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Nowa władza SU wybrana!

Październik

jedyneczka
Rok szkolny 2012/2013 rozpoczęty!

Żegnajcie wakacje,
witaj szkoło!
Sekcja redakcyjna Samorządu Uczniowskiego
wita wszystkich uczniów naszej szkoły w tym
nowym roku szkolnym. Życzmy samych sukcesów
w pracy oraz wielu przyjemnych chwil.
Naszym nauczycielom dużo cierpliwości, wyrozumiałości oraz samych zdolnych uczniów.
Kiedy to było! Aż trudno uwierzyć, ale rok szkolny
trwa już w dwa miesiące. Od tego czasu naprawdę
wiele się wydarzyło. Sami zobaczcie!
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Ważne tematy:
 Kim był Stefan
Żeromski?
 Jak funkcjonuje
SU?
 Co siedzi w głowach
nauczycieli i
uczniów?

Wkrótce święto patrona szkoły Stefana
Żeromskiego
Jak co roku w listopadzie przypada święto
patrona naszej szkoły.
Stefan Żeromski to
wielka postać polskiej literatury i pewnie dlatego stał się

naszym patronem, bo
patron to ktoś ważny,
ktoś kogo możemy
naśladować, kto
odgrywa niezwykle
istotną rolę.

dlaczego warto brać
z niego przykład?
Jeśli jesteś ciekaw
czytaj artykuł na
stronie 10

 Co działo się szkole?
 Co czeka nas w
najbliższym
czasie?

17.09.2012 r. w poniedziałek
odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Do
funkcji przewodniczącego
szkoły startowali: Aleksandra Muszyńska, Kinga Machelska, Wiktoria Spinczyk,
Zuzanna Zagała oraz Karol
Bratek. Wszyscy kandydaci
przeprowadzili kampanie
wyborcze, w których prezentowali swoje plany i programy. Oczywiście nie obyły
się one bez upominków. Na
zakończenie wszyscy
uczniowie wzięli udział w

głosowaniu i każdy zagłosował na wybranego kandydata. Końcowe wyniki okazały
się pomyślne dla Oli Muszyńskiej, która jest przewodniczącą szkoły, natomiast zastępcą został Karol
Bratek. Życzymy nowym
przedstawicielom szkoły powodzenia i dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że będą godnie reprezentować
naszą szkołę.
W tym samym czasie odbyły
się wybory opiekuna SU.
Zwyciężyła Pani Justyna

Zielińska, natomiast pomagać będą jej Pani Katarzyna
Apel oraz Pani Eliza Wacowska.

Dzień Nauczyciela

W podziękowaniu naszym nauczycielom

14 października był Dzień
Nauczyciela. Była to niedziela, więc święto obchodziliśmy następnego dnia w poniedziałek. Na pierwszej godzinie lekcyjnej dziewczyny
z koła teatralnego Żeromek
przedstawiły krótką scenkę
z życia szkoły, w której również grałam. Po przedstawieniu nadszedł czas na życzenia. Samorząd Uczniowski
uprzyjemnił święto skromnymi upominkami, które, mamy
nadzieję, będą przez cały

Kim był nasz patron,
Str. 2

"Wykształcenie

to dobro, którego nic nie jest
w stanie nas pozbawić"

rok przypominać naszym
wychowawcom o wdzięczności i szacunku, który wobec
Nich żywimy. Oczywiście
nie obyło się bez późniejszych, klasowych życzeń
Moim zdaniem, było to udane święto.
Popiołka

W podziękowaniu za
trudną pracę
i wskazywanie
drogi życzymy dużo
wytrwałości, sukcesów zawodowych
a także uśmiechu
każdego dnia
SU
jedyneczka

Projekt SU „Minuta Ciszy”

Z ekologią w tle

Listopad to szczególny miesiąc zadumy

Klasa VI b sprząa na Podzamczu

We wrześniu odbyła się akcja „Sprzątanie świata”.
W naszej szkole organizowana jest od dawna. W
tym roku było trochę inaczej, gdyż uczniowie postanowili wyjść poza teren szkoły. Niektóre klasy
czyściły Krepę inne Podzamcze. Wszyscy starali
się znaleźć jak najwięcej śmieci, które dotychczas
zanieczyszczały środowisko. Mamy nadzieję, że
dzięki naszej akcji świat dookoła nas będzie

czystszy i piękniejszy, ale nie stanie się tak dopóki ludzie
nie zrozumieją, że wyrzucając śmieci w lasach, czy przy
drogach zagrażają nie tylko naturze, ale przede wszystkim
sobie. Przecież niektóre odpady rozkładają się setki lat.
Niektóre klasy postanowiły połączyć przyjemne z pożytecznym i po ciężkiej pracy upiekły sobie kiełbaski przy ognisku.
Było nie tylko pracowicie, ale również pysznie!

OKAŻ KULTURĘ,
CHROŃ NATURĘ!

nad kruchością życia i przemijalnością
świata. Zgodnie z tradycją SU również
w tym roku wybrał się na cmentarz, by
uczcić pamięć tych, którzy już nas
opuścili. Mieliśmy w planach odwiedzenie grobów naszych zmarłych nauczycieli oraz miejsc szczególnych upamiętniających bohaterską śmierć walczących o wolność. Zamierzaliśmy również zadbać o porządek w tych waż-

liczne światełka zapłonęły szczególnie dla zmar-

nych miejscach. Niestety pogoda spra-

łych nauczycieli, którzy kiedyś nieśli kaganek

wiła nam psikusa i spadł śnieg, który

oświaty, a dziś pozostała tylko pamięć po nich.

uniemożliwił wykonanie zaplanowanych prac. Mimo to zapaliliśmy znicze ku pamięci tych,
którzy nas już opuścili. Symbo-
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„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko
odchodzą”

Powitaliśmy nowych uczniów

Jesienne inspiracje

Niedawno na dolnym,
głównym korytarzu wystawiono wystawę pt. ,, Dary
jesienne ’’. Pomysłodawczyniami tego konkursu były
panie Małgorzata Zamora i
Elżbieta Błażkiewicz. Zapytane, co było inspiracją,
obie odpowiedziały tak samo – Co nas zainspirowało ?
(śmiech) Noo, myślę że pora roku i kreatywność
uczniów klas młodszych,
możliwość wykazania się

Podpis do obrazu/
grafiki.

W poniedziałek 15 października 2012 roku odbyło się pasowanie pierwszoklasistów. Maluchy w galowych strojach zniecierpliwione czekały co się stanie w ten
dzień. Były przestraszone lecz w ich sercu gościło zadowolenie. Dzieci nawet myślały , że pasowanie to znaczy lanie, lecz
nasza nowa, wspaniała przewodnicząca
SU wytłumaczyła im, że dzięki temu zostaną prawdziwymi uczniami naszej szkoły. Wychowawczynie klas były zadowolone
ze swoich uczniów i razem z nimi nie mogły się doczekać tego dnia. Rodzice dzieciaków pomagali w przygotowaniach.

pomysłowością, inwencją
twórczą.’’ Wystawa rzeczywiście jest piękna. Najbardziej
pożerane przez fanów rzeźbiarstwa są figurki zrobione
z papryczek chilli. Bardzo
piękna i z pewnością twórcza
jest kurka w klatce. Równie
wspaniałe są samochody i figurki twarzy np. z cukinii
Zachęcam wszystkich
do zrobienia podobnych figurek i używania swojej wyobraźni

dnia stały się najmłodszymi uczniami naszej szkoły.
Samorząd Uczniowski życzy im wielu sukcesów w
nauce, wielu kolegów i koleżanek oraz powodzenia w
dalszych latach.
Oliwka

Maluchy świetnie odegrały swoje role,

Str. 3

Str. 4

jedyneczka

Mister szkoły wybrany!
I tutaj też Karol był bezkonkurencyjny. Tytuł ,,Mistera
Szkoły” wraz z kubkiem super chłopaka powędrował
więc do niego. Klasa VI b była zadowolona ze zwycięstwa swojego kolegi, chodź inni uczniowie woleli,
aby ,,Misterem Szkoły” został uczeń z ich klasy.Sekcja
Redakcyjna postanowiła przeprowadzić wywiad ze zwycięzcą. Oto co nasza redakcja zdołała ustalić:

„Nie szata zdobi
człowieka”

.

05. 10.2012 roku na sali gimnastycznej odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka z okazji dnia chłopaka.
W planie było zorganizowanie
konkursu o tytuł ,,Mistera
Szkoły”. Wzięło w tym udział
12 chłopców: Kacper Adamczyk, Igor Selejdak, Wojtek
Czaplicki, Karol Karolczyk,
Aleksander Stasiak, Bartosz
Kosiński, Igor Mikulski, Michał Gałecki, Karol Bratek,
Wiktor Grzebieluch. Tak ważnego tytułu nie zdobywa się na
tak zwane piękne oczy, więc
przygotowaliśmy konkurencje:
odbijanie piłeczki paletką do
ping-ponga, zabawa w krzesełka i jedzenie jabłka na czas.
We wszystkich zadaniach wygrał Karol Bratek zdobywając
60 punktów.
W czasie przerwy odbyło się
głosowanie publiczności.
Rok 2012, numer 1

SU: Dlaczego
chciałeś uczestniczyć w konkursie
na ,,Mistera Szkoły”?
Karol Bratek: Chciałem zobaczyć jak to jest. Gdy byłem w młodszych klasach, widziałem jak inni wygrywają,
więc ja też chciałem spróbować.
SU: Jak to jest być ,,Misterem Szkoły’’?
KB: Jakoś nie odczuwam tego , że zostałem ,,Misterem
Szkoły”, nie czuję, żebym stał się popularniejszy. Natomiast uczucie, które towarzyszyło mi, gdy usłyszałem,
że wygrałem było bardzo przyjemne.SU: Czy jesteś zadowolony z tego sukcesu ?
KB: Jasne. Wszyscy lubimy wygrywać!
SU: Dzięki.
Tym, którym nie udało się tym roku, na otarcie łez możemy powiedzieć, że z pewnością SU da Wam jeszcze
nie jedną szansę na wygraną. Zatem nie traćcie nadziei
i bierzcie udział w kolejnych zabawach. Najbliższa
szansa na dyskotece.
Do zobaczenia!
Redakcja

Nadchodzi nowe!
Wywiad z Panią Katarzyną Motyl
W tym roku w naszym gronie pedagogicznym
pojawił się nowy nauczyciel pani Katarzyna
Motyl – nauczyciel muzyki. SU postanowił
poznać ją nieco bliżej, dlatego przeprowadził z nią wywiad. Oto co udało nam się dowiedzieć:

KM: Tak, bardzo dużo. Ćwiczyłam od
trzech do pięciu godzin dziennie. Gdy
uczęszczałam do szkoły, ćwiczyłam grę na
flecie. Później uczyłam się jeszcze na studiach. Na saksofonie uczę się od dwóch
lat, sama, ale uważam, że zapał do nauki i
chęć, mogą bardzo wiele zdziałać, pomagają się rozwijać.
SU: Czy ma Pani jakieś plany związane z
muzyką w naszej szkole?
KM: Tak, mam ogromne plany. Chciałabym
stworzyć tu chór szkolny.
SU: Dziękuję za wywiad i życzę powodzenia w dalszej pracy i realizacji planów.
KM: Dziękuję.
**: Oliwka:**

SU: Jak się Pani podoba w naszej szkole?
Katarzyna Motyl: Bardzo mi się podoba w
naszej szkole. Szkoła jest bardzo fajna.
Uczniowie są wspaniali, chętni do nauki. U
niektórych nawet zauważam wielki zapał muzyczny, co bardzo mnie cieszy. Nauczyciele
są przemili. Wspaniale mi się z nimi współpracuje.
SU: Skąd się wzięło zainteresowanie muzyką?
KM: Zainteresowanie muzyką
„ […] uważam, że zapał do nauki i chęć,
wyniosłam z dzieciństwa, ponieważ moi rodzice, moja ma- mogą bardzo wiele zdziałać, pomagają się
ma bardzo dawno temu chorozwinąć”
dziła do szkoły muzycznej na
śpiew solowy. Niestety nie
ukończyła szkoły muzycznej, ale muzyka w
moim domu była codziennie.
SU: Dlaczego zdecydowała się Pani nauczać
w szkole?
KM: Zdecydowałam się nauczać, ponieważ
chciałam się rozwinąć.
SU: Gra Pani na flecie poprzecznym i prostym, na saksofonie, pianinie i śpiewa Pani.
Jak długo zajęło dojście do takiego sukcesu?
KM: Dokładnie dwanaście lat nauki.
Nie dysponujemy zdjęciem Pani Kasi, ale mamy nadzieję, że
SU: Czy dużo pracy to kosztowało?
w naszej szkole rozkwitnie jak ten piękny motyl
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Z życia Samorządu Uczniowskiego

We włosach

Uczeń klasy VI a Paweł Jęsiek systematycznie od trzech lat bierze

w ogrodzie życia
roztargniony ogrodnik
nieświadomie zasadził ją

udział w konkursach literackich.
Paweł interesuje się poezją. W
tym roku wziął udział w Ogólno-

Po wyborach nowych władz Samorząd Uczniowski przystąpił do pracy.
Pierwsze chwile były ciężkie, Trzeba było wybrać Kolegium, powołać sekcje i
opracować harmonogram pracy. Wreszcie jednak wszystko udało się zrobić.

dotyk wiosennej rosy
obudził jej zieloność
pierwsze pragnienie
Tajemne

polskim Otwartym Konkursie Literackim „O różę Karoliny”,
gdzie zdobył wyróżnienie w kategorii wiersza. Poniżej zamieszczamy nagrodzone teksty.

Kącik literacki — z różą w tle

Pragniemy serdecznie podziękować paniom
Małgorzacie Michalskiej, Iwonie Znamirowskiej
i MałorzacieJanosce za dwuletnią opiekę nad SU

spąsowiała ze wstydu
- tak jej zostało do dziś
w zielonej głowie
gdzie róże we włosach
kwitną
„w

Kolec
Róży, róży, róży kwiat
dama w zieleni
Złamał dziki Paweł krzew
Sukienkę w czerwieni.
Róży, róży, róży kwiat
Dziewczynę w czerwieni.
Kłują kolce, płynie rzeka,
Lecz zapłaci za ten gniew
skaleczonym sumieniem – poety została
natchnieniem
ostrym kolcem ręce tnie
za jej pragnienie

Piosenka o róży
Nie pozwól aby przykrył ją cień
Tak świeża, tak miękka w dotyku

zielonej
głowie
gdzie róże
we włosach
kwitną”

Nie pozwól aby przykrył ją cień
Tak świeża, tak miękka w dotyku
I męczy się i pląsa w kropelkach
Nie łąką a dzbanem związana
Atmosferą miasta dojrzewa
Dziewczyna z dłonią
Na muzyce róży – złotej nucie Fryderyka
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Tematyka

Wrzesień

Inauguracja roku szkolnego
Wybory do SU

Październik

Dzień chłopaka – dyskoteka szkolna
Dzień KEN
Pasowanie pierwszoklasistów
Projekt „Minuta ciszy” – porządkowanie grobów i miejsc pamięci
Wydanie biuletynu informacyjnego „Jedyneczka”
Gazetka ścienna poświęcona Stefanowi Żeromskiemu z okazji święta patrona szkoły oraz
szkolny konkurs poświęcony jego postaci.
Szkolne andrzejki – dyskoteka
Dzień Misia – happening. (25 listopada)

Listopad

Nie powiem wszystkiego
Otoczę dłońmi
Zamknę w tęczy
W spichlerzu złota – połyskuje od wieków
Na dnie połamanego języka

Nie pozwól aby przykrył ją cień
Tak świeża, tak miękka w dotyku

Rok 2012, numer 1

Termin

Najpiękniejsze kwiaty w podziękowaniu za pracę

Grudzień

Projekt „Świąteczne klasy”
Poczta świąteczna
Wydanie biuletynu informacyjnego „Jedyneczka”

Styczeń

Szkolna zabawa karnawałowa
Konkurs w lepieniu bałwana klasowego ze śniegu.

Luty

Projekt „Najlepsi z najlepszych” – przygotowanie certyfikatów osiągnięć edukacyjnych dla
najlepszych uczniów i pucharów dla najlepszych klas
Poczta Walentynkowa.
Wydanie biuletynu informacyjnego „Jedyneczka”

Marzec

Szkolny happening „Na powitanie wiosny”
Projekt „Świąteczne klasy”

Kwiecień

Dyskoteka szkolna na powitanie wiosny.
Wydanie biuletynu informacyjnego „Jedyneczka”

Maj

Konkurs „Mam talent”
Konkurs klasowy „Wiosenny kosz kwiatów”

Czerwiec

Dzień dziecka – dzień sportu.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Wydanie biuletynu informacyjnego „Jedyneczka”
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Schemat organizacji SU w roku szkolnym 2012/2013

Wiedza w pigułce
Stefan Żromski — patron mojej szkoły

Najwyższą władzą SU jest Kolegium Samorządu
Uczniowskiego, w skład którego wchodzą:

ta Cholewa kl. VIa; Oliwia Nędza kl. VIa; Kinga Machelska kl. VIa; Karolina Imiołek kl. VIa; Paweł Jęiek kl. VI a

przewodniczący SU – Aleksandra Muszyńska
zastępca przewodniczącego SU – Karol Bratek

Sekcja sportowa –

przewodniczący sekcji tematycznych
W obrębie SU powołuje się następujące sekcje:

Sekcja informacyjna – Aleksandra Muszyńska; Karol
Bratek; przewodniczący klas IV – VI

Sekcja artystyczna- Aleksandra Jaworska IV b (przewodnicząca); Karolina Łoźna kl. Vb; Anna Janoska
kl. Vb; Julia Pytka kl. IVb; Izabela Mergalska – kl. Vb

Sekcja redakcyjna – Weronika Koza kl. VIa –

Stefan Żeromski urodził się w Strawczynie w Święto-

Igor Mikulski kl. VIa –
(przewodniczący); Weronika Koza kl. VIa; Wojtek Czaplicki kl. IVb; Karolina Kaziród kl. IVa; Patryk Chruściel
kl. VIa

Sekcja techniczna –

Karol Bratek kl. VIb –
(przewodniczący); Wiktor Grzebieluch kl. VIb; Aleksander Stasiak kl. Vb; Michał Gałecki kl. VIa; Rafał Skowerski kl. VIa
Opiekunami samorządu uczniowskiego zostały:
Justyna Zielińska, Katarzyna Apel, Eliza Wacowska

(przewodnicząca); Aleksandra Muszyńska – kl. VI a; Aga-

Poznajmy naszą przewodniczącą

SU: Czy mogłabyś mi coś o so-

Czy od dawna chciałaś pełnić

poświęcony mi czas i życzę

bie opowiedzieć? Ile masz lat?

tę funkcję?

udanego przewodniczenia.

Czym się interesujesz? Jaki

OM: Świetnie . Tak, od bar-

jest twój ulubiony przedmiot?

dzo dawna chciałam zostać

Ola Muszyńska: Nazywam się

przewodniczącą, od razu jak

Ola Muszyńska, ale wszyscy

weszłam do samorządu w

mówią na mnie Muszka. Mam

czwartej klasie, więc moja de-

12 lat. Moim ulubionym przed-

cyzja była przemyślana .

miotem jest język angielski i

SU: Jak myślisz dlaczego wy-

w przyszłości chciałabym zo-

grałaś wybory?

stać nauczycielem tego języ-

OM: Może dlatego, że pozo-

ka.

stałym uczniom spodobały się

SU: A jak się czujesz jako no-

moje pomysły.

wa przewodnicząca szkoły?

SU: Olu, bardzo dziękuję ci za
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OM: Ja też dziękuję.

Kózka

krzyskiem 14 października 1864 r. W 1865 r. Żeromscy
rezygnują z dzierżawy Strawczyna i zamieszkują kolejno
w Woli Kopcowej i Krajnie, a od 1869 r. w Ciekotach. W
tym czasie Stefan Żeromski uczęszcza do szkoły elementarnej w Psarach, a potem uczy się w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach. W czasie nauki w gimnazjum zaczyna tworzyć poezje i utwory pisane prozą, które ocenie poddaje nauczyciel Antoni Gustaw Bem. W
1879 r. umiera matka Stefana, a w 1883 r. ojciec.
Po ukończeniu gimnazjum w 1886 r. (bez zdania matury)
Żeromski wyjeżdża do Warszawy i rozpoczyna studia w
Szkole Weterynaryjnej. Nie mając środków na utrzymanie podejmuje pracę guwernera (korepetytora).
W 1890 r. przybywa jako guwerner do Nałęczowa, poznaje Oktawię Rodkiewiczową, którą poślubia. W latach 1892-1896 podróżuje do Krakowa, Wiednia, Zurychu,
mieszka w Zakopanem, gdzie bierze udział w tworzeniu
Biblioteki Publicznej Zakopiańskiej, pracuje w Rapperswilu w Muzeum Narodowym Polskim.
Po powrocie do kraju podejmuje w 1897 r. pracę w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie. W 1899 r.
Oktawia i Stefan Żeromscy zostają rodzicami syna Adama. Żeromski podróżuje do Włoch. Po powrocie do Polski
angażuje się w Nałęczowie w organizację Uniwersytetu
Ludowego i budowę „Chaty”.
W latach 1907-1911 rodzina pisarza zmienia miejsca zamieszkania, Żeromski dużo podróżuje, m.in. do Włoch i
Francji. W latach 1911-1912 następują zmiany w życiu
osobistym Stefana Żeromskiego, który wiąże się z młodziutką malarką Anną Zawadzką. W 1913 roku przychodzi na świat we Florencji Monika – córka Anny Zawadzkiej i Stefana Żeromskiego. W 1914 i 1915 r. pisarz dwukrotnie próbuje wstąpić do Legionów. W 1915 r. pracuje
w Naczelnym Komitecie Zakopiańskim, zostaje członkiem
zarządu Biblioteki Publicznej w Zakopanem.
W lipcu 1918 r. umiera syn pisarza Adam Żeromski.

W tym okresie pisarz jest ściśle związany z Zakopanem. W 1919 r. ukazuje
się Wspomnienie o Adamie Żeromskim
(na prawach rękopisu). W 1920 r. rodzina Żeromskich zamieszkuje w nowym
domu – willi „Świt” w Konstancinie.
W latach 1920-1924 podejmowano starania o przyznanie Stefanowi Żeromskiemu Nagrody Nobla; starania zakończyły się niepowodzeniem. W 1924 r.
Żeromski otrzymuje propozycję członkostwa honorowego Pen Clubu, angażuje
się w powstanie oddziału polskiego, zawiązanego wiosną 1925 r. Późną jesienią
1924 r. rodzina Żeromskich przenosi się
do mieszkania na Zamku Warszawskim,
stan zdrowia pisarza pogarsza się. Stefan Żeromski umiera na Zamku 20 listopada 1925 r. Do dziś istnieją dwa mu-

zea upamiętniające życie twórcy
„Chata Żeromskiego” w Nałęczowie
oraz Muzeum lat dziecinnych w Kielcach

Podpis do obrazu/grafiki.
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Mistrzowie wśród nas

Weronika Koza — redaktor
naczelny

W naszej szkole jest wielu
zowe, 1 złoty oraz brązowy
uczniów, którzy mają swoje
na Mistrzostwach Europy.
hobby. SU postanowiło poszuSU: Jak to jest znaleźć się
kiwać tych,
na podium ?
którzy nie tylKS: Jest to barko realizują
dzo cudowna
swoje zaintechwila. Mnóstwo
resowania, ale
emocji, ogromna,
również odnotrudna do opisaPodpis do obrazu/grafiki.
szą dzięki tenia radość.
mu sukcesy.
SU: Czy trudno
Jednym z nich
jest dojść do tajest Karol Siwek, który odnosi kiego sukcesu ?
liczne sukcesy w dziedzinie
KS: Tak, jest trudno. To
karate. Oto rozmowa, którą
ciężka praca, ale też wielka
przeprowadziliśmy z naszym
przyjemność.
SU: Komu zawdzięczasz
mistrzem.
swój sukces?
SU: Jakie zdobyłeś medale ?
KS: To zasługa taty, bo woKarol Siwek: Zdobyłem 3 brązi mnie na treningi, mojego

trenera i oczywiście moja.
SU: Cieszysz się z tego, że
zaszedłeś tak daleko, mogłeś stanąć na podium w Mistrzostwach Europy?
KS: Tak, To jest fajne
przeżycie.
Mam nadzieje, że wszyscy
cieszą się z tego , że mamy
obok siebie takiego sportowca. Myślę, że weźmiecie
z niego przykład, i że będziemy mogli
Was opisać w
gazetce naszej szkoły.

Agata Cholewa
Karolina Imiołek
Ola Muszyńska
Kinga Machelska
Oliwia Nędza

Zawsze wiarygodne
informacje!

i
Jesteśmy w siec
na stronie SP!

„To

ciężka
praca, ale też
wielka
przyjemność”

Co czeka nas w najbliższym czasie?

Teraz dziewczyny!

Ostatnio została utworzona drużyna piłkarska
dziewcząt. Z czego bardzo się ucieszyłyśmy, gdyż
jeszcze nigdy dotąd nie brałyśmy udziału w podobnych zawodach.

Co prawda pierwszy mecz nie poszedł
nam najlepiej, ale trenować i mamy nadzieję zaprezentować się lepiej w kolejnych odsłonach.

Jej opiekunem został p. Jarosław Janik. On
też wybrał skład drużyny: Liliana Smok
Dagmara Mikoda — atak
Weronika Koza - kapitan, środkowa pomoc
Kinga Machelska
Karolina Mendak

Podpis do obrazu/grafiki.

Wiktoria Bidzińska — obrona
Julia Mazur
Karolina Mystek — rezerwowe
Rok 2012, numer 1

 23 X – 5 XI - Konkurs ,,Bezpieczn
a szkoła bezpieczny uczeń'' organizowany prz
ez p. Barbarę Ciszek i Bożenę Malisz.
 konkurs pod hasłem ,,Biblioteka moi
ch marzeń'' w ramach obchodów święta ,,Pa
ździernik
miesiącem bibliotek szkolnych''
 8 XI – etap szkolny Wojewódzkieg
o konkursu z języka polskiego z elementami hist
orii
((koordynator p. Justyna Zielińska)
 9 XI – etap szkolny Wojewódzkieg
o konkurs
z matematyki z elementami przyrody
(koordynator p. Eliza Wacowska)
 22 listopada - Konkurs biblijny z
Ewangelii
św. Jana organizowany przez p. Elżbie
tę Chwałowska I etap (szkolny)
 Listopad – turniej szachowy
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Listopad upłynie nam pod
hasłem ekologii, patriotyzmu i literatury, a to za
sprawa trzech ważnych
uroczystości szkolnych.
Już 12 listopada odbędzie
się akademia z okazji
Święta niepodległości organizowana przez Klub
Literacki i Teatralny
„Żeromek”. Błękitny Kciuk
zorganizuje obchody Dnia
Czystego Powietrza. Będziemy także świętować
dzień patrona naszej

szkoły Stefana Żeromskiego. Nie możemy też
pominąć niecodziennego święta poświęconego naszemu ulubieńcowi z lat dziecinnych:
pluszowemu misiowi.
Planowany jest również
turniej szachowy oraz
dyskoteki andrzejkowe
dla klas starszych i
młodszych. Grudzień
upłynie jak zwykle pod hasłem mikołajek i jasełek
szkolnych.

