
 Ż A C Z E K   
 Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze 

Witajcie!  
  W październiku rozpoczął pracę nowy zespół redakcyjny naszej szkolnej gazetki.      

W tym roku grupa redaktorów z kl. VII, III i IIb pod opieką pani Jolanty Kocik będzie 

pisała dla Was artykuły i zachęcała do współpracy. Naszym priorytetem jest, by więk-

szość zawartości każdego numeru Żaczka zajmowały sprawy dotyczące szkoły, dlatego 

zapraszamy do wspólnego redagowania gazetki. Przesyłajcie zatem na adres szkolnej 

redakcji zaczek.strzyboga@interia.pl ar-

tykuły, wiersze, prace plastyczne, zdjęcia 

itp. Piszcie o ważnych wydarzeniach klaso-

wych oraz o sprawach, które Was nurtują. 

Najciekawsze materiały będziemy publiko-

wać w kolejnych numerach gazetki, która 

jest o Was i dla Was !  

 

 

 

 

Łucja Błaszczyk, Marta Wolniak,  

Aleksandra Pąśko, Natalia Mikulska, 

Klaudia Długosz,  

Anna Bojke,  

Patrycja Zarańska,  

Aleksandra Polit 

Maciej Brocki, Mateusz Sas,  

Jakub Czajka, Bartosz Bogulewski,   

Dominik Sowiński   

 Kalendarium 

5.09 Międzynarodowy 

Dzień Dobroczynności 

8.09 Dzień Marzyciela 

09.09 Międzynarodowy 

dzień Pierwszej Pomocy 

12.09 Światowy Dzień 

Zdrowia Jamy Ustnej 

20.09 Dzień             

Przedszkolaka 

21.09 Międzynarodowy 

Dzień Orderu Uśmiechu 

26.09 Europejski Dzień 

Języków  

29.09 Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia 

14.10 Dzień KEN 

21.10 Dzień bez         

skarpetek 

25.10 Dzień Kundelka 
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 Maja Skrobisz Agnieszka Wrzosek 



Na samą myśl o wydarzeniu robi się smaczek na pyszne jabłuszko albo  marcheweczkę…  

 

Nasza szkoła 16 września b.r. 

wzięła udział w Święcie Kwiatów, 

Owoców  i Warzyw  w Skierniewi-

cach. Parada przebiegała pod ha-

słem XL. Nasze wspaniałe motyl-

ki, bo tak została przebrana grupa dziewcząt, wraz z towarzyszącą im 

grupą chłopców  i nauczycieli reprezentowały w Skierniewicach gmi-

nę Nowy Kawęczyn.  

        Kolorowe skrzydełka  

i maski sprawiły, że nasze 

dziewczęta wyglądały uro-

czo! Mieszkańcy Skiernie-

wic nie żałowali nam braw   

i to było naprawdę miłe 

powitanie.  

To był cudowny dzień po-

mimo ponurej i deszczowej 

pogody!  [ A.Wrzosek]  

     

    Miło po wakacjach spotkać się na nowo w murach naszej szkoły. 

Szczególnie serdecznie witamy w naszym gronie wszystkie dzieciaki       

z przedszkola, uczniów klasy czwartej i siódmej, ich rodziców oraz na-

szych nauczycieli. Wszystkim życzymy dobrego roku- satysfakcji z na-

uki i nauczania, dobrej, życzliwej, koleżeńskiej i twórczej atmosfery       

w szkole i klasach, ambitnych celów i wytrwałości w ich osiąganiu!  

 

 

Wychowawcami nowych klas zostali: p. V. Kacprzyk-Puszcz 

( kl. IV) i p. R. Dobczyk ( kl. VII) 
 

 

            Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 

Warzywa i Owoce? Pychotka! 
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 Policja w szkole!  

Przedszkolaki zjawiły się  

w naszej szkole równo z 

pierwszym dzwonkiem na lekcje. Specjalnie dla 

nich powstała nowa i piękna sala zabaw wraz z 

zapleczem. W tym kolorowym miejscu dzieją się 

rzeczy niezwykłe  

25 września odbył się radosny „Bal jesieni”. 

Oprócz zabaw tanecznych, w których przedszkola-

ki wirowa-

ły jak listki 

na wietrze, odbyły się również zajęcia kulinar-

ne. Dzieci były bardzo przejęte przygotowywaniem kolorowych robaczków z galaretki.  

  W zabawach zręcznościowych dzieci zmie-

rzyły się z pracą kelnera i próbowały nosić 

leciutkie piłeczki na talerzykowych tackach. 

Niesforna piłeczka wędrowała po tacy i trud-

no było dotrzeć z nią do celu. Wcale nie naj-

łatwiejszym zadaniem było też pokonanie 

toru  z ziemniakami położonymi na łyżce. 

Współpraca w zespole i doping był niesamo-

wity. Na zakończenie maluchy zrobiły sówki 

z jesiennych liści i pomalowały twarze. Powstały piękne tygryski, kociaki, 

motylki, księżniczki. Czy można się nudzić w takim przedszkolu?         

[                                                                                                                                                              [A.Bojke] 

             Przedszkole działa! 

Sprzątali, uczyli  się nie śmiecić, czyli o  akcji Sprzątanie Świata      
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 Bal Jesieni 

   Każdy z nas chciałby żyć w czystym i zdrowym środowisku. 

Niestety tak nie jest. Ludzie zanieczyszczają powietrze, specjal-

nie wyrzucają śmieci, które są dosłownie wszędzie. Żeby choć 

trochę oczyścić teren wokół szkoły i okoliczny las, uczniowie 

klasy III (gim.) pod opieką p. Violetty Kacprzyk - Puszcz w 

ramach akcji Sprzątanie Świata wyruszyli na ratunek  środowi-

sku, w którym mieszkamy. 

W akcji dzielnie pomagały 

przedszkolaki. Wszyscy pracowali z zaangażowa-

niem, a po pracy w ramach relaksu  spacerowali    po 

czystym lesie.                                    [M. Skrobisz] 

 

       Spokojnie, to była zapowie-

dziana wizyta. 2 października 

2017 roku odbyło się spotkanie 

przedszkolaków z policjantem. 

Najmłodszych wspierała klasa 

IV. Podczas rozmów z policjan-

tem to jednak najmniejsi  byli 

najbardziej aktywni. Największą atrakcją dla dzieci okazał 

się policyjny motocykl.  Na drugim miejscu znalazła się czap-

ka policjanta. Każdy chciał ją przymierzyć! Dzieci były za-

chwycone.                                                      [M. Wolniak] 



Autobusem szkolnym 

 

  W kościele p.w. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Starej 
Rawie grupa uczniów pod kierunkiem pani Moniki Tkaczyk zapre-
zentowała 15 10. 2017 r. montaż słowno muzyczny. Wydarzenie po-
święcone było osobie Św. Jana Pawła II. Okazją do zaprezentowania 
postaci Świętego, jego wypowiedzi, był obchodzony 8 października 

XVII Dzień Papieski, który 
przebiegał pod hasłem: 
,,JAN PAWEŁ II - IDŹMY 
NAPRZÓD Z NARZIEJĄ".       
Młodzież wykorzystując środ-
ki multimedialne przedstawiła myśli przewodnie nauczania Świętego 
Jana Pawła II, wygłaszane podczas jego podróży apostolskich do Oj-
czyzny, za co została nagrodzona gromkimi brawami i uznaniem od-
biorców.                                                                         [p.M.Tkaczyk] 

 DZIEŃ PAPIESKI W STAREJ RAWIE  

 Z WIZYTĄ W TEATRZE - ,,Dziady” A. Mickiewicza [11.10.2017r.] 

    Dlaczego Adam Mickiewicz 

„wielkim poetą był”? Dlaczego nie 

napisał I. części „Dziadów”? Czy 

wieszcz kłamał? Co ma wspólnego 

DJ Pejo z Dziadami? Czy to możli-

we, że Mickiewicz zawsze był nie-

zrozumiały? Na te i wiele innych cieka-

wych pytań odpowiadał reżyser P. Rusi-

nowski po spektaklu. DZIADY, które są 

pełnym tajemniczości widowiskiem o 

ponadczasowych prawdach moralnych.  

     Na ten wyjątkowy spektakl przygoto-

wany przez Teatr Lektur Szkolnych z 

Warszawy wybrali się do MDK w Rawie Maz. uczniowie kl. II a, b i VII 

pod opieką p. M. Polit, W. Zagibajło, J. Kocik i p. R. Dobczyka.  
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 KOSMICZNY BALET W ŁODZI 

     W tym roku szkolnym , tak jak w latach ubiegłych, nie mogło 

zabraknąć comiesięcznych wyjazdów do teatru. Dlatego już 

22.09.2017 r. uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjaliści, ro-

dzice i nauczyciele oraz sympatycy wyjazdów do Teatru Wiel-

kiego w Łodzi wybrali się na spektakl pt.: „Lamaila”. Była to 

kosmiczna baśń baletowa w reżyserii Macieja Pawłowskiego. 

Niezwykła scenografia wykreowana przez Grzegorza Policiń-

skiego, a także nastrojowa i barwna muzyka stworzona przez 

Tadeusza Płatka wprawiły nas w zachwyt. Tytuł spektaklu to 

imię subtelnej, delikatnej i pięknej księżniczki dnia, czekającej 

na romantyczną miłość. Drugim głównym bohaterem jest przy-

stojny młodzieniec - książę nocy - Namadil. Bohaterka drugoplanowa to Sawora - biały motyl potajemnie ma-

rzący o tym, aby zostać księżną nocy. Poza nimi w baśni baletowej występowały stworzenia wykonujące roz-

kazy Sawory, mieszkańcy podwodnej krainy, pełzające po ścianach stwory potrafiące hipnotyzować, Gilgola-

ki, czyli stworzenia uwielbiające psoty i figle. I tutaj czekała na nas niespodzianka, ponieważ spotkaliśmy w 

tej roli absolwentkę naszej szkoły - Wiktorię Sękowską. Wystawiana sztuka teatralna oczarowała nas swoją 

widowiskowością. [ Ł.Błaszczyk] 

https://www.facebook.com/teatrlekturszkolnych/?hc_ref=ARSbw-vaR67l3GO0Gtmm-2tGkQ8QTSK68KwzGE86uLLOBnYnkcXamlnbqNGG1W-4MHs
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  Dzień roztańczonej Edukacji Narodowej 

  W piątek 13 X obchodziliśmy Dzień Komisji Edukacji Narodowej.  
Jako pierwsza głos zabrała Pani Dyrektor, następnie uczniowie klasy 
czwartej i klasy trzeciej oddziału gimnazjalnego. Niespodzianką dla 
wszystkich był występ przedszkolaków. Nasze koleżanki i koledzy 
zrobili kawał świetnej roboty, rozbawiając widownię zabawnymi tek-
stami i czekoladowym tańcem. A potem były serdeczne życzenia dla 
pracowników oświaty od wójta Gminy Nowy Kawęczyn p. W. Cioka, 
ks. Proboszcza, przedstawiciela Delegatury KO w Skierniewicach, 
rodziców i uczniów.  

Ten wyjątkowy dzień  uświetniły również nagrody Dyrektora Szko-
ły, które otrzymali: p. V. Kacprzyk-Puszcz; p. I Rosińska; p. M. Polit oraz pracownicy niepedagogiczni.  
Gratulujemy!                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                [N. Mikulska] 



Wydawca: Szkoła Podstawowa im.J.Wybickiego w Strzybodze 96-115 Nowy Kawęczyn. 
Adres e-mail redakcji zaczek.strzyboga@interia.pl 
Redaktor naczelny: Maja Skrobisz. Za-ca redaktora naczelnego : Agnieszka Wrzosek Opiekun: p. Jolanta Kocik 
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Aleksandra Pąśko, Marta Wolniak, Patrycja Zarańska, Bartosz Bogulewski, Dominik Sowiński, Jakub Czajka.   

SPORT W SZKOLE  

Warto przeczytać 
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Czekaliście na szkolne rozgrywki sportowe ? Mamy dobrą wiadomość. 6 października 2017 roku w naszej 

szkole rozpoczęły się rozgrywki w tenisie stołowym. Zwycięzca otrzyma tytuł „Mistrza szkoły w tenisie stoło-

wym”. Najlepsi będą reprezentowali naszą szkołę w zawodach wyższej rangi. Podpatrzyliśmy, że konkurencja 

jest bardzo duża, a poziom prezentowany przez zawodników wysoki. Wszystkim uczestnikom życzymy dobrej 

zabawy i powodzenia w dalszych rozgrywkach.                                                                                  [ M.Brocki] 

    Harry Potter i Insygnia Śmierci to siódmy tom powieści J.K. Rowling. Opowiada o przygo-

dach Harrego i jego przyjaciół; Rona i Hermiony. Główny bohater niedługo skończy 17 lat      

i będzie pełnoletni. Przed śmiercią Dumbledore powierzył chłopakowi tajemniczą misję do 

wypełnienia. Młody Potter musi znaleźć i zniszczyć wszystkie horkruksy Toma Riddle'a.        

W tym ważnym dla świata czarodziejów przedsięwzięciu towarzyszą mu przyjaciele. Mło-

dzież podróżuje po całym świecie, szukając cząstek duszy Voldemorta. Tom Riddle był moc-

no przywiązany do Hogwartu, dlatego najwięcej odłamków swojej duszy ukrył w różnych 

przedmiotach niegdyś należących do założycieli szkoły czarodziejów. Horkruksem był : na-

szyjnik   i pierścień Salazara Slyterina, Puchar Helgi Huffelpuf, Diadem Roweny Rewenclaw, 

dziennik Toma Riddlea, wąż Nagini, a nawet sam Harry. Czarodziej był tak posłuszny woli nauczyciela, że 

chciał poświęcić swoje życie, aby inni mogli zabić - Sami - Wiecie - Kogo. Jednak chłopak został ocalony, 

zniszczył Lorda Voldemorta i zrozumiał, że władza nad światem i ludźmi nie jest naj-

ważniejsza. - Nie potrzebuję być  panem śmierci i nie chcę mieć ani Czarnej Różdżki 

ani Kamienia Wskrzeszenia - tak mawiał Harry . Zapraszam bardzo serdecznie do prze-

czytania tej książki i zapewniam, że opowieści o szkole magii i czarodziejstwa, nikomu 

się nie znudzą. To moja ulubiona część całego cyklu. [A.Polit] 

 

 Jak na starej fotografii  

   Oglądanie starych fotografii przypomina czytanie powieści o przemijaniu. Posta-

cie zmieniają się z biegiem lat, przychodzą coraz to nowe pokolenia, a stare ustępują 

im miejsca. Czas mija, a wraz z nim zmieniają 

się ludzie, ich otoczenie, obyczaje     i nawyki. 

Nie zmienia się tylko stara fotografia. Jest taka 

sama jak kiedyś, kiedy 

fotograf w atelier prosił 

fotografowanego, aby patrzył w jednym kierunku, 

nie poruszał się, siedział nieruchomo i zapisywał 

obraz na szklanej płycie.  

Na zdjęciach uczniowie kl. VII podczas lekcji plasty-

ki o fotografii. Zadanie do wykonania– skopiować stare zdjęcie. Lekcja przypominała podróż w czasie, bo wy-

brane fotografie skłaniały do refleksji nad przeszłością.  

Sztuka i architektura jeszcze nigdy nie kryły tak przerażających zaga-

dek. Robert Langodn musi  musi je rozwiązać, nim na Ziemi stanie się piekło. Dobrych ludzi już 

nie ma - są tylko kanalie, źli i trochę mniej źli. Czyli ofiary.Nazywam się Vincent Sztejer i zabi-

jam dla srebra.                                                                                              [Aktyw biblioteczny] 


