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Gimnazjum im. Janusza
Kusocińskiego w Łobudzicach
Łobudzice 54
97-425, Zelów

Numer 7 09/16

Aby zapewnić naszym uczniom bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki, 
realizujemy w Gimnazjum w Łobudzicach rządowy program  „Bezpieczna +”. Jednym
z zadań, którego się podjęliśmy, było zorganizowanie spotkania z ratownikami
medycznymi w celu przyswojenia lub utrwalenia wiedzy dotyczącej postępowania w
razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy.
W poniedziałek 10.10.2016 roku przybyli do nas zaproszeni goście – ratownicy
medyczni: p. Aleksander Kulig i  p. Tomasz  Martyniak, którzy kształcili  umiejętności  i
wzorce  bezpiecznego  zachowania w sytuacjach zagrożenia życia - zarówno wśród
uczniów, jak i nauczycieli. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone sprawnie,
fachowo i rzeczowo.Gimnazjaliści chętnie korzystali z rad i wskazówek naszych
gości.
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          Dzień Papieski
Dzień Papieski to dzień, w

którym wspominamy św. Jana
Pawła II.  Jego pontyfikat,

życie i śmierć odmieniły życie
wielu ludzi na całym świecie.
XVI Dzień Papieski w naszej

szkole obchodziliśmy
19.10.2016

                   BEZPIECZNI
                  NA CO DZIEŃ
              

Tego dnia odbyło się również podsumowanie Szkolnego
Konkursu Wiedzy o Życiu i Pontyfikacie św. Jana Pawła
II.Uczniowie pisali test, sprawdzający ich wiedzę o Janie
Pawle II.  Konkurs wygrała uczennica klasy III c Milena
Jachimek.
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   Marhaba- witamy w Maroku

Chopcy

Chłopcy

29 września
2016 r. był
wyjątkowy.
Świętowaliśmy
wtedy Dzień
Chłopaka. 
Dziewczęta z
Samorządu
Uczniowskiego dla
swych kolegów
przygotowały krótki
występ artystyczny,
gry, zabawy oraz
konkursy.
Większość

konkurencji
zakończyła się
sukcesem Jakuba 
Łacwika z klasy IIIa.
To on otrzymał tytuł
„Super Chłopaka”. 
Zabawa sprawiła
radość nie tylko  
chłopcom. Wszyscy
byliśmy w
doskonałych
nastrojach.
Dla naszych Panów 
i kolegów-serdeczne
życzenia! ♥

Mieliśmy
ogromną
przyjemność
uczestniczyć w
warsztatach 

edukacyjnych
organizowanych
przez Bibliotekę
Publiczną Miasta
i Gminy Zelów. 

Prowadząca
zajęcia - pani
Agnieszka Siejka
zabrała nas w
niezwykłą
podróż. 

W barwny
sposób
opowiedziała
młodzieży o
historii i kulturze
Maroka.

Podróżniczka
przybliżyła obyczaje
panujące wśród
tradycyjnej
społeczności.
Mieliśmy okazję
degustować daktyle,
oliwki oraz pić
herbatę berberyjską
przygotowaną przez
gimnazjalistów.
Prowadząca
przywiozła również
arabską galabiję oraz
marokańskie
kosmetyki. 

Zostały one bardzo
szybko
wykorzystane.
Dziewczęta
przygotowały peelingi
z czarnego mydła i
maseczki z
naturalnych
produktów, m. in.
cukru trzcinowego,
olejku arganowego
czy cynamonu, a
potem oceniały
skuteczność
kosmetyków na
własnej skórze.

Pani
Agnieszka
wykonała na
dłoniach
naszych
gimnazjalistek
piękne
arabeski z
henny.

Dziękujemy
serdecznie
Bibliotece w
Zelowie za
zaproszenie.
Z pewnością
weźmiemy
udział w
kolejnych
odsłonach
projektu
„Magia
podróży”.Dzień Chłopaka 

w naszej szkole!
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BRZEZINKAOŚWIĘCIM

"Całe życie jest szkołą."
            ~Jan Amos Komeński~

,,Zacną
rzeczą jest
uczyć się,
lecz jeszcze
zacniejszą –
nauczać.''
~M. Twain~

,,Sztuka tkwi nie
tylko w
posiadaniu
wiedzy o czymś,
ale także w
przekazywaniu
jej."
        
           ~Cyceron~

.

Wizyta w
Państwowym
Muzeum
Auschwitz -
Birkenau to
ważna lekcja
historii,
przypominająca o
eksterminacji
ludności podczas
II wojny
światowej. 

Gimnazjaliści
przybyli na
miejsce zagłady,
by dowiedzieć się
więcej o
przerażającej
hitlerowskiej
zbrodni i oddać
hołd ofiarom
nazistowskiej
ideologii. 

Uczniowie
z powagą i
zainteresowaniem
słuchali słów
przewodnika,
oglądali baraki,
cele więzienne,
krematoria,
szubienice i
miejsca
rozstrzelania
ludzi oraz 
ekspozycje
upamiętniające
ofiary
Holocaustu. 

Słuchali
przerażających
opowieści o losie
tych, którzy trafili
do obozu
zagłady. Wizyta w
tym miejscu z
pewnością
pozostanie w
sercu każdego z
nas na zawsze.

.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Jak co roku w
naszej szkole

uroczyście
obchodziliśmy
Dzień Edukacji

Narodowej. 
Samorząd
Szkolny

przygotował z tej
okazji

humorystyczną
scenkę 

przedstawiającą
jeden dzień z
życia ucznia.

Nie zapomniano
również o

życzeniach i
podziękowaniach
dla nauczycieli i

pracowników
szkoły.

Nauczyciele

5 października
uczniowie klas
trzecich naszego
Gimnazjum 
uczestniczyli w 

wycieczce do
Oświęcimia i
Brzezinki. 

 

.
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2DH "Łobudziaki"

Harcerskie Otrzęsiny

Harcerski
start!
  
Wraz z
rozpoczęciem
roku szkolnego
rozpoczął się
nowy

rok harcerski. Z
tej okazji
"Łobudziaki"
zaprosiły na
swoją pierwszą
zbiórkę
pierwszoklasistów,
którzy chcieliby
dołączyć do
drużyny. 

Ku zadowoleniu
harcerzy
chętnych do
współpracy
przybyło wielu. 
Nowicjusze mieli
okazję poznać
podstawowe
zasady musztry

oraz dołączyć do
wybranych
zastępów.
Mamy nadzieję,
że zostaną z
nami na długo.

.

"Sprawni jak
harcerze" 

Pod takim hasłem w
dniach 16-18 września

odbywało się
tegoroczne Święto

Chorągwi Łódzkiej, w
którym braliśmy udział.

W tym roku zlot
harcerzy miał miejsce

w Łasku, więc
"Łobudziaki"

uczestniczyli w nim
jako organizatorzy.

Mieliśmy wiele
obowiązków

związanych z
organizacją imprezy-
od pilnowania wrzątku
po nocne wartowanie.

Wielu z nas było
punktowymi. Niektórzy

spędzili w terenie
nawet 18 godzin. Mimo
spowodowanego tym 

i innymi zajęciami
zmęczenia wszyscy

wrócili do domów
zadowoleni, z

niecierpliwością
wyczekując kolejnego

biwaku.

Harcerska
Fantazjada

To kolejny biwak,
w którym
braliśmy udział w
tym roku. Miał on
klimat utrzymany
w tematyce
fantasy.
Siedemnaście
osób z naszej
drużyny przez
trzy dni mogło
prawie bez
przerwy

grać w
planszówki, gry
logiczne i
strategiczne.
Jedna z naszych
druhen została
nagrodzona za
najciekawsze
opowiadanie
zawierające sześć
słów!  Zawarliśmy
nowe znajomości
oraz umocniliśmy
stare przyjaźnie.
Fantazjada to
świetna okazja,
aby zintegrować

się z innymi
harcerzami.

.

.

"Otrzęsiny" to tradycja
kultywowana w naszej
szkole od początku jej
istnienia. Co roku
uczniowie klas
pierwszych rywalizują
w zabawnych
konkurencjach. W tym
roku pierwszoklasiści
zostali podzieleni na
cztery grupy. Każdej z
nich odpowiadała inna
pora roku i inny kolor.
Nie miało znaczenia to,
w jakiej kto jest klasie.

Bohaterowie zabawy
odpowiadali na trudne
pytania, tańczyli,
przeprowadzali
resuscytację,
rozpoznawali
przedstawicieli różnych
służb mundurowych,
rozwiązywali zagadki...
Wykazali się
refleksem,
kreatywnością i
poczuciem humoru.

..

.
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