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Dzień Edukacji Narodowej w przedszkolu…
Przedszkolaki z tej okazji wyrecytowały wiersze i złożyły życzenia przybyłym
gościom. Występ urozmaiciły tańcem i wesołym śpiewem. Po części artystycznej głos
zabrała Krystyna Strzelczyk, dyrektor placówki, która złożyła najserdeczniejsze
życzenia i podziękowała za trud i poświęcenie pracownikom przedszkola. Na
zakończenie przedszkolaki wręczyły gościom kwiaty, a w zamian od pani dyrektor
otrzymały słodycze.
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Dzień Pluszowego Misia
Z tej okazji grupa 6-latków wybrała się do Gminnej Biblioteki Publicznej. Przedszkolaki otrzymały narysowane misie na brystolu i
zostały podzielone na dwie drużyny. Jedna wyklejała obrazek bibułą, druga kawałkami filcu. Walka była zacięta, a rywalizacja
ogromna. Efekt był znakomity. Oba misie wyglądały wspaniale. Wszystkie dzieci w nagrodę otrzymały zakładkę do książki.
Dodatkowo każda drużyna dostała nagrodę specjalną - pluszowego misia.

Przedszkolne konkursy
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29 listopada z okazji roku Juliana Tuwima
w naszym przedszkolu odbyły się dwa
konkursy. Pierwszy dla grupy 3-4 latków
pt. „Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima”.
Do konkursu zgłosiło się 9 osób. Wszystkie
prace były bardzo ładne i odzwierciedlały
tematykę utworów: „Lokomotywa”,
„Bambo”, „Abecadło”, "Kotek" i "Ptasie
radio". Prace oceniała komisja w składzie:
Krystyna Strzelczyk – przewodnicząca,
Renata Szczecińska i Anna
Walasińska. Pierwsze miejsce otrzymała
Adrianna Komor, drugie Wiktoria
Szataniak i Julian Siedlarek. Drugi konkurs
został zorganizowany dla grupy 5-6 latków
pt. „Julian Tuwim – dzieciom". 33
uczestników dzielnie recytowało różne
wiersze poety.

Przedszkolaków oceniało jury w składzie:
Krystyna Strzelczyk – przewodnicząca,
Renata Szczecińska i Beata Tąpała Krysiak. Jak podkreślali członkowie komisji,
wybór najlepszych recytatorów był bardzo
trudny. Dzieci z dużym zaangażowaniem i
zrozumieniem zaprezentowały wybrane
utwory. Wyniki konkursu:
I miejsce – Amelia Rakowiecka
II miejsce – Oliwia Jaworska i Bartosz
Baran
III – Adam Ławniczek i Aleksander
Rogalewicz. Wszyscy uczestnicy obu
konkursów otrzymali pamiątkowe
dyplomy, laureaci plecaki i kredki.
Przygotowano również dla każdego słodki
upominek.
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Andrzejki
i przepowiadania jest mocno
osadzony w tradycji polskiej. Owa
tradycja wyrosła z pradawnej
potrzeby poznawania przyszłości.
Jednym z najpopularniejszych do dziś
zwyczajów jest wróżenie w wigilię
świętego Andrzeja. Uczniowie
dowiedzieli się, kto pierwszy wyjdzie
za mąż lub ożeni się, poznali imiona
swoich przyszłych sympatii, a także
dowiedzieli się kim będą w
przyszłości oraz czy spełnią się ich
najskrytsze marzenia. Organizatorem
wróżb były uczennice z klasy VI wraz
z panią Agnieszką Bzdak.

28 listopada odbył się w naszej szkole
i przedszkolu wieczór wróżb
andrzejkowych, Był to wieczór
połączony z dyskoteką, którą
uatrakcyjniły zabawy i konkursy, w
role czarodziejek wcieliły się
uczennice klasy VI: Wiktoria
Pawełoszek, Svenija Mikłaszewska,
Ola Kwaśnik, Patrycja Mantyk i
Magda Głowacz. Oprócz dobrej
zabawy była to okazja do
zaprezentowania się w stroju wróżki.
„Której but na progu stanie pierwsza panna na wydanie” „W
dzień Świętego Andrzeja Pannom z
wróżby nadzieja” . Zwyczaj wróżenia
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Niezwykli goście …
6 grudnia nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany
gość wywołał uśmiech na twarzach przedszkolaków. Św. Mikołaj przybył z
pomocnicą – Śnieżynką. Przedszkolaki wyrecytowały dla niego wiersze i
zaśpiewały piosenki. Po części artystycznej Św. Mikołaj wręczył wszystkim
dzieciom prezenty. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia. Dzieci
żegnając specjalnego gościa zaprosiły go za rok. Po wizycie Św. Mikołaja
przyszła kolej na następnego gościa – górnika. Przybył do przedszkola w
galowym mundurze. To pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.
W trakcie spotkania dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o tym jak
powstawał węgiel oraz o trudnej pracy górnika. Mogły z bliska obejrzeć węgiel
brunatny. Duże zainteresowanie budził też strój górnika, w tym przede
wszystkim czapka z pióropuszem oraz szpada przypasana do munduru.
Przedszkolaki zostały obdarowane przez górnika słodyczami. Na zakończenie
dzieci mogły przymierzyć czako – czapkę górnika i zrobić sobie z nim
pamiątkowe zdjęcie.

Zakończenie Roku Tuwima….
12 grudnia 2013 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła
II w Rząśni odbyło się spotkanie, przygotowane przez mgr Katarzynę
Urbańczyk, poświęcone życiu i twórczości Juliana Tuwima. Uczniowie
klas IV-VI przedstawili ciekawostki z życia tego wielkiego pisarza,
recytowali również jego utwory. Całość oprawiona była piosenkami ze
słowami Juliana Tuwima. To wydarzenie zamknęło obchody Roku
Tuwima w naszej placówce.
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WIGILIJNY CZAS...
20 grudnia uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wprowadzili
wszystkich w wigilijny świąteczny klimat. Muzyka Zbigniewa Preisnera
oraz kolędy i pastorałki śpiewane przez uczniów przybliżyły nam
magiczny świąteczny czas. Uczniowie klas VA i VB w czasie montażu
słowno - muzycznego opowiedzieli o tradycjach i obrzędach związanych
z wieczerzą wigilijną. Na koniec był opłatek i życzenia świąteczne. Po
spotkaniu, z kolędą w duszy i na ustach wszyscy poszli na spotkania
opłatkowe do swoich klas, a śpiew kolęd długo jeszcze można było
usłyszeć w szkole.
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WIGILIA W PRZEDSZKOLU
20 grudnia odbyła się w naszym przedszkolu Wigilia. Wszystkie grupy zebrały się na
wspólnym posiłku. Przedszkolaki dzieliły się opłatkiem i składały sobie świąteczne życzenia.
Takie chwile utrwalają dzieciom znajomość zwyczajów świątecznych oraz wzmacniają
serdeczne relacje.

NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA
17 grudnia odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Najpiękniejsza kartka
bożonarodzeniowa”. Dzieci przyniosły piękne prace wykonane różnymi materiałami.
Konkurs był podzielony na dwie kategorie wiekowe. W kategorii 5 – latków zgłosiło się 25
osób. Prace oceniała komisja w składzie: Teresa Brożyna, Beata Tąpała – Krysiak, Magdalena
Marciniak. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Niemiec, drugie równorzędne Piotr Zbrożek i
Zofia Kałużna, trzecie Natasza Kluczyk i Kinga Brożyna.
W kategorii 6 – latków udział w konkursie wzięło 12 osób.Prace oceniało jury w składzie:
Teresa Brożyna, Beata Tąpała – Krysiak, Magdalena Włodarczyk. Wyniki konkursu:
I miejsce – Jakub Komor
II – Miłosz Cieśla i Julia Tokarczyk
III – Kinga Cimcioch i Patrycja Zaja.
Wszyscy uczestnicy obu konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz kolorowanki,
laureaci - plecaki,
kolorowanki i
kredki.

9

Sport w szkole
Nasi uczniowie rywalizowali 15 grudnia(niedziela) w IV
TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR FUNDACJI
MARIUSZA WLAZŁEGO.

UCZNIOWIE
Z NASZEJ
KATEGORI CHŁOPCÓW KL.
RAFAŁ HERCZYŃSKI
MICHAŁ TOKARCZYK
IGOR GUMIŃSKI
KWIATKOWSKI

SZKOŁY ZAJELI W
IV-V II MIEJSCE
MATEUSZ MASEK
OSKAR GABRYŚ
DANIEL

DZIEWCZĄT KL. IV-V
MARTYNA SYGIDUS
MULARCZYK
ALEKSANDEREK
ALICJA PŁACZEK
KL. VI V MIEJSCE
MAGDALENA GŁOWACZ
SVENJA MIKŁASZEWSKA
WIKTORIA PAWEŁOSZEK
PATRYCJA MANTYK
KATEGORI CHŁOPCÓW KL. VI III MIEJSCE
KACPER ŁAWNICZEK
PATRYK BOŻEK
MIKOŁAJ MIKŁASZEWSKI
TOMASZ SZCZECIŃSKI

KATEGORI
III MIEJSCE
ALEKSANDRA
SANDRA
JULIA SYGIDUS
KATEGORI DZIEWCZĄT

NAJLEPSZYMI ZAWODNIKAMI(MVP) TURNIEJU ZOSTALI :
IGOR GUMIŃSKI
PATRYK BOŻEK
MARTYNA SYGIDUS
WIKTORIA PAWEŁOSZEK

Coś na poparwę humoru…..
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Student pyta kumpla.
-Co jesteś taki smutny?
-Wywalili mnie z uczelni
-A za co?
-Nie wiem pół roku mnie tam nie było

Mały Jasiu ma urodziny i wypatruje przez okno gości.
Nagle mówi do mamy:
- Mamo wujek i ciocia idą!
- Nie mówi się wujek i ciocia tylko wujostwo.
Wygląda dalej.
- Mamo kuzyn i kuzynka idą!
- Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzynka tylko kuzynostwo.
Patrzy dalej i zauważył babcie i dziadka i mówi do mamy:
- Mamo dziadostwo idzie.

Przyjeżdża babcia do Jasia i mówi:
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi
-mamusiu babcia mnie straszy!

Konkurs na najbardziej świąteczną salę lekcyjną rozstrzygnięty!!
W dniu 01 grudnia 2013 r. rozpoczął się konkurs na najładniejszy wystrój sali lekcyjnej zorganizowany
przez Samorząd Uczniowski. Celem konkursu było: uświadomienie uczniom odpowiedzialności za sale
lekcyjne, motywowanie ich do dbałości o swoje miejsce nauki oraz stworzenie w Sali klimatu świątecznej
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atmosfery. Adresatami konkursu były klasy IV-VI Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rząśni. Komisja
konkursowa w składzie: pani Beata Tąpała-Krysiak i pani Katarzyna Wilk dokonały oceny klas. Pod uwagę
brano: czystość i estetykę, gazetki klasowe, wystrój oraz atrakcyjne pomysły na dekoracje sali. W dniu 19
grudnia 2013 r. nastąpiło zakończenie konkursu.
KONKURS NA NAJBARDZIEJ ŚWIĄTECZNĄ SALĘ LEKCYJNĄ WYGRAŁA KLASA VI !!!
Gratulujemy zwycięzcom ☺☺☺

Nasza biblioteka szkolna zgłosiła udział
szkoły w
programie Mądra szkoła czyta dzieciom i aktywnie
uczestniczy przez cały rok w realizowaniu założonych zadań.
Czytanie odbywa się dla przyjemności codziennie w
przedszkolu w każdej z grup oraz w szkole w każdej klasie. Do
głośnego czytania zaangażowani są wszyscy wychowawcy z
poszczególnych klas, którzy ustalają odpowiednio dogodny
moment w ciągu dnia na czytanie, tak aby nie kolidowało to
z zaplanowanymi zajęciami. W klasach starszych czytanie
odbywa się na godzinach wychowawczych. Dodatkowo
głośne czytanie odbywa się w bibliotece szkolnej w ramach
poniedziałkowych spotkań z książką na drugiej przerwie .
Wykaz literatury do głośnego czytania w poszczególnych
klasach uwzględnia zainteresowania czytelnicze uczniów
wskazane w przeprowadzonej ankiecie oraz nowości
wydawnicze. Przy doborze książek brane były pod uwagę
określone kryteria, które służą zarówno podnoszeniu

ogólnego poziomu kultury i wiedzy jak i ochronie i
wspieraniu zdrowia emocjonalnego dziecka.
Książki te są w szczególności:
- skierowane do dzieci i ciekawe
- o czymś istotnym , objaśniające świat, rozwijające empatię,
takt, poczucie humor
- dostosowane do wieku i wrażliwości dziecka, nie
wzbudzające lęków i niepokoju
- uczące myślenia oraz radzenia sobie z trudnymi uczuciami
czy sytuacjami
- przynoszące wiedzę
- niosące pozytywny przekaz moralny, promujące wzorce
właściwych postaw i zachowań wobec innych ludzi,
zwierząt, przyrody, kraju , tradycji
- kształtujące postawę optymizmu i wiary w siebie oraz
pozytywne nastawienie do świata
Życzę miłego słuchania

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I a i I b.
O tym jak ważny jest kontakt z książką od najmłodszych lat i w jaki sposób należy umiejętnie korzystać ze
zbiorów biblioteki mogli dowiedzieć się m.in. uczniowie podczas tego spotkania. W dalszej części uczennice klas
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starszych z kółka bibliotecznego recytowały wiersze i wprowadzały wszystkich obecnych w zaczarowany świat
bajek i baśni. Pierwszoklasiści mieli kilka zadań do rozwiązania by przekonać, że mogą już zostać czytelnikami
biblioteki szkolnej; m.in. odpowiadali na pytania związane z zasadami wypożyczania książek, odgadywali tytuły
bajek, oraz rozwiązywali rebusy. Po prawidłowym wykonaniu zadań nastąpił

uroczysty moment pasowania na

czytelnika. Wobec Pani dyrektor Krystyny Strzelczyk dzieci złożyły przyrzeczenie, że będą umiejętnie korzystać
z książek i zawartej w nich wiedzy po czym nastąpił akt pasowania na czytelnika. Na pamiątkę tego wydarzenia
każdy uczeń otrzymał dyplom oraz zakładkę do książki, którą zapewne użyje podczas czytania tak jak proszą o to
książki. „Mamy nadzieję, że to wydarzenie zapisze się w pamięci młodych czytelników i książki nie będą stały
zakurzone na półce tak jak opowiada o tym zaprezentowany wcześniej wiersz pt. „ Skargi książki” J. Huszczy;
zaakcentowała na koniec spotkania pani dyrektor Krystyna Strzelczyk.

KONKURS

BIBLIOTECZNY

NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
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W naszej szkole obył się konkurs dla uczniów klas II

Celem konkursu było m.in.

- VI na wykonanie zakładki do książki.

rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz

Zadaniem uczestników było wykonanie jednostronnej

pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności

zakładki do książki dowolną techniką (np. rysunek,

twórczej dzieci i młodzieży.

malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.) Mogły być

Zainteresowanie konkursem okazało się

użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie

bardzo duże. Jednak spośród wielu prac

niszczące książki.

zostały nagrodzone te najładniejsze zasługujące na
nagrodę lub wyróżnienie.

. Oto Wyniki
W kategorii klas II i III dyplomy i nagrody otrzymali za zajęcie :
I. miejsca - Oliwia Kluczna kl. IIIa
- Ewelina Stępień kl. IIIb
II. miejsca - Julia Krawczyk z kl. IIIb
- Kamil Urbańczyk z klasy II
III. miejsca - Martyna Dyła z klasy IIIb
W kategorii klas IV - VI dyplomy i nagrody otrzymali za zajęcie :
I. miejsca - Aleksandra Kwaśnik z klasy VI
II. miejsca - Milena Pawełoszek z klasy Va
- Klaudia Czerniak z klasy Va
III. miejsca - Anna Kwaśnik z klasy IV
oraz wyróżnienie otrzymuje Jakub Żarowski z klasy Vb

Zbiórka książek w bibliotece szkolnej
przynieś je do biblioteki szkolnej do końca
maja. Stąd zostaną przekazane dalej.

Nasza szkoła bierze udział w akcji pt. „
Zaczytani” dotyczącej zbierania książek
dla najmłodszych pacjentów szpitali.
Zbieramy
książki
dla
Oddziału
Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala im.
Jana Pawła II w Bełchatowie.

Wszyscy uczestnicy zbiórki otrzymują
punkty dodatnie z zachowania. Lista tych
osób zostanie wywieszona w bibliotece
szkolnej
oraz
podana
na
stronie
internetowej
szkoły.
Szczegółowych
informacji udziela p. Renata Szczecińska.

Jeśli masz książki dla dzieci, których już nie
czytasz, nie potrzebujesz, są w dobrym
stanie i chciałbyś je komuś ofiarować to
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Postaraj się,
aby były wspaniałe
i bezpieczne!!!

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

☺)))……
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