacz kl. VI
3 - Anna Golc kl. VB, Tomasz Szczeciński kl. VA

5

Dni Języków Obcych
30 kwietnia 2014 roku w naszej szkole obchodziliśmy już VI Dni
Języków Obcych. W tych dniach, uświadamiamy sobie jak wiele
pożytków przynosi nam znajomość języków obcych, jak ważna i
potrzebna w życiu jest ta umiejętność. Znajomość języków obcych
otwiera nam wiele drzwi. Wniosek więc może być tylko jeden języków warto się uczyć aby nimi dobrze
władać!
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POWIATOWY KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU
PAJĘCZAŃSKIEGO.
11 kwietnia 2014 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 – Maciej Wilk zajął w tym konkursie III
miejsce.
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21 marca przedszkolaki powitały radośnie wiosnę. Dzieci z pomocą
wychowawców zrobiły Marzannę.
Ze śpiewem na ustach zaniosły ją do Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rząśni, gdzie została zniszczona. Podczas palenia Marzanny dzieci recytowały
wcześniej przygotowaną rymowankę i śpiewały piosenki o wiośnie. Zima została
pożegnana, a przedszkolaki biegając po terenie biblioteki szukały oznak wiosny.

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
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Cenne porady na wakacyjne wypady…
Nie wchodzić do wody będąc głodnym lub też po obfitym posiłku a także z
ciałem spoconym i nagrzanym słońcem.
Przed wejściem do wody ochłodzić ciało np. prysznicem lub ochlapując w
płytkiej wodzie.
Nie umiejąc pływać nie wchodzić do głębszej wody niż sięgającej do klatki
piersiowej.
Z chwilą poczucia chłodu, wystąpienia „gęsiej skórki”, wyjść natychmiast z
wody.
Nie wchodzić do wody o temperaturze poniżej 19º C.
Nie skakać do wody
Unikać kąpieli i pływania w miejscach bagnistych i zarośniętych.
Kąpać się i pływać w miejscach strzeżonych, zapoznawszy się z regulaminem
kąpieliska.
Nie kąpać się i nie pływać w miejscach zabronionych.
Nie podpływać do zakotwiczonych lub będących w ruchu jednostek
pływających.
Nie wchodzić do wody podczas burzy.
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Nie przeceniać swoich możliwości pływackich i unikać brawury na wodach
otwartych.
Nie używać podczas pływania gumowych przyborów napełnianych
powietrzem (materace, koła gumowe i inne gumowe zabawki).
Podczas pływania i zabawy w wodzie zwracać uwagę na innych
użytkowników kąpieliska, a szczególnie na dzieci.
Nie wpuszczać dzieci do wody bez opieki.
Nie zanieczyszczać i nie zaśmiecać wody.
Po wyjściu z wody wytrzeć się dobrze ręcznikiem i zmieniać mokry strój
kąpielowy na suchy.
Unikać zbyt silnego nasłonecznienia ciała.
Nie robić fałszywych alarmów, nie wzywać pomocy dla żartów, unikać
lekkomyślnych zabaw.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY „OLIMPUS”

Uczniowie klas IV - VI naszej szkoły Maciej Wilk, Magdalena Głowacz, Rafał
Herczyński, Oskar Gabryś, Sandra
Aleksanderek, Julia Sygidus, Amelia
Rogalewicz, Dominika Dziembowska,
brali udział w Ogólnopolskim Komkursie
Matematycznym "Olimpus", sesja

wiosenna 2014. Organizatorem konkursu
szkolnego była pani Małgorzata
Stolarczyk. Uczeń z klasy VI Maciej Wilk
został laureatem tego konkursu, zajmując 8
miejsce. Wszystkim uczniom gratulujemy
udziału i uzyskanych wyników.
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W naszej szkole 2 czerwca odbył się Dzień Dziecka. Uczniowie klas V i VI rywalizowali
między sobą w rozgrywkach piłki siatkowej. Oczywiście nie mogło zabraknąć także
uwielbianych przez uczniów… lodów!!!
Rozgrywki w klasyfikacji dziewczyn wygrała drużyna z klasy VI. II miejsce zajęły
dziewczyny z klasy V b. W klasyfikacji chłopców I miejsce zdobyli chłopcy z klasy VI
GRUPA I.

Dlaczego Batman miał 5 z wychowania fizycznego?
Bo zawsze miał strój.
Rozmawia Amerykanin z Chińczykiem
-Ile zrobisz pompek w ciągu minuty?
-Dwie do roweru i jedną do piłek.

Jeden z dziesięciu.
Pytanie-Finał i ostatnie pytanie, można pomylić się o trzy dni.
Kiedy urodził się Jan Matejko?
-W środę........

Gazetka została przygotowana przez uczniów klasy VI Svenjię Mikłaszewską i Huberta Wolniaczyka
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