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W nocy z 22 na 23 stycznia 
uczniowie klasy IV nocowali 
w szkole. Zadania i zabawy, 
które towarzyszyły temu wy-
darzeniu z pewnością na dłu-
go zostaną w pamięci 
uczniów, ich rodziców i wy-
chowawczyni p. V.Kacprzyk-
Puszcz. Uczestnicy musieli 
sami zorganizować sobie 
miejsca noclegowe, przygo-
tować posiłki i posprzątać po 
sobie, ale przede wszystkim 
stali się współorganizatorami naprawdę dobrej zabawy. Slalom „kelnera” między 
przeszkodami z piłeczką  na talerzu, zbieranie piłek rozrzuconych po całej sali na 
czas,  przeciąganie liny, czy mecz piłki nożnej rodzice - dzieci (zresztą przegranej 
przez rodziców 3:1), nauka tańca czekoladowego i belgijki, to tylko niektóre z atrakcji 

nocnego spotkania. W trakcie Nocy w szkole 
nie mogło zabraknąć również nauki. Wycho-
wawczyni na szkolnym fantomie postanowiła 
nauczyć swoich uczniów i ich rodziców tego, 
jak poprawnie przeprowadzić resuscytację krą-
żeniowo - oddechową.  
Oj działo się tej nocy wiele, a i tak pomimo ol-
brzymiej ilości energii, którą uczniowie wyko-
rzystali podczas zabaw, spać się jakoś nie 
chciało. Pojawiła się zatem propozycja rozegra-
nia bitwy na poduszki i zwiedzenia szkoły jedy-
nie  w światłach latarek. Potem zdecydowa-
no  jeszcze raz poszaleć z piłką na sali gimna-
stycznej, pograć w karty i w końcu zapadła de-
cyzja o ogłoszeniu ciszy nocnej. Zanim dziecia-
ki zasnęły, jeszcze rozmawiały, śmiały się, ale 
powoli robiło się ciszej i w końcu zmęczone 
zasnęły. A tu nagle pobudka. W ramach poran-
nej gimnastyki taniec „Tańczymy labada”. Ro-
dzice w tym czasie przygotowali pyszne śniada-
nie. Uczniowie spakowali się i zadbali o pozo-
stawienie pomieszczeń w czystości i porządku. 
Opuszczając budynek, już pytali: „Kiedy na-
stępna noc w szkole?”. 
 



 
Walentynki to coroczne 
święto zakochanych przypa-
dające 14 lutego. Nazwa po-
chodzi od św. Walentego, 
postaci tajemniczej, wokół 
której narosło mnóstwo le-
gend i przesądów. 
Jeden z przekazów mówi, iż 
Walenty był księdzem, gdy 
cesarz rzymski Klaudiusz 
Gocki wydał przepis zakazu-
jący legionistom armii rzym-
skiej żenić się. Odważniejsi 
z nich znajdowali pomoc 
właśnie u Walentego, który 
udzielał im i ich wybrankom 
ślubów w najskrytszej ta-
jemnicy. Niestety cesarz, do-
wiedziawszy się o złamaniu 
dekretu, skazał Walentego 
na męczeńską śmierć.  
Inne podanie opisuje go, ja-
ko młodzieńca niosącego 
pomoc prześladowanym 
chrześcijanom, za co miał 
zginąć na arenie rozszarpany 
przez dzikie zwierzęta. 
Oczekując w więzieniu na 
śmierć, miał on zostawić 
swej ukochanej list, będący 
pierwszą walentynką, podpi-
sując go „Twój Walenty”. 
 
Dzisiaj wbrew pozorom, wa-
lentynki to święto niezare-
zerwowane jedynie dla par. 
Jest to dzień, który równie 
dobrze możemy spędzić          
z innymi bliskimi sercu oso-
bami. Przecież siostrę, przy-
jaciółkę czy rodziców także 
darzymy miłością, prawda? 
Za to zwykle rzadziej okazu-
jemy im to uczucie. Warto 
więc wykorzystać święto ob-
chodzone 14 lutego, by 
przypomnieć im, jak bardzo 
ich kochamy. Z okazji wa-
lentynek zorganizowaliśmy 
mini sesję zdjęciową.  
Wszystkim, którzy chcieli 
wziąć udział w walentyn-
kowej zabawie,  
dziękujemy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdj. A. Wrzosek 

 Nr 2/2018 Żaczek                                                                                                                                                                              3 



 Nr 2 /2018 Żaczek                                                                                                                                                                                4 

 Przed feriami odbył się apel podsu-
mowujący osiągnięcia uczniów naszej szko-
ły. Usłyszeliśmy o wynikach XXIII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matema-
tyczny. W matematycznej rozgrywce wzięło 

udział blisko 68 tysięcy uczestników z całego kraju, w tym 17. 
uczniów z naszej szkoły. Po podsumowaniu wyników okazało się, 
że najwyższe wyniki uzyskali: Kacper Kazanowski i Magdalena 
Wochniak, bardzo dobre: Michał Brocki, Mikołaj Mikulski, 
Marta Wolniak oraz Natalia Mikulska. Gratulujemy!  
Konkurs zorganizowała p. I.Rosińska.                          N.Mikulska     

  

Teatr czy kabaret? 

Piątkowym popołudniem (16.02.2018r.) sympatycy 
naszych wyjazdów do Teatru Wielkiego w Łodzi udali 
się na operetkę przedstawianą w trzech aktach pt. 
„Zemsta nietoperza” Johanna Straussa. Ilu widzów, 
tyle interpretacji  i różnych opinii. Jednych spektakl 
bawił i zachwycał, drugich dziwił, drażnił lub nudził. 
Warto jednak wiedzieć, że ,,Zemsta nietoperza” to ar-
cydzieło gatunku, najdoskonalsza z operetek. W Polsce 
na dodatek 80 lat temu Julian Tuwim obdarzył ją ge-
nialnym tłumaczeniem. W Łodzi została zaprezento-
wana w wersji lekko tylko uwspółcześnionej. Można 
by powiedzieć, że „Zemsta nietoperza” powinna nosić 
tytuł „Wino kobiety i śpiew”, ponieważ to kobiety są 
przyczyną wszystkich zabawnych wydarzeń. 
  

Jaką historię ( libretto) opo-
wiada ,,Zemsta nietoperza”? 
Otóż, niejaki Gabriel von 
Eisenstein wracając pewnej 
nocy w kostiumie motylka, 
zostawił w parku, pod drze-
wem, pijanego przyjaciela 
Falkego, w stroju nietope-
rza. Ten obudziwszy się, 
musiał w przebraniu przepa-
radować przez całe miasto, 
obmyślając plan zemsty na 
Gabrielu...  
 
Solidna dawka śmiechu płynąca ze sceny  zapewniła 
wiele wrażeń artystycznych i wspaniałą zabawę!  
 

Łucja Błaszczyk 

Zimowe 

ognisko 

Myśleliście, że 

w zimę nie da 

się zrobić ogni-

ska? Mylicie 

się! Trzecia 

klasa 26.01. 

pokazała, że 

niemożliwe staje się możliwe. Zorgani-

zowali swoje klasowe ognisko. Przy pie-

czonej kiełbasce i ciepłej herbatce,  pod 

czujnym okiem  nauczycieli, miło spę-

dzili czas.      A. Wrzosek 
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O tym, czego można się nauczyć w Szkole Umiejętności Miękkich, dowie-
dzieli się uczniowie z kl. IV podczas warsztatów, które odbyły się 6 lutego. 
Warsztaty prowadził p. A. Maik– trener i pomysłodawca  tego nowatorskie-
go projektu. Zajęcia zachęcały do wspólnej zabawy, a przy tym stworzyły 
doskonałą okazję do ćwiczeń praktycznych wybranych przez trenera umie-
jętności miękkich. A czym są tak właściwie te umiejętności? To przede 
wszystkim: poczucie własnej wartości; pewność siebie; komunikacja inter-
personalna; kreatywność; odporność na stres. 
 

Koniec semestru - czyli ranking klas 

To już koniec, ale też początek. Minęło pierwsze pół-
rocze nauki w roku szkolnym 2017/2018. Były w nim 
wzloty i upadki, lecz większości udało się uzyskać 
dobre stopnie. Spójrzmy, jak wyglądają średnie klas. 

 
Klasie czwartej gra-
tulujemy, a wszyst-
kim  życzymy owoc-
nej pracy w nadcho-
dzącym półroczu.                               

M. Skrobisz 
 

S
Z
K

O
Ł
A
 U

M
IE

J
Ę
T

N
O

Ś
C

I M
IĘ

K
K

IC
H

 



 Nr 2 /2018 Żaczek                                                                                                                                                                          6                                            

To już 18. edycja Góry 
Grosza, akcji zbiera-
nia monet w całej Pol-
sce. Przekazane grosze 
to realna pomoc dla 
tysiąca dzieci, które         
z różnych przyczyn nie 
mogą wychowywać się we własnym domu oraz 
wsparcie dla ich rodzin. Nasza szkoła po raz 
kolejny wzięła udział w tej akcji. Zbiórka trwa-
ła od 27 XI 2017r. do 2 I 2018r. W tym roku 
udało nam się uzbierać 140,91 zł. Najwięcej 

groszy - 4999 - zebrali uczniowie klasy VII, która zajęła I. miejsce w szkole;              
II miejsce - kl. IV; III miejsce - kl. III.                       M. Wolniak 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego obchodzony 

jest zawsze 21 lutego. Dlaczego to święto jest tak ważne? 

Bo co dwa tygodnie na świecie znika bezpowrotnie je-

den język. Połowa z ponad 6,5 tys. języków świata może 

przestać istnieć na przestrzeni najbliższych kilkudzie-

sięciu lat.  

Za nami piąta już edycja Szkolnych Potyczek Języko-
wych ,,Kto się boi Gżegżółki”! Konkurs został podzie-
lony na dwa etapy. W pierwszym, który polegał na 
rozwiązaniu testu ortograficznego, wzięli udział wszy-
scy uczniowie naszej szkoły. Następnie klasowi mi-
strzowie ortografii i poprawnej polszczyzny utworzyli 
czteroosobowe drużyny, które walczyły 21 lutego        
o zwycięstwo podczas finału. Zadania ( reguły orto-
graficzne, poprawność językowa, szukanie haseł słow-
nikowych na czas i frazeologiczne kalambury),           
z którymi się musiały zmierzyć się drużyny, dostar-
czyły wiele emocji. Organizatorki Konkursu (p. J. Ko-
cik i p. M. Polit) starają się w kolejnych edycjach za-
skoczyć czymś uczestników i widownię. W tym roku 
uczestnicy zbierali punkty w postaci cukierków, które 
po zakończeniu potyczek można było zjeść wspólnie 
ze swoją klasą, oczywiście pod warunkiem, że udało 
się ich wystarczająco zebrać. Zaskoczeniem tegorocz-
nej edycji było ponowne zwycięstwo kl. IIa 
(poprzednio Ia) i to w tym samym składzie. 

Wywiad z laureatkami  
Szkolnych Potyczek Językowych 
  
Co najlepiej wspominacie z konkursu ? 

Najlepiej wspominamy konkurencję ,,Kalambury”. 
Mogłyśmy wykazać się kreatywnością oraz zaangażo-
wać dwie inne osoby z naszej klasy. 
Podobno to już druga wygrana w tym konkursie.  

Czy skład był taki sam? 

Tak, to już drugie nasze zwycięstwo. Tegoroczny 
skład był w zasadzie taki sam. Z przyczyn organiza-
cyjnych 
dołączyła do nas Michalina Pejska. 
Co pozwoliło Wam wygrać w tym roku? 
Zawdzięczamy to  dobrej organizacji oraz współpracy. 
Czy takie konkursy są potrzebne w szkole? 
Naszym zdaniem są potrzebne, ponieważ można roz-
wijać swoje umiejętności, zainteresowania oraz do-
brze się przy tym bawić. 
Co można byłoby zmienić, poprawić w organizacji kon-
kursu? 
Mogłoby  być więcej zadań, ponieważ jest to świetna 
zabawa  oraz duża dawka emocji. 
Czego Wam życzyć na przyszły rok? 
Kolejnej wygranej oczywiście! 
                                     

Wywiad przeprowadziła Marta Wolniak 

Kl.IV Brocki M., Paćkowski  K., Maciak K., Krajewska P. 

Kl.VII Gałęziewska M., Polit A., Mikulski M., Zarańska P. 

Kl.IIa /
G 

Wochniak M., Grotkowska N., Długosz E., Pejska M. 

Kl.IIb/
G 

Kazanowski K.,Walendzik P., Kazanowska K., Bedełek A. 

Kl.III/
G 

Mikulska N., Wolniak M., Błaszczyk Ł., Skrobisz M. 

V. SZKOLNE POTYCZKI JĘZYKOWE  
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I Ty nakręć 

się na plasti-

kowe korki, 

żeby pomóc 

chorej Zuzi.  

Zbieraj na-

krętki, przy-

nieś do szko-

ły, a pieniądze uzyskane z ich 

sprzedaży przekażemy chorej 

Zuzi. Koordynatorem akcji na 

terenie szkoły jest p. A. Błasz-

czyk. Warto pomagać!  

Akcja trwa do odwołania! 

 

Zabawy z Babcią i Dziadkiem w przedszkolu 

Babcia i dziadek– najlepsi na świecie! Zawsze uśmiechnięci, serdeczni, 
kochający bezgranicznie swoje wnuki. I jak tu ich nie kochać?  
  Z okazji święta Babci i Dziadka przedszkolaki  przygotowały rodzinne 

wielopokoleniowe spotkanie . Były wiersze, piosenki i skecze, a 
potem wspólne tańce i konkursy. Radości i uśmiechu w tym dniu 
nie zabrakło.   

Jakie korzyści daje wolontariat? 
Wolontariat jest bezpłatną, dobro-
wolną działalnością na rzecz społe-
czeństwa. Wolontariat przynosi ko-
rzyści zarówno osobom, którym po-
maga się, a także osobom, które tę 
pomoc niosą. Będąc wolontariuszem 
przeżywa się wiele pięknych chwil, w 

ciekawy i twórczy sposób spędza czas 
oraz zawiązuje nowe przyjaźnie. Po-
przez wolontariat można uczestniczyć 
w ciekawych i ambitnych projektach. 
Jednak to nie wszystko!     
Wolontariat uczy pracy zespołowej 
Będziesz czuć satysfakcję ze spełnia-
nia marzeń Odkryjesz swoje nowe 
talenty i umiejętności Wolontariat 
uczy wrażliwości na potrzeby drugie-
go człowieka. Będąc wolontariuszem 
docenisz swoje życie Pamiętaj! Jako 
wolontariusz masz szansę zobaczyć 
uśmiech oraz radość osób, którym 
pomagasz, a także zmienić na lepsze 
świat swój i innych! 

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń 

 
Dbamy o bezpieczeństwo 
Reagujemy w sytuacjach nadzwyczajnych 
Dbamy o dobry klimat szkoły 
Przeciwdziałamy uzależnieniom 
Promujemy bezpieczeństwo w sieci 
Promujemy zdrowy styl życia 
Dbamy o środowisko naturalne 

 Znajdź dwa identyczne kształty           Ojciec jest 5 razy starszy od swo-
jego syna. Cztery lata temu ojciec 
był 13 razy starszy od swojego syna. 
Ile lat ma syn, a ile ojciec?  

Cegła waży 1kg i pół cegły. Ile waży 
cegła?  

KTO MÓWI PRAWDĘ?                                         

Pan Abacki stwierdza, że pan Babacki kłamie. 
Pan Babacki stwierdza, że pan Cabacki kłamie. 
Pan Cabacki stwierdza, że pan Abacki kłamie i pan Babacki też kłamie. 

https://panimonia.pl/2018/01/15/zabawy-z-babcia-i-dziadkiem-w-przedszkolu/
https://panimonia.pl/2018/01/15/zabawy-z-babcia-i-dziadkiem-w-przedszkolu/
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Błaszczyk, Anna Bojke, Klaudia Długosz, Natalia Mikulska, Aleksandra Pąśko, Marta Wolniak, Patrycja Zarańska,  
Adres e-mail redakcji zaczek.strzyboga@inter ia.pl  
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    Zawalczymy o puchar województw 

Piłka nożna halowa to sport, w którym nasi ucznio-
wie, a zwłaszcza dziewczęta, nie mają w sobie rów-

nych! Kolejny raz udowodniły, że potrafią pokazać 
charakter. Z Godzianowa (20.02.) wróciły z dobrymi 

wiadomościami - pokonały dwie drużyny i już 15 
marca zagrają w Pajęcznie o puchar województwa . 
Warto dodać, że statuetkę najlepszego strzelca otrzy-

mała Wiktoria Truszkowska z naszej drużyny. Gratu-
lujemy! Chłopcy mieli nieco trudniej, ponieważ w ich 
kategorii wystartowało aż osiem drużyn, przez co 

ostatecznie skończyli na IV, miejscu.   

Sukces za sukcesem 
Ostatni piątek przed feriami (26.01.2018r.) okazał się 

być dobrym momentem na ogłoszenie naszych szkol-

nych sukcesów sportowych, których oczywiście nie 

mało. Podczas apelu zostało ogłoszone między inny-

mi zakwalifikowa-

nie się czwórki na-

szych uczniów, któ-

rym już wcześniej 

udało się zająć I. 

miejsce (Ula Wrzo-

dak i Łucja Błasz-

czyk oraz Karol 

Bedełek, i Kacper 

Kazanowski) do drużynowych mistrzostw powiatu         

w tenisa stołowego, które odbędą się w Makowie 5 

marca. Życzymy powodzenia!  

Kolejnym sukcesem było miejsce na podium zarówno 

dziewcząt jak i chłopców w unihokeju. Z Bolimowa 

dziewczęta wróciły ze srebrnym pucharem, chłopcy 

natomiast z brązowym. Piłka ręczna w wykonaniu 

dziewcząt również zakończyła się sukcesem - II. 

miejsce.                                             Ł. Błaszczyk 

Odp.C,E; ojciec ma 30 lat, a syn 6 ; Babacki; BbaaB;Babacki0 lat, a syn 6  


