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Styczeń to czas zabaw karnawałowych,  dlatego też już dawno 
tradycją  naszej szkoły stała się Choinka. O godzinie 13 w tym 
wydarzeniu  mogli wziąć udział najmłodsi uczniowi naszej szkoły 
wraz z rodzicami. Wśród przebrań dzieci nie zabrakło księżni-
czek, a także wróżek. Co więcej, można było zobaczyć przed-
szkolaków w strojach rozmaitych zwierząt. Wielką atrakcją stały 
się ogromne bańki mydlane oraz to, że było można zrobić sobie 
zdjęcie z minionkiem. 

Wesołe pląsy najmłodszych skończyły się o godzinie 14. Rozpo-
częła się wtedy dyskoteka dla pozostałych uczniów. Pierwszym 
punktem zabawy był konkurs na  strój. Jury miało trudny wybór, 
ponieważ przebrania wszystkich były bardzo kreatywne. Osta-
tecznie wygrał strój robota. 

W czasie dyskoteki odbywało się także wiele innych konkursów, 
w których było można wygrać bilet do kina, talon na pizzę lub 
tzw. dzień bez pytania. 

Cała zabawa skończyła się o godzinie 20. Wszyscy w szampań-
skich nastrojach udali się do swoich domów. Pozostało tylko cze-
kać na kolejną tego typu zabawę! 

Magdalena Wochniak 
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 5 lutego b.r. w naszej szkole miała miejsce nieco-

dzienna lekcja historii. Do naszej placówki przybyła 

grupa „Rekonstrukto” z Lublina, aby zaprezentować 

dzieje naszej ojczyzny od pierwszego rozbioru Pol-

ski, aż po odzyskanie jej niepodległości w 1918 ro-

ku.  

Mogliśmy się przenieść w tamte czasy dzięki mun-

durom noszonych w tamtym okresie, a także repli-

kom broni z tamtego czasu. Ci odważniejsi mogli 

spróbować sił w rozmaitych zadaniach.  

 

 

 

Dodatkową atrakcją spotkania 

była możliwość przymierzenia  

historycznych strojów np. 

szlachcica, żołnierza lub sanita-

riuszki. Chłopcy wzięli  rów-

nież udział w wojskowej musz-

trze i stoczyli pojedynek na 

szpady. 

Na pewno dla uczniów było to 

urozmaicenie typowej lekcji 

historii. Nam się  spodobało– a 

co Wy o tym sądzicie? 

Magdalena Wochniak 
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 Nazwa pochodzi od św. Walentego, 

którego wspomnienie liturgiczne w Ko-

ściele katolickim obchodzone jest rów-

nież tego dnia. 

 Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne (często pisane wierszem).  

Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjedno-

czonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. 

Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drob-

nymi upominkami. 

 Włosi obdarowują się w ten dzień czerwonymi ubra-

niami. 

 W Danii i Nor-

wegii święto nie 

jest obchodzone 

hucznie, ale mi-

łym gestem jest 

wspólna kolacja 

czy wręczenie 

partnerce bukie-

ciku kwiatów. 

 Tego dnia dzieci z Wielkiej Brytanii w hrab-

stwie Norfolk liczyć mogą na prezenty od ta-

jemniczej postaci zwanej Jack Valentine. Daw-

niej w dzień Świętego Walentego dzieci prze-

bierały się za dorosłych, chodziły od domu do 

domu i śpiewały piosenki o miłości, z powta-

rzającym się motywem “Dzień dobry, Walen-

ty”. 

 W Finlandii nie świętuje się Dnia Zakochanych, ale 

“dzień przyjaciół” – “Ystavanpaiva”, w którym 

można okazać znajomym jak są dla nas ważni. Po-

dobne znaczenie ma estońskie “Sobrapaev.” 

 Szwedzi o tym dniu powiedzą “Alla hjartans dag”, czyli 

“święto wszystkich serc”. Ale, podobnie jak u nas, zwyczaj 

obchodzenia go nie ma długiej tradycji. 

 W Japonii, Korei Południowej i Chinach, kobiety obdaro-

wują słodyczami “tomo-choko” – to czekolada dla przyja-

ciół i “honmei-choko” czekolada darowana osobom naj-

bliższym. Miesiąc później obchodzi się “Biały dzień”, pod-

czas którego to mężczyźni powinni zwrócić uwagę na ko-

biety, które obdarowały ich czekoladkami i odwzajemnić 

prezent. 

 Do Polski obchody walentynkowe trafiły wraz z kultem 

świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Popularność uzy-

skały jednak dopiero w latach 90. XX wieku.  

 Walentynki są obchodzone w południo-

wej i zachodniej Europie od średniowie-

cza. Europa północna i wschodnia do-

łączyła do walentynkowego grona 

znacznie później. 

Pomimo katolickiego patrona tego święta, 

czasem wiązane jest ono ze zbieżnym termi-

nowo zwyczajem pochodzącym z Cesarstwa 

Rzymskiego, polegającym głównie na poszuki-

waniu wybranki serca, np. przez losowanie jej 

imienia ze specjalnej urny. 

Współczesny dzień zakochanych nie ma jed-

nak bezpośredniego związku z jednym kon-

kretnym świętem starożytnego Rzymu, choć 

jest kojarzony z takimi postaciami z mitologii 

jak Kupidyn, Eros, Pan czy Juno Februata. 

 W Brazylii 14 

lutego trwa ob-

chodzony hucz-

nie karnawał, 

więc Święto Za-

kochanych zo-

stało wyznaczo-

ne na 12 czerw-

ca. 

 Francuzi o Walen-

tynkach mówią 

“Saint Valentin”, 

zaś mieszkańcy 

Portugalii – “Dia 

dos Namorados”, 

czyli “dzień chło-

paka i dziewczy-

ny”. 

Święto obchodzone 14 lute-

go, jest nam wszystkim do-

brze znane. Jednak czy  

wiedzieliście, że?... 

Patrycja Zarańska 
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11 stycznia 2019 roku w budynku starostwa w Skier-

niewicach odbył się rejonowy (parkowy) etap XVIII 

edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”. 

W konkursie wzięła udział czteroosobowa drużyna z naszej szkoły  

w składzie Maciej Brocki, Magdalena Wochniak, Kacper Kazanow-

ski oraz Michalina Pejska. Oprócz naszej drużyny w konkursie 

wzięło udział jeszcze 6 innych drużyn z terenu powiatu skiernie-

wickiego, łowickiego i z Puszczy Mariańskiej w województwie  

mazowieckim. Organizatorzy byli zdumieni wysokim poziomem 

wiedzy uczestni-

ków, gdyż wszy-

scy napisali kon-

kurs na bardzo 

wysokim pozio-

mie. Ostatecznie drużynowo, reprezentacja naszej szkoły zaję-

ła III miejsce 

co jest niewątpliwie ogromnym sukcesem. Natomiast Maciej 

Brocki osiągnął najwyższą liczbę punktów ze wszystkich 

uczestników popełniając jedynie jeden błąd. 

Naszą drużynę do konkursu przygotowywała Pani Violetta 

Kacprzyk-Puszcz. 

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. 

XVIII edycja ogólno-
polskiego konkursu  
„Poznajemy Parki 

Krajobrazowe Polski” 

Maciej Brocki 

 

 

 

18 stycznia 2019r., jak zwykle 

na pierwszej godzinie lekcyjnej, odbył 

się Poranek Muzyczny. Tym razem za-

prezentowany został instrument o na-

zwie obój. Jest to instrument dęty drew-

niany. Obój charakteryzuje się melan-

cholijnym, śpiewnym i dość przenikli-

wym brzmieniem. Kilkoro ochotników 

z widowni miało szansę aby wydobyć 

z niego dźwięk. Choć nie wszystkim się udało na pewno dobrze się bawili.  

Za pomocą oboju zostało zagranych kilka utworów. Jedną z nich była melo-

dia ,,Cichosza". Wszyscy uczniowie byli zachwyceni instrumentem. Z cieka-

wością słuchali zarówno o oboju jak i tego, czym on jest. 
Mateusz Sas 
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11 grudnia o godzinie 17. w Szko-

le Podstawowej im Józefa Wybic-

kiego w Strzybodze odbyło się 

kolędowanie. Na przedstawieniu 

wszyscy goście wraz z artystami 

mogli zaśpiewać kolędy oraz razem  

ze szkołą poczuć klimat świąt Bożego Narodzenia.  

Na występ zostali również zaproszeni  ksiądz para-

fii w Starej Rawie oraz wójt gminy Nowy Kawę-

czyn. Jak sami goście mówią - tylko w Strzybodze 

jest taki klimat i dzięki tej szkole możemy poczuć 

jak wielką ma siłę ta wspólnota oraz jakich ma 

uczniów i absolwentów, na co wyrośli, gdzie po 

edukacji tej szkole poszli dalej i jak im się wiedzie.   

Adrian Paćkowski 
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Grupa Przedszkolaków zakończyła realizację zadań 

ogólnopolskiego projektu „Piękna nasza Polska ca-

ła”.  Dzięki wspaniałej współpracy Rodziców i zaan-

gażowaniu naszych wspaniałych dzieci zrealizowali-

śmy aż 14 zadań z 20 możliwych. Jesteśmy dumne         

z naszych „Małych Patriotów”.  

 

P. Monika Wieczorek 

P. Anna Paćkowska 



Polecana książka 
Bea to nastolatka, która po wyjściu z ośrodka odwykowe-

go potrafi rysować myśli osób znajdujących się w pobliżu. 

Używając swoich zdolności postanawia pomóc policji roz-

wiązać zagadkę dotyczącą zabójstw dokonanych na terenie 

jej miasteczka. Autorka oprócz wątku fantastycznego oraz 

problemu uzależnienia, zwraca uwagę na sytuacje znane 

młodzieży, a także innym osobom - homoseksualizm, brak 

tolerancji, relacje z rówieśnikami oraz rodzicami. Książka do ostatniej strony trzy-

ma czytelnika w niepewności co przytrafi się i jakie decyzję podejmą główni boha-

terowie. Jest napisana lekko i wciąga od pierwszej strony, dzięki czemu czyta się ją 

szybko i przyjemnie. Utwór serdecznie polecam wszystkim osobom - zarówno 

młodszym i starszym, a także tym którzy szukają ciekawej lek-

tury.  

  Wydawca: Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Strzybodze 96-115 Nowy Kawęczyn. Adres e-mail redakcji : gazet-
ka.zaczek@interia.pl Opiekun: Pani Jolanta Kocik Redaktor naczelna: Magdalena Wochniak Zespół redakcyjny: Aleksandra Polit, 
Agata Jagodzińska,Joanna Sikora, Patrycja Zarańska, Mateusz Sas, Maciej Brocki, Ewelina Długosz, Adrian Paćkowski 
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 Ewelina Długosz 

Jak się nazywa płacz 

małego raczka?  

Wycieraczka 

Sekretarka mówi do zapracowa-

nego biznesmana:  

- Panie prezesie, zima przyszła!  

- Nie mam teraz czasu, po-

wiedz jej żeby przyszła jutro! A 

najlepiej niech wcześniej za-

dzwoni, to umówisz ją na kon-

kretną godzinę.  

Słyszałem w radiu, że 

jutro ma być 2 razy zim-

niej niż dzisiaj. Nie mogę 

się już doczekać, co z te-

go wyniknie. Dziś jest 0 

stopni...  

Humor szkolny 

 

     Przez szkołę przetoczyła się fala próbnych egzaminów dla 

klasy VIII i gimnazjalnych, które zostały przeprowadzone wa-

runkach zbliżonych do tych, jakie obowiązywać będą podczas 

właściwego egzaminu. Czas więc na refleksję, że może warto 

jeszcze trochę się pouczyć lub przeczytać zaległe lektury, bo do 

prawdziwej próby nie zostało już wiele czasu . 


