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Naszym Nauczycielom - życzymy wszelkiej
pomyślności oraz uśmiechu każdego dnia!

Co z tą szkołą?

Czy dobrze znasz swoich
nauczycieli?

Najsympatyczniejsi 
i najprzystojniejsi wybrani!Historia Dnia Nauczyciela

w Polsce ma swoje
początki w 1957 r. Podczas
Światowej Konferencji
Nauczycielskiej w
Warszawie ustalono, że 20
listopada będzie
Międzynarodowym Dniem
Karty Nauczyciela i
świętem nauczycieli.
Konferencja została
zorganizowana przez
Związek Nauczycielstwa

Polskiego. Ustawa z dnia
27 kwietnia 1972 r. zwana
Kartą praw i obowiązków
nauczyciela, wprowadziła
Dzień Nauczyciela,
obchodzony w rocznicę
powołania Komisji Edukacji
Narodowej. W 1982 r. Kartę
praw i obowiązków
nauczyciela zastąpiła Karta
Nauczyciela, zmieniając
nazwę święta na Dzień
Edukacji Narodowej. 

Dzień Nauczyciela na
świecie:
Argentyna – 11 września
Brazylia – 15 października
Chiny – 10 września
Czechy – 28 marca
Hiszpania – 27 listopada
Indie - 5 września
Rosja - 5 października
Turcja - 24 listopada

Opracowała: Weronika
Szymańska

Dzień Nauczyciela

Z niektórymi z nich
spotykasz się każdego dnia,
innych widujesz nieco
rzadziej. Czy chociaż raz
pomyślałeś, kim są poza
pracą? Jakie mają pasje i
marzenia? Jak spędzają
wolny czas? Czy interesują
się czymś innym poza
nauczanym przedmiotem?
Nauczyciele - bo o nich

tu mowa - odsłonili przed
nami swoje drobne
tajemnice. Zapraszamy Cię
do wzięcia udziału w
konkursie. Jeśli potrafisz
numerom przyporządkować
nazwisko nauczyciela,
przekaż odpowiedzi do p.
M. Kut. Na zwycięzcę
czeka nagroda!
Szczegółowe informacje
znajdziesz na s. 10.

W konkursie na Mistera
Gimnazjum 2016/2017,
zorganizowanym przez SU
z okazji Dnia Chłopca
zwyciężyli Piotr Jaxa -
Kwiatkowski, Paweł Kwiatek
oraz Marcel Chojnacki.
Więcej o przebiegu imprezy
przeczytacie na stronie 4.

Mister

Reforma oświaty

W 2017r. czekają nas
gruntowne zmiany. MEN
zapowiedziało powrót
ośmioletniej szkoły
podstawowej i likwidację
gimnazjów. O nadziejach 
i obawach związanych 
z reformą z panią dyrektor
szkoły rozmawiała Wiktoria
Chojnacka. Wywiad
przeczytacie na s. 7.

Pobrane z Internetu

A. Włodarczyk

Internet
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Cała Polska czyta Sienkiewicza

Nietypowy październik

Uczniowie klasy IIIb PG

Uczennice klasy IIIa PG

Uczestnicy Narodowego Czytania Uczennica klasy IIb

Od 2012 roku
organizowane są
publiczne odczyty
dzieł z kanonu polskiej
literatury. Celem
przedsięwzięcia jest
popularyzacja
czytelnictwa,
zwrócenie uwagi
na potrzebę dbałości o
polszczyznę.

W tym roku cała
Polska czytała "Quo
vadis" – słynną
powieść historyczną
Henryka
Sienkiewicza. 
  Akcja Narodowego
Czytania odbyła się
także w naszej
gminie.
Zorganizowana

we współpracy przez
Gminną Bibliotekę
Publiczną w Ujeździe
oraz Zespół Szkół w
Ujeździe.
3 września na Placu
Kościuszki spotkali
się miłośnicy literatury
pięknej. W akcji wzięli
udział

uczniowie
Publicznego
Gimnazjum: Karolina
Kotynia, Martyna
Bator, Wiktoria Najder,
Aleksandra Szulc,
Izabela Biniek,
Wiktoria Chojnacka,
Patrycja
Kwiatkowska,
Martyna Jędrzejczyk,
Julia Lenarcik, Marcel
Chojnacki oraz
Mateusz Kuczyński, a
także gościnnie
Janusz Siewier.

Obchody tego
niezwykłego święta
uświetnili swoją
obecnością także
dorośli miłośnicy
literatury: Jarosław
Cielebon - redaktor
"Naszej gminy",
Tomasz Sobczak -
sołtys gminy Ujazd,
Marta Siewier, Emilia
Małagowska i Monika
Kut - nauczycielki z
Zespołu Szkół w
Ujeździe oraz Teresa
Muszyńska - dyrektor
Gminnej Biblioteki

Publicznej w Ujeździe.
Nad właściwym
przebiegiem wydarzeń
czuwała p. Emilia
Małagowska -
polonistka z Zespołu
Szkół w Ujeździe.
  Już teraz
zapraszamy
wszystkich chętnych
do wzięcia udziału w
akcji za rok!

Opracowała: M. Kut

Październik w tym roku
jest wyjątkowy, ma
bowiem 5 piątków, 5
sobót i 5 niedziel, czyli
5 pełnych weekendów.
Ostatni raz taki
październik zdarzył się
825 lata temu, czyli w
1191 roku,a następny
będzie dopiero w 2837
roku. 
Październik to także
miesiąc nietypowych
świąt. O niektórych z
nich warto pamiętać:

07 października -
Światowy Dzień
Uśmiechu,
10 października -
Światowy Dzień
Zdrowia Psychicznego,
16 października -
Światowy Dzień
Żywności,
30 października -
zmiana czasu z
letniego na zimowy,
31 października -
Światowy Dzień
Oszczędności.

p. E. Małagowska

p. E. Małagowska

J. Cielebon

J. Cielebon

J. Cielebon J. Cielebon

J. Cielebon

J. Cielebon
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Co w trawie piszczy, czyli kalendarz Zespołu Szkół w Ujeździe na rok
szkolny 2016/2017

Posiedzenia rady pedagogicznej:
inauguracyjne - 29.08.2016
informacyjne - 15.09.2016
informacyjne - 06.10.2016
informacyjno -szkoleniowe - 17.11.2016
półroczne - 05.01.2017
informacyjno -szkoleniowe - 23.03.2017
informacyjne - 27.04.2017
informacyjne - 11.05.2017
klasyfikacja roczna - 14.06.2017
podsumowujące - 29.06.2017

Opracowała: Weronika Szymańska

Kalendarz 2017

Organizacja roku szkolnego:
inauguracja roku szkolnego - 01.09.2016
zimowa przerwa świąteczna - 23.12 - 31.12.2016
ferie zimowe - 16.01 - 29.01.2017
wiosenna przerwa świąteczna - 13.04 - 18.04.2017
zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych - 23.06.2017
ferie letnie - 24.06 - 31.08.2017
powiadomienie o zagrożeniu drugorocznością - 16 i 17.05.2017
Światowy Dzień Sprzątania Ziemi - Wrzesień 2016
Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej:
pasowanie na pierwszoklasistę (SP) - 25.10.2016
Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 13.10.2016
Apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości i udział w uroczystościach
gminnych - 10.11.2016
Turniej tenisa stołowego im. Krzysztofa Wójcińskiego - 11.11. 2016
Ogólnopolski turniej koszykówki dziewcząt - listopad 2016
Spotkanie wigilijne - 15.12.2016
Choinka noworoczna - 12.01.2017
Apel i udział w uroczystościach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja - 28.04.2017
Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 23.05.2017
Dzień Dziecka - 01.06.2017
Festyn rodzinny - 04.06.2017
Ślubowanie Samorządu Uczniowskiego - 13.06.2017
Zakończenie roku szkolnego - 23.06.2017

Spotkania informacyjne z rodzicami
spotkania informacyjne kl. V-VI, I-III PG - 21.09.2016
spotkania informacyjne kl. I-IV SP - 22.11.2016
spotkania informacyjne kl. V-VI, I-III PG - 23.11.2016
spotkanie półroczne kl. I-IV SP - 10.01.2017
spotkanie półroczne kl. V-VI, I-III PG - 11.01.2017
spotkania informacyjne kl. I-IV SP - 16.05.2017
spotkania informacyjne kl. V-VI, I-III PG - 17.05.2017

Egzamin gimnazjalny:
część humanistyczna - 19.04.2017
część matematyczno – przyrodnicza - 20.04.2017
część język obcy - 21.04.2017

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
w terminie: egzaminu gimnazjalnego, oraz 14.10.2016, 31.10.2016,
12.01.2017, 02.05.2017 i 16.06.2017

Terminarz indywidualnych spotkań nauczycieli
z rodzicami uczniów:
24.10.2016
05.12.2016
13.03.2017
05.06.2017

Pobrane z Internetu



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 1 10/2016 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBez bujania

Najsympatyczniejsi i najprzystojniejsi wybrani

od lewej: M. Chojnacki, P. Kwiatek, P. Jaxa - Kwiatkowski

Jury

Prowadzące imprezę

Karaoke

W tegorocznym
konkursie na Mistera
Gimnazjum 2016/2017
zorganizowanym
przez Samorząd
Uczniowski z okazji
Dnia Chłopaka udział
wzięło 21
uczestników. Zanim
wyłoniono
zwycięzców

kandydaci
zaprezentowali się
przed jury oraz
publicznością w stroju
wieczorowym i stroju
codziennym. Panowie
poddani zostali kilku
próbom, gdyż musieli
wykazać się nie tylko
nieskazitelnym
wyglądem, ale także

wiedzą ogólną,
znajomością przysłów
polskich oraz talentem
wokalnym. Po każdej
konkurencji odpadali
kolejni pretendenci do
tytułu mistera. Do
ścisłego finału
zakwalifikowało się
sześciu panów: Paweł
Kwiatek,Kamil

Kwarciany, Dawid
Czechowicz, Piotr
Jaxa - Kwiatkowski,
Marcel Chojnacki oraz
Bartek Bartyzel. O
wyborze mistera oraz
wicemistera
zadecydowało jury, w
skład którego weszły
p. Elżbieta Skrobek, p.
Iwona Otrębska

- Woicka oraz
przedstawicielka

społeczności
uczniowskiej Wiktoria
Chojnacka. Przy
wyborze mistera
publiczności
decydujący głos mieli
zgromadzeni na sali
uczniowie.
Utytułowanymi
bohaterami dnia zostali:
Mister Gimnazjum -
Piotr Jaxa -
Kwiatkowski,
Wicemister Gimnazjum
- Paweł Kwiatek, Mister
Publiczności - Marcel
Chojnacki. 

Impreza odbyła się pod
czujnym okiem
opiekunek samorządu -
pań Anety Włodarczyk
i Moniki Kut. W
napisanie scenariusza
zaangażowały się
uczennice Wiktoria
Najder, Martyna Bator i
Patrycja Kwiatkowska.
Zabawie towarzyszyły
niezwykłe emocje ze
strony publiczności,
która reagowała bardzo
radośnie.
          Wiktoria Najder

Kandydaci do tytułu mistera Kandydaci

Karaoke

A. włodarczyk

A. Włodarczyk

A. Włodarczyk

A. Włodarczyk

A. Włodarczyk A. Włodarczyk

A. Włodarczyk
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Ludzie listy piszą...

Droga redakcjo!
Mam pewien problem i nie wiem, jak mam sobie z nim poradzić. Mam
nadzieję ,że pomożecie mi  w jego rozwiązaniu. Przechodząc do konkretów,
bardzo spodobała mi się pewna dziewczyna, nie raz chciałem do niej
zagadać, ale brakowało mi odwagi, bo pewnie mnie nawet nie kojarzy, a
przynajmniej nie kojarzyła aż do tego momentu. Wczoraj, wychodząc 
zdenerwowany z lekcji historii, uderzyłem ją niechcący drzwiami, a na
dodatek słowa ,,Nic Ci nie jest” powiedziałem oznajmująco a nie pytająco,
przez co zdenerwowała się, burknęła coś pod nosem w stylu, że jestem
debilem i poszła dalej. Cały dzień myślałem w jaki sposób ją przeprosić, ale
nic mi nie przychodziło do głowy i miałem już wracać do domu, kiedy tu
patrzę, a moja ukochana potyka się i upada, a ja zamiast pobiec i jej pomóc,
stałem, patrzyłem się na nią i zapytałem czy żyje. To był stanowczy błąd,
ponieważ kiedy się podniosła i mnie zobaczyła, to od razu przypomniało jej
się sytuacja z uderzającymi ją drzwiami. Z ironicznym uśmiechem
odpowiedziała mi, że na szczęście jeszcze tak, ale jak dalej będzie miała
takiego pecha to długo to nie potrwa, po czym poszła w kierunku swojego
domu.
Teraz nie wiem, co mam zrobić, jak ją przeprosić, może ją gdzieś zaprosić,
ale co jeśli mnie wyśmieje? Proszę pomóżcie mi i doradźcie, co ja mam w
tej sytuacji zrobić.
Z poważaniem zdesperowany czytelnik.

Drogi czytelniku!
Dziękujemy za zaufanie. Twoja sytuacja nie wygląda tak źle. Chyba troszkę
za bardzo się tym wszystkim przejmujesz. Jak najbardziej możesz ją gdzieś
zaprosić. Tylko na początku wyjaśnij jej tę całą sytuację, przeproś i powiedz,
że to nie było tak, jak wyglądało. Wydaje nam się, że powinna to zrozumieć i
wybaczyć, bo z tego co opisałeś, wygląda, że dziewczyna ma dystans do
siebie i otoczenia. Jednak poczekaj chwilę z wyznaniem miłości. Mogłoby ją
to wszystko przerosnąć. Kiedy już się zgodzi pójść z tobą na spotkanie,
odczekaj chwilę i będziesz mógł to zrobić. Pamiętaj, aby znowu z tym nie
zwlekać, bo jeśli nie zaryzykujesz to będziesz mógł tego później żałować.
Z poważaniem redakcja. 

Ona flirtuje z moim chłopakiem!
Ostatnio zauważyłam, że moja najlepsza przyjaciółka
flirtuje z moim chłopakiem – wpatruje się w niego, coraz
częściej z nim rozmawia, pisze, dotyka niby przez
przypadek…  Jak jej wytłumaczyć, że mi to strasznie
przeszkadza?

To zrozumiałe, że czujesz się zazdrosna. Musisz jak
najszybciej porozmawiać z przyjaciółką. Powiedz jej, co
nie podoba Ci się w jej zachowaniu. Rozmawiając z nią
bądź spokojna, nie daj ponieść się emocjom – w ten
sposób unikniesz niepotrzebnej kłótni. Nie oskarżaj jej od
razu o próbę odbicia Ci chłopaka! Jeśli podczas rozmowy
będziesz stanowcza, ale nadal miła, powinna uszanować
Twoje zdanie. Gdyby zaś okazało się, że Wasza rozmowa
nie przyniosła oczekiwanych skutków, zacznij spotykać
się ze swoim chłopakiem sama – bez przyjaciółki. 

Ta strona redagowana jest we współpracy z panią  pedagog szkoły Anną
Wujek. Jeśli masz jakiś problem, pytanie, szukasz odpowiedzi, być może
będziemy mogli pomóc. Listy możecie przesyłać drogą elektroniczną na
adres redakcji: bezbujania@o2.pl
Opracowały: Wiktoria Chojnacka i Patrycja Kwiatkowska

Llisty

humor     humor     humor    humor    
Jasiu przychodzi ze szkoły i chwali się ojcu:
- Tato, dzisiaj na kartkówce nie popełniłem żadnego błędu ortograficznego,
ani gramatycznego.
- Wspaniale synu, a jaki był temat?
- Tabliczka mnożenia.

Katechetka zadała dzieciom zadanie: narysować ilustrację do jakieś kolędy.
Jasiu podchodzi do pani z narysowanym jeżem.
- Jasiu, do jakiej kolędy ten jeż?
- Do ,,Jeżu Malusieńki" - odpowiada Jasiu.

Pani pyta Jasia:
- Odrobiłeś pracę 
domową?
- Tak, nawet przeczytałem całą lekturę i nauczyłem się do sprawdzianu!
Pani osłupiała -
- Jasiu, żartujesz?
- Tak, ale to pani zaczęła!

Jaś: 
- Tato, zgadnij jakich słów najczęściej używamy w szkole?
- Nie wiem.
- Brawo tatusiu! Zgadłeś!

Pobrane z Internetu
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Co z tą szkołą? Na temat reformy oświaty z panią dyrektor Sławą
Sinkiewicz rozmawia Wiktoria Chojnacka

p. dyrektor S. Sinkiewicz

1.  Co Pani sądzi na temat planowanej reformy systemu oświaty?
Planowana reforma oświatowa budzi wiele emocji i kontrowersji. W mojej
ocenie jest mało nowatorska – wracamy bowiem do struktury szkolnictwa
sprzed 1999 roku. Podczas wdrażania jakiejkolwiek reformy, nawet najlepiej
przemyślanej i przygotowanej, nie da się uniknąć błędów i pomyłek.
Obawiam się, że tym razem będzie tak samo – koszty wdrażanej reformy
mogą być duże, a korzyści „małe’’. Dobrze oceniam powrót do „łask’’
szkolnictwa zawodowego.
2. Jaka jest Pani osobista opinia w kwestii likwidacji gimnazjów?
Gimnazja funkcjonują od 1999 r. Obecnie w Polsce funkcjonuje ich ponad 7,5
tys. Przez 17 lat szkoły te wypracowały swój „styl’’. Wiele z nich może
poszczycić się dużym dorobkiem  i sukcesami. O gimnazjach mówi się
różnie, ale proszę pamiętać, że szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i
rodzice. To, jak funkcjonuje gimnazjum, zależy od tych trzech ważnych
„filarów”. Na osiągnięcia edukacyjne ma wpływ więc także potencjał
uczniów, ich motywacja do nauki, potrzeba zdobycia wiedzy i nabywania
umiejętności, a na sytuację wychowawczą  w szkole - nawyki
wychowawcze ukształtowane przez dom rodzinny.
To prawda, że gimnazjum nie jest „łatwą szkołą”, ale to dlatego, że ucząca
się młodzież jest  w trudnym wieku. Wcale nie stanie się grzeczniejsza, gdy
będzie kontynuować naukę  w ośmioklasowej szkole podstawowej, a później
w szkole średniej. Trójszczeblowy system edukacji istnieje w większości
krajów europejskich i się sprawdza – może byłoby lepiej,   by w Polsce tylko
ten system udoskonalić. 
3. Jak, według Pani, będzie wyglądało funkcjonowanie naszej szkoły po
wprowadzeniu reformy, czyli prawdopodobnie od kolejnego roku
szkolnego?
W naszej placówce nie przewidujemy w przyszłym roku drastycznych
zmian. Stopniowo będzie następowało „wygaszenie” gimnazjum. W roku
szkolnym 2017/18 nie zostaną, utworzone klasy I gimnazjalne. Uczniowie
obecnych klas szóstych będą kontynuować naukę w szkole podstawowej
jako uczniowie klasy siódmej, a następnie ósmej.
4. Czy Pani wie, według jakiego programu i z jakimi podręcznikami będą
pracować?
Nie wiem. W Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace związane z
opracowaniem nowej reformy programowej. Zwykle jest tak, że na bazie
podstawy programowej opracowane są programy nauczania, do których z
kolei dostosowane powinny być podręczniki. Aby podręczniki mogły być
używane w szkole, muszą być dopuszczone  do użytku prze MEN. Długa
jest więc droga od nowej podstawy programowej poprzez opracowanie
programów do podręczników szkolnych. Nie pozostaje nam nic innego, jak
uzbroić się w cierpliwość i czekać na szczegółowe informacje.
5.  Czy absolwenci szkoły podstawowej będą pisali egzamin podobny
do tego, do którego przystąpią uczniowie trzeciej klasy gimnazjum?
Dzisiaj znamy tylko procedury obowiązujące do przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego. Według zapowiedzi MEN uczniowie na zakończenie
ośmioklasowej szkoły podstawowej przystąpią do egzaminu wieńczącego
naukę  w podstawówce. Egzamin potrwa dwa dni  i sprawdzi wiedzę z
czterech przedmiotów: języka polskiego, matematyki, języka obcego  i
historii.
6. Czy trafią do tych samych klas, co ich starsi o rok ostatni absolwenci
gimnazjum?
Nie. Absolwenci gimnazjum będą kontynuować naukę w 3-letnim liceum lub
4-letnim technikum, natomiast absolwenci szkoły podstawowej będą
kontynuować naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Jest więc nie
możliwe, by absolwenci szkoły podstawowej  i absolwenci gimnazjum
uczęszczali do tej samej klasy w szkole średniej.

7. Czy, Pani zdaniem, wszyscy oni będą mieli jednakowe szanse na
dostanie się na dobre studia?
Obecnie w Polsce jest tak dużo różnych uczelni, na których można
studiować. Dostanie się  na wymarzony kierunek studiów w głównej mierze
zależy od posiadanej wiedzy, opanowanych umiejętności i determinacji
młodego człowieka. Wprowadzona reforma nie przyczyni się do kumulacji
kandydatów na studia w jednym roku. Absolwenci 3-letnich liceum będą
ubiegać się o dostanie na studia rok wcześniej, a absolwenci 4-letnich
liceum   o rok później.
8. A co Pani sądzi o pomyśle wydłużenia edukacji wczesnoszkolnej o
rok?
Zgodnie z koncepcją nowej reformy nauczanie wczesnoszkolne miało trwać
4-lata. Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej 16.09.2016r. na
ogólnopolskiej konferencji przekazała, „że w klasie czwartej będą uczyć
nauczyciele przedmiotu, po to, by uczyć uczniów uczenia się
poszczególnych przedmiotów. Natomiast z uczniami powinna pozostać
wychowawczyni z klas I-III”. Jak będzie wyglądało w praktyce pełnienie
funkcji wychowawcy klasowego przez nauczyciela nauczania
wczesnoszkolnego w klasie czwartej – szczerze powiem – nie wiem.
9. Czy Pani zdaniem, cofnięcie decyzji o obowiązku szkolnym dla
sześciolatków się sprawdziło?
Przywrócenie obowiązku szkolnego od siódmego roku życia dziecka
spowodowało  w br. szkolnym „lekkie zamieszanie” w funkcjonowaniu
naszej szkoły. Rodzice skorzystali  z obowiązującego prawa i tak w naszej
szkole funkcjonuje tylko jeden 13-osobowy oddział klasy pierwszej.

Bardzo pani dziękuję za wywiad i wyczerpujące odpowiedzi.

A. Włodarczyk
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"Młodzi sprawdzają, czy starsi tabliczkę
mnożenia znają"

Zespół Szkół w Ujeździe uczestniczył w akcji „VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia”,
organizowanym pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.
Koordynatorami akcji były panie A. Włodarczyk, B. Błondarczyk i M. Siewier.
W dniach 26-30 września zarówno uczniowie, jak również nauczyciele, rodzice i inni dorośli z Gminy
Ujazd mieli okazję zmierzyć się ze znajomością trudnych przypadków mnożenia.
 26 września w klasach III i IV SP zostały przeprowadzone egzaminy ze znajomości tabliczki
mnożenia. Najlepsi uczniowie zostali mianowani egzaminatorami i w dniach 28-30 września
przeprowadzili szkolny test z tabliczki mnożenia wśród starszych kolegów i koleżanek, ich rodziców
oraz nauczycieli i pracowników szkoły.
29 września grupa egzaminatorów zawitała do Urzędu Gminy w Ujeździe, by przetestować
pracowników oraz samego pana Wójta. Znaczna część egzaminowanych całkiem nieźle radzi sobie z
tabliczką mnożenia. Wszyscy, którzy zdali egzamin na piątkę otrzymali potwierdzające certyfikaty.
W piątek, w dniu tabliczki mnożenia, wśród uczniów klas IV-VI został przeprowadzony konkurs 
„Ekspert tabliczki mnożenia”. Wyłoniono 11 laureatów.
Przeprowadzona akcja wzbudziła pozytywne emocje, wywołała ogólny entuzjazm oraz sprawiła wiele
radości i uśmiechu.

p. Sylwia Kot z certyfikatem

Delegacja Urzędem Gminy

Delegacja szkoły u p. wójta

Szkolni eksperci z p. dyrektorEksperci z p. dyrektorem

p. Iwona Zimnicka wraz z ekspertami

A. Włodarczyk

A. Włodarczyk

A. Włodarczyk

A. WłodarczykA. Włódarczyk

A. Włodarczyk
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15 września - Dzień Kropki

Pierwszy dzwonek

Dzień Chłopaka w klasach I-III

W tym roku Dzień Kropki zawitał do naszej świetlicy i zaangażował całą społeczność szkolną. Klasy I-
III szkoły podstawowej wzięły udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki, czyli globalnym
święcie kreatywności, odwagi  i współpracy. 
…a  wszystko zaczęło się od książki pt. "The Dot", której autorem jest Peter Reynolds.  Jej bohaterką
jest mała Vashti, która nie wierzyła w swoje umiejętności. Miała kłopot na lekcji plastyki, gdyż uważała,
że nie potrafi malować. Gdy postawiła na kartce kropkę, pani nauczycielka była zachwycona i poprosiła
Vashti o podpisanie swojego dzieła. Dziewczynka była zdziwiona, że udało jej się stworzyć obrazek ze
zwykłej kropki.
Święto to obecnie jest obchodzone już w ponad 100 krajach. Inicjatywa ma na celu pobudzać
kreatywność, pomysłowość uczniów, zachęcać ich do tworzenia, a przede wszystkim pomóc uwierzyć
we własne siły i możliwości.
W tym dniu zdecydowana większość uczniów naszej szkoły miała na sobie kropki. Dzień obfitował w
różnego typu działania, m.in:
- uczniowie podzieleni na grupy robili listę rzeczy w szkole, klasie, w domu, które zawierają kropki;
- rozdaliśmy uczniom kartki papieru z namalowaną kropką, każda kropka miała inny kolor i inną
wielkość, poprosiliśmy o dokończenie obrazka. Następnie uczniowie wymieniali się pracami i
odpowiadali na pytanie „co autor miał na myśli”;
- rozdaliśmy uczniom 3 koła i poprosiliśmy, aby ozdobili je i podarowali 3 wybranym osobom;
- przed zajęciami ukryliśmy kropki w klasie i poprosiliśmy uczniów o ich znalezienie.
Tego dnia został ogłoszony konkurs plastyczny, którego tematem była oczywiście kropka. Należało
dowolną techniką wykonać obraz za pomocą kropek. Wyniki konkursu podamy w następnym numerze.
Za rok również uczcimy ten dzień, a pomysłów pewnie nam nie zabraknie.

Dzień Kropki

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
odbyło się dnia 1 września. Pani dyrektor S.
Sinkiewicz powitała wszystkich zgromadzonych
uczniów, nauczycieli i rodziców. Oficjalną częścią
rozpoczęcia było wprowadzenie pocztu
sztandarowego i odśpiewanie hymnu
państwowego. Następnie głos zabrała
przewodnicząca SU Szkoły Podstawowej,
Aleksandra Reszka oraz przewodniczący SU
Gimnazjum, Marcel Chojnacki,  którzy prowadzili
całą akademię. Uczniowie wypoczęci i ciekawi co
przyniesie nowy rok szkolny z uśmiechami na
twarzach rozpoczęli przygodę w klasach
starszych.

Inauguracja roku szkolnego

Klasy I-III szkoły podstawowej uczciły ten wyjątkowy dzień zabawami sportowymi na boiskach przy
hali sportowej. Dzieci rywalizowały w różnych konkurencjach sportowych świetnie się razem bawiąc.
Najlepsze okazały się klasy: IIIc i IIa – gratulujemy! Pogoda dopisała i wszystkim uczestnikom zabaw
na świeżym powietrzu, a szczególnie chłopcom, którzy uwielbiają tego typu zajęcia, bardzo się podobał
tak zorganizowany dla nich dzień. Po zawodach sportowych dzieci miały okazję skosztować pysznego
poczęstunku przygotowanego specjalnie na tę okazję. Wszyscy świetnie się bawili, a dziewczynki mają
nadzieję, że powtórzymy taki dzień z okazji ich święta. 

Dzień Chłopaka Dzień Chłopaka

S. Kot

A. Włodarczyk S. Kot S. Kot
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Zagadki

Światowy Dzień Uśmiechu

  �Fałszywy banknot
 Do sklepu z kapeluszami wszedł klient i wybrał kapelusz za 73 zł. Ekspedientce wręczył banknot
stuzłotowy. Ta, ponieważ akurat nie miała drobnych (klient także nie miał), wybiegła do sąsiadującego
przez ścianę zakładu fryzjerskiego, by zmienić "setkę". Po chwili wróciła, wydała resztę i zadowolony
klient opuścił sklep. Nie upłynęła minuta, jak wpadł fryzjer z pretensjami, że banknot, który mu wręczyła
 jest fałszywy i wobec tego należy mu się 100 zł. Banknot rzeczywiście okazał się fałszywy. Oszukana
ekspedientka usiadła przygnębiona i zaczęła liczyć, ile też straciła na nieuczciwości klienta, bo to i
kapelusz mu wydała, i resztę, i teraz jeszcze fryzjerowi trzeba oddać 100 zł. Liczy, liczy i coś nie
bardzo może się doliczyć, bo wypadają jej   różne sumy.      
�Pytanie:� Ile wynosiła jej strata? 

Trzech przyjaciół 
Janek, Józef i Jarosław pracują w dwóch zawodach każdy: zajmują się matematyką, poezją, muzyką,
malarstwem, rzeźbą i ogrodnictwem. Z podanych niżej faktów należy wywnioskować, jakim dwóm
zawodom oddaje się każdy z trzech chłopców:    
 1. Matematyk obraził muzyka, wyśmiewając jego długie włosy,    
 2. Zarówno muzyk, jak i ogrodnik chodzili na ryby z Jankiem,      
 3. Malarz odkupił rękawiczki od matematyka,    
 4. Matematyk zalecał się do siostry malarza,      
 5. Józek pożyczył od ogrodnika 20 złotych i oddał je poecie,    
 6. Jarosław lepiej pływa zarówno od Józka, jak i od malarza. 

Jak podzielić jajka? 
 Burmistrz dużego miasteczka, Fidibus, zorganizował zawody dla swoich gości. Pięciu wybranym
powierzył następujące zadanie: poczęstować pięciu gości pięcioma jajkami. Każdy gość ma otrzymać
po jajku, ale jedno powinno zostać w miseczce.      
 �Pytanie:� Jak poradzą sobie oni z tym zadaniem?  

Opracowała: Klaudia Mucha

Światowy Dzień Uśmiechu nie ma stałej daty. To radosne święto
obchodzone jest w pierwszy piątek października już od 17 lat!
Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanej na całym świecie
uśmiechniętej żółtej buźki, symbolu radości życia. 
Badania naukowe dowodzą, że śmiech rozluźnia i odstresowuje, wzmacnia
układ odpornościowy i stymuluje wydzielanie endorfin, czyli hormonu
szczęścia. Samorząd Uczniowski chcąc wpłynąć na lepsze samopoczucie
kolegów, koleżanek i pracowników szkoły, przeprowadził 7 października
akcję rozweselającą. Na terenie całej szkoły pojawiły się uśmiechnięte żółte
buźki oraz dowcipy. Uczniowie obdarowani zostali także naklejkami. Akcja
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Także przestańmy narzekać na
brzydką pogodę, korki na drodze, roztargnionych uczniów, wymagających
nauczycieli i śmiejmy się, nie tylko w pierwszy piątek października. W końcu
"śmiech to zdrowie"!

Sowa

Smile

Internet

Internet
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Czy dobrze znasz swoich
nauczycieli?

 Nauczyciel nr 1
· Lubię pomidory ze śmietaną
· Bardzo lubię oglądać sztuki w teatrze
· Nie lubię flaków
Nauczyciel nr 2
· Moim drugim powołaniem jest zawód detektywa
· Nie znoszę zupy owocowej
· Uwielbiam jeździć samochodem
Nauczyciel nr 3
· Nienawidzę szpinaku
· Brzydzę się myszy, ropuch i zaskrońców
· Chciałam zostać przedszkolanką
Nauczyciel nr 4
· Moje inicjały to nienumerowana karta z talii.
· Spóźniłam się na ważny egzamin, ponieważ czarny kot przebiegł przez
jezdnię i kierowca autobusu nie chciał jechać!
· Drogę do szkoły pokonywałam w 15min; tę samą odległość z powrotem, po
lekcjach, DWIE godziny J
Nauczyciel nr 5
· Spadłam z dachu swojego domu w wieku 7 lat, idąc do koleżanki
· Najlepiej ze wszystkich uczniów klas III gimnazjum w mojej szkole (było
około 140) napisałam egzamin przyrodniczo-matematyczny – 49/50pkt.
· Nie wyobrażam sobie życia bez słodyczy i pizzy J
Nauczyciel nr 6
· Lubię robić firanki i serwetki na szydełku
· Chciałam pracować w biurze jako asystentka
· Swój wolny czas spędzam na placu zabaw
Nauczyciel nr 7
· Wykształcenie średnie – technik handlowiec
· Słuchałam rocka i panka, byłam pankówką
· Śpiewałam w chórze kościelnym
Nauczyciel nr 8
· Chciałam zostać stewardessą
· W wolnej chwili majsterkuję i wyrywam chwasty J
· Nie lubię wątróbki i podrobów
Nauczyciel nr 9
· Śniło mi się, że potrafię latać
· Nie lubię wątróbki i podrobów
· Nie cierpię kokosów
Nauczyciel nr 10
· Uwielbiam podroby
· Bez muzyki świat byłby monofoniczny, a tak jest wielowymiarowy
· Słucham Radia Trójki
Nauczyciel nr 11
· Chciałam zostać weterynarzem lub leśnikiem
· Lubię muzykę klasyczną, pop i reggae
· W wolnej chwili lubię pracować i czytać; uwielbiam podróże
Nauczyciel nr 12
· Chodziłam do szkoły muzycznej
· Leciałam samolotem w te wakacje
· Lubię thrillery
Nauczyciel nr 13
· Chciałem być pilotem
· Lubię jeździć na rowerze
· Lubię biegać

Kadra ZS Ujazd

Nauczyciel nr 14
· Chciałam zostać architektem
· Nieźle poruszam się na łyżwach
· Umiem posługiwać się narzędziami: lutownica, młotek, wiertarka 
 Nauczyciel nr 15
· Chciałam zostać lekarzem
· Lubię podróże
· Grałam na instrumencie dętym
Nauczyciel nr 16
· Namiętnie czytam książki
· Słucham rocka i heavy metalu
· Chciałam zostać kucharką
Nauczyciel nr 17
· Słucham reggae
· Należałam do OSP
· Chciałam zostać aktorką
Nauczyciel nr 18
· Wędkuję
· Lubię eksperymenty w kuchni
· Uwielbiam kryminały
Nauczyciel nr 19
· W VI klasie miałem nieodpowiednie zachowanie
· Jeździłem stopem do Częstochowy i Katowic
· Chodziłem na papierosa na cmentarz żydowski
Nauczyciel nr 20
· Grałem w kręgle w klubie Pilica
· Chciałem zostać marynarzem
· Słucham każdego rodzaju muzyki z wyjątkiem disco-polo
Nauczyciel nr 21
· Pojechałam rowerem do Rzymu
· Lubię mruczenie kota
· Chciałam być przedszkolanką
Nauczyciel nr 22
· Od zawsze marzyłam o byciu nauczycielką
· W wolnych chwilach uwielbiam robić sałatki dla znajomych
· W wolnych chwilach lubię czytać kryminały
Nauczyciel nr 23
· Marzyłam, aby zostać stewardessą
· Nie lubię pierogów z twarogiem
· Mam piękny samochód
Nauczyciel nr 24
· Kocham koty
· Lubię śmiać się i podróżować
 Lubię śmiać się i podróżować
· Chciałam zostać stewardessą i zawsze marzyłam, aby uczyć się języków
obcych; aby móc zrozumieć obcokrajowców

Potrafisz numerom przyporządkować nazwiska nauczycieli? Odpowiedzi
prosimy przekazywać do p. M. Kut. Na zwycięzcę czeka nagroda.

A. Włodarczyk
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