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Nr 11/2016r. 

W tym numerze : 

• Jan Paweł II patron rodziny  

• Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole 

• Ślubowanie klas pierwszych 

• Obchody Święta Niepodległości 

• Wizyta przedszkolaków w Gminnej Bibliotece Publicznej 

• Dzień pełen wrażeń – spotkanie z górnikiem i św. 

Mikołajem 

• Jasełka w szkole 

• Zabawa choinkowa 

 

                                          

 

Ferie  zimowe  w  naszej szkole rozpoczynają się 

15 lutego i trwają do  28 lutego. ☺☺☺☺☺☺ 
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              W rocznicę wyboru papieża - Polaka 16.10.2015r. w naszej szkole 

przedstawiona została  akademia pod hasłem "Jan Paweł II - patron rodziny". 

Uczniowie przybliżyli treści dotyczące życia i pontyfikatu papieża, w szczególny 

sposób zwracając uwagę na troskę o świętość i trwałość rodziny, która w 

nauczaniu Jana Pawła II zajmowała istotne miejsce. Dzieci zaprezentowały 

scenki z życia rodzin, oraz zaśpiewały piosenki o znaczeniu domu i rodziny w 

życiu każdego człowieka. 

 

 

ŚLUBOWANIE  KLAS   PIERWSZYCH  

               Uroczystość ślubowania i pasowanie na ucznia to niezwykle ważny dzień dla 

pierwszoklasistów, ich wychowawców i rodziców. O tym że najmłodsi są już gotowi do 

wstąpienia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej, świadczyć mogło ich zachowanie oraz 

zaprezentowane umiejętności wokalne i recytatorskie. Po zaprezentowaniu części 

artystycznej  Pani Dyrektor przyjęła ślubowanie na sztandar szkoły oraz dokonała aktu 

pasowania .W tym uroczystym wydarzeniu najmłodszym uczniom towarzyszyli zaproszeni 

goście: Wójt Gminy Rząśnia, rodzice i starsi koledzy. Po części oficjalnej nastąpiły 

życzenia, upominki i pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy 

wspólnym stole na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców .Przed maluchami 

daleka droga i wiele trudu w zdobywaniu wiedzy. Życzymy im wielu sukcesów. 
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Dzień Edukacji Narodowej 
                         13.10.2015r. obchodziliśmy  w naszej szkole Dzień 
Edukacji Narodowej. Akademię szkolną przygotowali uczniowie klasy 
III a i III b pod kierunkiem p. Katarzyny Wilk i  p. Beaty Ciemcioch-
Żuberek. Młodzi artyści wierszykami i piosenkami uświetnili ten 
wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów 
popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie przedstawili 
humorystyczne scenki z życia szkoły, zaproponowali wyposażenie, 
które powinien mieć każdy nauczyciel. Na zakończenie uroczystości 
wszyscy uczniowie odśpiewali nauczycielom „Sto lat” i wręczyli im 
kwiaty. Następnie głos zabrała  pani Dyrektor Krystyna Strzelczyk, 
która podziękowała młodym artystom i przedstawiła krótką historię 
postania Dnia Edukacji Narodowej. Mówiła o trudnej, ale jakże 
 pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe 
zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym 
zawodzie.  Po części artystycznej wszyscy uczniowie i nauczyciele 
udali się na uroczystą mszę św. z okazji Dnia Nauczyciela. 
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 Święto Niepodległości 
W historii Polski, tak się składa, 
Był kiedyś ponad wiek niewoli; 
Jedenastego listopada 
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił. 
I wtedy myśl powstała taka, 
By przez szacunek dla przeszłości, 
Ten dzień na zawsze, dla Polaka, 
Pozostał Dniem Niepodległości. 

Marcin Brykczyński "11 listopada" 
 
 
   Z okazji 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni odbył się uroczysty apel zatytułowany „ Kocham 
cię, Polsko”, który przygotowała pani Katarzyna Urbańczyk wspólnie z uczniami kl. IV, VA, 
VB, a o oprawę muzyczną zadbał pan Szymon Cebula. 
    Młodzi artyści recytacją wierszy i scenkami dramowymi przybliżyli społeczności szkolnej 
historię Polski od czasów rozbiorów, przez kolejne powstania, aż do I wojny światowej i 
odzyskania w 1918 roku - po 123 latach niewoli - niepodległości. Całość przeplatana była 
pieśniami patriotycznymi śpiewanymi przez chórek szkolny. 
    Apel przebiegał w niezwykle uroczystej atmosferze: udekorowana sala, poczet 
sztandarowy szkoły oraz kotyliony na piersiach wszystkich uczniów i nauczycieli (kotyliony 
wykonane zostały wcześniej na zajęciach technicznych). Dzięki takim uroczystościom 
możemy rozwijać w młodych ludziach poczucie przynależności narodowej oraz kształtować 
prawidłowe postawy wobec ojczyzny. 
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Konkurs matematyczny  
    26 listopada uczniowie klas IV - VI - Kamil Urbańczyk, Karolina 

Aleksanderek, Jakub Mielczarek, Igor Leszczyk, Julia Klimczyk, 

Bartosz Kusiak, Jakub Telinga, Alicja Włodarczyk, Dominika 

Budziałowska, Seweryn Chęciński, Dominika Dziembowska i 

Marta Kluska, przystąpili do konkursu   ogólnopolskiego 
matematycznego "Alfik Matematyczny". Konkurs jest 

organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest 
formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i 
młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im 
kształtować ważne kompetencje osobiste. Patronat nad programem objęła 
Politechnika Wrocławska. Udział w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć 
dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz ułatwia osiąganie 
lepszych wyników w szkole dzięki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej 
wiedzy w skali ogólnopolskiej. Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy 
szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w 
postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół 
podstawowych.  

 

 

               "Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja”. 

                  30 listopada 2015 roku w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Rząśni dziewczęta i chłopcy próbowali dowiedzieć 
się czegoś więcej o swojej przyszłości. Wielu uczniów obawiało się, 
że wróżby mogą być niezbyt pomyślne. Okazało się jednak, że 
prawie wszystkie dziewczęta wyjdą kiedyś za mąż, a chłopcy znajdą 
swoje żony. Dzięki wróżbom dowiedzieliśmy się również, że będziemy mieli w 
przyszłości dużo lekarzy, nauczycieli, architektów, masażystek a nawet 
polityków. Podczas zabawy śmiechu było co niemiara. ☺  
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Wizyta przedszkolaków w Gminnej 

Bibliotece Publicznej 

  11 grudnia przedszkolaki z I grupy wybrały się do Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rząśni na warsztaty ozdób świątecznych. Najpierw 
sklejały paski kolorowego papieru tworząc długi łańcuch. Potem 
dekorowały styropianowe bombki barwnymi ozdobami oraz malowały 
zimę palcami i pastą do zębów. Na zakończenie posłuchały wierszy dla 
dzieci. 
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WIZYTA GÓRNIKA 
3 grudnia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rząśni przybył górnik w  galowym 
mundurze. To pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Najpierw odwiedził 
przedszkolaków, a później uczniów ze szkoły podstawowej. W trakcie spotkania 
wszyscy z zaciekawieniem słuchali opowieści o tym, jak powstawał węgiel oraz o 
trudnej pracy górnika. Duże zainteresowanie budził też strój górnika .  Przede 
wszystkim czapka z pióropuszem oraz szpada przypasana do munduru. Wszyscy 
zostali obdarowani przez górnika słodyczami. Na zakończenie chętni mogli 
przymierzyć czako – czapkę górnika i zrobić sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. 
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Spotkanie z Mikołajem 

   4 grudnia nasze przedszkole odwiedził św. Mikołaj. Długo oczekiwany gość 
wywołał uśmiech na twarzach dzieci. Mikołaj przybył z pomocnicą – 
Śnieżynką. Miłych gości powitała Krystyna Strzelczyk, dyrektor placówki. Po 
powitaniu rozpoczęła się akademia przygotowana specjalnie dla Świętego 
Mikołaja. Mali aktorzy z uśmiechem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po 
części oficjalnej wspaniały gość wręczył każdemu dziecku prezent. Miło 
spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia. Dzieci żegnając specjalnego gościa 
zaprosiły go za rok. To był dzień pełen wrażeń. 
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Konkurs plastyczny w przedszkolu 

21 grudnia 2015r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „Najpiękniejsza kartka 
bożonarodzeniowa”. Do 18 grudnia 2015 roku dzieci 5,6 – letnie składały prace. Do konkursu 
zgłosiło się 30 osób. Wybór był bardzo trudny. Prace oceniała komisja w składzie: Marta 
Strzelczyk, Beata Tąpała – Krysiak, Magdalena Włodarczyk. Wyniki konkursu:  
I miejsce – Laura Cieśla 
II – Malwina Wojtal i Maria Ławniczek 
III – Tatiana Sadowska i Oliwia Stachera 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. 

 

 

 

Baśniowe Jasełka 
  Tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka przygotowywane 
przez uczniów pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym 
roku: 22 grudnia 2015r. w udekorowanej sali zebrali się: Pani 
Dyrektor , nauczyciele, uczniowie i przedszkolaki. Scenografia 
wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. 

O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Uczniowie 
klasy IV- VI. Tym razem miały one nieco inny charakter. Były to tak zwane „Baśniowe 
jasełka", w których przed oblicze Dzieciątka Jezus przybyły postacie z najsłynniejszych baśni 
i opowieści dla dzieci. Wśród gości znaleźli się: Dziewczyna z Zapałkami, Jaś i Małgosia, 
Pinokio i Czerwony Kapturek. Przybywający z pokłonem do Dzieciątka przynieśli dary, a 
wraz z nimi otwarte serca na Bożą miłość oraz ważne przesłanie dla widza oparte na swoich 
przeżyciach. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, 
gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Natomiast dzieci miały możliwość 
uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności 
artystycznych. Puentą biblijnej historii stały się słowa piosenki, które zna każdy z nas: „Jest 
taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,/ Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie 
spory,(...).” Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń Pani 
Dyrektor i w świątecznych nastrojach rozeszli się do sal, w których odbyły się klasowe 
spotkania wigilijne. 
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Kochani „dziadkowie” 

19 stycznia nasze przedszkolaki wystąpiły dla swoich „dziadków”. Wszystkich  przybyłych gości powitała 

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

ważną rolę "dziadków" oraz składając im życzenia. Część artystyczną rozpoczął występ chóru szkolnego. 

Potem przedszkolaki z czterech grup wesoło zaśpiewały „Sto lat” i zaczęły recytować wiersze, śpiewać 

piosenki dla swoich najbliższych. Na zakończenie 5,6 -latki wykonały taniec „Czekolada”.  Mali artyści po 

każdym występie zbierali gromkie brawa,  a na twarzach ich babć i dziadków widać było dumę oraz 

zadowolenie ze swoich wnucząt. Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły bliskim upominki. W ten 

sposób podziękowały im za pomoc i opiekę. Dla przybyłych gości został przygotowany słodki poczęstunek. 

Po części oficjalnej odbył się bal karnawałowy, na którym  przedszkolaki poprzebierane w przeróżne stroje 

bawiły się  doskolnale. 
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Zabawa  choinkowa w szkole 

 

19 stycznia 2016 r.  w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w 

Rząśni odbyła  się zabawa choinkowa, na którą czekali z wielką niecierpliwością 

uczniowie, zwłaszcza młodsi, którzy przygotowali ciekawe kostiumy 

karnawałowe. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów można było znaleźć  

kolorowe  motyle, dobre wróżki, księżniczki. Nie zabrakło też odważnych 

batmanów czy spidermanów.  Rodzice , jak corocznie zapewnili poczęstunek  

dla  dzieci . Zabawa choinkowa dostarczyła  dzieciom i ich  rodzicom wielu 

przyjemnych wrażeń . Był to mile spędzony czas  w gronie rodzinnym, a 

zarazem wspaniała  integracja ze  szkołą .Dzieci  rodzice i nauczyciele pokazali  

,ze chcą i potrafią dobrze się bawić. 
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Nie ślizgaj się po zamarzniętych stawach, jeziorach i rzekach! 

 

Nie zjeżdżaj z górek  kończących się ulicami! 

 

Nie zjeżdżaj z górek porośniętych drzewami!  

 

Nie jeźdź na łyżwach, trzymając się  samochodu! 
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Uprawiaj ąc sporty zimowe ubieraj się ciepło,  
lecz w lekkie ubiory! 

 

 

 

 

 

Ojciec piątki dzieci wygrał zabawkę w loterii. Zawołał swoje dzieciaki i spytał, które z nich powinno 

otrzymać prezent: 

- Kto jest najbardziej posłuszny? - spytał - Kto nigdy nie pyskuje mamie? Kto robi wszystko, co każe? 

Pięć głosików odpowiedziało jednocześnie: 

- Dobra, tato, możesz zatrzymać zabawkę. 

☺☺☺☺ 

No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy: 

- Sty...? 

- Czeń! 

- Lu...? 

- Ty! 

- A dalej sama! 

- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

☺☺☺☺ 

Ojciec pyta syna:  

- Co robiliście dziś na matematyce?  

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

tej pory nie znalazł.. 

☺☺☺☺ 

 

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

Zespół redagujący gazetkę szkolną : 

Marzena Otocka- Bednarek  
Katarzyna Urbańczyk 
Magdalena Marciniak 

 

 


