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 Ach ten egzamin gimnazjalny…  

Czy wiecie, ze pierwszy egzamin gimnazjalny odbył się w Polsce            
w 2002 roku. Przystąpienie do niego to jeden z warunków ukończenia 
szkoły. Przyjął się w tradycji i świadomości uczniów, ich rodziców       
i nauczycieli jako ważny, gdyż jego wynik współdecyduje o przyjęciu 
do szkoły ponadgimnazjalnej. Ostatni tego typu test odbędzie się             
w kwietniu 2019 roku.  

Uczniowie klas III. z całej 
Polski 18 kwietnia o godz. 
9.00 rozpoczęli egzamin gim-
nazjalny. Pierwszego dnia trzecioklasiści  zmierzyli się z przedmiota-
mi humanistycznymi (historia, wos i język polski). Kolejnego dnia 
były przedmioty przyrodniczo – matematyczne i trzeciego dnia język 
obcy. Na szczęście jesteśmy już wszyscy po egzaminach i teraz tylko 
czekać na wyniki do 15 czerwca. 

A.Wrzosek 

SZKOLNI ARTYŚCI                                                              

Za nami kolejny konkurs plastyczny! Rozstrzygnię-
cie odbyło się 26.03.2018r. Dla tych, którzy nie byli 

obecni, podajemy wyniki:  
I miejsce Maja Połeć 

II miejsce Maja Skrobisz 
III miejsce Anna Bojke 

Wyróżnienia:  
Kacper Paćkowski  

Maciej Brocki 

Pozostali otrzymali upominki za udział w konkursie. 
Nagrody wręczyła dyr.szkoły p.K.Hanuszkiewicz. 
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.        M.Skrobisz 
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Co właściwie zdarzyło się Bajdale? 

Bajdała wędrował sobie, było gorąco, postanowił więc się 
zdrzemnąć. Zasnął słodko na mchu, a tu z lasu wyskoczył 
paskudny Dusiołek, siadł chłopu na piersi i dusił, i dusił… 
Bajdała warczał, jęczał, beczał, zmagał się ze zmorą, aż ją 
w końcu z siebie zrzucił, przebudził się i rozejrzał po 
świecie. Dusiołka już nie było, za to wołek i szkapa – tak. 
Przeciw nim skierował swój gniew Bajdała, po czym 
zwrócił się z pretensją do Boga: czy w ogóle taki Dusio-
łek musiał zostać stworzony? I tyle zdarzeń – zagniewane-
go Bajdałę porzuca Leśmian samemu sobie – a my pozo-
stajemy na swoich miejscach zdumieni, no bo po co nam 
ta cała historia? 

To, co zdarzyło się Bajdale, przytrafia się nam 

Jak Bajdała poprzez lasy, bory – tak my wę-
drujemy przez życie. Może nie mamy szka-
py, może brakuje nam wołka, ale każdy coś 
tam ma: ukochany plecak, ulubiona książkę  
i zielonooką przyjaciółkę. Wszystko to jak-
by szkapy i wołki – ziemskie rzeczy, do któ-
rych jesteśmy przywiązani. Co do ich istnie-
nia nie mamy wątpliwości. A czy istnieje 
coś takiego jak Dusiołek? Pewnie, że tak. 
Dusiołki istnieją w wielkiej liczbie, każdy 
ma własnego Dusiołka – choć nie musi mieć 
ogona i ślimaczego pyska. Może mieć, na 
przykład, postać przerażającej pani stomato-
log z wiertłem w ręku albo minę pani od ma-
tematyki w chwili, gdy oddaje Ci spraw-
dzian z pałą. Dusiołek to także nagły skurcz strachu 

przed przyszłym egzami-
nem albo w ogóle przed 
czymś nieokreślonym             
w przyszłości. Coś co nie 
daje spać w nocy, sprowa-
dza złe sny, przydusza, 
budzi grozę. Zmory, lęki, 
strachy – przed problema-
mi codziennymi i przed 
tymi wielkimi: przed 
przemijaniem, chorobą, 
śmiercią, utratą tego, co 
kochamy. Dusiołek – uo-
sobiony  w kulturze ludo-
wej jako potworek – to 
ludzkie lęki, psychiczne 
kłębki strachu, które od-
bierają spokój. Można zakres tego zna-
czenia nieco poszerzyć: Dusiołek uosa-
bia też zło – wrogie człowiekowi siły, 

przeszkadzające żyć. 

Oswajamy Dusiołka  Na zdjęciach uczniowie z kl.VII podczas pre-
zentacji wiersza Boleslawa Leśmiana pt.: ,,Dusiołek”. ( projekt został 
zrealizowany w ramach zajęć języka polskiego) 
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 Przyszli uczniowie naszej 
szkoły na to czekali.  

Otóż w szkole 07.04.2018 od-

był się Dzień Otwarty dla 
uczniów szkół podstawowych. 
Na powitanie gości nasi 

czwartoklasiści zatańczyli 
„Chocolate Dance”. Przewod-
nikami po szkole byli sami 

uczniowie. Dzieci mogły 
„przymierzyć się” do szkol-
nych ławek, uczestniczyły      

w krótkich lekcjach, w grach i zabawach ruchowych, wzięły udział w pokazie z udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Po spotkaniu można było porozma-
wiać z nauczycielami. Atrakcji było na tyle dużo, że 
nowym znajomym trudno było opuścić szkolne sale            

i wrócić do domu. — Mamy nadzieję, że spotkamy się 
z Wami już we wrześniu- podsumowała spotkanie dy-

rektor szkoły p.K.Hanuszkiewicz.   

D.Wlazło 
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W Sejmie po nagrodę  

        Odkąd wygrałam konkurs wiedzy o Sejmie, myślałam już tylko o wy-
cieczce. Odbyła się szybko, bo już 11.04.2018r. Na początku zwiedziliśmy bu-
dynek sejmu i senatu RP. W trakcie zwiedzania laureaci konkursu robili zdję-
cia z posłami, których spotkali. Kiedy skończyliśmy zwiedzanie ,pani poseł 
Dorota Rutkowska ze Skierniewic - zaprosiła finalistów na obiad. To była 
udana wycieczka.               M.Skrobisz 

Jak zwiedzić Sejm RP? 

 Na początek należy stawić się w Dziale Przepustek 

przy ulicy Wiejskiej 4/6/8, budynek H. Każde zwiedza-

nie rozpoczyna się o tej samej godzinie - 12:00. Aby 

otrzymać przepustkę, należy mieć ze sobą dowód oso-

bisty lub paszport, a dzieci legitymacje szkolną.  

 Jak wygląda odprawa? 

 5 minut przed godziną 12-stą przemieszczamy się do 

budynku S, aby odbyć odprawę. Co to znaczy? Nasze 

plecaki/torebki/telefony itd. zostają prześwietlone do-

kładnie tak samo jak na lotnisku, a my sami przecho-

dzimy przez bramki kontrolne. Po kontroli wszystkie 

nasze rzeczy lądują w szatni. Na teren Sejmu możemy 

zabrać jedynie małe torebki z dokumentami, telefon          

i aparat fotograficzny. Na terenie Sejmu obowiązuje 

bezwzględny zakaz filmowania z dźwiękiem. 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej:                                    

co zwiedzamy? 

 Wycieczka obejmuje kilka Sejmowych pomieszczeń. 

Obowiązkowo odwiedzamy salę posiedzeń z balkonu, 

to znaczy że wchodzimy na miejsce dedykowane foto-

reporterom. Następnie poruszamy się po holu głównym 

i odwiedzamy dwie tablice pamiątkowe. Pierwsza         

z nich dedykowana jest Posłom II Rzeczypospolitej, 

którzy zginęli walcząc o Polskę podczas II Wojny 

Światowej. Druga tablica upamiętnia Smoleńsk 

2010.  Po zejściu na dolny hol możemy zobaczyć laski 

marszałkowskie uprzednich Marszałków oraz kącik 

poświęcony Janowi Pawłowi II. Jest także przepiękna 

sala sejmowa znana nam z komisji śledczych, której 

podłoga ozdobiona jest kolorowym marmurem, a świa-

tło dochodzi z niesamowitych lamp stojących. 

Oczywiście nie sposób pominąć wężowych poręczy, 

których zakończenie w postaci wężowej głowy wielu 

pociera na szczęście. Na zakończenie oglądamy makie-

tę całego obszaru 

Sejmu i wracamy 

do szatni. Wy-

cieczka trwa 

około godziny do 

1,5h w zależno-

ści od ilości za-

dawanych pytań. 
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Spotkania z muzyką to cykl autorskich koncer tów z muzyką graną na żywo. programy są rozśpiewane,        
z dużą ilością piosenek, kolorowych rekwizytów i humoru. Tym razem królowały dźwięki country i kowbojskie 

kapelusze.  

Szkolny etap Małego Konkursu Recytatorskiego odbył się 23 kwiet-

nia 2018 r. Jury w składzie p.J.Kocik i p.M.Polit po wysłuchaniu 

prezentacji zakwalifikowało do etapu gminnego Macieja Brockiego 

(IIb);Natalię Mikulską (III G) Zuzannę Setlę ( IIb/G) Michała Broc-

kiego( IV)Kamilę Kołoziejek (IV) i  Kornelię Maciak (IV).  

Etap gminny już 7 maja ! 

Balet - jakiego jeszcze nie było 

Tym razem Teatr Wielki w Łodzi zabrał nas na dwuczęściowy 

wieczór baletowy, na którym spotkaliśmy światowe hity mu-

zyczne Hansa Zimmera ze słynnego filmu „Ostatni samuraj”                

i kantatę „Carmina burana” Carla Orffa. Pierwsza część była 

subtelna, druga 

natomiast była 

pełna mocy                     

i energii. Owe 

kompozycje można było „zobaczyć”. Gwarantowało to duże 

emocje, niezapomniane wrażenia, a może nawet przeżycia du-

chowe. Nie były to tylko techniczne popisy, ale przede 

wszystkim barwny teatr, w którym ruch i taniec nie był jedy-

nym środkiem wyrazu. Jednak z pewnością najefektowniej-

szym!             Łucja Błaszczyk 
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MALI MALARZE  Przedszkolaki uwielbiają 

kreatywnie spędzać swój czas. Wystarczyło tro-

chę foli, farby i pędzelki, aby sprawić im radość. 

Dzieciaki przeniosły swoje pomysły na folię                

i powstały piękne rysunki. Mogliśmy podziwiać 

je rozwieszone na dworze.         M. Wolniak 

Dzień otwarty w naszym przedszkolu cie-
szył się dużym zainteresowaniem. Obecne 
przedszkolaki zaprezentowały zajęcia z języ-
ka angielskiego i zaprosiły wszystkich na 
krótkie przedstawienie pt."Świnka Peppa". 
Następnie zaprosili przyszłych przedszkola-
ków do zabaw ruchowo- tanecznych pod kie-
runkiem Pana Łukasza, a następnie Pani 
Agnieszki. Świetna zabawa była przy pra-
cach artystycznych. Maluchy malowały na 
płytach winylowych i wspólnie z rodzicami 
wykonywały gniotki. Po ciężkiej pracy przy-
szedł czas na wspólny posiłek. Pachnące go-
fry z dżemem i bitą śmietaną zachęcały zapa-
chem małych łakomczuchów. Dziękujemy 
wszystkim za miło spędzony czas.  

A.Paćkowska 

Wspólnie wybraliśmy się na spacer 
i przy tej okazji skorzystaliśmy               
z zaproszenia Pana Romana, który 
pokazał nam zwierzęta zamieszku-
jące w jego gospodarstwie. Dla 
dzieci największą atrakcją okazała 
się pogoń za kurami, ale mieli oka-
zję zobaczyć świnki, krówki i duże, 
piękne psy. W ramach zregenero-
wania sił przed powrotem do przed-
szkola zasiedliśmy w altanie. Serdecznie dziękujemy za gościnę. 



Wydawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze, 96-115 Nowy Kawęczyn. Redaktor naczelna: Maja Skrobisz. Za-ca re-
daktora naczelnego : Agnieszka Wrzosek Opiekun: p. Jolanta Kocik. Redaktorzy: Aleksandra Polit ,Mateusz Sas, Maciej Brocki, Łucja 
Błaszczyk, Anna Bojke, Klaudia Długosz, Natalia Mikulska, Aleksandra Pąśko, Marta Wolniak, Patrycja Zarańska, Dawid Wlazło 
Adres e-mail redakcji zaczek.strzyboga@inter ia.pl  
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Czwarte w województwie! 

15 marca był wielkim dniem dla drużyny piłkarskiej naszych dziewczyn, 

ponieważ odbywały się wtedy Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej 

Halowej w Działoszynie. Stawiło się na nie 7 drużyn, które podzielono na 

dwie grupy. Strzyboga wyszła  z jedną wygraną i jedną porażką, mając 

możliwość zawalczenia o III miejsce z drużyną ze Szczercowa. Podczas 

tego meczu przeciwniczki strzeliły tylko jedną bramkę zapewniającą im 

wygraną. Ostatecznie nasze piłkarki uplasowały się zaraz za podium, na 

IV.  miejscu.  

W finale wojewódzkim wystartowały drużyny ; LKS Astoria Szczerców Gm. Szczerców Pow. bełchatowski ZSP 
Opoczno Gm. Opoczno Pow. opoczyński LKS Unia Sulmierzyce Gm. Sulmierzyce Pow. pajęczański SP Regnów Gm. 
Regnów Pow. rawski ZSP Warta Gm. Warta Pow. sieradzki Gim. Strzyboga Gm. Nowy Kawęczyn Pow. skierniewic-
ki ULKS Działoszyn Gm. Działoszyn Pow. pajęczański                                                         Łucja Błaszczyk 

Niezastąpiona czwórka! 

Nasi tenisiści kolejny raz pokazali, że nie 

mają sobie równych! 5 marca pod opieką 

trenera Jerzego Gołębiewskiego sięgnęli 

po Drużynowe Mistrzostwo Powiatu, po-

konując kolejno drużyny z Makowa, Głu-

chowa i Winnej Góry. Przeciwnicy, a 

zwłaszcza gospodarze (Maków), nie dali 

łatwo za wygraną. Jednak nasi uczniowie 

pokazując ducha walki, pokazali też, że 

zwycięzcami może być tylko drużyna ze 

Strzybogi. 

Łucja Błaszczyk  

Kolejne podium  

Corocznym gospodarzem zawodów w koszykówkę jest Głuchów. W tym ro-

ku zarówno chłopcy i dziewczęta zajęli III miejsce na podium. Jednak więk-

szy orzech do zgryzienia mieli nasi koszykarze, ponieważ w ich kategorii 

wstawiło się aż osiem drużyn, a w kategorii dziewcząt pięć.  Mimo tego wy-

kazali się dużym zdeterminowaniem i pomysłem na grę, co przyniosło efek-

ty. Niemniej jednak to nie znaczy, że nasze koszykarki nie zagrały równie 

dobrych meczów . 

Łucja Błaszczyk  


