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 WAKACJE TUŻ TUŻ!
      DZIEŃ MATKI

   DZIEŃ DZIECKA

     DZIEŃ OJCA

 Święto obchodzone
corocznie jako wyraz
szacunku dla wszystkich
matek. Data obchodów Dnia
Matki zależy od kraju, w
którym jest świętowany. W
Polsce obchodzone jest 26
maja

      ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI,      
             NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ , CIEKAWYCH PRZYGÓD.
                    DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!!! :D :D :D 
                                                                            
                                                     ZESPÓŁ REDAKCYJNY GAZETKI

.

W Polsce obchodzone
corocznie 23 czerwca od
roku 1965. We Włoszech,
obchodzony jest 19 marca,
na Litwie w pierwszą
niedzielę czerwca.
W  Niemczech Dzień Ojca z
czasem przerodził się w
Dzień Mężczyzn. .

W Polsce i innych
państwach
Międzynarodowy Dzień
Dziecka obchodzony jest od
1950 w dniu 1 czerwca. Po
raz pierwszy
zorganizowano go w
związku z akcją zbierania
podpisów pod Apelem
sztokholmskim. Od 1952
stało się świętem stałym.

Od 1994 tego dnia w
Warszawie obraduje Sejm
Dzieci i Młodzieży. Z okazji
Dnia Dziecka w szkołach
często obchodzony jest
dzień sportu; np. poprzez
organizowanie rozgrywek
międzyklasowych.

.

.
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          Z ŻYCIA SZKOŁY

     DZIEŃ ZIEMI
  ,,PALĄCY TEMAT - NISKA EMISJA"

Święto Konstytucji 
                           3 Maja

      DZIEŃ FLAGI

wm

wm

wm

22 kwietnia 2015r.
obchodziliśmy w
naszej szkole Dzień
Ziemi. Forma
obchodów to:
przygotowanie i
zaprezentowanie przez
każdą klasę kilku
tematycznych zadań
konkursowych.
W drużynowym
konkursie wiedzy o
ekologii startowało po 3
uczniów z każdej
klasy.  Konkurs składał
się z : 20 pytań o
ekologii, zadanie
matematyczne i
zadanie praktyczne z
chemii. Kolejne zadania

polegały na wykonaniu
prezentacji
multimedialnej na
temat: „W
poszukiwaniu
odnawialnych źródeł
energii” oraz
przygotowaniu wiersza,
piosenki lub plakatu
zawierającego hasło:
„Jestem EKO, więc
oszczędzam energię,
wodę, segreguję
śmieci,  jeżdżę na
rowerze…”.

3 maja:
godz. 10. 20 - Zbiórka
pocztów
sztandarowych na
placu przy Stadionie
Miejskim przy ulicy
Łaskiej w Zduńskiej
Woli 
godz. 10. 45 -
Przemarsz
uczestników
uroczystości od
Stadionu Miejskiego do
kościoła pw. św.
Antoniego 
godz. 11 - Uroczysta
Msza Święta w intencji

Ojczyzny 
godz. 12 - Po
zakończonej Mszy św.
przemarsz ul. Łaską
pod pomnik Jana
Pawła II 
godz. 12. 30 -
Wystąpienie Starosty
Zduńskowolskiego 
godz. 12. 40 - Złożenie
wiązanek pod
pomnikiem Jana Pawła
II 

2 maja: 
godz. 10 - Msza Święta
w intencji Ojczyzny w
kościele pw. NSPJ w
Zduńskiej Woli
Karsznicach 
godz. 11 - Złożenie
kwiatów pod
pomnikiem Kazimierza
Kałużewskiego i
Juliusza Sylli
usytuowanym na styku
ulic: Grunwaldzkiej
oraz K. Kałużewskiego
i J. Sylli 
godz. 11.10 -
Przemarsz

uczestników
uroczystości na plac
apelowy
Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego
i J. Sylli, ul. Okrzei 11 
godz. 11. 30 -
Uroczyste podniesienie
flagi państwowej 

wm

wm

wm

wm

wm
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          Z ŻYCIA SZKOŁY

rowerowyRajd

.

                   
                   
                   Dzień rodziny 
    ,,Bo rodzina jest najważniejsza"

Organizatorem
rajdu było
Społeczne
Stowarzyszenie
"Wierzchlas".
Pani D. Florek -
prezes
stowarzyszenia
przygotowała dla
uczestników
rajdu wiele
ciekawych
informacji
dotyczacych
historii

wsi i osiedla
Karsznice. Trasa
wiodła przez
Karsznice do
Sędziejowic i
Marzenina, do
miejsc
związanych z
rodziną
Teodozjusza
Wierzchlejskiego.

.

.

. To właśnie rodzina
jest miejscem, w
którym uczymy się
tolerancji, poznajemy,
czym jest i co
oznacza.
Impreza połączona
była z promocją
szkoły. W ramach
Drzwi Otwartych
rodzice oraz uczniowie
klas 6 Szkoły
Podstawowej mieli
okazję zwiedzić
placówkę, skorzystać
z tablic
multimedialnych oraz
uczestniczyć w
lekcjach pokazowych
przygotowanych przez
nauczycieli.

Na zakończenie
rodzice zostali
zaproszeni na
poczęstunek
przygotowany przez
nauczycieli gimnazjum,
podczas którego mogli
wymienić
spostrzeżenia,
nawiązać nowe
znajomości i miło
spędzić czas w
towarzystwie swoich
dzieci.

.

1 czerwca 2016r.
uczniowie naszego
gimnazjum wraz z
uczniami Szkoły
Podstawowej nr 13
wzięli udział w rajdzie
rowerowym, którego
trasa wiodła śladami
Teodozjiusza
Wierzchlejskiego -
dawnego właściciela
majatku Karsznice.
Rajd odbył się w
ramach II edycji
konkursu
powiatowego
"Dziedzictwo
kulturowe

i przyrodnicze w
powiecie
zduńskowolskim i
kolejowej dzielnicy
Zduńskiej Woli
osiedla Karsznice".

.

. .

.

.

.
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               SPORT

Finał Turnieju "Ćwicz z
Mistrzem"

Drużyna dziewcząt z naszej szkoły zajęła III
miejsce w Powiatowych Mistrzostwach 
w Piłce Siatkowej Dziewcząt.

20 maja 2016 r.
dwudziestoosobowa
reprezentacja naszej
szkoły wzięła udział w
finale Turnieju "Szkolna
Kumulacja Aktywności
- Ćwicz z Mistrzem",
który odbył się na
terenie Akademii
Wychowania
Fizycznego w
Warszawie. 
Większość stacji
wymagała od
startujących dużego
wysiłku, zwinności,
siły, umiejętności pracy
zespołowej. Dużą
atrakcją była obecność
znanych sportowców,

którzy pełnili rolę
opiekunów drużyn, a
także prowadzili
rywalizację na
stacjach.

Reprezentacja
rywalizowała z 18
szkołami z całego kraju
na 19 stacjach
sprawnościowych. W
ciągu czterech i pół
godziny uczniowie
zmagali się w takich
konkurencjach, jak:
rugby, przeciąganie
liny, hokej na trawie,
koszykówka i korfball,
sztafeta z memory,
siłownia umysłowa,
łucznictwo,

wioślarstwo,
żeglarstwo, bieg na
orientację, strzelectwo,
kajakarstwo,
siatkówka, sztuki walki,
szermierka, piłka
nożna, zabawa
sprawnościowa.

. .
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ROZRYWKA

KAWAŁY

.

Batman stawał już przeciwko Supermanowi, Daredevil przekomarzał się z
Punisherem, pora na malowniczą kłótnię między dwoma filarami kinowego
uniwersum Marvela: Iron Manem i Kapitanem Ameryką. Skłócenie tej pary było
nieuniknione. Przecież już w "Avengers" Tony Stark i Steve Rogers
wymieniali pierwsze ciosy. "Wojna bohaterów" nie pojawia się więc znikąd,
wypływa gładko z nawarstwiających się przez lata konfliktów.

.

Łamaniec
językowy:
W gąszczu szczawiu
we Wrzeszczu
klaszczą kleszcze na
deszczu, szepcze
szczygieł w szczelinie,
szczeka szczeniak w
Szczuczynie, piszczy
pszczoła pod
Pszczyną, świszcze
świerszcz pod
leszczyną, a trzy
pliszki i liszka taszczą
płaszcze w
Szypliszkach. 

.

Jasio pyta się taty: 
- Tato, czemu ten
tramwaj
zakręcowywuje? 
- Jasiu, nie mówi się
zakręcowywuje, tylko
zakręca. 
- No dobrze, to czemu
ten tramwaj zakręca? 
- Bo mu się tory wygły.

Siedzą sobie dwa
leniwce na gałęzi. 
Pierwszy dzień, nic. 
Drugiego też nic. 

Trzeciego dnia jeden
ruszył głową a drugi
mówi do niego: 
- Ferdek aleś ty
nerwowy.

- Zosiu, co tak długo
robisz w kuchni? 
- Wpadła mi kostka
lodu do wrzątku i nie
mogę jej znaleźć.

.

.

.

.

.
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PRACE UCZNIÓW
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