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Nr 5/2013r. 

W tym numerze : 

 Centrum Nauki  Kopernik 
 Święto Dziękczynienia  
 Spotkanie z Wiolettą Piasecką 
 Mikołajkowo w przedszkolu 
 Jasełka boŜonarodzeniowe 
 Turniej sportowy 
 Przegląd kolęd i pastorałek 
 Dzień Babci i Dziadka  

 

 

 

Ferie  zimowe  w  naszej szkole rozpoczynają się 

11 lutego i trwają do  24 lutego. ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

Zabawa choinkowa odbędzie się 9 lutego 

 od godziny 16.00 do 20.00 
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Centrum Nauki Kopernik  
 

Centrum Nauki Kopernik to nowoczesne centrum nauki znajdujące się przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 20, w Warszawie, które, swoją drogą, było celem jednej z wycieczek szkolnych-

wtedy centrum było ledwie po otwarciu. Sądzę, że większość uczestników tej wycieczki spodziewała 

się kolejnego muzeum, tylko związanego z nauką.. 

         No i wszyscy byli zdziwieni, bo Centrum Nauki Kopernik, to nie było zwykłe, szare muzeum. Tam 

praktycznie każdą rzecz można dotknąć i przetestować, bo do tego są głównie przeznaczone. 

Najbardziej przeze mnie zapamiętane to:  koło, przypominające takie, w którym biegają chomiki, tyle 

że w tym kole mogli biegać ludzie. W ten właśnie sposób produkowaliśmy energię.  

         Kolejna rzecz, która  utkwiła  mi w pamięci to ciemna budka  telefoniczna do której większość z 

nas  bała się wejść, a jak już ktoś wszedł , to za nic nie chciał powiedzieć, co tam zobaczył. Gdy sam 

zdecydowałem się wejść, okazało się, że był tam umieszczony komputer, na którym 

przeprowadzaliśmy dość ciekawy eksperyment: naciskaliśmy przycisk, startował zegar i mieliśmy go 

zatrzymać, w momencie kiedy wydawało nam się, że minęła minuta. Ale nie było tak prosto. Podczas 

eksperymentu byliśmy rozpraszani przez różne obrazy ukazujące się na ekranie,  oraz różne dźwięki. 

Kiedy wydawało nam się, że minuta już minęła, naciskaliśmy stop, i na zegarze ukazywał się czas, jaki 

tak naprawdę minął. Mój wynik to było bodajże 0:34 minuty.  

          Oczywiście to nie wszystko, bo do dyspozycji mamy kilka pięter czystej nauki. W roku 2012 

miało zostać otwartych kilka nowych skrzydeł budynku i atrakcji. Jeśli ktoś tam pojedzie, jestem w 

100% pewny, że tego nie pożałuje. Na dowód powiem że na wycieczce mieliśmy około 2,5 – 3 godzin 

wolnego czasu i nikt się tym nie znudził,  nikomu też nie udało się przetestować wszystkich atrakcji. 

           Jeśli ktoś chciałby się więcej dowiedzieć o centrum to zapraszam na ich stronę internetową:  

www.Kopernik.org.pl  

            

               Bartek Nowak 
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MECZ SIATKÓWKI 
 
25.10.12 roku odbył się mecz towarzyski w piłce siatkowej. Drużyny 
grające to Rząśnia kontra Pajęczno. Naszą szkołę wraz z trenerem, 
panem Damianem Mikołajczykiem reprezentowało osiem uczennic z 
klasy VI. Po dotarciu na miejsce i zobaczeniu przeciwniczek strach się 
nasilił. Były one dużo wyższe i wydawałoby się, że lepsze. Na szczęście 
to były pozory. Już pierwsze dwa sety należały do Rząśni. Mimo braku 
wsparcia ze strony kibiców, dałyśmy radę. Końcowy wynik to 5:2 dla 
Rząśni. Szczęśliwe i radosne wróciłyśmy do domów. 
 
 

WYCIECZKA DO ŁODZI 
 

Dnia 19.10.12 roku o godzinie 8:00 rano, wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Łodzi, którą zorganizowała pani Ewa Herczyńska, wraz z opiekunami: 
panią Katarzyną Urbańczyk, Marzeną Bednarek i panem Damianem 
Mikołajczykiem . Pierwszym punktem zwiedzania był Ogród Botaniczny. 
W wielkiej szklarni mogliśmy zobaczyć wiele egzotycznych roślin, około 
2400. Było także kilka gatunków zwierząt, takich jak: żółwie, ryby, np. 
ogromny sum, który miał ponad pół metra długości. Rośliny, które można 
było spotkać to m. in. palmy, bananowce, kawy, pnącza, drzewa 
cytrusowe, rosiczki owadożerne i wiele innych.  Ciekawym miejscem była 
również kaktusarnia. Znajdowały się tam naprawdę bardzo duże i 
różnokształtne kaktusy. Na koniec zwiedzania palmiarni, każdy uczestnik 
wycieczki mógł zakupić drobną pamiątkę. Następnym punktem 
zwiedzania było Muzeum Przyrodnicze.  Zobaczyliśmy tam ciekawe 
eksponaty zwierząt. Dowiedzieliśmy się o nich wiele  interesujących  
 i  fascynujących wiadomości . Po godzinie wsiedliśmy do autobusu. O 
16:30 do domów. Dzień minął naprawdę wspaniale.   
 

  

Ewelina Pluta i Kinga Rogaczewska kl. VI 

 

 

 

 

 



 

Dnia 20. listopada z okazji Świę
Dziękczynienia, obchodzonego w ka
czwarty czwartek listopada przez 
wszystkich Amerykanów, uczniowie klas 
IV – VI wzięli udział w szkolnym 
konkursie wiedzy o owym świę
Głównym jego celem było zach
poznawania kultury i obyczajów krajów 
anglojęzycznych.                                    
Największą wiedzą o Święcie 
Dziękczynienia, zajmując ex aequo 
pierwsze miejsce, wykazały się
z klasy VI – Ewlina Pluta i z klasy V 
Wiktoria Pawełoszek.                                                   
Kolejne miejsca zajęli również
z klasy V : drugie – Maciej Wilk i t
Svenja Mikłaszewska.   Z kolei uczniowie 
z klas I - III z tej samej okazji przyst
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Święta 
kczynienia, obchodzonego w każdy 

przez 
wszystkich Amerykanów, uczniowie klas 

li udział w szkolnym 
święcie. 

Głównym jego celem było zachęcenie do 
ajów krajów 

zycznych.                                    
ęcie 

c ex aequo 
pierwsze miejsce, wykazały się uczennice: 

Ewlina Pluta i z klasy V – 
                                                  

li również uczestnicy 
Maciej Wilk i trzecie 

Z kolei uczniowie 
III z tej samej okazji przystąpili 

do konkursu na "Najpiękniej wykonany 
symbol Święta Dziękczynienia". Prace 
były bardzo pomysłowe i misternie 
wykonane.  

Pomimo trudu jury dokona
najlepszych: 

I miejsce – Oliwia Kluczna kl. IIA, 
                   Julia Krawczyk kl. IIB, 
                   Natalia Bożek kl. III
II miejsce - Kamil Urbań
                   Milena Wolniaczyk kl.IIB,
                   Julia Kucharska kl.III
III miejsce -Daria Kiecka kl. I, 
                   Oliwia Słomian kl.IIA, 
                   Rafał Żuberek kl.IIA

do konkursu na "Najpiękniej wykonany 
ękczynienia". Prace 

były bardzo pomysłowe i misternie 

Pomimo trudu jury dokonało wyboru 

Oliwia Kluczna kl. IIA,  
Julia Krawczyk kl. IIB,  

żek kl. III 
Kamil Urbańczyk kl. I, 
Milena Wolniaczyk kl.IIB, 

rska kl.III 
Daria Kiecka kl. I,  
Oliwia Słomian kl.IIA,  

uberek kl.IIA 
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Spotkanie z Wiolettą Piasecką 

 

 27 listopada w naszej szkole ,odbyło się spotkanie  z Wiolettą Piasecką, autorką wielu baśni, bajek, 

sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych. Pisarka opowiadając o swojej twórczości przebrana była za 

wróżkę. Dzieci mogły dowiedzieć się, jak powstaje książka, a także uczestniczyć w konkursie wiedzy 

na temat bajek. Pisarka okazała się miłą i otwartą osobą. W sposób aktywizujący prowadziła 

spotkanie z uczestnikami. Wszyscy mogli zobaczyć kukiełki i usłyszeć głos prawdziwych bohaterów 

Piaseckiej. Na zakończenie można było zakupić książki pisarki, a także dostać autograf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikołajkowo w przedszkolu 

 
  

6 grudnia naszych przedszkolaków 
odwiedził długo oczekiwany gość. Dzieci 
czekały na niego cały rok, starając się być 
grzecznymi. Wreszcie po śniadaniu 
usłyszały głos jego dzwonka. Widząc 
Mikołaja, na twarzach przedszkolaków 
zagościł radosny uśmiech. Tym razem 
przybył nie sam, lecz ze swoją pomocnicą. 
Wszystkich zebranych gości powitała 
Krystyna Strzelczyk, dyrektor Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego. Następnie 
każda z grup zaprezentowała  część 
artystyczną. Dzieci śpiewały piosenki i 

recytowały wiersze. Przedszkolaki 
przygotowały również prace plastyczne dla 
Mikołaja. Po części artystycznej gość wraz 
z pomocnicą zaczęli rozdawać prezenty. 
Dzieci chętnie pozowały do zdjęć z 
Mikołajem. Na zakończenie przedszkolaki 
zatańczyły wspólny taniec z niezwykłym 
gościem i jego pomocnicą. Pozostali 
goście mogli w tym czasie skorzystać z 
poczęstunku. W tak miłej atmosferze 
minęło spotkanie z Mikołajem. 
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JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE 

 

Święta Bożego Narodzenia to niezwykły okres, 

na który długo czekają dorośli jak i dzieci. To 

czas, w którym wszystko wydaje się łatwiejsze, 

a w sercach ludzi rodzi się pokój i dobro. 21 

grudnia w ZSP w Rząśni, jak corocznie zostały, 

wystawione "Jasełka Bożonarodzeniowe".         

Uczniowie wiernie odtworzyli wydarzenia z 

Betlejem o Narodzeniu Jezusa. Obsada była 

tradycyjna: Maryja, Józef, królowie, pasterze i 

aniołki. Sala dzięki pięknej dekoracji wyglądała 

zjawiskowo. Jasełka pozwoliły poczuć rodzinną 

atmosferę zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia, by rozpocząć wspólne 

świętowanie Narodzin Jezusa.   

Podsumowaniem spotkań świątecznych było 

wspólne kolędowanie pracowników ZSP w 

Rząśni oraz życzenia pełne ciepła i radości 

złożone przez Dyrektor Krystynę Strzelczyk. 
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                                                     Turniej siatkarski  

 
 8 stycznia 2013 r na hali sportowej ZS-P 
odbył się turniej siatkarski. Zmierzyły się 
w nim najlepsze drużyny  dziewcząt i 
chłopców z 7 gmin powiatu 
pajęczańskiego. To już  trzeci 
organizowany w naszej szkole turniej w 
którym brało udział 140 uczniów. Wyniki 
zawodów przedstawiają się następująco: 
- kategoria chłopcy: 
 I - SP Pajęczno 
II - ZS-P Rząśnia 
III - SP Działoszyn 
IV - SP Bogumiłowice 
V - SP - Radoszewice 
VI - SP Strzelce Wielkie 
VII - SP Nowa Brzeźnica 

-  kategoria dziewcząt: 
I - ZS-P Rząśnia 
II- SP Raciszyn 
III - SP Pajęczno 
IV - Radoszewice 
V - SP Nowa Brzeźnica 
VI _ Strzelce Wielkie 
VII - SP Bogumiłowice. 
  Zdobywcy pierwszych miejsc w obu 
kategoriach  reprezentowali powiat 
pajęczański na zawodach półfinałowych 
województwa łódzkiego, które odbyły  się 
25 stycznia w Działoszynie. Nasza 
reprezentacja zdobyła III miejsce. 
 

 

 
 
    
 
Miło nam poinformować , że 11 stycznia odbył się w naszej szkole "Międzygminny przegląd 
kolęd i pastorałek". Organizatorem przeglądu była pani Ewa Płaszczyńska, a patronem Wójt 
Gminy Rząśnia. Przegląd odbył się w  kategorii solistów oraz grup wokalnych i adresowany 
był do uczniów szkół podstawowych. Do udziału w konkursie jego uczestnicy przygotowali 
jeden utwór (kolędy i pastorałki polskie). Ocenę programu i poziomu wykonawczego solistów 
i grup wokalnych dokonało  jury powołane przez organizatora. Ocenie podlega: dobór 
repertuaru, poziom wykonania, opracowanie sceniczne, zgodność formy kolędowania z 
tradycji. Wśród solistów uczennica klasy IVA  naszej szkoły Sandra Aleksanderek zajęła III 
miejsce, natomiast solistka z klasy III Julia Kucharska II miejsce. W kategorii grup 
wokalnych uczniowie z klas IV - VI naszej szkoły zajęli I miejsce, natomiast grupa wokalna z 
klas I - III otrzymała wyróżnienie. W przeglądzie brało udział 10 szkół z: Siemkowic, 
Chorzewa, Kiełczygłowa,  Pajęczna, Sulmierzyc, Nowej Brzeźnicy, Białej, Zielęcina i 
Broszęcina. Niech uniwersalne wartości, zawarte w polskich kolędach, utrwalą w nas 
świątecznego ducha, ożywiając wszystko co dobre, piękne, rodzinne i szlachetne! 
 
Wyniki przeglądu:  
 
 w kategorii klas I - III 
I miejsce Wiktoria Leśniewska - SP Nowa Brzeźnica 
II  miejsce - Julia Kucharska - ZS-P Rząśnia ☺☺☺ 
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III miejsce - Wiktoria Dydoń-  SP Sulmierzyce 
w kategorii zespół wokalny klas IV - VI :  
I miejsce – ZS-P Rząśnia  ☺☺☺ 
II miejsce - SP Kiełczygłów 
III miejsce - SP Siemkowice 
w kategorii solista/ duet: 
I miejsce - Julia Walaszczyk - SP Nowa Brzeźnica 
II miejsce - Julia Włodarczyk - SP Siemkowice 
III  miejsce Sandra Aleksanderek -  ZS-P Rząśnia ☺☺☺ 
III miejsce Ewa Piątek - SP Biała 
 
 
 
 
 

 

 

Przedszkolaki  z okazji Dnia Babci i Dziadka wystąpiły przed swoimi 

bliskimi. Dzieci wręczyły również drobne upominki kochanym „dziadkom”. 

Na zakończenie odbył się bal karnawałowy. 

 

22 stycznia w naszym przedszkolu dzieci zaprezentowały  swoje umiejętności recytatorskie 

przed swoimi „dziadkami”. Wszystkich  przybyłych gości przywitała Krystyna Strzelczyk, 

dyrektor placówki. Głos zabrał również Tomasz Stolarczyk, wójt gminy podkreślając ważną 

rolę "dziadków". Część artystyczną rozpoczął wystąp chóru szkolnego. Potem przedszkolaki 

z czterech grup recytowały wierszyki i śpiewały piosenki. Widownia brawami podziękowała 

małym artystom za występ. Na twarzach seniorów widać było uśmiech, a czasem wzruszenie. 

Oczywiście dzieci wręczyły bliskim upominki, w  ten sposób podziękowały im za opiekę. Dla 

przybyłych gości został przygotowany słodki poczęstunek. Po części oficjalnej odbył się bal 

karnawałowy. Przedszkolaki poprzebierane w wymyślne stroje bawiły się w rytmach muzyki.  
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KILKA REFLEKSJI WIELKOPOSTNYCH 
 

 Karnawał dobiega końca wkrótce ucichną zabawy, bale i przyjęcia. 

W tym roku Środa Popielcowa przypada na dzień 13 lutego. 

W kościele ksiądz posypie nam głowy popiołem mówiąc: "Prochem 

jesteś i w proch się obrócisz". W dzisiejszym, nowoczesnym świecie tak 

wielu ludzi uważa obrzędy Środy Popielcowej za dziwny, przestarzały 

zwyczaj; wielu się oburza, bo jak można dzisiejszego człowieka, który 

posiada tak wielką wiedzę, zdobycze techniki i nauki utożsamiać z 

popiołem?  Jednak spójrzmy na nasze życie! Czy zawsze jest ono 

karnawałową sielanką? 

 Czym wi ęc jest ten Wielki Post...?  

Jest to czas nawrócenia do Pana Boga i otwarcia na działanie Ducha 

Świętego; jest to czas przywrócenia Panu Bogu właściwego miejsca w 

naszej codzienności. 

W Kościele jest to czas odnowy. Wielki Post będzie wspaniałą okazją ku 

temu, by zatrzymać i zastanowić się nad sobą i swoim postępowaniem. 

Czas Wielkiego Postu to czas upragniony, to czas powrotu do Ojca, 

bogatego w miłosierdzie. W tym okresie, bardziej niż kiedykolwiek, 

powinniśmy umieścić modlitwę na centralnym miejscu naszego życia; 

dzielić się wszystkim z innymi, a nie zatrzymywać wszystkiego dla siebie 

(jałmużna) oraz zmienić swoje przyzwyczajenia (post). Wszystko po to, 

abyśmy nie byli zgorzkniali, lecz abyśmy radowali się życiem. 

Każdy z nas nosi w sobie niezmierne skarby. Wielki Post jest po to, 

abyśmy mogli odkryć to bogactwo i się nim ucieszyć. Bardzo ważne w 

tym okresie jest wzięcie udziału w Rekolekcjach Wielkopostnych, dlatego 

przygotujmy nasze serca na ten szczególny czas. 
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Rozwi ązania krzy żówki nale ży  dostarcza ć do p. katechetki Katarzyny Boreckiej 

do ko ńca lutego a 3 wylosowane osoby zostan ą nagrodzone. ☺☺☺☺ 



 

 

Nie ślizgaj się po zamarzni
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ę po zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach!

Nie zjeżdżaj z górek  
kończących się ulicami! 

Nie zjeżdżaj z górek  

porośniętych drzewami!   

 

tych stawach, jeziorach i rzekach! 

 

 



 

Nie jeźdź na łyż

Uprawiaj ą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 na łyżwach, trzymając się fury albo samochodu!

Nie zjeżdżaj z górek  
po nieznanych trasach! 

Uprawiaj ąc sporty zimowe ubieraj się ciepło, 
lecz w lekkie ubiory! 

 fury albo samochodu! 

 

 

 ciepło,  
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Na lekcji historii nauczycielka pyta:  
- Jasiu, powiedz nam jak zginął car Aleksander II?  

- To była bomba.  
- Świetnie. Powiedz nam, jak do tego doszło?  

- Ona wybuchła! 

 

  ☺☺☺☺ 

Nauczycielka pyta dzieci: 
- Jakie macie zwierzęta w domach? 

- Ja mam psa. 
- A ja mam kota. 

- A ja mam kurczaka w zamrażarce... - mówi Jaś 

. 

☺☺☺☺ 

Ojciec pyta syna:  
- Co robiliście dziś na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego mianownika.  
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też nikt go do tej pory nie znalazł.. 

 

☺☺☺☺ 

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? - chce wiedzieć pani wychowawczyni.  
- Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.  

- O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!  
- Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

 
 

☺☺☺☺ 

Na lekcji geografii nauczyciel pyta Jasia:  
- Która rzeka jest najdłuższa: Ren czy Missisipi?  

- Oczywiście, Missisipi.  
- Doskonale, a czy wiesz, o ile dłuższa?  

- Dokładnie o sześć liter. 
 
 

☺☺☺☺ 

 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej : www.zsprzasnia.pl 

Zespół redagujący gazetkę szkolną : 

Marzena Otocka- Bednarek  
Katarzyna Urbańczyk 
Magdalena Marciniak 
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