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Oczarowani przez najmłodszych 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cóż za niezwykłe i jakże wyjątkowe ja-

sełka! Musimy przyznać, że wszyscy zo-

staliśmy oczarowani przez naszych przed-

szkolaków i czwartoklasistów, którzy             

w niezwykły sposób wprowadzili nas              

w magiczną atmosferę świąt! Nasi mali 

aktorzy wcielili się w postacie świętej ro-

dziny, pastuszków, aniołków i diabełka. 

Przedstawili nam historię narodzin Tego, 

którego czcimy w święto Bożego Naro-

dzenia. Całej uroczystości towarzyszył także wy-

stęp Młodzieżowej Grupy Wokalnej, rozwijającej się               

w Miejskim Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej, pro-

wadzonej przez naszego nauczyciela muzyki - p. Ludwic-

kiego. Uroczystość odbyła się 20 grudnia. Nasi uczniowie 

mieli także okazję wystawienia swojej sztuki w kościele  

w  parafii Stara Rawa. Zachwyceni,             

z niecierpliwością czekamy na kolejne 

występy naszych młodych i jakże zdol-

nych artystów. 

N. Mikulska 
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Młodzieżowe słowo 2017 roku wybrane   Choć to wygląda jak żart, jest zupełnie serio.                  

Słowem roku 2017 zostało „XD” (czytaj: iksde), czyli literowy odpowied-

nik śmiejącej się buzi ze zmrużonymi oczami.  

XD zyskało popularność zwłaszcza w mediach społecznościowych. Poja-

wia się w tekstach jako wykrzyknik, partykuła, a nawet przymiotnik czy 

przysłówek.!  

12.12.2017 r. nasza pani wychowawczyni 

(p. Violetta Kacprzyk- Puszcz) wymyśli-

ła, że poukładamy puzzle. Układanie 

puzzli odbyło się w formie konkursów. 

Podzieliliśmy się na sześć drużyn.  

I. miejsce zajęły P. Krajewska, K. Bodek 

oraz K. Kołodziejek; II. miejsce K. Pod-

wysocka, K.Maciak; III. miejsce H. 

Błaszczyk, K. Karwat i M. Iwańczyk. 

Dziewczyny pokonały chłopców, ale 

wszyscy świetnie się bawili. Było bardzo 

miło. Dowiedzieliśmy się też, jak współ-

pracować w grupie, 

żeby szybko wykonać 

zadanie. Na koniec 

wszyscy dostali pyszne 

lizaki w kształcie serc. 

K.Podwysocka i K.Maciak 

    W ostatnim tygodniu przed Świętami 

Bożego Narodzenia w naszej szkole od-

były się wigilie klasowe. Tego dnia                 

w klasach zabrzmiały kolędy, zapachnia-

ły potrawy. Każde takie spotkanie jest 

okazją do tego, by poczuć atmosferę 

świąt, uczy współpracy i zacieśnia więzi. 

Pamiętajmy, więc żeby dbać o tradycje 

świąteczne.                                  D.Wlazło 



  

 W poprzednim numerze gazetki 
informowaliśmy o zakończeniu 
szkolnych konkursów  na ozdobę 
i kartkę bożonarodzeniową. Ze-
brane prace zostały zaprezento-
wane  na okolicznościowej wy-
stawie w korytarzu szkoły  i pod-
dane ocenie nauczycieli, rodzi-
ców i uczniów. W drodze głoso-
wania wybrano laureatów: 

Ozdoba świąteczna: 
I. miejsce Natalia Rymarczyk   
( złota choinka z papierowej wi-
kliny)            
 II. miejsce Marta Wolniak 
III. miejsce Maja Skrobisz 
                                              
Kartka świąteczna: 
I. miejsce Anna Bojke 

 
Uroczyste wręczenie nagród            
i dyplomów miało miejsce pod-
czas szkolnych jasełek. Laureaci 
otrzymali   dzieła sztuki w formie 
puzzli, a pozostali uczestnicy 
konkursów drobne upominki. 
 
                                      M. Sas 

      Grudzień to radosny czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.  

 

Dla przedszkolaków  to podwójna ra-
dość, ponieważ odwiedza je Święty 
Mikołaj. 6 grudnia był dla nich wyjąt-
kowym dniem. Od samego rana ubie-
rały choinkę, przygotowywały ozdoby 
oraz wyczekiwały dobrze im znanego 
gościa. Dzieci pełne radości przywita-
ły Mikołaja, zaprezentowały swoje 
wierszyki i piosenki oraz zaprosiły go 
do tańca.                      

  M.Wolniak 



KARNAWAŁOWA SOBOTA  

 

( 20.01.2018) 
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Chociaż karnawał wciąż trwa, my mamy już za sobą nieza-
pomniany bal przetańczony w nieziemskiej atmosferze!  
Szkolna świetlica przeszła metamorfozę. Już od  czwartku 
trwała praca nad piękną dekoracją. Ta z kolei zdawała się 
krzyczeć o ogromie pracy, jaką musieli wykonać uczniowie 
naszej szkoły pod kierownictwem p. Kocik, by osiągnąć tak 
wspaniały efekt. To właśnie oni, trzy dni przed tym wyda-
rzeniem, wspólnie pracowali nad dekoracją, wkładając w to 

całe swoje serce,         
a także niezliczoną 
ilość powietrza, któ-
rym napełnili aż trzy-
sta balonów!  
Obserwując przygo-
towania do zabawy 
choinkowej, ucznio-
wie z niecierpliwo-
ścią czekali na dys-
kotekę.      
Wreszcie nadeszła długo wyczekiwana  sobota, 20 stycznia,            
i z radością udaliśmy się do szkoły. Byli z nami też najmłodsi - 
nasze cudowne przedszkolaki, które zaprezentowały się                 
w ciekawych kostiumach  karnawałowych. Wśród radośnie tań-
czących dzieci można było znaleźć  dobre wróżki i  księżniczki. 
Wspaniałe oświetlenie i dobra muzyka sprawiły, że sala  szyb-
ko wypełniła się tańczącymi parami. Uczniowie, absolwenci 
szkoły, rodzice oraz nauczyciele włączyli się do udanej zaba-
wy.  
Nie zabrakło także ciekawych konkursów, a co za tym idzie - 
wspaniałych oraz oryginalnych nagród. Wśród nich najciekaw-
szymi były: darmowa pizza w pizzerii Casta, bilety do kina,             
a także kupon zwalniający ucznia z odpowiedzi w wybranym 
przez siebie dniu. Konkurs główny szkolnej zabawy choinko-
wej polegał na wyborze przez jurorów najlepszych strojów,               

w których pojawili się nasi uczniowie. Zdobywcą 
pierwszego miejsca został Adrian Paćkowski, który 
zaprezentował  się w roli urodziwej łowiczanki. Wy-
bór nie był łatwy, bo stroje  były  pomysłowe  i pięk-
nie wykonane. Adrian na pewno zaskoczył wszyst-
kich odwagą w wyborze przebrania i dlatego należą 
mu się ogromne gratulacje. Wszystkim  pozostałym 
uczestnikom konkursu na najpiękniejsze przebranie  
również gratulujemy ogromnej odwagi i dystansu do 
siebie.   

To był niezwykły czas.  Zabawa nie udałaby się jednak  bez zaangażo-
wania naszych wspaniałych 
nauczycieli, pracowników 
szkoły, Rady Rodziców, 
Szkolnego Samorządu Ucz-
niowskiego.   
 
SERDECZNIE DZIĘKUJE-
MY KAŻDEMU Z OSOB-
NA!                                                                N.Mikulska 
  



Autobusem szkolnym 
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ORKIESTRA SERC 
 Podczas 26. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, 14 stycznia, zbieraliśmy  
pieniądze  na zakup urządzeń 

medycznych dla oddziałów neonatologicznych. 
Wśród wolontariuszy byli uczniowie naszej 
szkoły :  

Urszula Wrzodak, Karol Bedełek,  
Łucja Błaszczyk, Anna Bojke,  

Marta Wolniak, Klaudia Kazanowska.  

Łącznie zebrali 3645,71zł. Brawo! 

Za wolontariat         
przyzna-

jemy 
Wam pięć 
gwiazdek! 
 

Koncert  kolęd w wykonaniu uczniów, rodziców, nau-
czycieli i absolwentów szkoły był podsumowaniem 
projektu pod tytułem „Aniołkowe granie” i dedykowa-
ny dzieciom z Domu Dziecka w Strobowie. Oprócz 
koncertu przedstawiciele szkoły i przedszkola wręczy-
li paczki z upominkami wychowankom placówki.  



  

 Hu, hu, ha, nasza zima dla nikogo nie jest zła! Zwłaszcza kiedy opady 

śniegu idealnie przysypują wspomnienie po szkole. Co to znaczy? Za-

czynamy ferie zimowe! Dni są krótkie, więc trzeba sobie 

zorganizować zajęcie na długie, mroźne wieczory. Może-

my w tym pomóc!  Polecamy książki, które pozwolą na 

chwilę zapomnieć o przemokniętych skarpetkach i zmar-

zniętych dłoniach, i  z pewnością umilą Wam czas, którego nie musicie 

liczyć, bo jesteście szczęśliwi. W końcu spędzacie go przy literaturze ;)  

  16 stycznia 2018 r. po raz 
kolejny uczestniczyliśmy 
w spotkaniu  z muzyką 
pt.: „Karnawałowy szał”.  
Panu Andrzejowi Ceglar-
kowi towarzyszyli trębacz 
Michał Maszczyk oraz 
akompaniujący mu na in-
strumentach klawiszo-
wych Maciej Kałamudzki. 
Trąbka naszego gościa 
okazała się dosyć orygi-
nalnym instrumentem po-
nieważ była czerwonego 
koloru. Chętni  mieli oka-
zję do odkrycia  w sobie 
talentu muzycznego i mo-
gli spróbować wydobyć 
dźwięki z tego instrumen-
tu. Nie było to łatwe zada-
nie! Na szczęście nasz eta-
towy trębacz Adrian Pać-
kowski wyśmienicie za-
grał fragment „Ronda”. 
Nie zawiodła również kla-
sa IV która tłumnie pląsa-
ła z gwiazdą rock polo 
Sławomirem (w tej roli 
wystąpił Marek Iwańczyk) 
w rytmie jego ostatniego 
przeboju. Muzyka towarzyszyła nam przez cały dzień. Większość z nas prawdopodobnie pod nosem 
podśpiewywała „Miłość w Zakopanem”.   A.Polit 
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Klasa VII na lekcji chemii wymy-
śliła nową nazwę związku che-
micznego. 
 Był to siarczek glinu, który zda-
niem uczniów nosi inną nazwę -  
sraczek  glinu. 


