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Okres Wielkiego Postu to czas, w któ-

rym Kościół Katolicki koncentruje się 

na duchowym przygotowaniu się do 

godnego przeżywania zbliżających się 

świąt Zmartwychwstania Pańskiego –najważniejszego 

święta dla chrześcijan. Dzięki zaproszeniu Ks. Proboszcza 

Wojciecha Wawrzyniaka mogliśmy wziąć udział w rekolekcjach organizowanych w Parafii Św. Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza, które trwały od 4 do 6 marca. Rekolekcje prowadzone były przez o. Jerzego Wilka 

– Kamilianina, misjonarza, którego gościć mieliśmy zaszczyt w naszej szkole w ubiegłym roku. O. Jerzy po-

sługuje w jednej z parafii na terenie Madagaskaru .Zdecydowanie czas ten był owocny, dla tych, którzy otwo-

rzyli swoje serca na głoszone słowo. Każdy z nas mógł wynieść z rekolekcji coś dla siebie, a podczas nich 

przystąpić do sakramentów świętych.   N. Mikulska 

 Warsztaty etnograficzne          16 marca uczniowie klasy IV pod opieką wychowawczyni po-

jechali do Gminnej Biblioteki w Nowym Kawęczynie. Tego 

dnia uczniowie uczestniczyli  w warsztatach etnograficznych, 

podczas których uczyli się,  jak zrobić palmę wielkanocną. 

Dzięki wsparciu instruktora zajęcia były bardzo ciekawe,        

a uczniowie stworzyli z przygotowanych wcześniej gałązek 

bukszpanu, tui, kolorowych traw, kwiatów i bibuły niepowta-

rzalne palmy wielkanocne. 
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Uczniowie najstarszych klas gimnazjów stanęli w obliczu 

ważnych wyborów życiowych. Już niebawem będą musieli 

zdecydować, w jakiej szkole będą kontynuować naukę. Jak 

co roku starszej młodzieży pomóc mają w wyborze targi 

edukacyjne organizowane w Skierniewicach. W czwar tek 

(8 marca) szkołę wybierali gimnazjaliści. Targi zorganizo-

wane były są w starej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy 

ul. Pomologicznej 10 w Skierniewicach. My również tam 

byliśmy.                                                                   D. Wlazło 

 Próbny egzamin 
gimnazjalny 
Egzamin już coraz bliżej. 
Trzecia klasa wie o tym naj-
lepiej. W ostatnich tygodniu 
lutego odbyły się egzaminy 
próbne. Pierwszego dnia tra-
dycyjnie pisaliśmy polski, 
historię i wos. Następnego 
dnia przyszedł czas na 

przedmioty przyrodnicze. Se-
rię egzaminów zakończyliśmy 
językiem angielskim.  
Na szczęście to tylko testy 
próbne, ale już niebawem 
prawdziwa próba wiedzy         
i umiejętności. To już niestety 

ostatni dzwonek, by jeszcze coś doczytać, powtórzyć.    
M.Skrobisz 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 

1.część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. 
(środa) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 
– – godz. 
11:00  
2. część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwiet-

rodniczych – – 
godz. 11:00  
3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. 

– 
na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00  
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Wspomnienia laureatki   Kiedy po raz pierwszy startowałam w Konkursie Wiedzy o Sejmie nie 
osiągnęłam większego sukcesu. W tym roku postano-
wiłam przysiąść do zebranych materiałów i osiągnąć 
cel. Podczas testu zaczęłam powoli tracić nadzieję. 
Jednak kiedy czekałam na wyniki, usłyszałam: 
,,Będzie dogrywka o I. miejsce, poprosimy Maję Skro-
bisz". Po prostu nie mogłam w to uwierzyć! Po napi-
saniu testu wiedziałam, że jeśli nie  pierwsze to dru-
gie miejsce. Wkrótce okazało się, że po raz kolejny 
będzie dogrywka. Wtedy pomyślałam, że jednak nie 
poddam się i będę walczyć do końca. Potem przyszedł 
czas na rozdanie nagród i podsumowanie konkursu. 
Zdobyłam II miejsce. To wielki sukces dla mnie. Kto 
wie, może w przyszłości  pomoże mi w wybraniu             
zawodu?                       Maja

A jednak pamiętali. 8 marca 2018 r. chłopcy z naszej szkoły 

wręczyli kwiaty swoim koleżankom, nauczycielkom i pracow-

nicom obsługi. To bardzo miły gest. Dziękujemy.   M.Skrobisz 

Kangur Matematyczny  
Ten międzynarodowy konkurs jest adreso-

wany do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej 

szkoły podstawowej do klas maturalnych 

w liceach i technikach. Rozgrywany jest 

sześciu kategoriach.15 marca b.r. odbyła 

się kolejna edycja tych popularnych 

zmagań matematycznych. 

Konkurs trwał 75 minut. Nasi uczniowie 

pisali testy grup: Maluch (kl.4) i Kadet 

(kl.7 i kl.II Gim). Wszyscy uczestnicy 

otrzymali zabawki logiczne z drutu.  

Organizacją konkursu zajęła się p. I. Ro-

sińska—nauczycielka matematyki. 

 

Te przepiękne 

prace przygoto-

wane zostały  

pod kierunkiem  

p.W. Zagibajło 



Dinozaury w przedszkolu! 

5 marca 2018 r. w naszym  przedszkolu 
dzieci obchodziły Dzień Dinozaura. Roz-
począł się od przeglądania książek i nazy-
wania dinozaurów. Następnie nasi mali 
odkrywcy podążali śladami łap dinozaura 

ścieżką sensoryczną. Kolejnym etapem było  poszukiwanie 
skamieniałości w kaszy mannie i układanie szkieletu dinozau-
rów. Maluchy miały świetną zabawę. Ich kolejnym zadaniem 
było dopasować odciski łap do danego dinozaura. Na koniec 
dzieci wykonały wyspę dinozaurów.                      M.Wolniak 

Zapewne pamiętacie, ze w naszej szkole zo-

stała rozpoczęta zbiórka nakrętek dla chorej 

na wrodzoną biegunkę sodową i chorobę Hir-

schprung Zuzi. Dziewczynka potrzebuje pil-

nie korków, które zostaną wymienione na 

pieniądze potrzebne na leczenie. Dzięki  

Wam mamy już  kilka worków z nakrętkami, 

ale nadal jest ich za mało, dlatego  w imieniu 

Zuzi prosimy o zebranie jak największej ilo-

ści nakrętek i przyniesienia ich do naszej 

szkoły.  

Za pomoc serdecznie dziękujemy.                          
A.Wrzosek 

  

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy razem z nami 
poszukiwali LWA dla Kacpra. Paczki już wysłane i Kacper 
z niecierpliwością oczekuje przesyłki. To cudowne, że         
w naszej szkole dzieci i młodzież mają tak szczere i otwarte 
serca. Pamięć i przynoszenie poszukiwanych rzeczy świad-
czą o ich wrażliwość na drugiego człowieka.  Im dajesz 
więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, 
aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić. 
[Antoine de Saint-Exupéry]                   A. Paćkowska 
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8 marca przedszkole wspólnie świętowało  Dzień Kobiet, i Dzień 
Mężczyzn. Z tej okazji odbyła się wycieczka do sali zabaw Urwisek 
w Skierniewicach. Co tam się działo? O tym nie trzeba pisać, zdjęcia 
i rozpromienione buzie dzieci mówią 
wszystko. Proszę zobaczyć.  
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  Chciałoby się za oknami zobaczyć już wiosnę, 

zbliżającą się do nas wielkimi krokami, a tuż za 

nią radośnie kroczącą Wielkanoc. Niestety zima 

jeszcze nie odpuszcza, dlatego uczestnicy drugiej 

już manufaktury świątecznej postanowili przy 

pomocy kolorowych kartonów, nożyczek i kleju 

wyczarować wiosenny nastrój. Bociany, koloro-

we kurki i zajączki, wyko-

nane podczas warsztatów, 

przypomniały o świętach . 

Magiczny klimat legend 
Uczniowie klasy czwartej 16 marca podczas lekcji języka polskiego zaprezentowali swoje umiejętności teatralne. 
W formie projektu edukacyjnego samodzielnie przygotowali i wystawili jedną z wielu wersji krakowskiej legen-
dy opowiadającej o bazyliszku, który mieszkał w Krakowie oraz Panią Twardowską  wg A. Mickiewicza. Mali 
aktorzy doskonale odgrywali swoje role. Barwna dekoracja, fantastyczne rekwizyty oraz trafnie dobrane stroje 
stworzyły niezwykły nastrój. Przedstawienie wszystkim bardzo się podobało i dostarczyło zebranym niezapo-
mnianych wrażeń. Klasowa widownia nagrodziła grę aktorów gromkimi brawami. Więcej na stronie www szko-
ły. 



 

     7                                                                                                                                                  Nr 3/2018 Żaczek                                                                                                                                 

TO BYŁ SZKOLNY  

FESTIWAL TALENTÓW 
 Ten pierwszy dzień wiosny zapamiętamy 

na długo za sprawą szkolnego festiwalu ta-

lentów. Festiwal odbył się po raz pierwszy, 

ale już dzisiaj wiadomo, ze zagości w naszej 

szkole na dłużej. Uczestnicy zaprezentowali 

talenty wokalne, plastyczne, zręcznościowe  

muzyczne i aktorskie. Każdy występ nagra-

dzany był żywiołowo i entuzjastycznie okla-

skami przez publiczność. A było co oklaski-

wać… Wszystkie prezentacje były na bar-

dzo wysokim poziomie, więc wskazanie naj-

lepszych było bardzo trudne. Mieliśmy oka-

zję oglądać: występy taneczne, pokaz obsłu-

gi drona, popisy wokalne, występy instru-

mentalistów i aktorskie. Dziękujemy tym, 

którzy chcieli się z nami podzielić swoją 

pasją, a pozostałych zachęcamy do naśla-

downictwa, bo przecież warto. Zobaczcie, 

co się wydarzyło tego dnia. 

Zwyciężczynią pierwszej edycji Festiwalu talen-

tów została Julia Broczkowska (wokal) ;II. m-ce  

Natalia Mikulska (wokal); III m-ce Adrian Pać-

kowski (trąbka). Gratulujemy! 
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Kolejny szkolny konkurs plastyczny za nami. O wynikach 
i autorach prac napiszemy w kolejnym numerze gazetki.  
Na zdj. wystawa pokonkursowa. 

23.03.– POWIATOWY MISTRZ  
ORTOGRAFII 
(etap gminny) 

Do finału konkursu ortograficznego organizowa-
nego przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - 
Pedagogiczną w Skierniewicach zakwalifikował 
się M. Mikulski  z klasy VII. Mikołaj podczas eta-
pu gminnego, który odbył się 23 marca w SP  
w Nowym Dworze, zajął II. miejsce.  

Niedziela Palmowa w Łowiczu 

Biskup Andrzej F. Dziuba tradycyjnie zaprosił do Łowi-
cza młodzież na diecezjalne obchody Niedzieli Palmo-
wej. Jak co roku, sympatyczną częścią spotkania mło-

dzieży z ordynariuszem 
diecezji łowickiej był 
konkurs na najwyższą          

i najładniejszą palmę 
wielkanocną. I choć         
w tym roku pierwsze 

miejsce zajęła 17-
metrowa palma przygo-
towana przez uczniów 

Szkoły Podstawowej          
z Popowa, to trzeba 
przyznać, że nasza pre-

zentowała się równie 
pięknie. 


