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Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie 
 

W piątek, 6 września 2019 r. uczniowie kl. VII i VIII naszej szkoły uczestniczyli w 8 

Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania zorganizowanej przez Gminną Bibliotekę 

Publiczną w Rząśni. Tegoroczna akcja głośnego publicznego czytania odbyła się w pięknej 

scenerii, w  Parku 600- lecia w Rząśni. Oficjalne otwarcie rozpoczęła p. dyr. biblioteki - 

Joanna Konieczko, która podkreśliła, że głównym celem tego przedsięwzięcia jest 

rozbudzenie zainteresowania nowelami z epoki romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski i 

dwudziestolecia międzywojennego. Z naszą szkoły, podczas czytania noweli E. 

Orzeszkowej pt. "Dobra pani" zaprezentowali się uczniowie z klasy VII a- Maciej 

Żarowski, Dominik Łakomy , VII b - Klaudia Pluta, Krzysztof Cimcioch,  VIII - Kinga 

Strugacz i Kacper Kula. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Marzena Bednarek- Otocka, 

p. Małgorzata Pęciak, p. Beata Kałużna. W spotkaniu wzięli również bibliotekarze z 

Rząśni, Kodrania i Białej, a także przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 

"Pogodna Jesień". Było to ciekawe i uwrażliwiające na literaturę polską przeżycie i 

doświadczenie. Natomiast w naszej szkolnej bibliotece przez kolejne dni , tj. 9, 10, 11, 

12 września 2019 r. wszyscy uczniowie kl. VI a, VII a, VII b i VIII wraz z p. Renatą 

Szczecińską i p. Małgorzatą Pęciak czytali na głos następujące nowele: " Dobra pani" E. 

Orzeszkowej, "Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" B. Prusa, "Sachem" Henryka 

Sienkiewicza. Podczas publicznej interpretacji tekstów uczniowie mogli poczuć 

niepowtarzalną atmosferę wspólnego czytania. Były to niezapomniane chwile, które 

wpisały się w historię naszej szkoły. Taka inicjatywa ma ogromne znaczenie w edukacji i 

wychowaniu młodego pokolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=462


3 
 

Wycieczka do Energylandii 

12.09.2019 r. uczniowie naszej szkoły   wraz z nauczycielami  udali się na wycieczkę do 

Zatoru k. Krakowa, gdzie mieści się największy  Rodzinny Park Rozrywki  – Energylandia. 

Rodzinny Park Rozrywki położony w Zatorze,  został otwarty 14 lipca 2014 roku, i jest  

zarazem największym parkiem  rozrywki w Polsce  o powierzchni ok. 35  ha, 15 kolejek 

górskich, w tym 2 w kategorii hyper coaster.  Znajdują się tam  także restauracje, bary, 

sklepy z pamiątkami oraz sceny, na których prezentowane są krótkie widowiska .  

Od 2016 w skład parku wchodzi park wodny Energylandia Water Park  . Uczestnikom 

wycieczki towarzyszyło wiele emocji i przeżyć, a wycieczkę należy zaliczyć do bardzo 

udanych 

 

Zwiedzanie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau 

            2  października   br.  uczniowie klas  VII i VIII  zwiedzili  niemiecki nazistowski 

obóz koncentracyjny  zagłady  Auschwitz – Birkenau.  Zwiedzanie rozpoczęło się  od 

przejścia przez bramę z napisem: ” Arbait macht frei”, co  oznacza: „Praca czyni 

wolnym”. Więźniowie przechodzili przez tę bramę, nie wiedząc, jak okrutny los ich czeka. 

Następnie  grupa  zwiedzających przeszła   do bloku 6., gdzie na ścianach wąskiego 

korytarza powieszono zdjęcia więźniów. Przedstawiały one ludzi, którzy zginęli w obozie. 

Każda fotografia była podpisana, podano  zawody, daty urodzenia - przybycia do obozu - 

i śmierci. Śmierć w Auschwitz przychodziła szybko. Smutne twarze i błagające 

spojrzenia tych ludzi  spoglądały na zwiedzających. Pan przewodnik pokazał  także celę 

św. Maksymiliana Marii Kolbe – który zmarł śmiercią męczeńską, oddając życie za 

współwięźnia. Święty Maksymilian dał świadectwo, że można być człowiekiem nawet w tak 

nieludzkim miejscu. Miejsce, które mnie najbardziej poruszyło uczniów  to komora 

gazowa i krematorium.  Ponad to uczniowie podczas  zwiedzania z przewodnikami 

dowiedzieli się jaka była historia  powstania obozu, jak wyglądało życie więźniów oraz ilu 

ludzi   zginęło w wyniku celowej eksterminacji okupanta niemieckiego. Uczniowie mieli 

okazję  zobaczyć stałe ekspozycje, gdzie m.in. znajdowały się  przedmioty codziennego 

użytku, które więźniowie musieli  oddać zaraz po przybyciu bydlęcymi wagonami z 

odległych miejsc nie tylko z  Polski , ale i z całej Europy. 
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Koncert profilaktyczny- Sławomir Pyrko 

        4 października  uczniowie klas VI- VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni  

mieli okazję wysłuchać koncertu profilaktycznego o tematyce  antynikotynowej i 

antydopalaczowej w wykonaniu Sławomira Pyrko. 

   Jak informuje na swojej stronie sam Sławomir: „Jakoś tak w moim życiu złożyło się, że 

nie użyłem żadnego środka mającego charakter narkotyku. Byłem i owszem nieraz 

kuszony (nie ważne przez kogo), byłem obserwatorem wielu tragedii i przykrych zdarzeń 

mających miejsce po przekroczeniu pewnych ludzkich norm. Wiecie co mam na myśli … 

alkoholowe libacje, dragi, trawa. No ma się te pięćdziesiąt lat i w niejednym miejscu się 

było, nie jednego człowieka o słabym charakterze znało. Widziałem GWIAZDY siadające 

za kierownicę po wódce czy trawce, widziałem ludzi zgubionych przez własną słabość 

hmm. Może narażę się co poniektórym wybitnym osobowościom jeżeli chodzi o 

profilaktykę, ale z moich obserwacji wynika, że największe zagrożenie uzależnieniem nie 

nadchodzi ze strony alkoholu, prochów czy dopalaczy. To my ludzie jesteśmy dla siebie 

największym zagrożeniem !!! Nasza słabość to furtka dla głupoty, to brama dla demonów, 

które nas opanują, może na zawsze. A przecież możemy budować inny świat. Oparty na 

zaufaniu, miłości, wierze i wszystkim tym co pozytywne. To najważniejsze w profilaktyce 

– zaszczepiać wiarę we własne siły i wskazywać więzi zbudowane na prawdziwych 

uczuciach jako skuteczną broń w walce z tymi, którzy nam pod postacią środków 

odurzających chcą zamazać obraz pięknego świata. Kiedyś powiedziałem w jednym z 

wywiadów, że najpiękniejszą muzyką jest szum morza, śpiew ptaków i naturalne odgłosy 

świata … Nie ma co ukrywać jestem nastawiony ANTY na rockowe KONCERTY jako 

formę profilaktyki. Dlaczego? Choćby dla faktu, że mamy już ponad 40% młodzieży 

niedosłyszącej. Ładowanie hałasu do głów i uszu to działanie typowo destrukcyjne. Stąd w 

moich programach refleksyjne ballady i bluesowe fraszki przeplatane opowieściami z 

życia. Nie każdemu pasuje taka wizja profilaktyki – trudno. JA MAM ZAMIAR ROBIĆ 

SWOJE JAK NAJSKUTECZNIEJ. Nie mam zamiaru straszyć czy moralizować. Mogę 

tylko prosić …nie wiem?? Może błagać młodzież – BĄDŹCIE ROZSĄDNI, NIE 

KOZAKUJCIE, NIE ZACZEPIAJCIE TEGO SZAJSU JAKIM SĄ NARKOTYKI. NA 

ALKOHOL MACIE JESZCZE CZAS, KAŻDY DZIEŃ W ODURZENIU TO DZIEŃ 

ZABRANY Z ŻYCIA … Za dużo widziałem młodych ludzi skrzywdzonych i 

zmanipulowanych przez handlarzy śmierci. Za dużo mi już opowiedzieli pensjonariusze 

poprawczaków i młodzi więźniowie. Oni … hmm cóż po prostu byli w nieodpowiednim 

czasie, miejscu i towarzystwie najczęściej. Prawdopodobnie gdyby otrzymali na czas 

właściwą informację i ją odpowiednio wykorzystali, nie trafiliby za kraty.  
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Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej jest doskonałą okazją do wyrażenia podziękowań za 

twórczy wysiłek nauczycieli i pracowników szkoły uczestniczących w dziele kształtowania 

szlachetnych serc i światłych umysłów swoich wychowanków. 14  października odbyła się w naszej 

szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w niej udział uczniowie szkoły ubrani 

na galowo, aby w ten sposób zaakcentować wyjątkowość święta, nauczyciele, pracownicy oraz 

rodzice.    

         Uczniowie klasy VIII i V a przygotowali program artystyczny, natomiast całość przedstawienia 

znakomitymi piosenkami uświetnił chór szkolny. Przedstawienie polegało na zaprezentowaniu 

różnorodnych  zdarzeń szkolnych w sposób humorystyczny. Na koniec części artystycznej w dowód 

wdzięczności uczniowie wręczyli pani dyrektor, wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 

kwiaty. 

 

Wstańcie, chodźmy! 

    “Wstańcie, chodźmy!” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 13 

października w całej Polsce. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było 

nauczanie św. Jana Pawła II. We wszystkich kościołach jak również i w naszej szkole 11 października 

odbyła się akademia poświęcona naszemu patronowi. Uczniowie klasy VIIB przypomnieli nam 

ciekawostki z życia papieża, przeprowadzając z nim wywiad. W rolę prezentera wcielił się Krzysztof 

Cimcioch,  a w rolę papieża Michał Wilk.  XIX Dzień Papieski jest wspomnieniem pierwszej 

pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w 1979 r., której rocznica przypada w tym roku. Papież Polak 

apelował wtedy do rodaków, by byli mocni w swojej wierze oraz, że nie da się zrozumieć człowieka i 

polskiej historii bez Chrystusa.  
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Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 

    

   W związku ze Światowym Dniem Walki z Cukrzycą, Powiatowa Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Pajęcznie we współpracy z Wójtem Gminy Rząśnia Tomaszem Stolarczykiem, 

Panią Dyrektor Krystyną Strzelczyk wraz z Gronem Pedagogicznym i uczniami Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Rząśni, oraz panią dietetyk Natalią Kostrzewą, zorganizowała akcję dotyczącą 

profilaktyki cukrzycy. Ponieważ jest to choroba dotycząca coraz większej liczby społeczeństwa, a 

działania profilaktyczne należy rozpocząć jak najwcześniej, w akcję zaangażowali się zarówno 

uczniowie, jak i przedszkolaki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni. 

  W trakcie spotkań z uczniami pani dietetyk Natalia Kostrzewa oraz pracownicy PSSE Pajęczno 

prowadzili pogadanki na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą cukrzyca. Uczniowie wykonywali 

kotyliony w kolorze niebieskim, a starsi uczniowie mieli okazję swoje skojarzenia związane z 

profilaktyką cukrzycy umieścić na samodzielnie zaprojektowanych przypinkach.  

Podsumowaniem działań był przemarsz ulicami Rząśni, a cała akcja miała na celu propagowanie 

wiedzy na temat tej podstępnej chorob. 
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Ślubowanie klas I 

    Tuż przed świętem Wszystkich Świętych we wtorek 29 października 2019r. uczniowie klasy Ia i Ib  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni zostali oficjalnie przyjęci do grona 
społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu 

każdego ucznia, dlatego akademia miała charakter podniosły. 

     Na uroczystość przybyli rodzice pierwszoklasistów, uczniowie klas II i III wraz                                
   z wychowawcami oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk oraz kierownik 

Gminnego Zespołu Oświaty Iwona Szcześniak. 

Dyrektor szkoły p. Krystyna Strzelczyk powitała serdecznie wszystkich zgromadzonych ,           a 

szczególnie ciepłe słowa otuchy skierowała do bohaterów uroczystości – uczniów klas pierwszych. 

       Zanim dotychczasowe maluchy stały się uczniami, musiały przejść prawdziwy sprawdzian wiedzy 

i umiejętności , przygotowany przez koleżanki z klas starszych. Pierwszoklasiści popisali się 

znajomością zasad obowiązujących w szkole, udowodnili też, że doskonale znają przepisy ruchu 
drogowego. Wszyscy byli solidnie przygotowani do występu; śpiewali i wygłaszali swoje kwestie z 

odpowiednią dykcją, zaangażowaniem i rezolutnością. Rodzice dumni ze swoich pociech nagradzali 

dzieci gromkimi brawami. 

Po egzaminie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste przyrzeczenie, w którym ślubowali kochać 

Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i 

nauczycielom. Po ślubowaniu p. Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia oraz 
wręczyła każdemu pamiątkowy dyplom. 

     Gdy część oficjalna dobiegła końca, przemówił p. Wójt Tomasz Stolarczyk i pogratulował nowo 
przyjętym uczniom naszej szkoły oraz życzył sukcesów, pilności i wytrwałości na nowej drodze 

obowiązków szkolnych. Pierwszoklasiści otrzymali z jego rąk praktyczne prezenty, które mogli 

wykorzystać od razu następnego dnia. Również upominki wręczone przez kolegów i koleżanki z klas 

II i III wywołały uśmiech na twarzach ich młodszych kolegów. Uroczystość zakończył słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów z klas pierwszych. 

   Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, aby każdy dzień spędzony w szkole był wspaniałą 
przygodą z nauką, by chętnie przebywali w murach naszej placówki, nawiązując wiele nowych i 

pięknych przyjaźni. 
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Sukcesy sportowe powiatowe Amelki i Kingi 

 

Amelia Pawelus (klasa VIII) oraz Kinga Cimcioch (klasa VI a) reprezentowały naszą szkołę na 

Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego Powiatu Pajęczańskiego –w Indywidualnych Biegach 

Przełajowych, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie i Powiatowy Szkolny 

Związek Sportowy w Pajęcznie.  

•Amelia Pawlus –zajęła I miejsce w ramach  Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy VII - VIII Szkół 

Podstawowych)   

•Kinga Cimcioch –II miejsce - w ramach Igrzysk Dzieci (klasy IV-VI Szkół Podstawowych) 

 Dziewczęta będą reprezentowały naszą szkołę na Mistrzostwach Województwa Łódzkiego w 

Indywidualnych Biegach Przełajowych w Uniejowie 
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Sukces drugoklasistów 
    We wtorek 29 października 2019r. odbyły się eliminacje powiatowe XIV edycji konkursu 

sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie ,,Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” dla klas 

II szkół podstawowych. 

    Do tegorocznych eliminacji powiatowych zgłosiło się 13 dwuosobowych drużyn. Naszą szkołę 

reprezentowali Bartosz Kolanek i Wiktoria Kozieł z klasy IIa. 

     W pierwszej kolejności uczniowie pisali test o bezpieczeństwie, a następnie każdy z uczestników 

indywidualnie miał za zadanie pokonać wcześniej przygotowany tor przeszkód w jak najkrótszym 

czasie. 

     Dzięki bardzo dobremu przygotowaniu i wsparciu kibiców z klasy IIa nasi uczniowie zajęli III 

miejsce. Bartosz i Wiktoria otrzymali dyplom oraz nagrody rzeczowe. Po zakończonym konkursie 

uczestnicy oraz kibice w dobrych humorach wrócili do szkoły.  

Uczniów przygotowały p.Anna Słomian, p.Magdalena Waga  
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Konkurs plastyczny 
 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ogłoszonym przez Powiatową Bibliotekę 

Publiczną w Działoszynie konkursie plastycznym zatytułowanym „ POWIAT 

PAJĘCZAŃSKI- MOJA MAŁA OJCZYZNA”. Głównym zadaniem konkursu było 

stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej najbliższą okolicę (region w którym 

mieszkają i uczą się uczestnicy ), walory kulturowe               i historię Powiatu Pajęczańskiego np. : 

zabytki, miejsca, ważne, legendy. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu 

powiatu pajęczańskiego. Prace oceniane były w trzech kategoriach wiekowych: 
 klasy I-III 

 klasy IV-VI 

 klasy VII-VIII. 

W szkolnym etapie mogliśmy podziwiać trzydzieści trzy prace, spośród których wytypowane zostały 

prace reprezentujące szkołę w etapie powiatowym. 

6 listopada w Pałacu  Męcińskich w Działoszynie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom, 

których wybrano  spośród 128 wspaniałych prac z 15 szkół podstawowych.. Wśród nagrodzonych 

znalazły się dwie uczennice z naszej szkoły: 

 Maria Włodarczyk z kl. VIa- III miejsce w kategorii kl. IV-VI 

 Wiktoria Wasiel z kl. IIIb-wyróżnienie w kategorii kl. I-III 

Laureatki otrzymały wspaniałe nagrody, a my gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
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Przedszkole- Konkurs plastyczny pt. "Strasznie 

śmieszna dynia" 

4 listopada został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pt. „Strasznie śmieszna dynia”. Wszyscy 

uczestnicy wykazali się ogromną pomysłowością, i twórczością w tworzeniu śmiesznych dyni. 

Wykonane prace wzbudziły ogromny podziw wśród naszej społeczności przedszkolnej. Komisja w 

swojej ocenie brała pod uwagę pomysłowość i samodzielność w tworzeniu dyni. 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, i gratulujemy pomysłów.   

Grupa I 

 

 I miejsce- Mateusz Świetłowski, Ada Smela 

 

 II miejsce- Jakub Cyrulik, Kacper Krysiak, Julia Famulska 

 

 III miejsce- Wiktor Mruszczyk, Nadia Garbiec, Marcel Kluczny, Miłosz Krężel 

Grupa II 

 

 I miejsce- Daria Wróblewska, Wojciech Kusiak 

 

 II miejsce- Alicja Wiśniewska, Łucja Kazuba, Ignacy Olewiński, Julia Zeja, Magdalena 

Cimcioch, Izabella Pietrzyk 

 

 III miejsce- Wiktoria Czaińska, Seweryn Wiśniewski, Wojciech Kalużny, Igor Włodarczyk 

Grupa III 

 

 I miejsce- Julita Dusza, Jakub Beśka 

 

 II miejsce- Oliwia Hachurska, Iza Pluta 

 

 III miesjce Emilian Borowicz, Filip Marczyk 

Grupa IV 

 

 I miejsce- Julia Popiel, Liliana Danielewska 

 

 II miejsce- Jan Pęciak, Antoni Pęciak, Iga Wolnowska 

 

 III miejsce - Miłosz Kasprzyk, Helena Olewińska, Jan Kazuba, Maria Pietruszka 

Grupa V  

 

 I miejsce- Miłosz Kałużny, Wojciech Kałużny 

 

 II miejsce- Lena Pluta, Magdalena Kowacka, Szymon Smolarek, Piotr Pietrzyk 

 

 III miejsce- Filip Papierz, Pola Krupop, Maja Rakowiecka, Iga Brożyna 

 

http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=481
http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=481


12 
 

  

 

 

Już za nami próbny egzamin 

ósmoklasistów 
   Uczniowie naszej szkoły 20, 21, 23 listopada 2019r. zmagali się z pierwszym, próbnym egzaminem 

ósmoklasisty z jęz. polskiego, jęz. angielskiego i matematyki. Dla ósmoklasistów to pierwszy 

poważny egzamin w życiu. Niektórzy przyznali, że się nim denerwowali, ale słychać było też opinie, 

że czasu było dużo, więc nie było powodu do stresu.  A oto kilka wypowiedzi uczniów: 

 "Moje uczucia do tegorocznych próbnych egzaminów ósmoklasisty są mieszane, gdyż mam 

wrażenie, że nie poszły mi najlepiej. Mimo to, uważam, iż nie warto zamartwiać się próbnymi 

egzaminami, ponieważ one maja na celu sprawdzić wiedzę uczniów, którą dotychczas nabyli i 

zobrazować, jak naprawdę będą one wyglądały w kwietniu. Poza tym dowiemy się, co już dobrze 

sobie przyswoiliśmy, a nad czym musimy jeszcze popracować." 

 "Próbny egzamin był ciekawym doświadczeniem. Nie zaskoczył mnie zbytnio, ponieważ 

spodziewałam się, że będą w nim rzeczy, których nie omówiliśmy. Najlepiej poszedł mi egzamin z 

języka polskiego. Były tam dosyć proste zadania, aczkolwiek popełniłam kilka błędów. Największą 

trudność sprawił mi egzamin z matematyki. Na szczęście, to tylko egzaminy próbne i już wiem, czego 

mogę się spodziewać na tym w kwietniu." 

 "Uważam, że tegoroczny próbny egzamin był dość łatwy. Według mnie, najłatwiejszy był test 

z jęz. angielskiego, natomiast największą trudność sprawiła mi matematyka."   

  

 "Egzamin ósmoklasisty z polskiego był podejrzanie łatwy, nie licząc zadania z rozpoznaniem 

tekstu. Było dużo zadań na podstawie podanych tekstów, najtrudniejsze okazało się wypracowanie, ale 

ogólnie był łatwy." 

 "Uważam, że tegoroczne egzaminy nie były trudne, jednakże największą trudność sprawiła mi 

matematyka, chociaż wiem, że próbne egzaminy miały tylko sprawdzić naszą dotychczasową wiedzę i 

nie warto się nimi zamartwiać. Dzięki nim dowiemy się, nad czym musimy jeszcze popracować, a w 

czym nam dobrze idzie." 

 

http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=482
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DZISIAJ W BETLEJEM WESOŁA NOWINA…. 

W piątek 20 grudnia nasze przedszkolaki z grup I, II, i IV zaprosiły swoich rodziców i bliskich na 

ważne wydarzenie jakim są Jasełka. Dzieci pilnie się przygotowywały przez cały grudzień. Nauczyły 

się śpiewać wiele wspaniałych i pięknych kolęd, a podczas prób doskonaliły swój warsztat aktorski. 

Każda z grup zaprezentowała swoje, oryginalne przedstawienie, które wywołały na twarzach naszych 

gości zarówno uśmiechy jak i wzruszenie. Całość dopełniła piękna dekoracja, która pomogła nam 

zbudować atmosferę świąt. 

„ W grudniową cudną noc staniemy przy stajence,  w grudniową cudną noc złączymy nasze ręce” 
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Przedszkole - Zajęcia otwarte w grupie IV 

Grudzień to czas wielkich przygotowań do świąt. Przedszkolaki z grupy IV chętnie uczestniczyły we 

wszystkich świątecznych działaniach, a dnia 16 grudnia zaprosiły swoje mamy. To był wyjątkowy 

dzień, któremu już od rana towarzyszył wspaniały zapach pierniczków. To właśnie było nasze 

zadanie: upiec i udekorować pierniczki. Razem z mamami rozwałkowywaliśmy ciasto i wycinaliśmy 

różnorodne kształty: gwiazdki, choinki, serduszka, aniołki, domki i wiele innych. W czasie kiedy 

nasze pierniczki piekły się, wcale nie próżnowaliśmy, a uczestniczyliśmy w świątecznych zajęciach. 

Nasze mamy nauczyliśmy wesołej piosenki o bałwankach, a sami poznaliśmy wszystkie świąteczne 

atrybuty. Potem już nastała najważniejsza chwila - dekorowanie pierniczków, co nie było takie łatwe. 

Efekt był zdumiewająca, a pierniczki naprawdę pyszne.  

http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=487
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Moto-Mikołaj u przedszkolaków 

 Dnia 6.12.2019 r. od samego rana dzieci nie mogły się doczekać miłego gościa. Przedszkolaki 

zebrane na hali sportowej nie spodziewały się takiej atrakcji. Oto sześciu motocyklistów z Rząśnia  

Moto Team wjechało na halę – pięciu pomocników i  Mikołaj. Gdy tylko  dzieci   go zobaczyły na 

wszystkich buźkach pojawił się piękny uśmiech.  Motocykliści zostali przywitani przez Pana 

dyrektora Damiana Mikołajczyka. Po powitaniu rozpoczęła się akademia przygotowana specjalnie dla 

Mikołaja. Mali aktorzy radośnie śpiewali piosenki. Później nadszedł najbardziej wyczekiwany przez 

dzieci moment – rozdawanie prezentów!    Na koniec spotkania zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z 

oczekiwanym gościem i jego pomocnikami. Następne odwiedziny dopiero za rok. Już nie możemy się 

ich doczekać. 

 

http://www.zsprzasnia.pl/userfiles/1.jpg
http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=486
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     Czas przedświąteczny w naszej szkole jest wyjątkowy…. pachnie piernikami, z każdej sali 

rozbrzmiewają kolędy i pastorałki, na choinkach błyszczą lampki i ozdoby wykonane przez 

dzieci. Dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, a także wykonują dekoracje świąteczne. 

Uczniowie i nauczyciele spotykają się na klasowych wigiliach, łamią się opłatkiem, śpiewają 

kolędy robi się i bardzo świątecznie.   Przedstawienie jasełkowe miało przybliżyć 

okoliczności narodzin Pana Jezusa. Scenariusz jasełek zawierał najważniejsze wydarzenia 

towarzyszące narodzinom Jezusa. Uczniowie oglądający przedstawienie uważali że 

przedstawienie to wprowadziło ich w czas Bożego Narodzenia pełnego pięknych tradycji i 

podniosłego nastroju. Przedstawienie jasełkowe było dla nas wszystkich lekcją wzajemnego 

zbliżenia, miłości, zadumy i refleksji. Uczniowie dołożyli wielu starań, aby tegoroczne 

jasełka były dla nas wszystkich sposobnością do wejścia w piękną atmosferę świąt Bożego 

Narodzenia oraz na długo zapisze się w pamięci uczniów. Za ogromny trud włożony w ich 

reżyserię i inscenizację składamy podziękowania uczniom klasy VIA oraz księdzu katechecie 

Michałowi Widerze , pani katechetce Teresie Brożynie i panu Szymonowi Cebula. Ogromne 

zaangażowanie młodych aktorów i czas poświęcony na próby – opłacił się. Jasełka bardzo się 

podobały. Zostały ciepło przyjęte przez publiczność i nagrodzone gromkimi brawami. 

Dlatego też postanowiono, że w dniu zabawy choinkowej przed feriami zimowymi 

przedstawienie zostanie zaprezentowane rodzicom. Po przedstawieniu jasełkowym pan 

dyrektor Damian Mikołajczyk i pani Aldona Nagodzińska – Sadek sekretarz UG w Rząśni 

wręczyli wraz z nauczycielami nagrody uczniom którzy brali udział w konkursach 

świątecznych. 
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Przedszkole- Konkurs plastyczny „Miś – bohater mojej bajki” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zsprzasnia.pl/jp/index.php?id=4&zoom=484
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Ferie zimowe 

13 stycznia  - 26 stycznia  

 

WAŻNE TELEFONY 

 

112 – telefon alarmowy służb ratowniczych 

997 – telefon alarmowy Policji 

998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej 

999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego 

 

Bądź bezpieczny  

w czasie trwania ferii zimowych. 

Poniżej przedstawimy najważniejsze zasady, o których warto pamiętać w tym okresie. 

1. Bez opieki dorosłych nie wchodź na zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej rzeki! 

2. Wychodząc z domu zostaw informację o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie 

powrotu. 

3. Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia temperatura powietrza oznacza, że lód na akwenie może 

być na tyle cienki, że chodzenie po nim może zagrażać Twojemu życiu. 

4. Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to około 10 cm. Lód na ciekach wodnych 

jest zawsze cieńszy, z powodu jej ruchu, woda słabiej zamarza. Szczególnie niebezpieczne są 

miejsca w pobliżu ujścia rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody, mostów, pomostów i przy 

brzegach. 

5. Zalegający na pokrywie lodowej śnieg potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą śniegu 

trudno ocenić zagrożenie, ponieważ nie widać grubości lodu, przerębli i innych 

niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg obciąża dodatkowo taflę lodu zmniejszając tym 

samym jego wytrzymałość. 

6. Jeśli to konieczne, na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby, w pewnej odległości od 

siebie, jednak zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić na lód, 

jeśli w pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to również wędkarzy). 
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7. Dobrze, jak dorośli i dzieci mają przy sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc. 

8. Warto mieć przy sobie kolce (czekany) pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ 

wydostanie się na powierzchnię z przerębla jest bardzo utrudnione. 

9. Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w kierunku 

brzegu. Zwróć również uwagę pozostałym użytkownikom o potencjalnym 

niebezpieczeństwie. 

  

Co robić, jak zarwie się pod Tobą lód? 

1. W przypadku załamania lodu staraj się zachować spokój, jednocześnie głośno wzywając 

pomocy. 

2. Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się 

jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle trudne. 

Dlatego lepiej oszczędzaj siły do czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe zdejmij buty, 

pozbędziesz się w ten sposób niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się 

na powierzchni. 

3. W kierunku brzegu zawsze poruszaj się w pozycji leżącej. 

 

 

Kiedy zauważysz osobę tonącą  : 

1. W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub 

pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). 

2. Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą 

poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie 

pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać 

w zimnej wodzie krótko. Po 3. minutach dochodzi do wyziębienia organizmu. 

3. Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten 

sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego 

najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie. 

4. Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj 

podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu 

poszkodowanemu. 

5. Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre 

ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować 

do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. 

6. Do czasu przyjazdu służb ratunkowych, często sprawdzaj stan poszkodowanej osoby. W razie 

konieczności rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. 
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7. Gdy poszkodowany jest przytomny można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące i 

bezalkoholowe) płyny do picia. 

 

Pamiętaj! Wchodząc na lód, zawsze ryzykujesz życiem!  

 

Należy również pamiętać o tym, że: 

- Nie wolno zjeżdżać na sankach w pobliżu drogi oraz zbiorników wodnych. 

- W czasie zjeżdżania na sankach należy zachować między sobą bezpieczną odległość. 

- Nigdy nie wolno doczepiać sanek do samochodu – takie kuligi są niebezpieczne! 

- Rzucając się śniegiem nie celujmy w twarz drugiej osoby, nie łączmy miękkiego śniegu z kawałkami 

lodu czy   

   kamieni. Nie wolno też rzucać w pojazdy. 

- należy się ubierać odpowiednio do temperatury panującej na dworze. 

 

 

 

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

 

http://www.zsprzasnia.pl/

