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W tym numerze  

Nowy rok szkolny 
Byliśmy w kinie 
Spotkanie z muzyką 
Dzień Lekkiego Tornistra 
Wybory 
Otrzęsiny 
Król Maciuś I o prawach 
dziecka  
Dzień j Języków Obcych 
Kalendarz egzaminów 
Egzamin na kartę rowerowa 
Wolność to... 
Dzień KEN  
Z wizytą u przedszkolaków 
Warto przeczytać  
Sport 

 W tym roku, w nieco mniejszym gronie, chce-

my kontynuować redagowanie naszej szkolnej 

gazetki. Jesteśmy otwarci na współpracę każ-

dej i każdego z Was. Masz ciekawy pomysł na 

artykuł? Chcesz polecić książkę, która według 

Ciebie jest warta przeczytania? A może udało 

Ci się uchwycić na zdjęciach jedno z wydarzeń 

szkolnych? Napisz do nas! Obok podajemy   

adres e-mail, na który może-

cie wysyłać własne pomy-

sły, jednocześnie przyczy-

niając się do współtworze-

nia Żaczka. 

Zespół Redakcyjny  
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3.września br. w Szkole Podstawowej im. Józefa 
Wybickiego w Strzybodze odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19. Towarzy-
szyły  mu mieszane uczucia. Uczniów ucieszyły 
spotkania ze szkolnymi kolegami i koleżankami. 
Jednak byli też smutni, ponieważ wakacyjna laba 
dobiegła końca.  
Dla klasy ósmej i wymierającej trzeciej gimna-
zjum to najcięższy rok. Rok egzaminów i trud-
nych życiowych decyzji dotyczących wyboru 
szkoły średniej.  

Po przywitaniu przez 
panią dyrektor Karolinę 
Hanuszkiewicz wszyst-
kich zgromadzonych, 
mogliśmy zobaczyć 
wspaniały występ no-
wych nabytków naszej 
szkoły: siódmo i czwar-
toklasistów. Następnie 
rozeszliśmy się do klas 
na spotkania ze swoimi 
wychowawcami.  

 
Jestem jednak pewna, że dla każdego z nas będzie to 
niezapomniany rok obfitujący w niezwykłe a może             
i zaskakujące wydarzenia.  
 
                                                   Aleksandra Polit 



Autobusem szkolnym 
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Dywizjon 303. Historia prawdziwa   

 Polscy lotnicy, początkowo niedoce-
niani i wyśmiewani, stają się legendą. 
W ramach Królewskich Sił Powietrz-
nych Wielkiej Brytanii (RAF-u) tworzą 
elitarną jednostkę - Dywizjon 303, któ-
ry nie ma sobie równych.  

 
12. września b.r. odbyła się wycieczka szkolna do kina Polo-
nez w Skierniewicach na film Dywizjon 303.  
Wyruszyliśmy od razu po rozpoczęciu pierwszej lekcji.  
      Film ten został zrealizowany na podstawie książki o tym samym tytule autorstwa Arkadego Fiedlera            
i opowiada historię polskich pilotów wojskowych w armii brytyjskiej podczas II wojny światowej. Adapta-
cja filmowa, którą mieliśmy okazję obejrzeć, to świetny dodatek lekturowy, a zdjęcia lotnicze, prezentacja 
samolotów i walk powietrznych zaciekawiły szczególnie męską część widowni. 

Autor: Mateusz Sas 

     Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to dobra okazja, żeby  
posłuchać utworów o wydźwięku patriotycznym. Cyklicznym opowieściom 
muzycznym towarzyszyła tym razem trąbka – najbardziej wojskowy z in-
strumentów. Zagrano na niej rozmaite sygnały i objaśniono ich znaczenie. 
Wszystkich słuchaczy prowadzący zaprosił do wspólnego śpiewania i zaba-
wy w żołnierzy, czyli na prawdziwą wojskową musztrę przy dźwięku trąbki. 
Zebranych szczególnie zainteresowały sygnały wojskowe, towarzyszące 
m.in. zmianie warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.  
(red.) 

SEZON MUZYCZNY ROZPOCZĘTY 
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"Lekki tornister" - akcja 

Wady postawy stanowią duży problem społeczny. Sza-

cuje się, że dotyczą one około 70 % dzieci i młodzieży. 

Krzywe plecy biorą się z siedzącego trybu życia, braku 

ruchu i przeciążania plecaków noszonych przez dzieci.  

Zalecana waga 
uczniowskiego torni-
stra : 
6 lat - max 1,6kg 
7lat - max 1,8kg 
8lat – max 2kg 
9 lat – max 2,2kg 

10 lat – max 2,4kg 
11lat – max 2,7kg 
12 lat- max  3,0 kg 
13 lat – max 3,5kg 
14 lat – max 3,7kg 
15 lat – max 4,1kg 
16 lat- max 4,4kg 
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Nasi przedstawiciele mogą: 
– organizować i prowadzić  akademie 
szkolne, 
– reprezentować szkołę podczas uroczy-
stości, 
– organizować  konkursy szkolne, 
– organizować dyskoteki szkolne, 
– organizować różnorodne akcje charyta-
tywne na terenie szkoły, 
– aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły           
i angażować do tego wszystkich uczniów. 

Po co nam samorząd szkolny? 

SZKOLNA  LEKCJA  
DEMOKRACJI 

5. października br. odbyły się wybory do Sa-
morządu Szkolnego. Przez nimi kandydaci 
mogli przedstawiać swoje  „kampanie wybor-
cze”. Warto dodać, że to pierwsze wybory w 
murach naszej szkoły dla uczniów klasy 
czwartej i siódmej, dlatego też wiązały się dla 

nich z lekkim stresem. Dzięki przedstawionym planom wybor-
czym, a także obserwowa-
niu zaangażowania kandy-
datów w życiu szkoły, 
wyborcy mieli ułatwione 
zadanie na kogo oddać 
swój głos. Jednak niektó-
rzy do samego końca mie-
li dylemat, kto będzie od-
powiedni w tej ważnej dla 
szkoły funkcji. Ostateczne 
wyniki zostały podane na 
uroczystym apelu dnia 12 
października przez opie-
kunów Samorządu - p. Roberta Dobczyka i p. Jerzego Gołębiewskiego.                                                              
Tegoroczny skład SU przedstawia się następująco:  

            Przewodnicząca:  

Magdalena Wochniak 
 

Zastępca Przewodniczącej:  
Mateusz Sosnowski 

 
Pozostali członkowie:  

 
Agata Jagodzińska, Agata Bede-
łek, Klaudia Kazanowska, Maciej 
Brocki, Mateusz Sas, Gabriela 
Górska 
 
Liczymy na owocną współpracę 
nowo wybranych i gratulujemy! 
 

 
Magdalena Wochniak 
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Otrzęsiny już dawno stały się 

tradycją naszej szkoły. Dlatego 

też, dnia 2. października zostały 

one przygotowane przez 

uczniów klasy piątej i ósmej dla 

ich młodszych kolegów i kole-

żanek - klasy 4.i 7.  

Zadania, które miały spełnić 

kociaki bardzo różnorodne, nie-

które mniej, a niektóre bardziej 

skomplikowane. Czwartoklasiści mogli się wykazać niedawno 

zdobytą wiedzą w zakresie przedmiotów tj. przyroda, ale także 

wiadomościami ogólnymi. Nie lada wyzwanie stanowiło nary-

sowanie własnej wychowawczyni— p. Anny Dobczyk.  

        Podczas jednego z zadań uczniowie wykorzystali swoje 

zdolności poetyckie i napisali  wiersz o naszej szkole. 

Nie łatwiej miała klasa siódma - już podczas pierwszej konku-

rencji koty miały za zadanie rozwiązać skomplikowane działa-

nie matematyczne. Nie zabrakło też testu sprawdzającego rolę 

zmysłów człowieka - z zamkniętymi oczami i zatkanym no-

sem wylosowani musieli odgadnąć, jaki wypili napój. Finało-

we  zadanie było przeznaczone dla opiekuna klasy siódmej, 

pana Jerzego Gołębiewskiego. Wychowawca miał podnieść 

siedemdziesięciokilową sztangę - taka była suma wagi cięża-

rów podniesionych przez jego wychowanków. Zgodnie z tra-

dycją, nie mogło zabraknąć otrzęsinowej dyskoteki i teraz ofi-

cjalnie możemy powiedzieć, że nowi uczniowie należą do bra-

ci szkolnej Strzybogi. 
Magdalena Wochniak 
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Każde dziecko to Człowiek, posiadający 
swoje prawa! 

 
   Przekonali się o tym uczniowie naszej szkoły, którzy 
spotkali się na apelu poświęconym prawom dziec-
ka. Apel został zorganizowany przez p. J. Kocik i p. 
Kacprzyk-Puszcz , przy współpracy  uczniów z kl. pią-
tej i ósmej. Uczniowie obejrzeli krótkie przedstawienie  
oraz prezentację dowodzącą, że dzieci też mają swoje 
prawa, a dorośli powinni je respektować. Spotkanie 
przypomniało wszystkim, że „Nie ma dzieci – są lu-
dzie”- dziecko to pełnoprawny obywatel i należy mu 
się najwyższe poszanowanie.  

Sprzątanie Świata. to międzynarodowa 
kampania odbywającej się akcji na całym 
świecie w trzeci weekend września. Pole-
ga ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci 
zalegających poza miejscami przezna-
czonymi do ich składowania. Jej celem 
jest wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa. Pierwsza taka akcja odbyła się w Au-
stralii w 1989r. 
 W naszej szkole uczniowie posprzątali teren szkoły 
oraz okoliczne ścieżki i chodniki. Cała akcja zakoń-
czyła się powodzeniem i teraz możemy cieszyć się  
z czystego otoczenia.                             Maciej Brocki 

Dzień Języków Obcych - wcale tak dla nas nie obcych! 

26. września obchodziliśmy  Europejski Dzień Języków Obcych. Ma on na 
celu pokazanie różnorodności językowej naszego kontynentu, a także uwrażli-
wienie na naukę języków. Znajomość chociaż jednego języka obcego, może 
być w przyszłości bardzo przydatna. Umożliwi np.. sprawne dogadywanie się 
za granicą. Z racji tego wydarzenia w naszej szkole pojawiła się tematyczna 
gazetka zna którą złożyły się prace uczniów, przedstawiające ciekawostki            
o różnych krajach Europy. W szkolnej świetlicy można podziwiać również 

pamiątki, słowniki, atlasy oraz książki związane z ogromnym i pięknym krajem, jakim jest Rosja. Warto dodać, że 
wystawa i gazetka powstała dzięki zaangażowaniu nauczycielek, języków obcych w naszej szkole - p. Monice Ku-
rzawie, p. Annie Dobczyk oraz p. Halinie Kapelusz.                                                                   Magdalena Wochniak 
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1. część humanistyczna– 10 kwietnia 2019 r. (środa) 

 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 
 z zakresu języka polskiego– godz. 11:00 
2. część matematyczno-przyrodnicza– 11 kwietnia 2019 r. 
(czwartek) 
z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 
 z zakresu matematyki– godz. 11:00 
3. język obcy nowożytny– 12 kwietnia 2019 r. (piątek) 
na poziomie podstawowym– godz. 9:00 
 na poziomie rozszerzonym– godz. 11:00 
historia i wiedza o społeczeństwie 60 min. 
 język polski 90 min. 
 przedmioty przyrodnicze 60 min. 
 matematyka 90 min. 
 język obcy nowożytny (poziom 
podstawowy) 60 min. 
 język obcy nowożytny (poziom 

rozszerzony) 60 min. 

10. października br. w naszej szkole od-
był się egzamin praktyczny na kartę ro-
werową dla klasy piątej. Egzaminatorką 
była pani Wioletta Zagibajło. Większość 
klasy zdała egzamin śpiewająco.                                         

Asia Sikora 

Moda na jazdę rowerem 

zdobywa coraz większą popularność, dlatego  nie-
zbędna, jeśli chcemy uczestniczyć w ruchu na dro-
gach publicznych, jest karta rowerowa. Zgodnie 
bowiem z prawem, osoba która ukończyła 10 lat,          
a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć 
rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, 

gdy posiada kartę rowerową.  Egzamin praktyczny na kar tę rowerową przeprowadzany jest na placu ma-
newrowym. Ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak: jazda  na wprost, ósemka - prze-
jazd bez podpórek, zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca, skręcanie w lewo  z wyciągniętą rę-
ką, skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką, slalom, zatrzymanie się w oznaczonym miejscu, szybkie zatrzymanie 
się na sy-
gnał.  
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Do jednych z najbardziej uroczys-
tych dni w szkole należy Dzień 

Komisji Edukacji Narodowej, 
dzień, w którym uczniowie wyra-
żają wdzięczność i uznanie dla 

pięknej, aczkolwiek trudnej pracy 
pedagogów i pozostałych pracow-
ników oświaty.  

Kochani Nauczyciele,  
życzymy Wam  szczęścia 

na następne lata!  

Za nami kolejne święto KEN. Z tej okazji 
odbyła się uroczysta akademia, na którą 
przybył Wójt Gminy p. W. Ciok, ks. pro-
boszcz      W. Wawrzyniak, dyr. ds. oświaty 
p. K. Sikora, nauczyciele, pracownicy ob-
sługi, rodzice   i uczniowie.  
Przedstawienie przygotowali uczniowie kla-
sy VIII i IV pod kierunkiem pani A. Dob-
czyk  i p. I. Rosińskiej.  Wykonawcy ten 
wyjątkowy dzień w roku szkolnym. uświet-
nili piosenką i słowem. Były też kwiaty              
i piękne życzenia. Wiele ciepłych i miłych 
słów popłynęło               w kierunku nauczy-
cieli i pracowni-
ków obsługi od 
przybyłych na 
uroczystość gości. 
Na zakończenie 
głos zabrała p. 
dyrektor K. Ha-
nuszkiewicz, któ-
ra podziękowała 
pracownikom 
szkoły za dotych-
czasowe zaanga-
żowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Dopełnieniem uroczystości stało 
się wręczenie nagród dyrektora.  Wszystkim nagrodzonym pracownikom oświaty serdecznie gratulujemy. 
[red.] 



Wolność to… 

Z okazji odbudowania pomnika Józefa Piłsudskiego w Starej Rawie, w dniu 

14 października bieżącego roku uczniowie naszej szkoły w kościele parafial-

nym zaprezentowali krótki program artystyczny. Został on przygotowany pod 

opieką p. Moniki Tkaczyk i p. 

Wioletty Zagibajło. W głów-

ne role - lekarza oraz pacjent-

ki - walecznej Polski- wcielili 

się: Michał Brocki oraz Agata 

Bedełek.  

Przedstawienie opowiadało            

o dziejach Polski od odzyska-

nia niepodległości, aż do cza-

sów współczesnych. Nie za-

brakło wielkich postaci, ta-

kich jak Roman Dmowski, Ignacy Paderewski czy Józef Piłsudski, którzy ode-

grali bardzo ważną rolę w naszej ojczyźnie. Zostały podkreślone także słowa 

naszego papieża rodaka, Jana Pawła II, które wielu uważało za pokrzepienie 

dla ludzi i Ojczyzny w czasach komunizmu. Uczniowie pokazali, że wiedzą, 

jak troszczyć się o własny kraj i jak dbać o polską tradycję.  

Występ wywołał wiele wzruszeń, w szczególności wtedy, gdy były śpiewane 

pieśni patriotyczne oraz Barka. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami 

publiczności oraz owacjami na stojąco. 

Pozostało tylko czekać na powtórny występ, tym razem w naszej szkole, a ten 

będzie miał miejsce już 9. listopada w ramach wieczornicy patriotycznej. 
Magdalena Wochniak 

Zdjęcia pochodzą z : http://www.parafiastararawa.nets.pl/index.php/nowosci/204-

poswiecenie-pomnika 
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fotorelacja 
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  Wydawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze 96-115 Nowy Kawęczyn. Adres e-mail redakcji : gazet-
ka.zaczek@interia.plOpiekun:  Pani Jolanta Kocik Zespół redakcyjny: Aleksandra Polit, Agata Jagodzińska, Magdalena Wochniak, 
Joanna Sikora, Patrycja Zarańska, Mateusz Sas, Maciej Brocki 
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Piękna, piękna książka... Wyciska łzy...  
Jeśli ktoś jej nie czytał (jest ktoś taki?!), to niech przejrzy recenzję i bierze się za czy-
tanie!  
Książka opowiada o malutkim chłopcu, który był królem. Ale tylko go to nudziło: posie-
dzenia, listy, podróże, "ważne sprawy", udział w wojnie, brak kolegów, zabawy i prawdzi-
wej, dziecięcej radości.  
Nie wolno zabierać dziecku dzieciństwa, trzeba pozwolić mu się bawić i właściwie o to 
chodzi w tej uroczej książce.  
Podzielam Twój zachwyt. Ale nie zgadzam się, że chodzi w książce głównie o to, by nie 
zabierać dziecku dzieciństwa. Moim zdaniem chodzi też o to, że dziecko myśli, ma swój 
system wartości i na ogół jest dobre, chciałoby tę dobroć upowszechnić. I dalej o to, że do-

bre intencje nie wystarczą, że trzeba wiedzieć, jak zrealizować piękne idee, żeby ich 
nie zepsuć i nie przekształcić w ich przeciwieństwo.  
Dziecku należy się szacunek, ale także - opieka, wskazanie, nie tylko, co jest dobre 
i co złe, ale też - co jest skuteczne.  
Postać Maciusia jest bardzo piękna nie tylko dlatego, że pragnie on dobra swojego kra-
ju i poddanych. A także pokoju między narodami. Jest to dziecko zagubione w trud-
nym świecie dorosłych, często złych ludzi, któremu nie zawsze się udaje, ale które 
chce się uczyć, żeby móc dobrze sprawować swoją funkcję ku pożytkowi kraju i jego 
mieszkańców. Ma poczucie obowiązku, który chce wypełnić najlepiej jak umie, często 
pracą ponad siły nadrabiając braki umiejętności.  

  28 września b.r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zawodach biegowych pod opieką p. Roberta Dobczyka, 
który systematycznie przygotowywał ich do tego wydarzenia kolejnymi kilometrami na lekcjach wychowania 
fizycznego. Reprezentowali nas: Wiktoria Truszkowska, Adrian Paćkowski, Filip Zmitrowicz, Adrian Wenus, 
Wktoria Mularczyk, Krzysztof Zdziechowicz, Patrycja Krajewska, Kamil Karwat, Sebastian Lelonkiewicz, Hu-
bert Błaszczyk, Łukasz Pejski, Szymon Bodek. Niestety, tym razem nie udało się zająć żadnego miejsca na po-
dium, ale liczymy na przyszłe sukcesy.                                       Autor: Agata Jagodzińska                                                                                     

  Sport - Biegi przełajowe 

HUMOR SZKOLNY Jasio napisał na tablicy: 

"Fczoraj byłem f szkole". 

Pani pyta innego ucznia: 

- Czy Twój kolega dobrze 

napisał to zdanie? 

- Jasne, że nie. Przecież 

wczoraj była niedziela! 

Jasiu odmień czasownik 

idę 

- ja idę, ty idziesz, on 

idzie 

- trochę szybciej Jasiu 

- ja biegnę, ty biegniesz, 

Jasiu wraca do do-

mu, tata pyta: Jasiu 

zdałeś? 

- Tak tato z 3a do 

3b.  


