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Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 

                   12 stycznia 2017 roku był wyjątkowym dniem w 
Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rząśni. W tym dniu miała 
miejsce uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka połączona z 
balem karnawałowym. Zaproszeni "dziadkowie" licznie przybyli, 
aby podziwiać występy swoich wnucząt. Dzieci przygotowały 
dla nich piękną akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Ogromną niespodzianką dla naszych gości były upominki 
wykonane samodzielnie przez wnuczęta. Dopełnieniem 
uroczystych spotkań były słodkie poczęstunki oraz wspólne 
zabawy i tańce. Po części artystycznej rozpoczął się bal 
karnawałowy. Każde dziecko było przebrane w swój wymarzony 
strój. Nie zabrakło wśród przedszkolaków pięknych księżniczek, 
wróżek, policjantów, strażaków oraz wielu innych. Ten dzień 
był pełen uśmiechu, wzruszeń i radości… 
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Wyjazd na lodowisko 
             Klasy szóste naszej szkoły miały zorganizowany 
wyjazd na lodowisko do Powiatowego Centrum Sportu w 
Bełchatowie pod opieką wychowawczyń - Renaty 
Szczecińskiej i Magdaleny Marciniak. 
           Uczniowie aktywnie spędzili czas wykorzystując 
umiejętności jazdy na łyżwach. Dla niektórych jazda ta 
była nie lada wyczynem, ponieważ po raz pierwszy mieli 
możliwość podjęcia takiego wyzwania. 
Wszystkim, pobyt dostarczył wiele radości i wspomnień. 
Oto kilka ujęć z pobytu: 
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Wycieczka do Warszawy 

              Wczesnym porankiem 28.02.2017r. uczniowie klas IV – VI 
i ich wychowawcy zaopatrzeni  w pyszne zestawy śniadaniowe 
wyruszyli autokarem do Warszawy, aby kompleksowo 
wzbogacić swoją wiedzę o świecie sportu, nauki, techniki i 
telewizji. Pierwszym punktem wycieczki była siedziba 
Telewizji Polskiej na ulicy Woronicza. Dzieci miały możliwość 
zwiedzania wraz z przewodnikiem poszczególnych studiów 
nagrań takich programów. Niektóre z pomieszczeń zrobiły na 
dzieciach ogromne wrażenie; kamery, mnóstwo świateł, 
odpowiednia scenografia i praca wielu ludzi sprawiają, że 
oglądane przez nas programy w telewizji w rzeczywistości 
wyglądają inaczej. Uczniowie mieli także okazję podejrzeć 
studio, w którym dosłownie przed ich przebyciem zakończyło 
się nagrania programów „Pytanie na śniadanie”. Przewodnik 
zaprowadził również dzieci na wystawę muzealiów 
przygotowaną przez p. Huberta Waliszewskiego. Były tam 
elementy scenografii, kamery, kostiumy, rekwizyty (Jacek i 
Agatka, Kulfon i Monika), którymi posługiwano się przed laty. 
Uczniowie mieli również okazję zakupić drobne gadżety i 
pamiątki z pobytu w telewizji. Później udaliśmy się na 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. 
Na koniec przejechaliśmy do Centrum Nauki Kopernik, które 
jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. W 
Centrum znajduje się około 340 eksponatów w sześciu 
galeriach tematycznych, Teatr Robotyczny, Park Odkrywców 
oraz Planetarium. 
          Galeria Świat w ruchu to najbardziej dynamiczne 



5 
 

miejsce w całym Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie 
dowiedzieli się tutaj, jak rozchodzą się fale dźwiękowe oraz 
światło, a także w jaki sposób wprawiane są w ruch palce 
dłoni. Była to również znakomita okazja do samodzielnego 
wyprodukowania prądu elektrycznego, do przyjrzenia się, jak 
powstaje tornado oraz doświadczenia tego, co się dzieje 
podczas trzęsień ziemi. 
          Niestety czas w tym niesamowitym miejscu mija 
naprawdę szybko, a eksperymentowanie jest tak wciągające, 
że trzeba na nie przeznaczyć co najmniej kilka godzin. Po 
zwiedzaniu uczniowie udali się na obiad w Wiem Bistro 
mieszczącym się na terenie Centrum. Dzieci miały okazję 
przekonać się, że przy niewielkim wysiłku można zgłębiać 
naukę i przy niej jednocześnie się bawić. Wycieczka należała 
do bardzo udanych i można było sporo się dowiedzieć z 
dziedzin sportu nauki i technik. 
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WYSTAWA WALENTYNKOWA 
 

            Kolejna wystawa tematyczna w szkole związana 
jest z WALENTYNKAMI. Uczniowie bardzo chętnie 
wykonywali prace na tą okoliczność, dzięki temu 
powstała piękna dekoracja korytarza. 
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Walentynki 
                14 lutego 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy 
Dzień Zakochanych - Walentynki. Tego dnia w szkole królował 
kolor czerwony. Samorząd Uczniowski przygotował specjalną 
skrzynkę, do której można było wrzucać walentynki. 
Ogłoszony również został konkurs na „NAJPIĘKNIEJSZE SERCE 
WALENTYNKOWE" Uczestnicy konkursu mieli za zadanie 
wykonanie pracy w formie przestrzennej. Wyniki konkursu 
przedstawiają się następująco: 
I miejsce - MAJA Bożek - kl. I 
II miejsce - WIKTORIA Ochocka - kl. III B 
III miejsce - Zosia Dzbik - kl. II B 
Gratulujemy!!!! 

Mistrz ortografii 

               Dnia 17 lutego w naszej szkole odbył się Szkolny 
Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii”. Do konkursu 
przystąpiło 13 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie pisali test, w 
którym musieli wykazać się znajomością zasad ortografii. 
Miło nam poinformować, że laureatami konkursu zostali:  
I miejsce – Katarzyna Krysiak kl. VIA 

II miejsce – Aleksandra Wiśniewska kl. VIB 

III miejsce – Alicja Włodarczyk kl. VIA 

            Jedna z uczennic z podium zaprezentowała naszą 
szkołę na „Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym” w 
Makowiskach. 
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Konkurs recytatorski w Przedszkolu 
21 marca w naszym przedszkolu odbył się konkurs recytatorski. 
Przedszkolaki zaprezentowały znane wiersze z literatury 
dziecięcej autorstwa: Jana Brzechwy, Juliana Tuwima. Do 
udziału w konkursie zgłosiło się 35 dzieci, które wystąpiły w 
dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 5-letnich i dzieci 6-
letnich. Celem konkursu było: wspieranie dzieci w poznawaniu 
literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań czytelniczych 
oraz umiejętności recytatorskich. Komisja wyłoniła laureatów 
konkursu, którymi zostali: 
I-Agatka Grzejdziak  
I-Weronika Leszczyk 
I-Anna Telenga 
I-Laura Cieśla 
I-Weronika Pędziwiatr 
I-Miłosz Kurzynoga 
II-Natalia Papierz 
II-Maja Janus 
II-Lena Dusza 
II-Maja Socha 
II-Julia Witczak 
II-Przemysław Najgebauer 
III-Adrianna Komor 
III-Kacper Sukiennik 
III-Bartosz Kolanek 
III-Oliwia Stachera 
III-Filip Pęciak  
Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z dość trudnym 
tematem tegorocznego konkursu, wspaniale deklamowali swoje 
wiersze. Każdy występ nagradzany był dużymi brawami. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali z rąk Pani Dyrektor pamiątkowe 
dyplomy z upominkami, którym serdecznie gratulujemy. 
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Dyktando {nie tylko} dla Mistrzów 
 

 W grudniu został przeprowadzony konkurs „Ogólnopolskie 
Dyktando (nie tylko) dla Mistrzów” ogłoszone przez 
Instytut Rozwoju Oświaty. Brało w nim udział 8 uczniów z 
klas VI. Celem było praktyczne wykorzystanie zasad 
ortograficznych i interpunkcyjnych w formie zabawy 
edukacyjnej. Wyniki konkursu poznaliśmy w lutym. 
Spośród ponad 2006 uczestników nasi uczniowie zajęli: 
19 miejsce - Alicja Włodarczyk, 22 miejsce – Aleksandra 
Wiśniewska, 27 miejsce – Jakub Telinga, 
28 miejsce – Katarzyna Krysiak, 33 miejsce – Rafał 
Żuberek, 35 miejsce – Oliwia Kluczna, 
43 miejsce – Bruno Schabowicz, 46 miejsce – Dawid 
Skupiński. Uczestnicy otrzymali dyplom uznania 
potwierdzający udział w konkursie. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Konkurs Wielkanocny Przedszkolaków 

 

W kwietniu odbył się w przedszkolu konkurs na 
„Najpiękniejsze jajko wielkanocne”. Celem konkursu było 
uwrażliwienie dzieci na symbolikę wielkanocną oraz 
kształtowanie wrażliwości artystycznej. W konkursie brały 
udział dzieci 3- 4 letnie. Wykonywały prace związane 
tematycznie ze Świętami Wielkanocnymi. Prace były 
wykonane z wielką precyzją, dokładnością, jak również 
pomysłowością. Każda z prac była wyjątkowa, a zatem 
wszystkie prace zostały nagrodzone. Uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i dyngusowe jajeczka, 
natomiast laureaci dodatkowo kredki. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 
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226 Rocznica Konstytucji 3 Maja 

4 maja 2017 r. dla uczczenia Narodowego 
Święta  Konstytucji 3 Maja odbyła się w 
naszej szkole akademia przygotowana przez 
uczniów pod kierunkiem Pani Marzeny 

Otockiej – Bednarek. Uroczystość zapoczątkowało 
wprowadzenie sztandaru szkoły i odśpiewanie hymnu 
państwowego, po którym uczniowie klas IV przypomnieli 
okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ważne 
wydarzenia z historii naszego kraju. Aby podkreślić rangę 
apelu, uczniowie recytowali wiersze wybitnych polskich 
twórców zaangażowanych w odzyskanie niepodległości, 
głoszących idee patriotyczne. Całość dopełniły pieśni 
śpiewane przez szkolny chórek pod kierunkiem Pana 
Szymona Cybuli. Na zakończenie Pani Dyrektor Krystyna 
Strzelczyk podkreśliła, że była to lekcja, podczas której 
mogliśmy pogłębić znajomość historii naszego narodu, 
który przez wieki musiał walczyć o niepodległość. Powaga 
treści, piękna muzyka i śpiew oraz współgrająca z tym 
dekoracja sprawiły, że uczniowie z uwagą obejrzeli 
występ. 
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ŚWIĄTECZNO-ZIMOWA WYSTAWA 
 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą nie tylko w 
różnych konkursach przedmiotowych w szkole i poza 
nią, ale także rozwijają swoje umiejętności 
technicznie. Efekty ich zdolności manualnych można 
oglądać na szkolnym korytarzu, gdzie zaprezentowane 
zostały wytwory ich działalności. Celem wystawy jest 
pokazanie potencjału uczniów oraz stworzenie klimatu 
tej pory roku. Na wystawie zobaczyć można 
własnoręcznie zdobione bombki różnymi technikami, 
choinki, aniołki, stroiki oraz wszystko, co związane jest 
z Bożym Narodzeniem. Dużym zainteresowaniem 
odwiedzających naszą szkołę cieszyły się bałwanki 
wykonane z plastikowych kubków. 
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WYSTAWA KWIATOWA  
 

     Nadeszła wiosna, więc czas na zmianę wystawy. Tym 
razem uczniowie popisywali się pomysłowością robienia 
kwiatów z bibuły, ale nie tylko. Pojawiły się również uszyte z 
materiału tulipany. Oczy cieszyły krokusy, przebiśniegi, róże. 
Zrobiło się naprawdę wiosennie. 
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WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU 

MATEMATYCZNE  KANGUR MATEMATYCZNY  

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest 
adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas 
maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu 
kategoriach. W naszej szkole brało udział 16 uczniów klas IV - 
VI. Uczniowie klas czwartych Kacper Kowalski i Konrad 
Biskup uzyskali wyróżnienia na tym konkursie. 
GRATULUJEMY!. Pozostałym uczniom również 
serdecznie  gratulujemy udziału w konkursie i życzymy 
powodzenia w dalszych zmaganiach z matematyką. 

 

Zielona Szkoła 
          W dniach 15-19.05.2017r. 45 uczniów klas IV - VI z naszej 
szkoły wraz z wychowawcami: p. Damian Mikołajczyk, p. 
Małgorzata Stolarczyk, p. Renata Szczecińska oraz p. 
dyrektor Krystyna Strzelczyk uczestniczyło w „Zielonej 
Szkole”.      Zebraliśmy się o godzinie 6.00 pod szkołą i po 
wzruszających pożegnaniach wyruszyliśmy na południe Polski – do 
Gliczarowa Górnego, najwyżej położonej miejscowości na Podhalu. Po 
drodze odwiedziliśmy najstarszą w Polsce kopalnię – Kopalnię Soli w 
Bochni. Kopalnia istnieje już 1248 lat. Szczególną atrakcją bocheńskiej 
kopalni jest Ekspozycja Multimedialna, dzięki której turyści poznają 
historię wydobycia soli, trud górniczej pracy a także historię Polski. 
Zwiedzanie kopalni pozwala dobrze poznać sposoby dawnej techniki 
wydobywczej. Specyficzny nastrój „surowych”, lecz przez to 
tchnących autentyzmem podziemi, zdaje się przenosić zwiedzającego 
w odległe stulecia. Stare wyrobiska – prawdziwy podziemny labirynt 
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pod miastem – dostarczają także niezrównanych wrażeń estetycznych. 
W bocheńskiej kopalni do zwiedzania udostępnione są aż trzy trasy 
turystyczne: Podstawowa trasa z Podziemną Ekspozycją 
Multimedialaną, Trasa historyczna "Wyprawa w Stare Góry" oraz 
Trasa przyrodnicza, każda z nich różni się stopniem trudności. 
O godzinie 17 dotarliśmy na miejsce. Zjedliśmy ciepły posiłek i 
rozlokowaliśmy się w pokojach. Po wstępnym rozpoznaniu i 
zakwaterowaniu wyruszyliśmy na spacer po Gliczarowie. W drugim 
dniu pobytu udaliśmy się z przewodnikiem na spacer w Dolinę 
Kościeliską po drodze zwiedzając bacówkę oraz jaskinię "Mroźną", 
później wjechaliśmy wyciągiem narciarskim na Gubałówkę i 
zjechaliśmy na polanę Szymoszkową . Trzeci dzień to prawdziwy test 
wytrzymałościowy. Wraz z przewodnikiem udaliśmy się do Morskiego 
Oka. Długi spacer bo 18- sto kilometrowy był wart wysiłku. Piękne 
widoki, ciekawe opowieści, anegdoty i cenne informacje o Morskim 
Oku i Tatrach wynagrodził nam bóle nóg i głów. Wieczorem 
odpoczywaliśmy przy ognisku. Czwarty dzień też nie należał do 
łatwych to był test sprawnościowy. Na początku wybraliśmy się 
spacerem do Doliny Strążyskiej. Dolina Strążyska należy do 
najciekawszych i najliczniej odwiedzanych, tatrzańskich dolin 
reglowych. Do popularności doliny przyczynia się bezpośrednie 
sąsiedztwo Zakopanego, a także malowniczy wodospad Siklawica, 
położony w jej górnej części. Zdobyliśmy Sarnią Skałę (1377m), oraz 
podziwialiśmy z bliska Giewont. Wróciliśmy Doliną Białego do 
Zakopanego, po drodze podziwialiśmy skocznię narciarską - Wielką 
Krokiew. Ostatni dzień to relaks w termach w Bukowinie Tatrzańskiej, 
a tam ciepłe wody termalne, które wyleczyły nasze obolałe nogi, 
zjeżdżalnie…. Wieczorem dotarliśmy do Rząśni pełni wrażeń i miłych 
wspomnień. Pobyt na „Zielonej szkole” dla uczniów to możliwość 
samorozwoju, emocjonalnych przeżyć estetycznych, uczy wrażliwości 
na dobro i piękno przyrody. To przygoda, sprawdzenie samodzielności, 
wytrzymałości i kondycji fizycznej. Nauka poza szkolnymi murami 
staje się interesująca, bezpośrednia i twórcza. Zajęcia w kontakcie z 
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przyrodą, znajomość praw rządzących w środowisku, dają szansę na 
kształtowanie właściwych postaw wobec Ziemi, dziedzictwa 
kulturowego i postaw zdrowotnych. 
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Wycieczka do Wrocławia  
 

Dnia 10 maja 2017r. uczniowie klas IIIa i IIIb wraz z wychowawczyniami pojechali na jednodniową 
wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzanie rozpoczęli od Stadionu Śląska Wrocław, następnie przeszli 
Szlakiem Wrocławskich Krasnali, zwiedzając po drodze zabytkowy Rynek .Dużo radości sprawił 
dzieciom pobyt w Fabryce Lizaków Cukier -Lukier, gdzie mogły własnoręcznie wykonać lizaka i 
zabrać go do domu. Ciekawym przeżyciem był dla dzieci wjazd windą i podziwianie panoramy 
Wrocławia z 49 piętra, najwyższego budynku w Polsce Sky Tower. Po przerwie na posiłek mali 
turyści udali się do Ogrodu Japońskiego, gdzie oprócz ciekawych roślin obejrzeli pokaz wrocławskiej 
fontanny. To był już ostatni punkt programu wycieczki. Po dwóch godzinach podróży zmęczeni, ale 
zadowoleni wrócili do domu.  

       

 
 



18 
 

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu  
                                                                                
Uroczystość Dnia Mamy i Taty to szczególna okazja, 
której towarzyszą niesamowite emocje, uśmiech i 
wzruszenie. Z tej okazji przygotowano w każdej grupie 
piękną część artystyczną. Przedszkole zamieniło się w 
bajkową krainę. Mali artyści ubrani w piękne stroje 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Za 
swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Na zakończenie części artystycznej 
dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie 
wykonane prezenty i laurki. Po części oficjalnej 
przyszedł czas na słodki poczęstunek 
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Dzień Matki w naszej szkole  
7 czerwca w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Matki, którą przygotowali uczniowie klas I - III, wraz z 
wychowawcami. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, grały na instrumentach i tańczyły. Część artystyczną 
zakończyło wspólne odśpiewanie STO LAT i wręczenie 
własnoręcznie wykonanych upominków. Występy dzieci, przy 
słodkim poczęstunku podziwiali rodzice i zaproszeni goście 
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Zakończenie roku szkolnego  

    23 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2016/17. Po uroczystej 
Mszy Świętej, dyrektor, nauczyciele i uczniowie udali się do szkoły 
na dalsze uroczystości. Na hali sportowej odbyła się akademia, w 
trakcie której Pani Dyrektor Krystyna Strzelczyk podsumowała 
zakończony rok szkolny, złożyła gratulacje uczniom wyróżnionym za 
bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję, pracę na rzecz 
szkoły oraz życzyła wszystkim wspaniałych wakacji. Wręczone 
zostały również nagrody za udział w konkursach przedmiotowych. 
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Humor  

 

- Krysiu- pyta nauczycielka matematyki- 

Jak podzieliłabyś cztery ziemniaki między pięciu harcerzy? 

- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną ! 

 

Nauczyciel biologii pyta Jasia : 

- Po czym poznasz drzewo kasztanowca ? 

- Po rosnących na nim kasztanach. 

- A jeśli kasztanów na nim jeszcze nie ma ? 

- To ja poczekam… 

 

- Jasiu powiedz jakieś zdanie w trybie oznajmującym . 

- Koń ciągnie furę. 

- A teraz w trybie rozkazującym. 

- Wio ! 
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Niedługo wakacje więc……. 
• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik 

WOPR. 
• Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym 

znaki i tablice. Zanim wejdziesz do niestrzeżonych zbiorników dorośli 
każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna. 

• Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do 
uwag i zaleceń ratownika. 

• Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna 
temperatura 22-25 stopni). 

• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. 
• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę 

piersiową, szyję i nogi – unikniesz wstrząsu termicznego, 
niebezpiecznego dla naszego organizmu. 

• Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że 
występują zawirowania wody lub zimne prądy. Pływaj w miejscach 
dobrze Ci znanych. 

• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć 
śmiercią lub kalectwem. 

• Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, 
spychanie do wody z pomostów, z materacy. To niebezpieczne! 

• Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może 
potrzebować Twojej pomocy. Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to 
uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie będziesz się czuł 
na siłach to zawiadom inne osoby. 

• Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do 
bolesnego skurczu żołądka, co może ponieść za sobą bardzo poważne 
konsekwencje. 

• Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny. 
• Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt 

krótkiej przerwie. 
• Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania 

należy zjeść posiłek. Dzieci powinny coś zjeść obowiązkowo. 
• Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po 

zachodzie słońca jest niebezpieczne. 
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Gazetka szkolna SZOK została zredagowana przez uczniów klasy VI  pod 
opieką Marzeny Otockiej- Bednarek i Magdaleny Marciniak. 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.zsprzasnia.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


