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Numer 1 11/16

Szkoła zapewni :
 bezpłatne zajęcia dodatkowe w małych grupach

indywidualne zajęcia logopedyczne dla uczniów kl.I-II
bezpłatne wyjazdy edukacyjne

dla uczniów systematycznie uczęszczających na zajęcia
doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne

( w tym zakup tablicy interaktywnej)
Uczniowie będą pracować w grupach poszerzając swoje
umiejętności w różnych dziedzinach nauki tj.

„Z EKONAMIĄ ZA PAN BRAT”
„I LOVE ENGLISH”
„ŚWIADOMY KONSUMENT”
„ROZWIJAMY MYŚLENIE”
„FUN WITH ENGLISH”
„MATMA JEST OK”
„LABOLATORIUM PRZYRODNIKA”
„KLUB MATEMATYCZNY ALFA”
„SZKOLNA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
„E-DZIENNIKARZ”

.
 Zespól Szkół Imienia Oddziału
Partyzanckiego Jędrysie w Sulisławicach
składa się z dwóch oddziałów
przedszkolnych punktu "zerowego" ,
szkoły podstawowej oraz klas
gimnazjalnych, razem około 250 uczniów .
Nasza szkoła jest położona w
województwie świętokrzyskim , gminie
Łoniów, znajduje się na wzgórzu
widocznym z daleka.

W tym roku  szkolnym pozyskalismy
 fundusze unijne na realizację  projektu o
nazwie:
„AKADEMIA KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH” w ramach konkursu
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego.
Projekt ma na celu rozwijanie kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku
pracy (matematyczno -przyrodniczych, ICT,
językowych) oraz właściwych postaw i
umiejętności, kreatywności,
przedsiębiorczości, pracy zespołowej.

.
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Datę 11 listopada zna praktycznie każdy. I każdy wie, że
jest to Święto Niepodległości.

Podczas
uroczystej
akademii
nastąpiło
powołanie
nowego pocztu
sztandarowego.

.

Tego dnia politycy, i nie tylko, przypominają w czasie uroczystych
obchodów, że w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po 123 latach
zaborów. Narodowe święto Niepodległości jak co roku obchodzimy w
naszej szkole w przeddzień 11 listopada. W tym roku przypada 98
rocznica odzyskana przez Polskę niepodległości.
Zwyczajem jest od kilku lat , iż tego dnia podczas uroczystej akademii
następuje pasowanie klas I gimnazjum na pełnoprawnych uczniów naszej
szkoły.

.

.

.

.

Wiktoria Brzezowska, Adam
Mazgaj, Małgorzata Wrona

.
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Tradycje wieczoru andrzejkowego

    Dawniej istotną część wieczoru andrzejkowego
stanowiły wróżby, mające obecnie charakter
zabawowy. Lano na wodę ołów, obecnie leje się wosk.
Z uformowanych w ten sposób figur przepowiadano
przyszłość. Można ją odczytywać pod światło, co cień
pokaże, np. jaki zawód będzie miał chłopiec w
przyszłości. Dziewczyny rzucały but za siebie.
Odwrócony do drzwi noskiem zapowiadał szybkie
zamążpójście. Obierano jabłka, a z obierek
odczytywano pierwszą literę imienia przyszłego męża.
Co przyśniło się w wigilię świętego Andrzeja, to miało
się spełnić. Wieczorem panny wychodziły na
podwórko i ze słomianego dachu wyrywały garść
słomek. Jeśli była ich parzysta ilość, wróżyło to
zamążpójście.

Zdejmowano lewe buty, który but pierwszy dojdzie do
drzwi, ta dziewczyna wyjdzie za mąż.  W innej
wróżbie  z kolei do izby wpuszczano gąsiora, do której
panny podszedł, ta wychodziła za mąż. Dziewczyny
również zaglądały do studni, by zobaczyć w niej
odbicie przyszłego męża.
W naszej szkole dla podtrzymania staropolskich
tradycji  co roku organizowana jest zabawa
andrzejkowa. Podczas tej zabawy uczniowie
przygotowują różnego rodzaju wróżby, co gwarantuję
super  zabawę. Dla uczniów urządzane są zabawy
taneczne, konkursy organizowane głównie przez
samorząd szkolny. 

. . .. . .
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To świetna nauka
przez zabawę!!!

Dzień pełen atrakcji zakończył się
ogniskiem...

Uczniowie biorący udział w projekcie "Akademia
Kompetencji Kluczowych"mieli okazję uczestniczyć w
wycieczce edukacyjnej, która miała na celu
zwiedzanie:Centrum Nauki Leonardo Da Vinci,
Oceanarium oraz Parku Miniatur w kompleksie
Świętokrzyska Polana.

. .

.
Warsztaty naukowe, w których
uczniowie wzięli udział to
świetna nauka przez zabawę !!!

..
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     Dzień Życzliwości 21 listopada obchodzony jest
jako Światowy Dzień Życzliwości
i Pozdrowień, dzień dobrych
uczynków i pozytywnych emocji.

              Ważne wydarzenia z naszej szkoły...

       Dzień Pluszowego Misia       Mikołajki

Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego.
Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku!
Miś pluszowy kojarzony jest z czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie,
dla Was był kumplem do zabawy, najlepszym przyjacielem.

.
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"Harry Potter i przeklęte dziecko"
"Magiczna Winnica"Warto przeczytać...

Warto obejrzeć... RECENZJA
FILMU...

13 grudnia klasa szósta wybrała się
na wycieczkę do kina na film pod
tytułem ''Za niebieskimi
drzwiami''. Pokazuje jak wielką
wartością jest siła tkwiąca w
rodzicielskiej miłości.Film zabiera
widzów w niezwykłą podróż. Jest w
nim wszystko, co kochają dzieci -
ciekawi bohaterowie, tajemnicze
potwory i nowi przyjaciele -
magiczne, kolorowe ptaki.
Opowiada o tym, co się dzieje, gdy
zamykasz oczy i zasypiasz…
Magiczne drzwi prowadzą do
świata "we śnie".

Na Manhattanie
mieszka
rodzina
Febbrario –
ojciec, dwoje
dzieci:
Francesca i
Marco, oraz
ciocia Carlotta.
Wieść o
otrzymanej

w spadku
winnicy
przewraca ich
życie do góry
nogami –
muszą
przenieść się na
włoską
prowincję! Czy
nowo poznana
dama

w błękitno-
liliowej sukni
naprawdę jest
elfką? Jak
wielka moc tkwi
w Magicznej
Winorośli? Kto
tak naprawdę
pracuje w
winnicy? To
świat pełen

zagadek,
tajemnic,
humoru,
włoskich
słówek,
przepysznych
dań i... odrobiny
magii.  

Harry Potter
nigdy nie miał
łatwego życia, a
tym bardziej
teraz, gdy jest
przepracowanym
urzędnikiem
Ministerstwa
Magii, mężem
oraz ojcem
trójki dzieci

w wieku
szkolnym.
Podczas gdy
Harry zmaga
się z natrętnie
powracającymi
widmami
przeszłości,
jego najmłodszy
syn Albus musi
zmierzyć się z

rodzinnym
dziedzictwem,
które nigdy nie
było jego
własnym
wyborem. 

6 klasa oceniła film na bardzo
dobry. A zaczyna się tak:
12-letni Łukasz budzi swoją mamę i
namawia ją, by jak najszybciej
ruszyli na wyczekiwane od dawana
wakacje. Atmosfera jest wesoła.
Oczekiwania względem wyjazdu –
wysokie. W czasie podróży
dochodzi jednak do wypadku.
Chłopiec ląduje w szpitalu z
licznymi połamaniami nogi, a jego
matka zapada w śpiączkę.
Pozostawiony bez opieki Łukasz
trafia początkowo pod skrzydła
zaprzyjaźnionej sąsiadki... 
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"Harry Potter and cursed" ,and "Magic
vineyard" Worth Reading...

Worth watching...

 Harry Potter
never had  and
easy life and
even more so
now when it is
overworked civil
servant of the
Ministry of
Magic a
husband and
father three

school-age
children . While
Harry  is
stuggling with
persistently
recurring
specters of the
past his
youngest son
Albus has to
deal  with

a family heritage
that has never
been his own
choice

Manhattan living
Febbrario family
- father, poland
Two: Francesca
and Marco and
Aunt Carlotta.
The news of the
resulting decline
in the vineyard
rolls Their life
upside down

- they must
move to the
Italian province!
DO newly
experienced
lady in blue-lilac
dress really IS
elf? How great
strength lies in
the Magic
Vines? Who it

really works in
the vineyard?
To world full of
mysteries,
secrets, humor,
words of Italian,
delicious and
dan ... little
magic. 

13 December sixst class went on a
trip to the cinema to see a move
called "Behind the blue door " . I
shows the great value is the power 
inherent in parental loved . Film
takes viawers on an extraordinary
journey . It has everything love you
children-curious heroes mysterious
monsters and new friends - a 
magical colorful birds . He talks
about  what happens  when you
close  yours eyes  and  fall a
sleep... Magical doors   lead  to the
world  " in a dream "

Movie review...

6 class assessed the film very
good. Starts like this. 12-year-old
Lukewakes his mother and urged
her to set off as soon as possible
on the awaited from the given
holiday. The atmosphere is
cheerful. Expectations of departure
– high.During the trip, however,
comes to the accident. Boy lands in
hospital with numerous broken legs,
and his mother falls into a coma.
Left without care Luke goes initially
under the wing of our friend's
neighbor.
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      Cicha noc

              Świąteczny czas...

   Dzwonki sań

   Boże Narodzenie to bardzo ważny czas w Polsce. Tradycyjnie jest to czas, kiedy cała
rodzina spotyka się i odpoczywa.Najważniejszym dniem Bożego Narodzenia jest Wigilia,
która odbywa się  dnia 24 grudnia. W tym dniu rodziny razem jedzą kolację wigilijną.
Zasiadamy do kolacji, gdy pierwsza gwiazdka pojawi się na niebie. Kuchnia zmienia się w
zależności od regionu, ale istnieją pewne wspólne elementy i dania z całej Polski. Większość
Polaków to katolicy i elementy religijne są  obecne w świętowanie Bożego Narodzenia.
Jednym z symboli jest biały obrus, na którym znajduje się siano, upamiętniające narodziny
Jezusa Chrystusa. Zwyczajowo Wigilia jest dniem postu, więc nie ma mięsa (z wyjątkiem
ryb) na stole. Kolacja zaczyna się od modlitwy i dzielenia świętym opłatkiem. Członkowie
rodziny życzą sobie nawzajem Wesołych Świąt I dużo radości w nadchodzącym roku. W
sumie podczas kolacji powinno być serwowanych 12 potraw  , które symbolizują  12
apostołów. Pierwszym daniem jest zupa. Jest to albo barszcz z grzybami wypełnione małymi
uszkami, żurek lub zupa grzybowa. Potem podaje się  pierogi z różnymi nadzieniami i ryby
(zwłaszcza karp), które mogą być smażone lub na zimno w galarecie ....

1.Poprzez białe drogi, z mrozem za
pan brat 
pędzą nasze sanie szybkie niby
wiatr.
Biegnij koniu wrony przez uśpiony
las,
my wieziemy świerk zielony i
śpiewamy tak:

Ref. Pada śnieg, pada śnieg,
dzwonią dzwonki sań
co za radość, gdy saniami można
jechać w dal 
gdy pada śnieg, pada śnieg,
dzwonią dzwonki sań 
a przed nami i za nami wiruje tyle
gwiazd.

Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta
Czuwa sama uśmiechnięta
Nad dzieciątka snem,
Nad dzieciątka snem.

Cicha noc, święta noc,
Pastuszkowie od swych trzód
Biegną wielce zadziwieni
Za anielskim głosem pieni
Gdzie się spełnił cud,
Gdzie się spełnił cud.

.

.

.

.
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 ''Jingle Bells''

                  Christmas time...

''Silent Night''

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
O'er the fields we go
Laughing all the way
Bells on bob tails ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight

jingle bells, jingle bells Jingle all the
way
Oh what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Jingle bells, jingle bells Jingle all the
way
Oh, what fun it is to ride
In a one horse open sleing

Silent night! Holy night!
All is calm, all is bright
round yon virgin mother and child,
Holy infant so tender and mild,
sleep in Heavenly peace!
sleep in Heavenly peace!
Silent night! Holy night!
Shepherds quake at the sight;
glories stream from Heaven afar,
Heavenly hosts sing Alleluia,
Christ, the Saviour, is born!
Christ, the Saviour, is born!
Silent night! Holy night!
Son of God, Love's pure light
radiant beams from Thy Holy face,
with the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord at Thy birth,
Jesus, Lord at Thy birth.

...

Christmas is a very important time in Poland. Traditionally, it is the time when a whole family
gets together, celebrates, and rests.
The most important day of Christmas is Christmas Eve which takes place on the 24th of
December. On this day families get together to eat a traditional Christmas Eve dinner. The
dinner starts when the first star can be seen on the sky. The menu varies from region to
region but there are some common elements and dishes all across Poland. Most of Poles
are Roman Catholics and religious elements are much present in celebrating Christmas. The
table is set with a white tablecloth under which some hay is put to commemorate the birth of
Jesus Christ. Customarily Christmas Eve is a day of lent so there is no meat (except for fish)
on the table. The dinner starts with a prayer and sharing of holy wafers. Family members
wish each other happy Christmas and a lot of joy in the coming year.
All in all, there should be 12 dishes served during the dinner, which stand for 12 apostles.
The first course is soup. It is either beetroot soup with mushroom-filled little dumplings, sour
rye soup (white borscht), or mushroom soup. Then the dinner continues with pierogi with
various fillings and fish (especially carp) that may be fried or served cold in gelatine....

...

.

...

...

.
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Obyczajem
Świątecznym jest

Boże Narodzenie w naszej szkole

Jasełka

Jasełka to widowisko o Bożym
Narodzeniu, mające na celu
ukazanie historii narodzin Jezusa
Chrystusa. Co roku w przeddzień
przerwy świątecznej ukazywana
jest inscenizacja tegoż wydarzenia,
wprowadzając Nas w nastrój świąt.
Chętnie biorą w niej udział zarówno
uczniowie szkoły podstawowej jak i
gimnazjum.

Sianko pod obrusem
Opłatek
Pierwsza gwiazda
Wspólna modlitwa
Wspólne kolędowanie
Potrawy wigilijne
Świeca bożonarodzeniowa
Dodatkowe nakrycie
Choinka

 Każdego roku w naszej szkole
jest organizowany konkurs
bożonarodzeniowy. W tym roku
na najładniejszą aranżacje
stroika świątecznego. W szkole
podstawowej I miejsce zajęła
klasa 6. GRATULUJEMY!!!

.

. .

.

.

. .

.
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Jak brzmi liczba mnoga od
rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Przed klasówką:
- Mam nadzieję, że dzisiaj nikogo
nie przyłapię na ściąganiu!
- My również, proszę pani!

Znajdź 10
różnic....

Sprawdź czy potrafisz?

Ze szkolnej ławki...

Halo sąsiedzie! Czy pan już zrobił
swojemu synowi zadanie z
matematyki?
- Tak, przed chwilą.
- A da pan spisać?

Na lekcji biologii pani pyta uczniów:
- Proszę wymienić pięć
drapieżników.
- Jeden lew i cztery tygrysy.

.

.

.

.

Na lekcji języka polskiego
nauczyciel pyta:
- Czym będzie wyraz „chętnie” w
zdaniu - "Uczniowie chętnie
wracają do szkoły po wakacjach"?
Zgłasza się Jasiu:
- Kłamstwem, Panie profesorze.

Tato, mój nauczyciel polskiego
pochwalił mnie dzisiaj.
- Naprawdę? Co powiedział?
- Powiedział, że piszę jak lekarz z
30 - letnią praktyką.

.

.

.

.

.

.

.
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Wszystkim uczniom,
nauczycielom, oraz
pracownikom naszej
szkoły życzymy zdrowia,
szczęścia, spełnienia
marzeń, wszystkiego
najlepszego w nowym 2017
roku !!!
                                     

       Zespół redakcyjny

.

  OGŁOSZENIE!
  Zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursie
''Najpiękniejszy obraz
zimy''
  Fotografie prosimy
przesyłać na adres:
projektgazetka@op.pl
Najlepsze zdjęcia
umieścimy w kolejnym
numerze gazetki.
  Gorąco zachęcamy !

.


	21 listopada obchodzony jest jako Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji.

