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        Dzień Chłopaka

  Dzień Edukacji Narodowej

Polskie święto oświaty i
szkolnictwa wyższego
ustanowione 27 kwietnia
1972 r. określone ustawą
– Karta praw i obowiązków
nauczyciela jako Dzień
Nauczyciela. 

Przewodniczący:
Wiktoria Małecka
Zastępca:
Amelia Sopur
Skarbnik:
Adrian Gąsiorkiewicz
Rzecznik praw ucznia:
Klaudia Małecka

Wybory samorządu szkolnego

.

.

.

     Rozpoczęcie nowego roku szkolnego        
                            2016/2017

Dzień Chłopaka, to nowe,
nieoficjalne święto
obchodzone w Polsce 30
września, głównie wśród
młodzieży szkolnej. Jest to
w pewnym sensie męski,
albo raczej chłopięcy,
odpowiednik Dnia Kobiet.  

.

 Wracamy do szkoły po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z
uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do
dalszej walki. Walki, którą każdy uczeń rozpoczyna zawsze
pierwszego września. W naszym życiu wiele rzeczy uległo zmianie. Nie
tylko jesteśmy starsi, mądrzejsi, ale także mamy nowe postanowienia
na ten rok szkolny. Nie trzeba mówić, że oczywiście na pierwszym
miejscu listy postanowień jest owa walka- walka o oceny.
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       Z życia szkoły

  Dzień Niepodległości

Trasa :Zduńska Wola – Karsznice  Pomnik  ,,Ku czci ofiar faszyzmu kolejarzom Juliuszowi Sylii, 
Kazimierzowi Kałużewskiemu”. Zamordowani przez niemieckiego okupanta  25.02.1944 na terenie
Parowozowni Karsznice.
 - Las - Wola Marzeńska ,,Odzyskanie wolności za przetrwanie przez  naród polski strasznej wojny   i
terroru niemieckiego” Pomnik zamordowanych Polaków przez hitlerowskiego
  okupanta w 1939r – mogiła zbiorowa.
 -  Marzenin  „Mogiła zbiorowa 3 żołnierzy polskich 4 pułku piechoty Legionów  z Kielc, 2 dywizji
 piechoty Leg. Armii „Łódź” poległych w dn. 05-06.09.1939 w obronie Ojczyzny”  -
 Grabia - las  Tablica Pamiątkowa  Pilota Chorążego  W.P.  Edwarda Kramarskiego, który poległ 
11.09.1939r. w walce z niemieckim najeźdźcą. 

.

W tym roku
włączyliśmy się w
obchody Światowego
Dnia Pluszowego
Misia. Ustanowiono go
dokładnie w setną
rocznicę powstania
maskotki – w 2002
roku.25 listopada swoje
święto obchodzi
najmilsza zabawka,
najlepszy przyjaciel
dzieci i niezastąpiona
przytulanka przy
zasypianiu – Pluszowy
Miś.Pierwsze misie
pluszowe powstały w
Europie, następnie były
też eksportowane do
USA. Nazwa Teddy

Bear, wzięła się od
zdrobnienia imienia
Teodora Roosevelta.
Wiąże się z tym
historia o niedźwiadku,
którego postrzelił
podczas polowania
jeden z jego
towarzyszy. Gdy
prezydent zobaczył
przestraszone
zwierzątko, kazał je
wypuścić. Cała
historyjka została
zobrazowana w
komiksie i
opublikowana w
gazecie.

10 listopada 2016r.
odbył się w naszej
szkole uroczysty apel
z okazji 98 rocznicy
odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Montaż słowno -
muzyczny dotyczący
tej uroczystości
przygotowała klasa 1a i
1b.
11 listopada 2016 rok
to 98. rocznica
odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Narodowe Święto
Niepodległości to
najważniejsze święto
państwowe w ciągu
roku. Jest obchodzone
dla upamiętnienia 11
listopada 1918 roku,
kiedy to Polska
odrodziła się po 123
latach niewoli

..
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             Z ŻYCIA SZKOŁY

    ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Sienkiewiczem               Spotkanie z 

14 października 2016r.
społeczność naszego
gimnazjum po raz
kolejny obchodziła
Święto Patrona
Szkoły. Uroczystość
rozpoczęła się od
Mszy św. odprawionej
w Kościele Parafii pw.
NSPJ w Zduńskiej
Woli.
Następnie zgodnie z
tradycją odbyło się
ślubowanie uczniów
klas pierwszych.
Dalsze obchody miały
miejsce w murach
szkoły. Przybyli na
uroczystość obejrzeli
realizację projektu

uczniowskiego
zatytułowanego "Tylko
miłość jest twórcza",
przygotowanego przez
uczniów klasy IIb.
Uroczystość
zakończyły życzenia i
podziękowania dla
nauczycieli z okazji
Dnia Edukacji
Narodowej.

30 września 2016r.
odbyło się czytanie na
skwerku w ramach
ogólnopolskiej akcji
„Narodowe czytanie”.
Rok 2016 został
ogłoszony rokiem
sienkiewiczowskim,
zatem uczniowie
naszego gimnazjum
zaproponowali
mieszkańcom
Karsznic „Spotkanie z
Sienkiewiczem”.
Projekt został
zaprezentowany
również całej
społeczności szkolnej

PG nr 3 dnia 5
października 2016r.  
Akcja miała na celu
propagowanie
czytelnictwa,
przybliżenie postaci
Henryka Sienkiewicza
oraz zainteresowanie
jego dorobkiem
literackim.

Akcja ta odbyła się w
ramach projektu
edukacyjnego, który
zrealizowała grupa
uczniów z klasy II b,
pod kierunkiem
nauczycielki języka
polskiego  - p. Doroty
Olejnik i bibliotekarki
gimnazjum  - p. Emilii
Domowicz. Uczniowie
samodzielnie
przygotowali dekorację,
zajęli się
przygotowaniem
miejsca dla słuchaczy,
nagłośnieniem, zadbali
również o słodki

poczęstunek. Młodzież
szkolna odczytała na
głos nowelę pt.
„Latarnik” oraz
przygotowała
inscenizację z powieści
„Krzyżacy” – scenę
ślubowania
rycerskiego.
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                 Sport 

Sukcesy

Halowe
Mistrzostwa
LZS Szkół
Gimnazjalnych
w Spale – I
miejsce
Kacper
Rybczyński –
pchnięcie
kulą.

.

.

W dniu 13.09.2016r. na obiektach MOSiR przy ul. Kobusiewicza odbyły się Mistrzostwa Powiatu w
Siatkówce Plażowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
Klasyfikacja końcowa:
DZIEWCZĘTA GIMNAZJUM:
1. PG nr 5
2. PG nr 3
3. PG nr 5 ( II)
CHŁOPCY GIMNAZJUM:
1. PG nr 5 
2. PG nr 2
3. PG nr 3

.

.

Mistrzostwa Powiatu w
Piłce ręcznej – III
miejsce dziewcząt. 
Biegi św. Maksymiliana
Marii Kolbego – III
miejsce Marcjanna
Kowalczyk.
Halowe Mistrzostwa
LZS Szkół
Gimnazjalnych w Spale
– I miejsce Kacper
Rybczyński –
pchnięcie kulą.
III miejsce Amelia
Sopur  – wzwyż

155 cm rekord szkoły,
w dal.
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ROZRYWKA

KAWAŁY

Przychodzi zając do
sklepu i mówi:
- Poproszę chlebek z
górnej półki.
 Miś podaje mu chleb.
Następnego dnia
sytuacja się
powtórzyła. Tak jest
przez kilka dni. W
końcu przychodzi do
sklepu i mówi:
- Poproszę masło z
dolnej półki.
 Zdziwiony miś podaje
mu masło.

- I chlebek z górnej
półki. 

Przychodzi Jasiu do
domu i mówi: 
- Mamo, mamo
nareszcie nauczyłem
się pisać. 
- Tak? A co napisałeś? 
- Nie wiem, bo jeszcze
nie umiem czytać.

ŁAMANIEC
JĘZYKOWY:
Mała muszka spod
Łopuszki
 chciała mieć różowe
nóżki –
różdżką nóżki
czarowała,
 lecz wciąż nóżki
czarne miała.
– Po cóż czary, moja
muszko?
 Ruszże móżdżkiem, a
nie różdżką!
Wyrzuć wreszcie
różdżkę wróżki

 i unurzaj w różu nóżki!

"Vaiana: Skarb oceanu" odwołuje się do ustnych przekazów
ludów Oceanii. Twórcy animacji sięgnęli do mitu o butnym
półbogu Maui, potrafiącym przybierać kształt dowolnego
stworzenia, który naruszył harmonię natury. Gdy wieki
później ponure konsekwencje jego występku dosięgają
plemienia Vaiany, waleczna nastolatka podejmuje wyzwanie. 
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Prace Marty Stolarek 
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