
 Ż A C Z E K   
Gazetka uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Strzybodze  Nr 1-2022/23 

W tym numerze m.in. : 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego. 
2. Dzieje się... 
3.Wszystkie śmieci nasze są! 
4. Niesamowita lekcja historii. 
5. Sport—na dobry początek! 
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CO ROBIŁY KROPKI W SZKOLE ? 

15 września klasy 1-3 obchodziły Międzynarodowy 

Dzień Kropki – popularne święto kreatywności, odwa-

gi i zabawy. 15 września obchodzimy święto kreatyw-

ności, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Tego dnia 

przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych tworzą 

prace plastyczne, których motywem przewodnim jest 

kropka. Nasi uczniowie tego dnia również poznawali 

swoje talenty, a kropki były wszędzie! 

                                                                          Skąd się wziął Międzynarodowy Dzień Kropki? 

 

Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku 

wydał książeczkę pod tytułem “The Dot” czyli “Kropka”. Jej bohaterką jest mała 

Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej, mądrej nauczycielce plastyki 

uwierzyła w swoje możliwości. Książka została przetłumaczona na ponad dwadzie-

ścia języków i wydana alfabetem Braille’a i szybko zyskała też popularność wśród 

najmłodszych czytelników, inspirując ich do odkrywania swoich talentów.  

Dzień Mężczyzny i Dzień Chłopaka to dwa różne święta –

 Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września, a Dzień Mężczy-

zny 10 marca (dwa dni po Dniu Kobiet!). Co ciekawe, inna 

proponowana data Dnia Mężczyzn to 4 kwietnia. Tego dnia 

w niektórych szkołach w okresie PRL urządzano obchody 

podobne do świętowania Dnia Kobiet. Jaka jest zatem różni-

ca między Dniem Mężczyzny a Dniem Chłopaka? Zazwy-

czaj Dzień Mężczyzn celebrujemy z dorosłymi panami, 

a  Dzień Chłopaka obchodzą nastolatkowie.  

Dzień Chłopaka a może Dzień Mężczyzny?  

Jak jest naprawdę? 

Dzieje się… 

Święto Niepodległości 

już niebawem, dlatego 

w szkole rozpoczęły się już 

przygotowania do wieczor-

nicy patriotycznej, która odbędzie się 10 listopa-

da.   

Zapamiętaj !  

W tym roku obchodzimy 104. Rocznicę 

Odzyskania Niepodległości Na  zdjęciu szkolna grupa teatralna podczas próby 



Autobusem szkolnym 
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22.09.2022 r.  SPORT  - na dobry początek   
Inauguracja  zmagań  sportowych wypadła bardzo dobrze.  

Wystartowaliśmy w trzech kategoriach wiekowych: 

klasy 1-3 

klasy 4-6 

klasy 7-8 

W najmłodszej kategorii reprezentowali nas 

-Nikola Kosmatka, która po nieudanym starcie i upadku zdołała przekroczyć metę na 4 miejscu. 

– Julia Pietruszewska- 11 miejsce 

– Jan Skrzypiński- 14 miejsce 

– Tymoteusz Kwiecień- 15 miejsce 

– Nikodem Kuciński-16 miejsce 

 

W kategorii klas 4-6 biegali: 

– Wiktoria Marciniak- 3 miejsce  

– Katarzyna Klepaczka- 5 miejsce 

– Paweł Pejski- 30 miejsce 

w kategorii najstarszej naszą szkołę repre-

zentowali: 

– Julia Żułnowska- 3 miejsce 

– Szymon Siejka- 7 miejsce Wiktoria, Kasia, Julka, Paweł   i Szymon  
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Szkolnym koordynatorem akcji była p.V Kacprzyk –Puszcz . Plan akcji zakładał przydział  terenów 

do  sprzątania  i  harmonogram  dla poszczególnych klas. Wyposażeni w worki i rękawiczki przystąpiliśmy 

do działania! Ogrom zebranych śmieci w okolicznych rowach i lesie przyprawił wszystkich o zawrót głowy.  

Czy wiesz, że …  

Pierwsza Akcja Sprzątania Świata w Polsce 
odbyła się w 1994 r. Do Polski ideę sprząta-
nia świata przeniosła pani Mira Stanisławska
-Meysztowicz, która na stałe mieszka w Au-
stralii. Od tamtej pory co roku we wrześniu 
odbywa się finał akcji, której krajowym ko-
ordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia  

Połączyliśmy siły 

Mając na uwadze hasło tegorocznej kampa-
nii że „Wszystkie śmieci są nasze” wzięli-
śmy udział w sprzątaniu  okolicznych tere-
nów, promując przesłanie i  działanie, by nie 
śmiecić.  

    Dumni pogromcy śmieci z klasy ósmej 

 Meldujemy zakończenie akcji!  

 Idzie 

Grześ 

przez 

wieś, 

worek 

śmieci 

niesie ... 

W  przydrożnych 
rowach  
najwięcej było 
puszek 
po  napojach 
i  butelek 
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SPOTKANIE Z HISTORIĄ 

5 października gościliśmy w naszej szkole Grupę Artystyczną -

Rekonstrukto z pokazem historycznym pt.,,Staropolski Sarmatyzm 

i  Epoka Szlachecka”. Prezentacja obyczajów i kultury epoki, 

przegląd ekwipunku i uzbrojenia, zapierające dech w piersiach po-

jedynki i prezentacja narzędzia tortur wzbudziły ogromne zaintere-

sowanie uczniów.  

Z czego składa się strój szlachecki i 

dlaczego ktoś rozciął rękawy? 

Po co 

skrzydła 

husarii? 

 Czy 

czarownice 

naprawdę 

istniały? 

Jak  walczyć i czym? 

Ile metrów ma kopia? 



   

Adres e-mail redakcji : gazetkazaczek@ o2.pl Opiekunowie:  Jolanta Kocik i Robert Dobczyk  
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HUMOR SZKOLNY 

19.09.2022r. przedszkolaki ze wszystkich grup wybrały 
się do sali zabaw ,,Lodowa Kraina ” do Skierniewic. 
Wyjazd był zorganizowany z okazji ,,Dnia Przedszkola-
ka”. Dzieci bawiły się doskonale. Maluszki najbardziej 
zachwycone były basenem z kulkami i trampoliną. 
Z  kolei starsze dzieci grały w piłkarzyki, tworzyły wła-
sną muzykę na różnorodnych instrumentach oraz wspina-
ły się po  ściance. Oprócz zabawy dzieci miały możli-
wość skorzystania z przygotowanego poczęstunku . 
Czas spędzony w sali zabaw przyniósł wszystkim wiele 
frajdy i radości. 

W tym roku szkolnym nasza szkoła kontynuuje przygodę z Judo, 
Przystępując do nowego programu ministerialnego „JUDO w szko-
le”. Podobnie jak w roku ubiegłym program finansowany z Minister-
stwa Sportu i Turystyki, Polskiego Związku Judo oraz Wojownika 
Skierniewice. Celem programu jest podniesienie poziomu ogólnej 
sprawności fizycznej, rozwój podstawowych zdolności motorycznych 
(siły, szybkości, koordynacji ruchowej, zwinności, wytrzymałości) 
nauka podstawowych elementów judo.  

JUDO w szkole 

- Tatusiu, czy Ocean Spo-
kojny jest spokojny? 
- Nie stać cię synu na mą-
drzejsze pytanie? 
- Stać! Od kiedy Morze Mar-
twe jest martwe?  

Na lekcji wych. fizycznego  
nauczyciel poleca uczniom 
położyć się na plecach i ćwi-
czyć „rowerek”. 
Jeden z chłopców wcale nie 
rusza nogami. 
- Dlaczego nie ćwiczysz – py-
ta nauczyciel. 
- Bo jadę z górki.  

UWAGA! 

W  następnym nume-

rze przedstawimy 

Wam zespół redakcyj-

ny naszej gazetki. 

https://sp-strzyboga.pl/2022/09/judo-w-szkole/

