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05.11 - Dzień Po-

staci z Bajek 
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OTRZĘSINY –  WOW! 

Nr 2/2017 



       26.10.2017r. w naszej szkole odbyły się 
otrzęsiny uczniów klas: IV i VII. Po tradycyjnym 
malowaniu wąsów i nosków, doczepianiu uszów 
i ogonków debiutanci rywalizowali w wielu kon-
kurencjach. Czwartoklasiści i siódmoklasiści 
mogli wykazać się w jedzeniu jabłek bez użycia 
rąk, mierzeniu ławki zapałką, szukaniu monety   

w kopcu mąki, tanecznych 
pląsach. Nie zabrakło również 
tradycyjnego picia mleka       
z płaskiego talerzyka. Zwy-
cięzcami (z racji wieku) oka-
zała się klasa IV z wycho-
wawczynią p. V. Kacprzyk – 
Puszcz, chociaż klasa VII pod 
przewodnictwem wychowaw-
cy p.R.Dobczyka deptała im 
po piętach. Imprezę przygoto-
wali uczniowie klas drugich 
pod opieką swoich wycho-

wawczyń: p.W.Zagibajło i p.M.Polit. Zabawę podsumowała pani dyrek-
tor K.Hanuszkiewicz oficjalnie przyjmując wszystkie kociaki do naszej 
wspólnej rodziny uczniów Szkoły Podstawowej im. J.Wybickiego          
w Strzybodze. Zadowolone miny 
u c zes tn i -
ków otrzę-
sin to do-
wód dobrej 
w s p ó l n e j 
z a b a w y .       
Z pewno-
ścią na dłu-
go zapa-
miętamy to 
wyd a r ze -
nie. 

[A.Polit] 
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Jak zachować się w bibliote-
ce? Co to jest sygnatura ? Jak 
wypożyczyć książkę i uzupeł-
nić kartę katalogową? Odpo-
wiedź na te pytania poznali 
uczniowie kl. IV podczas lekcji języka pol-
skiego zorganizowanej w szkolnej bibliotece. 
Zajęcia poprowadziła p. M. Polit. 

          

  Z wizytą w szkolnej bibliotece 
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   Za nami trzecia już wieczornica patriotycz-

na. To niezwykłe wydarzenie przygotowane 

dla mieszkańców gminy Nowy Kawęczyn 

jest rozśpiewanym i pełnym pasji celebrowa-

niem Święta Niepodległości. Tym razem 

uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć 

spektakl pt.: Szabla i wysłuchać koncertu 

pieśni patriotycznych . 

    Główny bohater przedstawienia to chłopiec 

uzależniony od Internetu (w tej roli M. Mi-

kulski z kl. VII ). Ma on zapracowanych ro-

dziców, przejmujących się bardziej karierą 

osobistą niż własnym dzieckiem. Wszystko zmienia się za sprawą babci 

(brawurowo zagranej przez A. Bedełek z kl.IIb), która pokazuje wnukowi 

szablę przekazywaną w rodzinie z ojca na syna i opowiada jej historię.   

W ten sposób tytułowa szabla staje się duchowym przewodnikiem Kamila 

i otwiera przed nim kolejne drzwi historii począwszy od rozbiorów, aż do 

II wojny światowej. Za sprawą szabli bohater zaczyna rozumieć swoją 

tożsamość narodową.   
 

        Szabla widziała krew, łzy, rozpacz. Przypominała o obowiązku walki do ostatniego  

żołnierza, o dziadku. To nie jest zwykła pamiątka po przodkach, na pewno nie. 

       Treść wieczornicy nie tylko przypomniała o ważnych wydarzeniach z naszej historii, ale przede wszystkim zachę-
ciła nas do tego, aby ten wyjątkowy dzień jakim jest dla Polaków 11 listopada spędzić z najbliższymi przy wspólnym 
stole, słuchając rodzinnych opowieści o przeszłości.  
    Uroczystość przygotowali uczniowie pod kierunkiem p.W.Zagibajło, p.M.Polit, p.Ł.Ludwickiego (oprawa muzycz-
na) oraz p.J.Kocik (oprawa plastyczna). 



Autobusem szkolnym 

KONKURS RELIGIJNY 

     Halloween oznacza wigilię (dzień przed) Wszystkich Świętych. 
Obchodzony jest w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli 
przed dniem Wszystkich Świętych. Do Polski święto dotarło w latach 
90. Symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia  
z wyszczerbionymi zębami. Oprócz niej popularne są motywy du-
chów, demonów, zombie, wampirów, czarownic, trupich czaszek, nie-
toperzy, czarnych kotów itp. Głównym zwyczajem Halloween jest cu-
kierek albo psikus. Dzieci (najczęściej w USA, ale coraz częściej         
w innych krajach - w tym w Polsce) chodzą z pojemnikami na cukierki 
po okolicy i odwiedzają mieszkańców. Kiedy ktoś nie chce dać cukier-
ka, otrzymuje od dzieci w zamian psikusa. Na zdjęciu prace uczniów 
kl. IV. [red.] 
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8 listopada w szkole zostały wręczone dyplomy i nagrody za 

udział w konkursach religijnych: na najpiękniejszy różaniec 

(klasa IV); plastyczny - Interpretacja wybranej tajemnicy 

różańcowej (uczniowie klas starszych). Myślą przewodnią 

konkursów było głębsze zrozumienie i przeżywanie modli-

twy różańcowej w domu i w kościele.    

W kategorii Najpiękniejszy różaniec: I.m. zajął Kacper 

Paćkowski; II.m. Hubert Błaszczyk; III.m. Kornelia Podwy-

socka. Wyróżnienie: Marek Iwańczyk. Uczennica kl. IIa -

Urszula Wrzodak- otrzymała nagrodę i dyplom za interpreta-

cję wybranej tajemnicy różańcowej. Gratulujemy! Organiza-

torką konkursów była p.M.Tkaczyk. [red.] 

PRAWDA CZY FAŁSZ ?  
Z prawej strony flagi Belgii znajduje się kolor 

żółty. Polska weszła do Unii Europejskiej 

1.01.2004r. Merkury to planeta Układu Słonecz-

nego, która znajduje się najbliżej Słońca. 

Dorosły człowiek ma 32 stałe zęby. Krzysztof 

Kolumb urodził się we Włoszech. Robert Kubi-

ca 12 razy stawał na podium w Formule. Papu-

ga ara żyje średnio 25 lat.   

 
[ Odpowiedzi szukaj na ostatniej stronie] 

 W tym roku ( 26.10) w ramach Europejskiego 

Dnia Języków uczniowie zaprezentowali bajkę 

Cinderella (,,Kopciuszek") w wersji oryginalnej. 

Przed przeczytaniem bajki uczniowie obejrzeli 

prezentację zawierającą różne ciekawostki doty-

czące języków.  

Dzień Języków został przygotowany pod kie-

runkiem p.A.Dobczyk. [M.Wolniak i M.Skrobisz] 

   Za nami bardzo ważne wydarzenie! 27.10.2017r. odbyły się 

wybory do Samorządu Uczniowskiego. Z każdej klasy kandydo-

wały po dwie osoby, z wyjątkiem klasy III - tu kandydowało 

pięć osób. Większością głosów wygrała uczennica kl. III Anna 

Bojke i to właśnie ona została przewodniczącą. Zastępcą prze-

wodniczącej została Łucja Błaszczyk. Pozostali: Kornelia Pod-

wysocka, Patrycja Krajewska, Oliwia Makowska, Patrycja Za-

rańska, Urszula Wrzodak, Klaudia Kazanowska, Marta Wolniak, 

Karol Bedełek i Natalia Mikulska stali się Samorządem 

Uczniowskim, który reprezentuje społeczność szkolną. Prze-

wodniczącej życzymy sukcesów w zarządzaniu życiem szkoły    

i zapału do pracy na każdy dzień.   [M. Skrobisz] 

 WYBRALIŚMY SAMORZĄD 



 

    Bolimów jest osadą o bardzo starych 

tradycjach garncarskich. Kiedyś było tu 

około 20 warsztatów garncarskich, ale 

do dzisiaj dotrwał tylko jeden i właśnie 

ten warsztat odwiedzili 19X uczniowie 

kl. IV i VII. Warsztaty zorganizowała p. J.Kocik- nauczycielka plastyki           

i p. V.Kacprzyk-Puszcz– wychowawczyni kl.IV. 

  Na początku wycieczki oprowadzono grupę po budynku z 1917 r., w któ-

rym znajdował się tradycyjny piec garncarski oraz koło garncarskie. Uczest-

nicy warsztatów mieli okazję zapoznać się ze specyfiką  zawodu garncarza, 

podpatrzeć sposób toczenia glinianych naczyń, usłyszeć legendy i opowie-

ści związane z Bolimowem oraz samemu spróbować trudnej sztuki lepienia 

garnków. Okazało się, że kręcenie kołem garncarskim  wymaga sporych 

umiejętności, bo naszym garncarzom nie udało się samodzielnie utoczyć 

naczynek. Dużo lepiej poradzili sobie z  lepieniem. Przy stole powstawały 

gliniane cudeńka i potworki na miarę umiejętności i wyobraźni autorów. 

Następnie zostali oprowadzeni po nowszym budynku, w którym znajdowały 

się naczynia stworzone przez pracowników zakładu garncarskiego. Ucznio-

wie poznali historię miejsca, w którym zawód garncarza jest 

przekazywany z pokolenia na 

pokolenie. Pani D. Konopczyń-

ska– Aftewicz, właścicielka 

warsztatu, w ciekawy sposób 

opowiedziała o wypalaniu na-

czyń oraz o sposobie ich po-

wstawania. Na koniec wyciecz-

ki uczestniczy otrzymali naczy-

nia, które mogli pomalować farbami w dowolny sposób. Wszyst-

kie prace uczniów zostały przewiezione do szkoły, jednakże 

można je było odebrać dopiero wtedy, kiedy glina całkowicie 

wyschła. [ P. Zarańska] 

Nie święci garnki lepią 
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Tak już jest u nas w szkole, że tradycyjnie co miesiąc odbywają się spotkania z muzyką. Pierwsze w tym roku szkol-

nym odbyło się 20 X 2017 r. Tematem były tańce lat 20. i 30. XX w. Spotkanie rozpoczął pokaz taneczny w wykona-

niu profesjonalistów, później przyszedł czas na uczniów. Najpierw zgłosiła się klasa IV, a za nimi nieśmiało dołączyli 

gimnazjaliści i kl.VII. Szkolną grupę taneczną swoim niekwestionowanym talentem wspierał również p. Robert Dob-

czyk. Ku zaskoczeniu wszystkich najmłodsi poradzili sobie z podstawowymi krokami lepiej niż starsi. Kornelia Ma-

ciak i Kornelia Podwysocka okazały się najlepszymi tancerkami spotkania. Gratulujemy!        [ M.Skrobisz] 
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Stało się! Jesteśmy mistrzami i mistrzy-
niami powiatu w tenisie stołowym w roz-
grywkach drużynowych szkół gimnazjal-
nych! 26 X to był zdecydowanie nasz dzień. Pewność siebie, 
opanowanie i spokój, a przede wszystkim umiejętności po-
zwoliły nam kolejny raz sięgnąć po sukces w tej dyscyplinie 
sportu. Wygrane  ze szkołami z Głuchowa, Godzianowa, 
Lnisna i Słupi, która była gospodarzem zawodów zapewniły 
nam zakwalifikowanie się do dalszego etapu. Gratulacje na-
leżą się Karolowi Bedełkowi, Kacprowi Kazanowskiemu 
oraz Urszuli Wrzodak i Łucji Błaszczyk. Na zdjęciu zwy-
cięzcy ze swoim trenerem p.R.Dobczykiem.   
   [Ł.Błaszczyk] 

  

  

 

  Każda okazja do świętowania jest dobra i przedszkolaki doskonale o tym pa-

miętają. W ramach Dnia Postaci z Bajek, który przypada na  05.11, najmniej-

si wcielili się w bohaterów swoich ulubionych baśni.  Spośród wielu  przed-

szkolnych wydarzeń warto wymienić również bal księżniczek i królewiczów, 

żołnierskie spotkanie i lekcję patriotyczną. [M.Wolniak] 

Na żołnierską nutę  
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SPORT 

Odp.: F,F,P,P,P,P,F 

 Czy bohaterka zaprzyjaźni się     

z Persefoną i co z Anabel ? Co 

ukrywa Henry ? Livvy musi też 

chronić bliskich. Zło w snach nie 

śpi ;) ! Kim jest Secrety i dlacze-

go wyjątkowo interesuje się 

główną postacią ?  

Odpowiedzi na powyższe pytania 

znajdziecie w Drugiej księdze 

snów. Jest to bardzo wciągająca   

i interesująca powieść.  

Polecam ją wszyst-

kim lubiącym śnić. 
[A.Polit] 

 

Silver.Druga księga 

snów przedstawia 

perypetie zgranej 

paczki rówieśników. 

Należą do niej sympa-

tyczna Liv, jej chłopak Henry, przy-

rodni brat Liv, Grayson, siostra Liv, 

Mia. Ponadto występują: groźny 

Artur, szalona i przebiegła Anabel 

oraz podła Secrety. Główna boha-

terka wraz z przyjaciółmi ma umie-

jętność wchodzenia do snów obcych 

i znajomych ludzi. Czy Arthur wy-

baczy dziewczynie pokiereszowaną 

szczękę, czy będzie pragnął ze-

msty ? Jak potoczy się sprawa 

straszliwego Pana Cienia i Mroku ?  

 Świat przedszkolaka 

Żołnierskie śniadanie 

 Lekcja patriotyzmu 

Przychodzi facet do afrykańskiej restauracji 

- Poproszę bardzo rzadki afrykański przysmak. 

- Wodę?- pyta kelner. 

Na czym stoi 
prąd? 

Odp. Na pięcie. 


