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Drodzy Czytelnicy! 

    Z radością ogłaszam, że startujemy  z naszą szkolną gazet-

ką! Mam nadzieję, że spodobają wam się artykuły przygotowane 

w tym numerze przez nasz zespół. Nasze numery będą publiko-

wane mniej więcej co miesiąc od dnia dzisiejszego. 

    Jeśli  ktoś z Was poczuje powołanie i zechce napisać coś do 

naszej gazetki, zgłaszajcie się do P. Joli Kocik albo do mnie. 

 Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Życzę miłego czytania. 

                                                    Zuzanna Chodkiewicz 
Redaktor naczelna 

gazetka.zaczek@interia.pl 
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ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 

Nadszedł nowy rok szkolny a razem z nim nowe osoby                    

i pewne zmiany. Przyłączyło się do nas kilku nauczycieli : 

Pani Iwona Galińska, która uczy muzyki, Pani Magda Wil-

czyńska od języka angielskiego oraz nasz szkolny pedagog 

Pani Marta Korolczuk. 

       Przede wszystkim w tym roku powstała u nas w szkole 

pierwsza klasa. Jednak nie można zapomnieć o naszych no-

wych i starszych uczniach. 

 

Nowy rok szkolny uważam za otwarty — powiedziała dyrektor 

szkoły– p. Karolina Hanuszkiewicz 

 A to część nowej klasy siódmej. Witamy w szkole i życzymy 

sukcesów w nauce! 

 Uczniowie  z klasy szóstej tym razem            

w roli gospodarzy uroczystości.  
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     Narodowe Czytanie to akcja zaproponowana 

przez Parę Prezydencką, która osobiście wybra-

ła  tytuły do czytania z nadesłanych propozycji. 

Wybrane w tym roku tytuły to Nowele polskie 

reprezentujące różne epoki i style, ale z całą 

pewnością odkrywające piękno polskiej litera-

tury. Wśród zaproponowanych pozycji znalazło 

się osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie: 
Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; 

Dym – Maria Konopnicka 

Katarynka – Bolesław Prus 

Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sa-

natorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz 

Orka – Władysław Stanisław Reymont 

Rozdzióbią nas kruki, wrony – Stefan Żeromski 

Sachem – Henryk Sienkiewicz 

Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rze-

wuski 

    Nasza szkoła również włączyła się w akcję sze-

rzenia piękna polskiej literatury, a wybranym 

utworem była „Katarynka” Bolesława Prusa. No-

welę czytała Pani Dyrektor, nauczyciele oraz 

uczniowie naszej szkoły (K.Chodkiewicz, 

K.Maciak, Z.Chodkiewicz, A.Mikulski,                

K.Paćkowski.).Ta wspaniała akcja odbyła się         

w piątek 6 września 2019 r. i udowodniła, że teksty 

te wciąż są aktualne, podkreślają wrażliwość na 

ludzką krzywdę i nie pozwalają na zapomnienie o 

naszej historii. Narodowe Czytanie w naszej szko-

le zorganizowała  pani J.Kocik.  

Nowele polskie lekturą Narodowego Czytania 2019 

 Pani W. Zagibajło  Pani K.Hanuszkiewicz—dyrektor szkoły 

Pani A.Paćkowska 
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          24 września gościliśmy w szkole artystów objazdowej grupy cyrkowej, którzy zaprezen-

towali swoje umiejętności w żonglerce, sztukach zręcznościowych oraz iluzji. Nasi uczniowie 

mogli sprawdzić się w wybranych sztuczkach cyrkowych pod czujnym okiem artystów. Nie za-

brakło również  "czarodzieja-iluzjonisty i zabawnego klauna. Na koniec przedstawienia można 

było podziwiać ogromnego biało-żółtego pytona królewskiego. Cyrkowi artyści dali wspaniały 

popis swoich umiejętności oraz dostarczyli dużą dawkę wrażeń i dobrego humoru.  [red.] 

 Nowi czytelnicy szkolnej biblioteki. 

26 września przedszkolaki odwiedziły szkolną               

bibliotekę. 

 Pani Madzia opowiedziała im o zasadach 

zachowania w bibliotece, oprowadziła po niej, poka-

zała księgozbiór. Dzieci mogły samodzielnie pod-

stemplować swoje karty biblioteczne, dowiedziały 

się także, jak ważne jest czytanie książek i dbanie                 

o nie. Pani Madzia dla każdego przedszkolaka przy-

gotowała upominek. Na zakończenie dzieci otrzy-

mały Dyplomy pasowania na czytelnika.  
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Zeróweczka podczas wrześniowych zajęć świętowała Międzynarodowy Dzień Kropki - 

święto kreatywności, odwagi i zabawy. Z tej okazji wszyscy założyli jakąś część garderoby w kropki.  Dzieci    

w tym dniu poznawały swoje mocne strony, odkrywały swoje talenty i starały się je zaprezentować. Na podsu-

mowanie zajęć oddały się pracy artystycznej tworząc niesamowite obrazy za pomocą kropki.          

 

Otóż nie, Minecraft to nie 

kwadrat tylko sześcian!;) 

    

 

Na czym polega Minecraft? 

Minecraft to gra gdzie budujemy, kopiemy, staramy 

się wykazać wyobraźnią. 

Są dwa tryby gry: przetrwanie i kreatywny. 

Przetrwanie polega na tym żeby, no przetrwać czyli 

zbudować, nie dać się zabić przez zombie i inne po-

twory. Trzeba pokonać smoka oraz withera i wtedy 

gra się kończy. Drugi tryb 

kreatywny, w nim masz 

wszystkie przedmioty, bloki, 

miksturki. Możesz tam latać 

oraz budować bez ograni-

czeń. 

Polecam te grę dla osób              

z wyobraźnią. Gra jest na-

prawdę wciągająca.  Gra jest 

prosta, logiczna z elementami przygodowymi. Lubię 

budować w sześcianach i wi-

dzę rzeczy w swoich rękach    

z Minecrafta. 

 

Kacper Chodkiewicz, kl.V    

 
 

Czy Minecraft 

to kwadrat? 
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podpatrzone 

 Lekcja integracji. Klasa VIII  i I. Można? 

Sklepik ,,Grosik” od 

pierwszego dnia swojej 

działalności cieszy się du-

żym zainteresowaniem 

szkolnych klientów.  Od 

rana na  przerwie  się ko-

lejki głodnych i spragnio-

nych uczniów.  Nie podej-

rzewamy, że rodzice                  

o przygotowaniu śniada-

nia, ale wierzymy w to, że 

oferta sklepiku jest tak 

smaczna, że trudno  się 

oprzeć zakupom. W tym roku szkolnym skle-

pik prowadzą: Maja Marcinkowska, Zuzanna 

Chodkiewicz, Natalia Kle-

paczka, Aleks Kudaj, Ma-

ciek Kowalczyk, Kuba 

Krajewski, Kuba Orze-

chowski.  

Nad  pracą sklepiku czuwa  

p. Magdalena Polit.                                                                                                                                 

Przedszkolaki - 

czytelnicy szkolnej biblioteki 

26 września przedszkolaki odwiedziły szkolną 

bibliotekę. Pani Madzia opowiedziała im o 

zasadach zachowania w bibliotece, 

oprowadziła po niej, pokazała księgozbiór. 

Dzieci mogły samodzielnie podstemplować 

swoje karty biblioteczne, dowiedziały się 

także, jak ważne jest czytanie książek i dbanie  

o nie. Pani Madzia dla każdego przedszkolaka 

przygotowała upominek. Na zakończenie 

dzieci otrzymały Dyplomy pasowania na 

czytelnika.  

Drodzy ludożercy 

nie bądźcie niemili 

dla innych ludzi 

którzy niczym wam nie zawinili 

 

ale także bądźcie  

uprzejmi dla tych 

którzy sprawili   wam przykrość  

 

zaskakujcie innych  

swoją dobrocią i radością 

 

uśmiechajcie się  

do każdej napotkanej osoby 

a sprawicie tym  

komuś i sobie 

lepszy dzień 

 

zamiast kogoś wyśmiać 

spróbujcie mi pomóc i zrozu-

mieć 

 

kiedy zauważycie 

smutną lub samotną osobę  

pocieszcie i wesprzyjcie miłym 

słowem 

 

uświadamiajcie  

ważne dla was osoby  

ile dla was znaczą  

 

dziękujcie  

im za to że są  

 

życzcie każdemu  

miłego dnia  

dobrej nocy 

 

sprawiajcie innym  

radość  

i uśmiech na twarzy  
 

a  wtedy  

świat będzie  

Piękniejszy 

Aleksandra Adamczyk, klasa 

VIII  ,,List do ludożerców’’ 
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Wrzesień to miesiąc w którym  ustalamy  zasady grupy i przypominamy sobie jak należy się zachować by być 

bezpiecznym.  Najmłodszych odwiedziła pani policjantka Katarzyna Lewandowska. Opowiedziała                             

o zawodzie, jaki wykonuje, zaprezentowała różnorodne rekwizyty: odznakę, kajdanki, kamizelkę. Zwróciła 

dzieciom uwagę na kilka istotnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, m.in. na to, że nie wolno rozmawiać z 

nieznajomymi. Największą jednak atrakcją było zaprezentowanie samochodu policyjnego, włączenie sygnału 

dźwiękowego czy świateł. Dzieci miały też możliwość przymierzenia czapki policjanta i  kamizelki. 

Starszą grupę  odwiedziła również Pani Violetta Kacprzyk-Puszcz,  

która zapoznała nas z zasadami udzielania pierwszej pomocy            

i układania osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej. Duże 

wrażenie na przedszkolakach zrobił fantom, na którym dzie-

ci  uczyły się podstaw reanimacji. Serdecznie dziękujemy naszym 

gościom :) 
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Sprzątanie Świata” to międzynarodowa akcja w ramach której w każdy trzeci 

weekend września miliony wolontariuszy na całym świecie, zarówno ci naj-

młodsi, jak i najstarsi, sprzątają śmieci z miejsc, gdzie nie powinny one trafiać.  

W Polsce najwięcej odpadów trafia do lasów i są to przede wszystkim plastiko-

we butelki, worki, opakowania po produktach żywnościowych. Rozkładają się 

one dziesiątki, a nawet setki lat, zanieczyszczając przy tym  środowisko naturalne. 

Papier zanim całkowicie się rozłoży może minąć nawet ponad 20 tygodni, skórka od banana przeleży 6 mie-

sięcy, karton po mleku 5 lat, puszka po napoju 200 lat, plastikowa butelka 450 lat, a szkło nawet 500 lat! To 

przerażające, dlatego i nas nie mogło zabraknąć podczas tego wielkiego ogólnego sprzątania. 

Najmłodsze ekipy sprzątające w akcji 

Przedszkolaki na cel 

wzięły boisko 

szkolne  
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HUMOR SZKOLNY 

Dzień Przedszkolaka i Bal Jesieni 

 20 września nasze Przedszkolaki 

obchodziły swoje wielkie święto Dzień 

Przedszkolaka. Zostały przygotowane dla 

nich różnorodne atrakcje: występy, 

konkursy, zawody a także poczęstunek. 

Dzieci uczestniczyły   w zabawach tanec-

zno-ruchowych i śpiewały ulubione 

przedszkolne piosenki.  

 Tego dnia dzieci wyglądały bardzo 

uroczyście, bowiem świętowały także roz-

poczęcie jesieni. Z tej okazji przebrały się 

w przepiękne stroje, które zaprezentowały podczas Pokazu mody jesiennej.     

 Dzieci w nagrodę za aktywny udział w zajęciach otrzymały drobne upominki. 

Teatrzyk kukiełkowy  

Bajka o rybaku i złotej rybce. 

 

 19 września przedszkolaki miały możli-

wość uczestniczenia w niezwykłym wydarzeniu 

artystycznym. Tego dnia do szkoły przyjechał 

teatrzyk kukiełkowy i zaprezentował Bajkę                 

o rybaku i złotej rybce. Dzieciom bardzo po-

dobali się główni bohaterowie przedstawienia, 

czyli rybak, złota rybka i żona rybaka. Wielką 

rolę odegrały także efekty dźwiękowe, które 

wprowadziły małych widzów w niesamowity, 

teatralny klimat. Przedszkolna widownia biła 

gromkie brawa artystom, którzy przygotowali 

spektakl. 
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   Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt z 

wypracowaniem domowym i mówi: 

- Same błędy! Znów niedostateczny! 

Ojciec pyta Adasia: 

- Co robiliście dziś na matematyce? 

- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 

- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w szkole, 

też szukaliśmy wspólnego mianownika! Że też 

nikt go do tej pory nie znalazł... 

Nauczycielka pyta Jasia: 

Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki -odlatują, gdy 

tylko rozpoczyna się rok szkolny. 

Jaś przychodzi ze szkoły. 

Tata pyta się go: 

- Co dzisiaj dostałeś? 

- "Razem" szóstkę. 

- Jak to "razem"? 

- Jedynkę z w-f, jedynkę z matematyki, jedynkę              

z przyrody, jedynkę z historii, jedynkę z polskiego i 

jedynkę z angielskiego. 

- Masz szlaban. 

Rodzice kupili wykrywacz kłamstw. Jasio wraca 

ze szkoły do domu i mówi: 

- "Mamo, tato dostałem piątkę!" 

Wykrywacz kłamstw: 

- "Piiip!" 

- "Nie kłam, Jasiu" - mówi mama. - "Jak ja chodzi-

łam do szkoły to dostawałam same piątki!" 

Wykrywacz kłamstw: 

- "Piiip!" 

Na to tata: 

- "A jak ja chodziłem do szkoły..." 

- "Piiiip!"  

Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 
- Kto waszym zdaniem był największym 
wynalazcą wszechczasów? 
- Edison - odpowiada Krzyś. 
- Czy mógłbyś to uzasadnić? 
- Gdyby nie on, musielibyśmy telewizję 
oglądać przy świecach ! 

23.09.2019 r. w Makowie odbyły się zawody biegowe. Nauczycielem, który do nich 

przygotowywał, był mgr Robert Dobczyk. W zawodach uczestniczyły klasy 5-7. Kla-

sę 5. reprezentowali: Weronika Lelonkiewicz, Szymon Bodek i Łukasz Pejski, klasę 

6.: Patrycja Krajewska, Kamil Karwat, Hubert Błaszczyk i Sebastian Lelonkiewicz, 

natomiast klasę 7. reprezentował  Jakub Krajewski. Zawodnicy rywalizowali na dy-

stansie 1000 m., mierząc się z grupą 30. osób. To była trudna rywalizacja i nikomu 

nie udało się stanąć na podium. Wiadomo, że dziewczęta i chłopcy dali z siebie 

wszystko i walczyli o godne imię naszej szkoły. Trzymamy kciuki w następnych zawodach.  

Kornelia Maciak 

SPORT*SPORT*SPORT*SPORT* 
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