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Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń 

Nasza  szkoła  przystąpiła do Ogólnopolskiego programu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny 
Uczeń „ , którego hasłem przewodnim jest : Prawo, Przyjaźń, Tolerancja . W programie tym 
uczestniczy   ponad 1000 szkół z całej Polski. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na 
siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1" do 
„10". Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła jest uzyskanie co 
najmniej 80 punktów za 10 zadań.  

 

            W tym  numerzeW tym  numerzeW tym  numerzeW tym  numerze    ::::    

� Dzień NauczycielaDzień NauczycielaDzień NauczycielaDzień Nauczyciela    

� Pasowanie na uczniaPasowanie na uczniaPasowanie na uczniaPasowanie na ucznia    

� Święto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto NiepodległościŚwięto Niepodległości    

� Sportowe newsySportowe newsySportowe newsySportowe newsy…………    

� Przegląd Przegląd Przegląd Przegląd TTTTańca Gimnastycznegoańca Gimnastycznegoańca Gimnastycznegoańca Gimnastycznego    

� „„„„Góra GroszaGóra GroszaGóra GroszaGóra Grosza””””    
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Kwiaty dla nauczycieliKwiaty dla nauczycieliKwiaty dla nauczycieliKwiaty dla nauczycieli    
 

14  października 1773 roku powołano Komisję Edukacji 
Narodowej do opracowania zasad nowego systemu 
szkolnictwa. Obecnie w Polsce tego dnia obchodzi się Dzień 
Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, który w 
naszej szkole został upamiętniony uroczystym apelem 
przygotowanym przez klasę IV wraz z Panią Renatą 
Szczecińską i Agnieszką Bzdak..  
 

 

Za to, Ŝe wiemy dokąd Wisła płynieZa to, Ŝe wiemy dokąd Wisła płynieZa to, Ŝe wiemy dokąd Wisła płynieZa to, Ŝe wiemy dokąd Wisła płynie    
I gdzie się mieści Tatr najwyŜszy grzbiet,I gdzie się mieści Tatr najwyŜszy grzbiet,I gdzie się mieści Tatr najwyŜszy grzbiet,I gdzie się mieści Tatr najwyŜszy grzbiet,    
I jakie nI jakie nI jakie nI jakie nosił król Sobieski imię,osił król Sobieski imię,osił król Sobieski imię,osił król Sobieski imię,    
śe „rzekę” trzeba pisać przez „er zet”…śe „rzekę” trzeba pisać przez „er zet”…śe „rzekę” trzeba pisać przez „er zet”…śe „rzekę” trzeba pisać przez „er zet”…    
    
Za to, Ŝe wiemy, co Kopernik zdziałałZa to, Ŝe wiemy, co Kopernik zdziałałZa to, Ŝe wiemy, co Kopernik zdziałałZa to, Ŝe wiemy, co Kopernik zdziałał    
I ile to jest siedem razy trzy…I ile to jest siedem razy trzy…I ile to jest siedem razy trzy…I ile to jest siedem razy trzy…    
Gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzieGdzie Rzym, gdzie Krym, gdzieGdzie Rzym, gdzie Krym, gdzieGdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie    
Niedźwiedzica Mała….Niedźwiedzica Mała….Niedźwiedzica Mała….Niedźwiedzica Mała….    
śe rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni…śe rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni…śe rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni…śe rok ma trzysta sześćdziesiąt pięć dni…    
    
śe tak dokładnie pamiętamyśe tak dokładnie pamiętamyśe tak dokładnie pamiętamyśe tak dokładnie pamiętamy    przecieŜprzecieŜprzecieŜprzecieŜ    
O tym, Ŝe woda przy stu stu stopniach wrze,O tym, Ŝe woda przy stu stu stopniach wrze,O tym, Ŝe woda przy stu stu stopniach wrze,O tym, Ŝe woda przy stu stu stopniach wrze,    
śe polskie statki płyną z portu Szczecin,śe polskie statki płyną z portu Szczecin,śe polskie statki płyną z portu Szczecin,śe polskie statki płyną z portu Szczecin,    
śe na wieŜy Mariackiej StraŜakśe na wieŜy Mariackiej StraŜakśe na wieŜy Mariackiej StraŜakśe na wieŜy Mariackiej StraŜak    
w trąbkę dmie…w trąbkę dmie…w trąbkę dmie…w trąbkę dmie…    
    
Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicąZa to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicąZa to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicąZa to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą    
Za to składamy Wam dziś wiele Ŝyczeń,Za to składamy Wam dziś wiele Ŝyczeń,Za to składamy Wam dziś wiele Ŝyczeń,Za to składamy Wam dziś wiele Ŝyczeń,    
Z nimi jesienny, najpiękniejszZ nimi jesienny, najpiękniejszZ nimi jesienny, najpiękniejszZ nimi jesienny, najpiękniejszy kwiat!y kwiat!y kwiat!y kwiat!    

    

 

Tadeusz Śliwiak "Kwiaty dla nauczycieli"Tadeusz Śliwiak "Kwiaty dla nauczycieli"Tadeusz Śliwiak "Kwiaty dla nauczycieli"Tadeusz Śliwiak "Kwiaty dla nauczycieli" 
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Drodzy WDrodzy WDrodzy WDrodzy Wychowawcy! ychowawcy! ychowawcy! ychowawcy!     

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dzieci zaprezentowały wyjątkowy koncert życzeń. 

Poniedziałek, 17 października, był dniem 
uroczystym, i to zarówno dla 
wychowanków, jak i nauczycieli oraz 
obsługi. W przedszkolu świętowano 
bowiem Dzień Edukacji Narodowej, 
przypadający na 14 października. 
Wychowankowie pod kierownictwem 
swoich wychowawczyń przygotowali dla 

nauczycieli i pracowników Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego program 
artystyczny. Dzieci zaśpiewały, zatańczyły 
dla zebranych, zaprezentowały również 
wyjątkowy koncert życzeń. Przedszkolaki 
podziękowały wszystkim za wykonywaną 
pracę. Na koniec akademii wszyscy obecni 
otrzymali kwiaty. 

                                                                                             

    
    
    

 

    Pasowanie na uczniaPasowanie na uczniaPasowanie na uczniaPasowanie na ucznia    
 

Ten dzień jest 
szczególnie 
stresujący  dla 
pierwszaków. 
Dziewczynki     
i chłopcy byli 

ubrani na galowo, recytowali piękne 
wierszyki i śpiewali piosenki .Po 
przedstawieniu Pani Dyrektor każdego 

ucznia pasowała wielkim ołówkiem, 
kładąc go na ramieniu dziecka; 
wręczała dyplomy  i czapeczki 
uczniowskie. Potem wygłosiła mowę 
na temat praw i obowiązków . 
Pierwszoklasiści zostali prawdziwymi 
uczniami naszej szkoły. Na koniec ,od 
starszych klas pierwszaki otrzymywały 
drobne upominki. 

                                                                                     Natalia Kluczyk, kl. VI 
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Święto Niepodległości  
11 listopada  Święto Niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości jest to 
święto upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Uczniowie klasy V z okazji  tego święta zaprezentowali montaŜ słowno – 
muzyczny. Młodzi  artyści przedstawili wiersze i utwory muzyczne. Akademię 
przygotowały Panie Marzena Otocka –Bednarek, Katarzyna Urbańczyk, Ewa 
Płaszczyńska. 

 

 

 

 

 

KaŜdego z uczniów obowiązywał kotylion, przez co ten dzień stał się bardziej 
uroczysty.     

                                                                                                              
Uczennice kl. VI 

        Sportowe newsy …. 

W dniu  10 listopada  
2011 roku w Zielęcinie 

odbyły się Gminne Zawody w Unihokeja 
Dziewcząt. Brały w nich udział druŜyny 
ze wszystkich szkół gminy Rząśnia. Po 
zaciętej rywalizacji zwycięŜyła druŜyna 
z Rząśni., a tym samym zakwalifikowała 
się do rozgrywek powiatowych. 15 
listopada odbyły się właśnie te zawody w 
Raciszynie.       Brały  w nich udział 

druŜyny ze szkół podstawowych z: 
Sulmierzyc, Makowisk, Raciszyna, 
Strzelec Wielkich, Dworszowic i Rząśni. 
Dwie druŜyny  zakwalifikowały się do 
rozgrywek rejonowych , a były to : 
Makowiska i Raciszyn. Mimo wysiłku 
naszej druŜyny nie udało się przejść 
dalej. ☺☺☺ 

 

                                                                                                   Karolina BroŜyna , Kl. VI 
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          II  MIĘDZYGMINNY PRZEGLĄD 

       TAŃCA GIMNASTYCZNEGO 

 

W piątek 25 listopada, uczennice klasy IV uczestniczyły w II Gminnym Przeglądzie  
Tańca Gimnastycznego, który odbył się w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego  w    
Rząśni. W przeglądzie swoje umiejętności taneczne zaprezentowały szkoły z gminy 
Rząśnia ,oraz powiatu pajęczańskiego.  Dziewczyny  reprezentujące szkołę  przygotowały 
układ taneczny ze wstąŜkami gimnastycznymi i kołami hula-hop.  
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Pod takim tytułem w naszej szkole przez cały październik trwał 
konkurs fotograficzny. Zadaniem uczniów było fotografowanie 
ciekawych okazów oraz elementów przyrody, które w 
oryginalny sposób przedstawiałyby jesień. Nadesłane prace 
były bardzo ciekawe, ale jury musiało wybrać 3 najlepsze 
fotografie.   Nagrody zdobyli:    

I miejsce – Natalia Wojtysiak kl. V 
II miejsce – Ewelina Pluta kl. V 
III miejsce – Patrycja Rudzka kl. VI 
WyróŜnienie otrzymały Agata Biniecka i Sonia Rula. 
Mamy nadzieję, Ŝe uczniowie nie poprzestaną na fotografowaniu przyrody „od czasu do 
czasu”, ale będą rozwijać swoje umiejętności, pomysły, zaczną patrzeć inaczej na świat 

fauny i flory. Mając jakąś pasję moŜemy wiele osiągnąć.  
 
A oto prace naszych artystów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Wojtysiak                                                                                        Patrycja Rudzka 

 

 

                                                  Ewelina Pluta                                                       
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Andrzejki…. listopadowy dzień wróŜb i zabaw 
 
Listopad to miesiąc niezwykły. Wchodzimy w 
niego tanecznym, halloweenowym 
krokiem, Ŝeby potem pod koniec listopada 
świętować ANDRZEJKI! A jeśli 
Andrzejki, to zabawa, wróŜby i swawole! 
Przez lata zwyczaje się zmieniły, teraz 
bawimy się wspólnie, wróŜąc sobie nawzajem, 
łącząc te wróŜby z konkursami i wesołą 
zabawą. 
Dnia 24.XI.2011 r. w Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Rząśni odbyła się, 
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski, 
zabawa andrzejkowa. Od samego rana duŜym 
zainteresowaniem cieszyły się wróŜki, które 
przepowiadały przyszłość z kart, kości i wielu 
innych przygotowanych 

wcześniej przedmiotów. KaŜdy chciał się 
dowiedzieć czegoś o sobie i poznać swój 
dalszy los. Choć uczniowie wiedzieli, Ŝe te 
przepowiednie trzeba traktować z 
przymruŜeniem oka. 
W tym samym czasie trwała dyskoteka. Jako 
pierwsi bawili się uczniowie klas 1-3, po nich 
do zabawy wkroczyli uczniowie starsi z klas 
4-6. Podczas dyskoteki uczennice klasy VI 
przeprowadziły konkursy nawiązujące do 
tradycji andrzejkowej. 
Następne ANDRZEJKI za rok! 

 

 
                                                                                                                             Samorząd  Uczniowski 
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   „Góra Grosza” – pomagamy innym 
 

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w ogólnopolską akcję 
zbierania monet w ramach „Góry Grosza”. Akcja ta ma na celu zebranie pieniędzy   na 
pomoc dla  najbardziej potrzebujących Domów dla Dzieci i na tworzenie rodzinnych 
domów dziecka. Akcją zajmuję się samorząd uczniowski wraz z nauczycielami. 
Uczniowie  mają nadzieję ,ze w tym roku uda się zebrać jak najwi ększą sumę. ☺☺☺☺ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Kącik literacki na jesienne i zimowe wieczory 
 

LIMERYKI 
 
śyła sobie dziewczynka, 
która nazywała się Kruszynka. 
Bardzo lubiła zdjęcia 
I kochała księcia,  
A ta dziewczynka to blonynka. 
 
 
Pewna pani ze Sznurowa 
Pojechać  chciała do Gawłowa. 
W pociągu siedzi- 
Myślą sąsiedzi…. 
Z łóŜka nie wstała i nie pojechała. 
 
                                  Nicola Janik 

 
W mieście Piotrkowie  
Wszystko stanęło na głowie. 
KaŜdy mówi po cichu, 
Ŝe ma na imię Zdzichu. 
I wszstkim wychodzi to na zdrowie. 
 
                      Bartosz Słomian 
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Bezpieczeństwo w szkole 
 
1 grudnia z związku z realiacją programu  „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń „ , 
uczniowie klas I-III  uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Powiatowej  Komendy Policji 
w Pajęcznie.Podczas spotkania poruszona została problematyka Bezpiecznego zachowania w 
szkole, domu, na ulicy,obrona konieczna,zagrożenia w kontaktach z obcymi i zwierzętami. 
 
Uczniowie klas IV-VI  odbyli spotkanie z pielęgniarką GOZ w Rząśni Panią Jadwigą 
Rudzką.Przedstawiła ona prezentację multimedialną na temat Wpływu racjonalnego 
odżywiania na zdrowie i w łaściwy rozwój dzieci i młodzieży. 

 
 
 

 śyczenia  boŜonarodzeniowe 
 
Gdy pierwsza gwiazdka na niebie zabłyśnie, 
Wszędzie jest miło i uroczyście 
Wszyscy do stołu zasiadają  
I Wigilię zaczynają. 
Składają Ŝyczenia  
Z okazji Świąt BoŜego Narodzenia 
I z okazji Nowego Roku, 
Który zbliŜa się krok po kroku. 
Kazde dziecko sobie Ŝyczy, 
Aby miało duŜo słodyczy. 
Dorośli chcą,aby przyszedł mały rachunek za prąd, 
Ale chodzi oto,Ŝeby Ŝyczyć wszystkim …………. 
 

                                                                                                     
………….WESOŁYCH ŚWIĄT!!! ☺☺☺ 
     
                                                                Ewelina Pluta 
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Zachęcamy do odwiedzania szkolnej strony internetowej : www.zsprzasnia.pl 

Zespół redagujący gazetkę szkolną : 
Marzena Otocka- Bednarek  
Katarzyna Urbańczyk 
Magdalena Marciniak 

 

☺☺☺☺)))…… 
 

 


