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Święta Wielkanocne
Redakcja biuletynu szkolnego „Jedyneczka”
oraz Kolegium Samorządu Uczniowskiego pragnie złożyć wszystkim pracownikom szkoły,
nauczycielom oraz uczniom najserdeczniejsze
życzenia z okazji zbliżających się świąt.
Kolorowych jajeczek,
rozczochranych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku,
a przede wszystkim
mokrego ubrania
w dniu wielkiego lania!
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Ważne tematy:
 Wywiad z panem
Jarosławem Janikiem
 Podsumowanie akcji
„Najlepsi z najlepszych”

Skąd się wzięły Walentynki?

 Recenzja adaptacji
filmowej powieści
„Hobbit”
 Skąd się wzięły
Walentynki

Co roku 14 lutego są obchodzone Walentynki, czyli Dzień Zakochanych, Dzień Świętego Walentego. To święto pochodzi z kultury
anglosaskiej. Jego symbolami są serce i Kupidyn, Amor. Zwyczajem tego święta jest pisanie kartek, życzeń,
wierszy a także obdarowywanie osoby ukochanej kwiatami, bombonier-

kami , misiami itp. Nazwa święta pochodzi od imienia św. Walentego,
który jest patronem zakochanych. Jego atrybuty to kielich i miecz. W
święto świętego Walentego jest on
wspominany w kościołach katolickich.
(Ciąg dalszy na stronie 2)

 Akcje SU
 Projekty w szkole
 Święta Wielkanocne

Skąd się wzięły Walentynki? (cd.)
wielbicielki.
Wielu uczniów
W południowej i zachodniej Europie
skorzystało z
WALENTYNKI obchodzi się od czasów śreokazji, by przedniowiecza. Pierwowzorem święta były starokazać wyrazy
rzymskie LUPERKALIA. Święto było obchosympatii nie tyldzone na cześć Junony, która była boginią kobiet
ko kolegom, ale
i małżeństw oraz Pana, boga przyrody. Europa
również gronu
północna i wschodnia zaczęła obchodzić to świępedagogiczneto później. Walentynki trafiły do Polski w latach
mu. SU przyłą90. XX wieku. Walentynki konkurowały ze słocza się do tych
wiańskim świętem nazywanym Nocą Kupały lub
życzeń życząc
Sobótką. Słowiańskie święto zakochanych było
wszystkiego doobchodzone w noc z dnia 21 na 22 czerwca.
brego
wszystkim
uczniom
i
nauczycielom,
W naszej szkole jak co roku SU zorganizował
którzy lubią się uśmiechać.
pocztę walentynkową. Wszyscy
uczniowie z niecierpliwością ocze„Miłość jako nasionko leśne z wiatrem szybko leci, ale gdy drzewem
kiwali na dziewczęta roznoszące
w sercu wyrośnie, to chyba razem z sercem wyrwać ją można”
kartki walentynkowe w nadziei, że
Henryk Sienkiewicz
otrzymają wyczekiwaną informację od ukrytego wielbiciela lub

Jasełka w naszej szkole
14 grudnia 2012 r. odbyły się jasełka. Ich
organizatorkami były panie Małgorzata Zamora i
Elżbieta Błażkiewicz. Na początku przedstawienia
wyszły śnieżynki i zaprezentowały nam wspaniały
taniec. Potem na scenę wkroczyły anioły, które
chciały polecieć na ziemię, lecz najmniejszy z nich
zgubił drogę. Znalazł go diabeł, który nie chciał być
tym, kim jest i wbrew naturze Lucyfera pomógł
małemu aniołkowi. Wtedy przyleciały inne diabły,
zbiły go i wysłały na ziemię. Dobry diabełek trafił na
miłych pasterzy, którzy dali mu jeść i pić a następnie owinęli go w skóry i pozwolili spokojnie zasnąć.
Wtedy Herod dowiedział się o narodzinach pana
Jezusa i chciał go zgładzić. W tym momencie przybyła śmierć i powiedziała, że właśnie nadszedł czas
chciwego władcy. Już miała ściąć mu głowę kosą,
gdy zadzwonił jej telefon. Dostała wezwanie do
szpitala w Łodzi. Herod zadowolony ukrył się gdzieś
w pałacu myśląc, że śmierć go nie znajdzie. Mylił
się, bowiem zjawa miała GPS i z łatwością odkryła
jego kryjówkę. I wszyscy (prócz Heroda i pacjenta
ze szpitala w Łodzi, którzy umarli) żyli długo i
szczęśliwie.
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Ciekawa fabuła to tylko jeden z atutów tego przedstawienia, które potrafiło bawić i skłaniać do refleksji. Goście zgromadzeni mogli równię podziwiać świetną scenografię, grę małych aktorów i
usłyszeć śliczne piosenki. Na uwagę zasługuje również choreografia
w scenach zbiorowych. Na oglądających największe wrażenie wywierała ręcznie malowana karoca i konie, która przygotowana została
dzięki mamie Zuzanny Kałużny. Wśród aktorów wyróżniła się z pewnością Marysia Trawińska w bardzo zabawnej roli śmierci oraz Patryk Ławrenow w roli „dobrego” diabła. Świetne były również zbiorowe sceny w piekle oraz postać małego aniołka odtwarzana przez
Natalię Majcherczyk. Uwagę
zwróciła również piękna, liryczna piosenka w wykonaniu
Angeliki Zielińskiej oraz Gabrieli Bidzińskiej. To było
naprawdę udane przedstawienie pomimo kilku technicznych
Podpis do obrazu/grafiki.
wpadek spowodowanych awarią sprzętu!
Gratulujemy zarówno paniom
jak i dzieciom.

jedyneczka

Dzień Babci i Dziadka
Dnia 18.01.2013 r. odbyła się w naszej
szkole uroczystość z okazji dnia Babci i
Dziadka przygotowana przez uczniów klas
drugich. Uroczystość ta odbyła
się na sali gimnastycznej, gdzie
zgromadziła się
prawie
setka
zaproszoPodpis do obrazu/grafiki.
nych
gości.
Dzieci zaprezentowały teleturniej rodzinny, w
którym wystąpiła drużyna babć
kontra drużyna dziadków. Rywalizacja była
zaciekła i przebiegała z humorem. Zakończyła
się remisem obu drużyn..
Następnie odbył się koncert życzeń.
Uczniowie recytowali wiersze, a także wykonywali piosenki z lat 60-tych i 70-tych w formie mini playback show. Odbył się także pokaz tańca współczesnego i nieśmiertelnego

rock and rolla, którego wg słów piosenki tańczą
także współczesne babcie. Zebrani z uśmiechem i
podziwem obserwowali występy swoich pociech.
Na koniec wszyscy uczniowie zaśpiewali
finałową piosenkę wyrażającą ich wdzięczność
i miłość do babć i dziadków, która to wywołała
ogromne wzruszenie słuchających. W niejednym
oku zakręciła się łza. Następnie uczniowie wręczyli
swoim babciom i dziadkom róże i indywidualnie
złożyli życzenia.
Uroczystość zakończyło przemówienie
pani dyrektor Ewy Rudnickiej, która podpisała się
pod życzeniami dzieci i podziękowała uczniom,
którzy przygotowali tę uroczystość oraz ich wychowawczyniom: Iwonie Graboś i Małgorzacie Ploch.
W imieniu zaproszonych gości głos zabrała jedna
z babć - pani Anna Dzienniak,
która pogratulowała dzieciom występu i podziękowała nauczycielkom za trud włożony w przygotowanie tak pięknej uroczystości.

Mam szansę - projekt unijny
W klasach młodszych w roku szkolnym
2012/2013 w ramach projektu systemowego
POKL 9.1.2 „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów kl. I-III
szkoły podstawowej” realizowany jest projekt
„Mam szansę”. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach inicjatywy dla uczniów klas I-III są organizowane zajęcia dodatkowe: lekcje dla
dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, lekcje dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych w dziedziRok 2013 numer 3

„Dzieciństwo to
miejsce, gdzie
mieszka się przez
całe życie”
Rosa Montero

nie nauk matematyczno-przyrodniczych, lekcje logopedyczne oraz warsztaty psychologicznopedagogiczne. Na potrzeby projektu ze środków
unijnych zostały zakupione pomoce dydaktyczne
do prowadzenia w/w zajęć. Zajęcia odbywają się
nie tylko w naszej szkole, ale w Szkole Podstawowej w Gieble oraz w Ryczowie. Nasi młodsi koledzy i koleżanki są na pewno zadowoleni. Dzięki
tym zajęciom mogą rozwijać swoje
zainteresowania
i nie tylko.
Muszka :D
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Urok karnawału — bal maluchów
Nadszedł czas karnawału, więc zgodnie
z tradycją nasi uczniowie stanęli na wysokości
zadania i również uczestniczyli z tańcach i pląsach. Zarówno młodsze, jak i starsze klasy miały
swoją zabawę karnawałową. Bal dla maluchów
odbył się w styczniu tego roku, podczas zajęć
szkolnych, w dużej sali gimnastycznej. Lecąca
wtedy nowoczesna a czasem bajkowa muzyka na
przerwach przyciągała starszych uczniów. Karnawał prowadziła pani, przebrana za Indiankę.
Każdy maluch miał swój odmienny strój. Chciałabym, choć raz uczestniczyć jeszcze w takim

balu. Samorząd Uczniowski ma nadzieję, że
wszyscy uczniowie dobrze się bawili.
Popiołka

Dyskoteka karnawałowa klas starszych

„Życie co jakiś czas podaruje ci cudowną chwilę. Naciesz się
nią”

Dnia 8 lutego obyła się dyskoteka
karnawałowa. Rozpoczęła się ona
o 16. Przez całą godzinę bawiliśmy się tańcząc do muzyki, którą przygotowała sekcja techniczna. O godzinie 17, co nas
bardzo zaskoczyło, dostarczono pizzę, przez
którą musieliśmy przerwać zabawę na jakieś
następne 30 minut. Pizza zdecydowanie pokrzyżowała nam plany, gdyż przybyła dokładnie w momencie, gdy miały odbyć się
zawody sportowe zaplanowane na ten wieczór. Po powrocie na salę, odbył się konkurs
na najlepszy strój karnawałowy. Wzięło w
nim udział bardzo wiele osób. Mogliśmy tam
zobaczyć m.in.: jaskiniowców, gwiazdy,
klaunów, bohaterów różnych historii. Największy aplauz jury oraz publiczności wzbudził owad oraz rodzina jaskiniowców. Jednak
nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Następnie bawiliśmy się do 19:45. Po
skończonej zabawie wszystkie sekcje samorządu zabrały się za sprzątanie. Musieliśmy
zebrać wszystkie balony, papiery i sznurki.

Str. 4

Jackson Brown JR.

Organizatorzy mają nadzieje, że wszystkim podobało się na dyskotece karnawałowej, pomimo że
nie udało się zrealizować całego planu.
Kinga M.

jedyneczka

Gala Aktywnych 2012
Uroczystość Gala Aktywnych 2012 odbyła się 6
lutego. Była to okazja do podsumowania działań
SAP (Szkolnej Agencji Prasowej) w pierwszym
semestrze roku
szkolnego 2012013. Organizatorami tej imprezy
były pani Małgorzata Michalska,
nauczycielka języka polskiego, pani
Iwona Znamirowska i Jadwiga Nawara, nauczycielki
języka angielskiego i pani Małgorzata Janoska, nauczycielka przyrody. Również niektórzy uczniowie klas starszych mięli w tym swój
udział. Wyróżnienia zostały wręczone w kategoriach: Ambitny, Kreatywny, Sumienny i Sprawny. Aby odnaleźć te osoby zwrócono się tym razem do uczniów. To oni zdecydowali, kogo należy docenić. Spośród wszystkich wybrano trzydziestu uczniów klas IV - VI. W kategorii
"Ambitny 2012" zostali wyróżnieni: Karol Bratek, Aleksandra Jaworska, Aleksander Apel, Marta Kubiczek, Nikola Ptak, Kacper Adamczyk,
Bartosz Kosiński, Weronika Koza; "Kreatywny
2012" to Julia Pytka, Mateusz Szczęśniak, Dag-

mara Mikoda, Karolina Mendak, Emilia Fabjańska, Oliwia Nędza, Agata Cholewa, Paweł Kowalczyk, Ania Janoska, Zosia Janoska, Natalia Kudela. Tytuł "Sumienny
2012": zdobyli Aleksandra
Muszyńska, Wojciech
Czaplicki, Jakub Dziwisz,
Wiktoria Mogiła, Krystian
Molenda, Norbert Kobroń;
a miano "Sprawny 2012"
otrzymali Dominik Pietruszka, Karol Siwek, Kacper Selejdak, Igor Mikulski, Adrian Styczeń. Podczas uroczystości nagrodzono także m. in. Agatę
Cholewę i Wiktorię Bidzińską laureatki konkursu
"Śladami Patrona" oraz Pawła
Jęśka autora wierszy wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie poetyckim. Uczniowie, któ- „Talent pracuje,
rzy wzięli udział w akcji chary- geniusz tworzy”
tatywnej otrzymali dyplomy
Robert Schuman
uznania. Na koniec imprezy
usłyszeliśmy mini-recital w
wykonaniu Bartosza Kosińskiego i koncert poezji śpiewanej zaprezentowany przez Dariusza Kosińskiego i Marka Woźniaka.
OliwkA

Szkolny chór
Od niedawna w naszej
szkole istnieje chór założony
przez panią Katarzynę Motyl,
która uczy muzyki i zdaniem
wielu klas jest bardzo dobra
w tym co robi. Na próbach chóru robi się wiele ciekawych rzeczy takich jak rozgrzewka, która
już sama w sobie jest bardzo
fajna. Teraz chór przerabia pioRok 2013 numer 3

senkę pt. ,,Wiek rocka”. Moim
zdaniem każdy kto lubi lub
wręcz przeciwnie, trochę krępuje się śpiewać, powinien wstąpić do szkolnego chóru.
Przed chórem wkrótce
pierwsze występy, o których
będziemy skrupulatnie donosić

Muzyka jest naszą
pasją

wspólną
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Konkursy, konkursy, konkursy…
W naszej szkole, ale również poza nią organizowane są liczne konkursy przedmiotowe, w których nasi uczniowie licznie nas reprezentują.
Jednym z najważniejszych konkursów są WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO Z
ELEMENTAMI HISTORII oraz WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYKI Z ELEMENTAMI PRZYRODY. Konkursy odbywają się w
trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim. Do tej pory kilkakrotnie mieliśmy finalistów w tych zmaganiach, w tym roku niestety
nie udało nam się zajść tak daleko. Kilku uczestnikom udało się jednak przejść eliminacje szkolne i stanąć do zmagań powiatowych. Byli to Weroinka Koza, Agata Cholewa uczennice klasy
VI a oraz Karol Bratek uczeń klasy VI b z zakresu języka polskiego, a także Aleksander Apel
uczeń klasy V b z zakresu matematyki. Gratulujemy wiedzy i życzymy dalszych sukcesów.
Z zakresu języka polskiego odbyła się również
Międzyszkolna Olimpiada Języka Polskiego „W
kręgu kultury” organizowanej przez Gimnazjum
Katolickie w Zawierciu. W etapie szkolnym
wzięły udział uczennice klasy VI a. Do finału
przedostały się trzy osoby: Weronika Koza, Agata Cholewa oraz Karolina Imiołek. Zmagania były bardzo zacięte a poziom wyrównany. II miejsce z różnicą jednego punktu zajęła Weronika
Koza a czwarte Agata Cholewa. Widać, że mamy
utalentowanych polonistów, więc starajmy się
odkrywać coraz więcej młodych talentów.
Uczniowie klas czwartych wzięli udział w konkursie „Wielkanocne tradycje i zwyczaje”. Celem było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych oraz edukacja
młodzieży w zakresie poznawania obyczajów
świątecznych z naszego regionu i nie tylko.
Uczniowie wykazali się wiedzą o mazurkach i
babkach, o pisankach i kraszankach, o dyngusie,
koszyczku ze „Święconką”, a także zajączkach
i kurczaczkach udekorowanych świeżą rzeżuchą.
I miejsce zajęły Aleksandra Jaworska i Julia Pytka uczennice klasy kl. IV b; II miejsce Karolina
Pokorska (kl. IV b) oraz Emilia Fabjańska, Kacper Selejdak ((kl. IV a); natomiast na III miejscu
uplasowali się Łukasz Haniaczyk i Przemysław
Str. 6

Dragan (kl. IV a).
Zwycięzcom gratulujemy!
W szkole odbył się
również Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W
tym roku po raz pierwszy składał się z części pisemnej i ustnej. Po pisemnych zmaganiach i dogrywce, uczeń klasy VI b Wiktor Grzebieluch
zajął czwarte miejsce, natomiast uczennica klasy
VI a Weronika Koza zakwalifikowała się do drugiego etapu i ostatecznie zajęła drugie miejsce.
Wiktor Saczyński uczeń klasy VI b otrzymał dyplom za udział w eliminacjach Gminnego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej. Poziom konkursu był wysoki,
adekwatny do ilości materiału, jaki należało opanować, ale też i nagrody były cenne. Wszyscy
uczestnicy zostali sowicie wynagrodzeniu za trud
włożony w przygotowanie do konkursu. Najważniejsza jest jednak zdobyta wiedza, która może w
przyszłości uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie.
14 marca w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Wiedzy o Ruchu Drogowym. Zmagaliśmy
się z drużynami z zaprzyjaźnionych szkół naszej
gminy (Giebła i Ryczowa). Trzyosobowe zespoły
walczyły dzielnie zdobywając punkty indywidualnie, ale ostatecznie liczył się wynik całego zespołu.
Jako gospodarze oddaliśmy zwycięstwo drużynie
z Ryczowa, przegrywając dwoma punktami. Indywidualnie najlepszy okazał się uczeń naszej szkoły
Karol Siwek z klasy VI a. Nagrody ufundowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu wręczał zwycięzcom i uczestnikom sekretarz urzędu
pan Dariusz Ptaś.

kózka
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Akcje charytatywne
W tym roku odbył się 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczniowie z naszej
szkoły uczęszczający do klas szóstych licznie
zaangażowali się w akcję. Pogoda w tym dniu
nie rozpieszczała wcale, było bardzo zimno
i mokro, ale wszyscy wolontariusze wytrwale
stali w wyznaczonych punktach zbierając pieniądze dla potrzebujących. Dzięki hojności
strażaków mogli zagrzać się w remizie popijając gorącą herbatę, co znacznie ułatwiło im
zadanie. Dzięki zebranym funduszom choć
w niewielkiej części możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują.
kózka :)

Łącznie zebraliśmy 1330, 48 zł.
Najaktywniejszymi wolontariuszami okazali się :
Agata Cholewa
– 220.70
Weronika Koza
– 169,60
Wiktor Saczyński
– 157,60
Karolina Imiołek
– 145,90
Karol Bratek
– 113,90
Ola Muszyńska
– 106,20

Góra Grosza
Od lat bierzemy udział
w ogólnopolskiej akcji „ GÓRA
GROSZA”. Zebrane środki
przeznaczane są na najbardziej
potrzebujące Domy Dziecka
i Rodzinne Domy Dziecka. To
wielki dar serca od tych co chcą
i mogą pomóc dla tych, co są w
potrzebie.
Wolontariuszami byli
uczniowie z klasy V a i VI b:
Mikoda Dagmara, Miśkiewicz
Natalia, Mendak Karolina, Bidzińska Wiktoria oraz Carewicz
Aleksandra, Zagała Zuzanna,
Mystek Karolina. Akcję co roku
koordynuje pedagog szkolny
Barbara Ciszek. W tym roku
zebraliśmy rekordową ilość
„groszy” !!! A może to też zasługa pani Gabrielii Michalskiej, która bardzo dzielnie pomagała w zbiórce. Kwota
wkrótce zostanie podana do
wiadomości. Rekordzistą w tym
roku jest:

Rok 2013 numer 3

Bartosz Łączek z klasy
III a, który przyniósł 2 kg 80
dag groszy !
W następnej kolejności
są :
Natalia Majcherczyk kl. III a – 2 kg 50 dag
Wojciech Guzik – kl. III
a- 2 kg 40 dag
Andrzej Kożdoń – kl. I a
– 2 kg 20 dag
Anna Janoska – kl. V b –
1 kg
Zosia Janoska – 90 dag
Karolina Imiołek – VI a
i Aleksandra Paliga – kl. VI b –
70 dag
Konrad Gacki – kl. I B i
Alicja Karwowska – kl. III a i
Kinga Bielak – kl. IV a – 40 dag
Wiktoria Witek – kl. II b
– 30 dag
Dominika Scisłowska –
kl. VI b, Aleksandra Bidzińska
– kl. I b i Klaudia Bujak – kl. I
b – 20 dag
Oliwia Stefańska – kl. I

Wolontariusze
podczas akcji
zbierania pienię-

„To wielki dar
serca od tych co chcą i
mogą pomóc dla tych,
co są w potrzebie”

b -10 dag
Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w akcji.

Podpis do obrazu/grafiki.
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Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

Na zakończenie działań podjętych w ramach udziału szkoły w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna
szkoła – bezpieczny uczeń” odbyły się dwa spektakle profilaktyczne.
Dla klas młodszych było to przedstawienie pt.
„Weronika w wielkim mieście”: - przypominające
podstawowe zasady, jakimi powinno kierować się
dziecko w czasie samotnego pobytu w domu, na
podwórku, podczas okazjonalnych wyjść ze społecznością szkolną na wycieczki, czy chociażby na
plac zabaw. Wykorzystane zostały wesołe, tematyczne piosenki, zabawne i pełne humoru dialogi
oraz interaktywny kontakt z widzami. Wszystko to
pozwoliło lepiej poznać i utrwalić sobie niezbędne
zasady, jakimi powinno kierować się dziecko będące w domu i poza nim, w sytuacjach kontaktu
z osobami nieznajomymi.
Klasy starsze poznały historię
zbuntowanego, pesymistycznie
nastawionego do życia ucznia w
przedstawieniu pt. „Życie nie po

to jest by” Bezbarwne
i pozerskie życie naszego bohatera zmienia wyprawa do hospicjum, a przyjaźń, która
nawiązuje się pomiędzy nim a umierającą
na raka dziewczyną
zmusza go do daleko
idących przemyśleń…
Uczniowie dowiedzieli
się jak w asertywny sposób mówić o swoich
zainteresowaniach i wyznawanych wartościach? W jaki sposób stanowczo i bez kompleksów odmawiać tego czego nie chcemy robić? Czy warto udawać kogoś, kim się nie jest
i nie chce się być ?

„Czy warto udawać kogoś kim się nie jest i nie chce się być?”

Nie widzę, nie słyszę, nie czuję — pogotowia potrzebuję

Pod takim hasłem, 30 października w naszej szkole
odbyło się spotkanie z ratownikiem medycznym
panią Katarzyną Ciszewską, która przypomniała
nam jeszcze raz zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy przedlekarskiej. Uczniowie
wykazali się ogromnym zainteresowaniem, dużą
znajomością tematu, pytaniom nie było końca …,
ale to dobrze, bo nie ma nic cenniejszego nad zdrowie i życie ludzkie.
Spotkanie związane było z udziałem szkoły w konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”,
który prowadzą: Barbara Ciszek, Bożena Malisz,
Gabriela Michalska.
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Podpis do obrazu/grafiki.
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Spotkanie z policją
Kolejnym działaniem w ramach udziału szkoły
w konkursie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny
uczeń” było spotkanie z funkcjonariuszami policji z Wydziału ds. Nieletnich z Komendy Powiatowej w Zawierciu
W klasach młodszych była mowa o bezpiecznych zachowaniach w szkole, domu, na ulicy,
o zagrożeniach, udzielaniu pomocy, numerach
alarmowych itp.
Uczniowie klas starszych usłyszeli ponadto o
grupach podwórkowych, kibolach, blokersach,
o tym, jak się bronić przed wciągnięciem do
„paczki”, do pseudo przyjaciół, o izolacji w grupie i jej konsekwencjach.

Dzień Kobiet

13 marca w szkolnej świetlicy odbyła się uroczystość, której motywem przewodnim była kobieta.
Podróż w czasie rozpoczęliśmy od Ewy i raju a zakończyliśmy współczesnymi informacjami na temat
kobiet. Wszystkie scenki z kobietami były humorystyczne i na pewno należy je traktować
z "przymrużeniem oka ", każda jednak wychwalała
zalety niewiast i oczywiście ich urodę. Program zawierał scenki rodzajowe, wiersze i życzenia dla kobiet. Zaskoczeniem był krótki przerywnik w formie
aerobiku z uwagi i troski o figurę. Część oficjalną
uroczystości zakończyła piosenka z tajemniczym

Rok 2013 numer 3

refrenem „Bo z dziewczy„Bo z
nami nigdy nie wie, oj nie
dziewczynami
wie się”. Po niej zaczęła
się słodka biesiada dla wy- nigdy nie wie oj
nie wie się”
stępujących dzieci i zaproszonych gości. Uroczystość przygotowały dzieci
uczęszczające do świetlicy
przy Szkole Podstawowej
w Ogrodzieńcu pod kierunkiem pani
B. Malisz i D. Piwowarskiej.
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Zawody sportowe — piłka nożna
W dniu 12.03.2013 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ogrodzieńcu wzięli udział w Halowym Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców o Puchar
Wyzwolenia Pilicy. W turnieju wystąpiły
Szkoły Podstawowe z Dłużca, Niegowonic, Pilicy (gospodarze) i Ogrodzieńca.
Reprezentanci SP1 Ogrodzieniec w kategorii dziewcząt i chłopców wystąpili w
meczach finałowych z SP Pilica. Niestety
w obu finałach doznali porażek zajmując
w turnieju drugie miejsca. W meczach ze
szkołami z Niegowonic i Dłużca odnieśli

wysokie zwycięstwa. Gole
dla dziewczyn
w meczu z
SP Dłużec (3:0)
zdobyły Lilianna Smok 2 i Julia Mazur 1,a dla chłopców
Wiktor Grzebieluch 4, Karol Bratek 3, Igor
Mikulski 1. W sumie chłopcy zwyciężyli
8:4. Trenerem obu drużyn jest oczywiście Jarosław Janik. Wszystkie szkoły biorące udział w turnieju zostały nagrodzone
pucharami, dyplomami a zawodnicy słodyczami.

Tenis stołowy
Jak zwykle nasza redakcja donosi również o osiągnięciach
sportowych naszych uczniów. I tym
razem jest się czym chwalić!

„Sport to zdrowie, każdy nauczyciel wychowania fizycznego ci to
powie”

Ostatnio przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w turnieju
tenisa stołowego. Rozgrywki odbyły
się w hali sportowej „Osir" w Zawierciu, która specjalnie na tę okoliczność
została przystosowana właśnie do tego rodzaju zawodów. Było wielu
uczestników, ale nas reprezentowali
trzej chłopcy ze starszych klas: Wiktor Saczyński, Igor Mikulski oraz Dominik Pietruszka, który był najmłodszym zawodnikiem. I to właśnie on
wywalczył najwyższe miejsce spośród
zawodników naszej szkoły zajmując V
pozycję. Drużynowo zajęliśmy IV
miejsce w powiecie.

szych sportowców. Podczas zawodów dzielnie walczyli. Gratulujemy!
W lutym zakończyły się rozgrywki o mistrzostwo
szkoły w tenisie stołowym w kategorii chłopców. W
turnieju wzięło udział 27 zawodników. Mistrzem
szkoły został Kamil Dachowski, drugie miejsce zajął najmłodszy uczestnik rundy
finałowej Dominik Pietruszka,
trzeci był Igor Mikulski,
czwarty Paweł Jęsiek. W najbliższym czasie zostanie rozegrany turniej w kategorii
dziewcząt.

Jesteśmy bardzo dumni z na-
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Poznajmy naszych nauczycieli — Jarosław Janik
W ostatnim czasie nasza szkoła bierze udział
w wielu rozgrywkach
sportowych. Redakcja
gazety postanowiła
przyjrzeć się bliżej naszym opiekunom i właśnie dlatego w tym numerze prezentujemy
wywiad z nauczycielem wychowania fizycznego Panem Jarosławem Janikiem.
REDAKTOR: Dzień dobry!
PAN JAROSŁAW JANIK: Dzień dobry!
R: Jest Pan nauczycielem wychowania fizycznego. Co Pana skłoniło do tego zawodu?
JJ: Do tego zawodu skłoniło mnie przede
wszystkim zainteresowanie, pasja sportem.
R: W jakich rozgrywkach sportowych w I semestrze brała udział nasza szkoła?
JJ: Były to Mistrzostwa powiatu w szachach,
Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym oraz
Turniej piłki nożnej chłopców i dziewczyn o
puchar starosty zawierciańskiego.
R: Kiedy i gdzie odbył się turniej tenisa stołowego? Kto brał w nim udział?
JJ: Turniej tenisa stołowego odbył się w hali
„Osir”, przystosowanej właśnie do tego typu
rozgrywek. Udział wziął Igor Mikulski, Dominik Pietruszka i Wiktor Saczyński, a naj-

lepsze miejsce zdobył Dominik, który był najmłodszym uczestnikiem zawodu. Zdobył V miejsce, natomiast szkoła ogólnie zajęła IV miejsce w powiecie.
R: Kto wziął udział w Mistrzostwach Powiatu
w szachach? Kiedy się odbyły?
JJ: Mistrzostwa powiatu w szachach odbyły się
w grudniu. W kategorii chłopcy wzięli udział Paweł
Jęsiek oraz Karol Siwek. Chłopcu zajęli II miejsce.
R: Co chciałby Pan zrobić w naszej szkole? Ma Pan
jakieś pomysły?
JJ: Chciałbym rozbudować salę gimnastyczną, wyposażyć naszą szkołę w większą ilość sprzętów sportowych, podziału lekcji w-f na chłopców i dziewczyny, bo inaczej to po prostu nie ma sensu i przede
wszystkim, aby ta młodzież, dzieci była bardziej
sprawna i chętna do uprawiania sportu, bo to normalnie lenie! (śmiech)
R: Lubi Pan swoją pracę?
JJ: Tak lubię swoją pracę,
bo tak jak powiedziałem
wcześniej interesuję się
sportem, w szczególności
„Do tego zawodu
piłką nożną i jestem także
skłoniło mnie
trenerem tej dyscypliny.
Pracuję już jako nauczyciel przede wszystkim
zainteresowanie,
28 lat.
R: Dziękuję za udzielony mi pasja sportem””
wywiad. Życzę dalszych
sukcesów zawodowych!
JJ: Bardzo dziękuję.
Muszka :D

Hobbit Tolkiena zekranizowany!
9 stycznia 2013 roku uczniowie
klas starszych pojechali do kina
na film pt.: "Hobbit niezwykła
przygoda". Głównym bohaterem opowieści jest pewien hobbit, o imieniu Bilbo. Baggins
mieszka w dolinie pełnej spokoju i dobroci. Pewnego dnia ten
pokój w jego życiu zakłócono.
Miły czarodziej zaproponował
Rok 2013 numer 3

Hobbitowi, aby przeżył przygodę. Bilbo się nie zgodził. Wieczorem do jego drzwi zapukały
krasnoludy, które mówiły, że
zostały zaproszone. Baggins był
bardzo zdziwiony, bo nie wiedział, co oni wszyscy robią w
jego domu. W końcu przyszedł
czarodziej. Wyjaśnił mu, że muszą się gdzieś naradzić, ale nie

powiedział dlaczego. Później
wszyscy zasiedli do stołu. Zaczęli rozmawiać, a raz po
raz słychać było
słowa:
(Ciąg dalszy na str. 14)
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Z archiwum Samorządu Uczniowskiego
7 stycznia odbyło się zebranie SU, na którym omawialiśmy zadania wynikające z harmonogramu.
Zorganizowaliśmy konkurs w lepieniu bałwana klasowego ze śniegu.
Zrealizowaliśmy projekt „Najlepsi z najlepszych” – przygotowując certyfikaty osiągnięć edukacyjnych dla najlepszych uczniów i puchary
dla najlepszych klas, które zostały wręczone na apelu. W konkursie
dla najlepszych klas I miejsce zdobyła IV a, drugie V b, a trzecie
IV b.

St
r.

Luty

W dniu 4 lutego odbyło się zebranie SU, na którym omawialiśmy zadania wynikające z harmonogramu.
Opracowaliśmy regulamin i ogłosiliśmy konkurs o tytuł
„Najaktywniejszej klasy”.
Zorganizowaliśmy pocztę walentynową.
Odbyło się zebranie sekcji redakcyjnej i przydzieliliśmy zadania do realizacji dla poszczególnych osób.
Odbyło się zebranie sekcji artystycznej, która opracowała nową gazetkę ścienną SU.
Poszczególne klasy pełniły dyżury uczniowskie zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Marzec

W dniu 11 marca odbyło się zebranie SU, na którym omawialiśmy zadania wynikające z harmonogramu.
Odbyło się zebranie sekcji sportowej, która opracowała harmonogram
zawodów sportowych w związku z Dniem Wiosny.
Zorganizowaliśmy obchody Dnia Wiosny w naszej szkole, w trakcie których odbył się zielony marsz z topieniem marzanny oraz klasowy
turniej sportowy we współpracy z nauczycielem w-f Jarosławem Janikiem.
Zrealizowaliśmy projekt „Świąteczne klasy”, w ramach którego uczniowie wszystkich klas przygotowali ozdoby związane tematycznie ze
świętami wielkanocnymi. Ozdoby zostały umieszczone na drzwiach
klas. Były one oceniane przez kolegium SU.
Zorganizowaliśmy konkurs literacki dla uczniów klas starszych w związku ze Światowym Dniem Poezji.
Poszczególne klasy pełniły dyżury uczniowskie zgodnie z opracowanym
harmonogramem.

jedyneczka

Śnieżne bałwany
W tym roku Samorząd
szkolnym boisku. Na znak dany przez
Uczniowski zapoczątkował piękną traopiekunów SU zaczęliśmy pracować.
dycję lepienia klasowego bałwana. Długo
Ponieważ był to konkurs, więc wszyscy
czekaliśmy na właściwą
starali się
pogodę, ponieważ zima
jak mogli.
w tym roku nas nie
Mieliśmy 1
rozpieszczała, ale
godzinę,
wreszcie nadszedł ten
aby z biawyczekiwany dzień.
łego puchu
Pomysł okazał się być
wyczarostrzałem w dziesiątkę!
wać istne
W styczniowe
cudo!
Podpis do obrazu/grafiki.
przedpołudnie klasy IV
Oczywi-VI zebrały się na
ście na

boisko przyszliśmy już z gotowymi pomysłami i gotowymi elementami takimi
jak: szaliki, czapki, guziki. Wszystko
zależało od naszej pomysłowości. Każda
klasa ulepiła co najmniej jednego bałwanka. Nie było dwóch identycznych, bo
wszystkie grupy miały swój wspaniały
plan. Klasa VI a zrobiła całą bałwanią
rodzinkę, klasa V b zrobiła bałwanka
misia, ale nie zabrakło tradycyjnych
bałwanków, czy bałwanków- czarownic.
Stworki wyszły zabawne i bardzo mi się podobały. Każdy z nas zasługuje na pochwałę.
Popiołka

Najlepsi z najlepszych — podsumowanie projektu SU
Jak co roku SU ogłosił konkurs o tytuł najlepszej klasy. Zgodnie
z regulaminem przysługuje on tym, którzy osiągną klasowo najwyższą średnią. Podczas apelu dowiedzieliśmy się wreszcie jakie
są wyniki zmagań w pierwszym semestrze. Okazało się, że I
miejsce otrzymała klasa IV a, która osiągnęła średnią klasową
4,6, drugie miejsce zajęła klasa V b a na trzecim miejscu uplasowała się klasa VI b.

Ponadto SU przygotował certyfikaty dla najlepszych
uczniów. Nagrodzonych było wielu. Poniżej prezentujemy
zdjęcie tych, którzy w I semestrze osiągali najwyższe wyniki i są dumą naszej szkoły. Gratulujemy i życzymy dalszego zapału do pracy, aby na koniec roku powtórzyć ten sukces.

„

Uczymy się nie dla
szkoły, lecz dla
życia”
Seneka Młodszy
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Adaptacja filmowa powieści „Hobbit” recenzja

Agata Cholewa
Kinga Machelska
Karolina Imiołek
Oliwia Nędza
Aleksandra Muszyńska

rzetelna informacja!

i
Jesteśmy w siec
na stronie sp1
Co czeka nas w najbliższym czasie?



Konkurs historyczny
dotyczący Konstytucji
3 Maja



Konkurs „Mam talent”



Dzień Dziecka



Parada z okazji odzyskania praw miejskich
przez Ogrodzieniec



Dzień Książki i Praw
Autorskich



Dzień Teatru



Dzień Ziemi



Dyskoteka szkolna



Podsumowanie projektu „Najlepsi z najlepszych”



Podsumowanie konkursu o tytuł
„Najaktywniejszej
klasy”

(Ciąg dalszy artykułu ze str. 11)
"Kiedy on przyjdzie?", "Widzieliście może go?". Bohater
nie wiedział, o kim mówią krasnoludy. Ale w końcu tajemniczy
gość przybył. Był to dowódca ich oddziału. Bilbo siadł sobie
w fotelu, bo był bardzo zmęczony tym całym chaosem. Kiedy tak
siedział, słyszał ich rozmowy. Potrzebowali jakiegoś hobbita, aby
im pomógł. Baggins dodawał kilka słów od siebie i radził, co mają zrobić. Wszyscy stwierdzili, że właśnie takiego pomocnika potrzebują i chcieli, żeby to właśnie na niego padł wybór. Dowódca
zgodził się, ale ostrzegał, że za żadne uszkodzenia ciała i inne
wypadki nie ponoszą odpowiedzialności. Bilbo nie chciał im pomóc. Chciał, żeby jego życie zostało takie, jakie jest. Kiedy przybyli dalej naradzali się, Baggins położył się spać. Był bardzo
zmęczony. Już samo patrzenie na bałagan, jaki zrobili goście,
sprawiało, że nie miał siły. Rano, kiedy się obudził, zobaczył czystą chatkę, tak jakby gości nigdy nie było. Na stole leżała umowa,
o której mówili poprzedniego dnia podróżnicy. Bilbo długo się
zastanawiał, czy podpisać, ale w końcu zdecydował, że pomoże
im. Podpisał kontrakt, spakował kilka rzeczy i pobiegł za podróżnikami. Co spotka Bilba Bagginsa w dalszej części opowiadania?
Kogo spotkają dalej towarzysze? Czy stanie się coś złego hobbitowi, tak jak ostrzegali go inni? Jeśli chciałbyś się tego dowiedzieć, obejrzyj film lub przeczytaj książkę.
Film zrobił na mnie wielkie wrażenie. Zachwyciły mnie
plany filmowe, pejzaże oraz sama fabuła. Był on bardzo długi, ale
siedząc w fotelach kinowych w ogóle się tego nie czuło. Ma on
wiele plusów. Poza samą fabułą należy zauważyć charakteryzację
postaci, niezwykłe efekty specjalne, postaci potworów. Fabuła
cały czas trzyma w napięciu, a wszystko to jest potęgowane przez
świetnie dobrana muzykę. Ponieważ właśnie czytałam książkę,
której adaptacją jest film muszę jednak stwierdzić, że film nie jest
wiernym odtworzeniem powieści. Wprowadzono wiele wątków,
które w utworze w ogóle się nie pojawiają. Zastanawiałam się
dlaczego i wydaje mi się, że po pierwsze ten sposób prezentacji
faktów bardziej trzyma w napięciu a ponadto dzięki wprowadzonym wątkom film połączy się wyraźnie z „Władcą Pierścieni” i
będzie stanowił świetny wstęp do trylogii. Pomimo że projekcja
była tak długa właściwie obejmuje niewielką część książki. Przed
nami jeszcze wiele wątków, które nie zostały pokazane do tej pory. Jestem bardzo ciekawa jak rozwiną się te dodatkowe wątki i
jak zostaną ukazane ciekawe wydarzenia z powieści. Już nie mogę się doczekać kolejnych części, a tę polecam wszystkim, którzy
jej jeszcze nie obejrzeli!

