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22 września dzieci z grupy 5-6-letniej świętowały Dzień Przedszkolaka w
Gminnej Bibliotece Publicznej. Na początku spotkania przedszkolaki zostały
podzielone na grupy i wykonywały na brystolu prace plastyczne pt. „Moje
przedszkole”. Dzieci namalowały piękne prace. Następnie Joanna Konieczko,
dyrektor biblioteki zadawała dzieciom jesienne zagadki, które przedszkolaki
chętnie odgadywały. Na zakończenie wizyty dzieci skosztowały pyszną
kiełbaskę z grilla na świeżym powietrzu.
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Obchody Święta Stanisława Kostki
Stanisław Kostka - buntownik czy święty?
Corocznie uczniowie naszej szkoły przybliżają nam postać św. Stanisława Kostki
patrona dzieci i młodzieży. Również w tym roku szkolnym klasy VI przybliżyły
wszystkim postać w inscenizacji pt."Stanisław Kostka - buntownik czy święty?".
Przedstawienie odbyło się po uroczystej Mszy św. dniu św. Stanisława 18 września
w kościele parafialnym.

Dzień Nauczyciela jest jednym z
najpiękniejszych dni w roku szkolnym. To
właśnie w tym dniu uczniowie w szkole mogą
wyrazić swoją wdzięczność wychowawcom,
nauczycielom, szacunek za trud i serce, oraz
wkład w wychowanie i nauczanie."
...Kochani pedagodzy, niech waćpaństwu
snuje się żywot w pomyślności, a fortuna
niech nie omija Waszego domostwa.

Szlachetne zdrowie niech Wam służy, a serca
Wasze w miłości do nas wytrwają...".
Tymi życzeniami uczniowie naszej szkoły
rozpoczęli uroczystą akademię z okazji Dnia
Nauczyciela. Klasa VI B i chórek szkolny
umilił nam wszystkim ten świąteczny dzień
wesołymi piosenkami i skeczami z życia
szkoły.
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Decyzją Konferencji Episkopatu
Polski tegoroczny Dzień Papieski
obchodziliśmy 12 października pod
hasłem „Jan Paweł II – Świętymi
Bądźcie!”. Temat świętości, jako
fundamentalny w nauczaniu Kościoła i
tym samym w myśli błogosławionego
Ojca Świętego Jana Pawła II powraca
jako treść kolejnego Dnia
Papieskiego.

"Blask Świętości". ...Świętość to
miłość, wolność i prawda. Świętość to
pełnia szczęścia. Świętość to
zjednoczenie z Chrystusem, który jest
"Drogą, Prawdą i Życiem"... Tymi
słowami rozpoczęliśmy akademię
upamiętniającą postać Jana Pawła II.
Uczniowie naszej szkoły w ten sposób
oddali cześć Ojcu Świętemu Janowi
Pawłowi II.
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Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu
15 października nasze przedszkolaki w wyjątkowy sposób uczciły Dzień
Edukacji Narodowej, przypadający dzień wcześniej. Uroczystość rozpoczęła się
powitaniem gości, następnie poszczególne grupy zaprezentowały wiersze,
życzenia i piosenki. Po akademii głos zabrała Krystyna Strzelczyk, dyrektor
placówki, która złożyła wszystkim pracownikom życzenia i podziękowała
przedszkolakom za występ. Dzieci podarowały pani dyrektor i wszystkim
pracownikom kwiaty, w zamian otrzymały słodkości. Akademii towarzyszył
miły nastrój oraz niegasnące uśmiechy dzieci i zaproszonych gości.
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Ślubowanie klas pierwszych
Dnia 30 października 2014r. w ZSP w Rząśni odbyła się uroczystość ślubowania i
pasowania na ucznia. Uroczystość uświetnili: Wójt Gminy Rząśnia pan Tomasz
Stolarczyk, Sekretarz Gminy pan Jan Kałużny oraz Kierownik GZO pani Jolanta
Waszak. Pierwszoklasiści przygotowali wraz z wychowawczyniami panią E.
Herczyńską i panią J. Pietrzyk program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również znajomością zasad, które
ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, oraz wiedzą dotyczącą
naszej Ojczyzny.
Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania na uczniów szkoły
dokonała pani Dyrektor Krystyna Strzelczyk. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie
otrzymali od władz gminy upominki oraz słodycze, a także pamiątkowe dyplomy. Na
zakończenie zaproszeni goście i główni bohaterowie uroczystości wraz z rodzicami
spędzili czas przy muzyce i słodkim poczęstunku.

Wycieczka na "Narodowy" i do"
Kopernika"
5 listopada uczniowie naszej szkoły zwiedzali w
Warszawie dwa obiekty o ciekawej formie i imponującej kubaturze. Pierwszym z
nich był Stadion Narodowy, gdzie prawie udało nam się pobić rekord głośności
dopingu. Zwiedziliśmy trybuny oraz zaplecza stadionowe przemierzając drogą
piłkarzy. Wypróbowaliśmy siedzenia zawodników rezerwowych i trenerskie,
całkiem wygodne.
Później przejechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik. Bawiąc się grupowo i
indywidualnie eksperymentowaliśmy wynalazkami, które zmieniają świat.
Już na wejściu przywitał nas rozradowany, mówiący robot i wielkie wahadło z 250
kg kulą pokazującą, jak ziemia obraca się wokół własnej osi. A dalej to już była
fantastyczna przygoda:
- siedząc na dywanie przekonywaliśmy się, jak naprawdę działa latający dywan
- sprawdziliśmy czy wygodne jest łóżko fakira
- testowaliśmy prawdomówność na wykrywaczu kłamstw
- na specjalnej wadze unosiliśmy samego siebie
- robiliśmy największe bańki mydlane, dmuchając w nie, tworzyliśmy wirtualną
twórczość,
a niektórzy próbowali nawet zamknąć się w dużej bańce mydlanej
- biegając w kole uruchamialiśmy duże młyńskie koło
- krzycząc na urządzenia wzniecaliśmy ogniowe tornado
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- pokręcając dużym szklanym pojemnikiem z wodą „ wykopywaliśmy” w wodzie dół
- pokręcając kołem uruchamialiśmy „wrzące piłeczki” i wciąż zmienialiśmy im
objętość
- uruchamialiśmy magnetyczny pociąg
- mierzyliśmy prędkość uruchamiania i długość poruszania się uruchamianych
przez nas bączków
- uruchamialiśmy domową elektrownię
- łapą niewidzialnego robota budowaliśmy wieżę z klocków
- uruchamialiśmy syzyfową przekładnię ( doświadczyliśmy na czym polega
syzyfowa praca)
- dociekaliśmy, jak można bezpiecznie pływać łodzią podwodną
- poprzez śrubę Archimedesa transportowaliśmy w górę kolorowe piłeczki
następnie tzw. łychociągiem przenosiliśmy piłeczki do wyrzutni
- tworzyliśmy i puszczaliśmy wielkie bąble
- stojąc przed lustrem obserwowaliśmy, jak się zmieniamy, np. podnosząc jedną
nogę: siedzieliśmy w powietrzu jakby na niewidocznym krześle.
- bawiliśmy się uruchamiając helikopter i przekonywaliśmy się dlaczego on może
latać
- uczyliśmy się siebie doświadczając poprzez umiejscawianie naszych narządów:
serca, płuc, nerek w odpowiednim miejscu
Tych i innych eksperymentów oraz testów na wyobraźnię jest w Centrum 350. –
My poznaliśmy prawie wszystkie i w ten sposób szybko minęły nam 4 godziny
spędzone w Centrum.
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Dzień 11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości jest to święto upamiętniające odzyskanie
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Na 123 lata Polska została
wymazana z mapy Europy, licząc od momentu ostatniego rozbioru dokonanego
przez Austrię, Prusy i Rosję. Uczniowie klas czwartych z okazji tego święta
przygotowali akademię, gdzie zaprezentowali montaż słowno - muzyczny.
Młodzi artyści przedstawili wiersze historyczne i patriotyczne oraz pieśni
patriotyczne. Akademię wraz z uczniami przygotowali pani Katarzyna
Urbańczyk i pan Szymon Cebula.
Dzień pełen wrażeń
spotkanie z górnikiem i św. Mikołajem
5 grudnia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przybyli niezwykli goście: Św. Mikołaj i górnik. Św. Mikołaj
przybył z pomocnicą – śnieżynką. Najpierw rozdał młodszym uczniom na szkole prezenty, a później odwiedził
przedszkole. Dzieci z uśmiechem na twarzy wyrecytowały dla niego wiersze i zaśpiewały piosenki. Po części
artystycznej Św. Mikołaj wręczył wszystkim przedszkolakom prezenty. Mile spędzone chwile uświetniły wspólne
zdjęcia. Po wizycie Św. Mikołaja przyszła kolej na następnego gościa – górnika, który najpierw odwiedził
szkołę, a później przedszkole. Przybył w galowym mundurze. To pracownik Kopalni Węgla Brunatnego
Bełchatów. W trakcie spotkania wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści o tym jak powstawała kopalnia i
węgiel. Duże zainteresowanie budził też strój górnika, w tym przede wszystkim czapka z pióropuszem.
Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań niezwykłemu gościowi. Wszyscy zostali obdarowani przez górnika
słodyczami. Mogli też przymierzyć czako – czapkę górnika i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie.
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18 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się Jasełka wykonane
przez dzieci z grupy 6-latków. Dzieci w pięknych strojach przedstawiały
historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami. Dekoracja sali nadała
temu wyjątkowemu spotkaniu nastrojowy i uroczysty klimat. Przedszkolaki
prezentowały swoje umiejętności przed swoimi rodzicami, zaproszonymi gośćmi
oraz młodszymi koleżankami i kolegami. Całe przedstawienie wytworzyło
niepowtarzalną atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Tegoroczne jasełka przygotowane
przez uczniów kl. I-III pod kierunkiem
p. mgr Anny Słomian nosiły tytuł "Jest
taki dzień". Nie była to typowa
inscenizacja jasełek
bożonarodzeniowych. Uczniowie
zaprezentowali zwyczaje i tradycje

bożonarodzeniowe, przybliżając nam
ten najpiękniejszy dzień w roku, w
którym niebo łączy się z ziemią.
Pięknie zaśpiewane przez uczniów
naszej szkoły kolędy wprowadziły nas
w ten świąteczny nastrój.
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Zawody sportowe w I semestrze
Uczniowie naszej szkoły przez cały semestr reprezentowali szkołę w zawodach
sportowych. W trakcie semestru brali udział w następujących rozgrywkach :
Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewczyny - 07.10.2014r. Pajęczno (Mistrzostwa Powiatu)
miejsce I
Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewczyny - 07.10.2014r. Zelów (Mistrzostwa Rejonu)
miejsce VI
Unihokej Dziewczyny - 24.10.2014r. Rząśnia (Mistrzostwa Gminy) miejsce I
Unihokej Chłopcy - 24.10.2014r. Rząśnia (Mistrzostwa Gminy) miejsce II
Unihokej Dziewczyny - 06.11.2014r. Raciszyn (Mistrzostwa Powiatu) miejsce IV
Piłka Ręczna 2 Dziewczyny - 09.10.2014r. Sulmierzyce (Mistrzostwa Powiatu) miejsce V
Piłka Ręczna Chłopcy - 30.10.2014r. Sulmierzyce (Mistrzostwa Powiatu) miejsce V
Tenis Stołowy Chłopcy - 16.12.2014r. Biała (Mistrzostwa Gminy) miejsce II
Tenis Stołowy Dziewczyny - 16.12.2014 Biała (Mistrzostwa Gminy) miejsce I
Tenis Stołowy Dziewczyny - 09.12..2014r. Strzelce Wielkie (Mistrzostwa Powiatu) miejsce V
Piłka Siatkowa Chłopcy - 16.12.2014r. Biała (Mistrzostwa Gminy) miejsce I
Piłka Siatkowa Dziewczyny -16. 12.2014r. Biała (Mistrzostwa Gminy) miejsce I
Piłka Siatkowa Dziewczyny - 15.01.2015r. Rząśnia (Mistrzostwa Powiatu) miejsce I
Piłka Siatkowa Chłopcy - 15.01.2015r. Rząśnia (Mistrzostwa Powiatu) miejsce II
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Humor
Nauczyciel na chemii omawia doświadczenie:
- A teraz patrzcie jak ten niebieski płyn zazieleni się na czerwono.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jasiu przychodzi do domu i mówi do mamy:
- Mamo dostałem 5 w szkole.
Mama:
- Naprawdę.
Jasiu:
- Tak, dwójkę z matematyki, dwójkę z historii i jedynkę z Polskiego...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Jasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze
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Walentynki coraz bliżej……
Warto pomyśleć o prezencie dla ukochanej osoby na walentynki. Nie
jest to taka prosta sprawa. Może to być drobny prezencik, świadczący o
naszym gorącym uczuciu i oddaniu, na przykład pluszowy miś lub
poduszka w kształcie serca. Jeśli nasza sympatia ma romantyczna duszę na
pewno ucieszy ją tomik z wierszami o miłości lub płyta z romantyczną
muzyką. Na pewno zawsze dobrym pomysłem będą słodkie czekoladki w
kształcie serca.
Wspaniałym prezentem mogą być kwiaty, które są najstarszym i
najbardziej znanym symbolem miłości. Jego naturalne piękno i zapach
sprawiają, że jest on najprostszym, a zarazem bardzo eleganckim
wyrazicielem naszych uczuć. Warto poznać mowę kwiatów, gdyż za ich
pośrednictwem możemy wiele powiedzieć na przykład wyrazić, że kogoś
kochamy lub pokazać, że zależy nam wyłącznie na przyjaźni.

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