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DALI CZADU! 

   12 marca 2019 br. w naszej szkole obchodzili-

śmy wszystkim znany Dzień Kobiet. Z tej okazji 

uczniowie klas trzecich gimnazjum i klasy ósmej 

szkoły podstawowej przygotowali część arty-

styczną. Występ został nagrodzony gromkimi bra-

wami, ale absolutnym hitem  stał się taniec  na-

szych „Słowianek”. Brawa dla naszych kolegów 

za odwagę, a  p.A.Dobczyk i p.A.Paćkowskiej  za 

pomysł i przygotowanie  występu. Warto wspo-

mnieć, że ten sam program zaprezentowano pod-

czas Gminnego Dnia Kobiet w Nowym Kawęczy-

nie i tam również  spotkał się z miłym przyję-

ciem.   

Magdalena Wochniak 

Pierwszy dzień wiosny - tego dnia wypatruje większość z nas już od początku zimy. A tymczasem do szkoły 

trzeba było pójść jak zwykle. Na szczęście  nasi nauczyciele  zadbali o to, żeby  zrobiło się  nam  wiosenniej               

i cieplej. Było ognisko z kiełbaskami i rozgrywki sportowe, tylko na prawdziwą wiosnę musimy chyba jeszcze 

trochę poczekać. 
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28 lutego br. zgodnie z tradycją w naszej szkole 

odbyła VI. edycja konkursu ortograficznego ,,Kto 

się boi Gżegżółki?". Wcześniejsze eliminacje po-

zwoliły wyłonić trzyosobowe zespoły klasowe.             

W konkursie wzięło udział 6 klas.  

Utworzenie poprawnych związków frazeologicz-

nych, wiedza ogólna na temat głosek w języku pol-

skim, to tylko niektóre z wyzwań, z którymi  zma-

gały się zespoły. Za każdą poprawną odpowiedź         

w klasowym koszyczku  lądowały cukierki. Jeden 

cukierek to jeden punkt. Po podliczeniu  wyników 

okazało się, że najwięcej  cukierków zebrał zespół  

reprezentujący klasę III b gimnazjum.   Tegorocz-

ne statuetki trafiły do Kacpra Kazanowskiego, Ma-

cieja Brockiego oraz Agaty Bedełek. Gratuluje-

my! 

Organizatorkami turnieju 

od pierwszej edycji są             

p. J. Kocik i p. M. Polit. 

Uczniowie już  czekają na 

następną edycję, która od-

będzie się za rok.  

 [M.Wochniak] 

 

 

Już po raz dwudziesty 21 lutego obchodziliśmy 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

Święto ma szczególne znaczenie, gdyż rok 2019 

został proklamowany Międzynarodowym Rokiem 

Języków Rdzennych Obchody mają zwrócić uwagę 

na potrzebę ochrony i promocji języków rdzennych 

oraz podkreślić ich znaczenie dla rozwoju społecz-

nego, gospodarczego i politycznego społeczeństw, 

także dla budowania pokoju  i społecznej zgody 

oraz porozumienia. 
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SZKOLNY TURNIEJ  JĘZYKOWY 



    W skład naszej reprezentacji weszli: Mateusz Sas, Magda Wochniak i Maciej 

Brocki. Przed konkursem Przedstawiciele Wszechnicy Sejmowej wygłosili wykład 

nt. architektury i historii Sejmu oraz trybu ustawodawczego, podczas którego moż-

na było robić notatki, aby później z nich korzystać. Następnie uczestnicy  konkursu 

rozwiązywali test sprawdzający wiedzę na temat Sejmu. I choć tym razem nie udało 

się zająć wysokiego miejsca, to i tak warto było spróbować. 

Mateusz Sas 
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W murach PWSZ  w Skierniewicach, 12 marca, odbył się Konkurs wiedzy o Sej-

mie zorganizowany przez Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej p. Dorotę 

Rutkowską oraz Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. W konkursie 

uczestniczyli gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z regionu. 

ZBLIŻAJĄ SIĘ 

 ŚWIĘTA WIELKANOCNE 



19 marca 2019 roku naszą szkołę kolejny raz 

odwiedził zespół organizujący poranki muzyczne. 

Tym razem oglądaliśmy występ utalentowanej pa-

ry tancerzy. Przedstawili oni nam różne tańce za-

czerpnięte z popularnych programów telewizyj-

nych takich jak ,,Taniec z gwiazdami" czy ,,You 

Can Dance". Po zaprezentowaniu tańców towarzy-

skich mieliśmy okazję zobaczyć pojedynek dwóch 

grup tanecznych, składających się z uczniów na-

szej szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Zarańska 

12 marca w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Skierniewicach odbyły się Targi Kariery 

„Szkoła dla gimnazjalisty i ósmoklasisty” Or-

ganizatorem imprezy było Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w Skiernie-

wicach. Ofertę edukacyjną prezentowały szko-

ły ponadgimnazjalne ze Skierniewic i okolic, 

między innymi z Łowicza  

Nas również nie mogło tam zabraknąć.  

 

Nasi uczniowie zapytani przez prezenterów 

radia RSC, czym kierują się przy wyborze 

szkoły, odpowiedzieli: 

 

„Ja najbardziej się kieruję tym, że wiele osób poleca mi daną szkołę. Patrzę też na przedmioty, które są 

najwyżej punktowane, żeby na nie najbardziej położyć nacisk. Interesują mnie również  rozszerzenia .” - 

Klaudia Kazanowska 

„Patrzę na to, jaką będę wykonywała pracę, jaka jest atmosfera w tej szkole, jacy są nauczyciele, jakie 

mają podejście do uczniów” – Gabriela Górska 

    W szkole od pewnego czasu pojawiają się ulotki reklamujące 

szkoły średnie i zawodowe. Wybór jest spory, ale przecież nie 

wszystko zależy od naszych chęci. Żeby zawalczyć o miejsce  

w wymarzonej szkole, trzeba jeszcze zdać egzaminy i zadbać o 

oceny na świadectwie. W każdym razie życzymy przyszłym 

absolwentom powodzenia. 

[A.Jagodzińska] 
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Autobusem szkolnym 
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W dniach 4-6 marca gimnazjaliści 

pisali egzaminy próbne. Wszystko 

zostało zorganizowane w taki spo-

sób, aby uczniowie wiedzieli, jak 

mają się zachować podczas egza-

minu kwietniowego.   

Ostatnia próba  

przed egzaminem 

 

Celem, na który zbierane były drobne monety, jest po-

moc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka 

czy rodzinach zastępczych. Właśnie zakończyło się wiel-

kie liczenie monet. W następnym numerze podamy ofi-

cjalne wyniki, ale już wiemy, że nie zawiedliśmy- każdy 

przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: 

 

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra 

Grosza jest największa na świecie. 
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Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 

w żywej lekcji historii pt. ,,Ku niepod-

ległej” przygotowanej przez grupę ar-

tystyczną “Rekonstrukto”. Celem za-

jęć było upamiętnienie dążeń niepod-

ległościowych oraz  ukazanie 123 lat 

walki o wolność narodu polskiego.  

Podczas  spotkania uczniowie mogli 

obejrzeć kolekcję  replik broni używa-

nych przez 

powstańców 

i w I wojnie 

światowej, 

stroje  kosy-

niera i oficera I Brygady Legionów Polskich. Dziewczęta mogły  wcielić się w rolę 

sanitariuszek niosących pomoc rannym, a  chłopcy wykazali się dużą sprawnością  we 

władaniu bronią. Po takiej lekcji, pełnej niespodzianek i humoru, historia naprawdę da 

się lubić. 

 

 
 
 
 

Matematycy w akcji ! 
 

21 marca 2019 roku w naszej szkole odbył ogólnopolski 

konkurs matematyczny, czyli Kangur Matematyczny. 

Konkurs rozpoczął się już o godzinie 8:00 rano, 26. 

uczestników bardzo ochoczo zabrało się do rozwiązywa-

nia zadań. Chociaż nie był to łatwy test, to mamy nadzie-

ję, że wyniki będą satysfakcjonujące. Tymczasem każdy z biorących udział w konkur-

sie otrzymał  układankę przestrzenną w postaci  

kuli-breloczka, która na pewno będzie miłą pa-

miątką z eliminacji szkolnych. Organizatorką 

konkursu była p. I. Rosińska.  

[M.Brocki] 

 



KSIĄŻKA NA WIOSNĘ 

Poruszająca historia o niezwykłym chłopcu, który ocali niejed-
no życie. 
 
          Baltazar rodzi się w małej księgarence pośród działu            
z legendami. Matka okrywa go kartkami wyrwanymi                      
z „Najpiękniejszych baśni” i wkrótce po tym umiera. Chłopiec 

trafia do domu dziecka kochających Miezynków i już na zawsze ma czuć, że jego ży-
cie jest niezwykłe oraz czeka go jakieś zadanie, które musi wypełnić. 
 
Tego samego dnia na świat przychodzi Wojtek. Chłopiec, którego rodzice będą kryty-
kować i uczyć nienawiści do świata. Taki, który będzie uważał, że wszystko mu się 
należy i jest od innych lepszy. To on ma w przyszłości zadecydować o życiu Baltazara 
i trzech pokoleń dzieci wychowanych w domu Miezynków. 
 
Z każdą chwilą drogi młodych mężczyzn zaczynają się ze sobą zbiegać. Czy Baltazar zdoła odwrócić bieg wyda-
rzeń i odnajdzie klucz do przeznaczenia? Czy odkryje sekret zagubionego domu z fotografii matki? A może 
wszystko zostało przesądzone już w chwili, gdy się urodził? 

  

  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, 
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HUMOR SZKOLNY 
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Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 
– Mam ochotę na coś zielonego… 
Żaba mu na to: 
– No, no… to krokodyl ma przechlapane!  

Wstaw odpowiednią liczbę w miejsce znaku zapytania  


