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PROJEKTU

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

Numer 19 12/17

Dnia 29.11.2017 w naszej szkole
obchodziliśmy Święto Patrona - Janusza
Kusocińskiego.

 Janusz Kusociński            
 (1907 - 1940) 

Projekt edukacyjny  klasy IIb

KONKURS!

JANUSZ KUSOCIŃSKI -
polski lekkoatleta, złoty
medalista olimpijski z Los
Angeles w biegu na 10 tys.
m, srebrny medalista
pierwszych mistrzostw
Europy na dystansie 5000
m. Wielokrotny mistrz oraz
rekordzista Polski w biegach
średnich i długich.

.

Z okazji Dnia Patrona w
naszej szkole odbył się
również konkurs wiedzy o
Januszu Kusocińskim. Oto
wyniki:
III miejsce-Piotr Kopka,IIIa 
ll miejsce-Damian Bartecki,
kl. lllb
l miejsce-Weronika
Kostrzewa, kl.lllb .

.

Tegoroczne obchody Święta Patrona były przygotowane w całości
przez uczniów klasy IIB, która w ten wyjątkowy sposób realizowała
projekt edukacyjny. Część artystyczna pod tytułem „W Olimpii” miała
charakter starożytnych igrzysk olimpijskich.Największe wrażenie na
widowni zrobiły słowa delfickiej wróżbitki Pytii: „Wiem też, że świat
zobaczy jeszcze wielu wspaniałych sportowców i wielkie sukcesy na
stadionach. Z dalekiej Polski wywodzić się będzie mistrz nad mistrze.
Sam Hermes nie doścignie go na bieżni. Zwać go będą Janusz
Kusociński”. 
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PASOWANIE PIERWSZAKÓW 

NOWE KSIĄŻKI!!!

Tradycją w naszej szkole stały się harcerskie otrzęsiny przygotowywane dla pierwszoklasistów.
Jednak tegoroczne były inne, bo bohaterami zabawy nie byli gimnazjaliści, ale uczniowie szkoły
podstawowej.  Podczas pierwszej części uroczystości dzieciaki zaśpiewały piosenkę i wyrecytowały
wierszyki, a później ślubowały i zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Łobudzicach. Po oficjalnej części dzieci bawiły się w baśniowym klimacie i
rywalizowały w wielu konkurencjach. Każdy maluch miał do pomocy dwóch asystentów.
Pierwszoklasiści musieli  m.in. wykonać laurkę dla wychowawczyni, rozpoznać - maski jakich zwierząt
założyli ich starsi koledzy, zjeść ptysia bez użycia rąk, ścigać się z piłkami, zatańczyć z
niedźwiadkiem i wypić baśniowo dobry sok. Zabawa nie miała końca, a wszystkim zmaganiom
przyglądali się gimnazjaliści, którzy przygotowali kolorowe transparenty z wesołymi rymowankami.
Niezmiernie się cieszymy z obecności u nas stale uśmiechniętych młodszych kolegów.
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Nasza szkoła w
poprzednim roku
szkolnym złożyła
wniosek o
dofinansowanie
zbiorów szkolnej
biblioteki w ramach
projektu MEN . Udało
się nam na ten cel
pozyskać 15000 zł.
Dotarły do nas
pierwsze książki.
Każdy z pewnością
znajdzie coś dla siebie.
Są bajeczki

dla najmłodszych,
komiksy, kryminały,
dużo fantastyki i
powieści
obyczajowych- tytuły,
które wybraliście wy –
uczniowie i wasi
rodzice. Zapraszam już
wkrótce do biblioteki po
książki pachnące
nowością.

M. Brzozowska
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DZIEŃ EDUKACJI
NARODOWEJ

DZIEŃ CHŁOPAKA

Za cierpliwość i za trud -
-      DZIĘKUJEMY!

.

. .

 Z okazji Dnia Nauczyciela 13 października        w
naszej szkole odbyła się akademia pod hasłem: 
„Tym, którzy prowadzą nas do źródeł wiedzy...” 
Gimnazjaliści piosenką i słowem uświetnili ten
wyjątkowy dzień. Wiele ciepłych i miłych słów
popłynęło w kierunku nauczycieli. Uczniowie
docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za
codzienny trud, poświęcenie, czujność i  troskę
o dobro wychowanków. Następnie każdy
nauczyciel i pracownik szkoły został obdarowany
upominkiem.

.

Chłopcy też mają swoje święto!

28 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. Ciekawość, zniecierpliwienie, niepokój,
dłużący się czas - takie przeżycia towarzyszyły chłopcom w ten szczególny dla nich dzień. Doczekali
się jednak. Uroczystość rozpoczęła się od znakomitego przedstawienia przygotowanego przez
dziewczęta. Następnie chłopcy zostali obdarowani upominkami. Z okazji tego święta  rozstrzygnięto
także konkurs na MISTERA SZKOŁY. Został nim uczeń  klasy III C – Kacper Pająk. Zwycięzca
otrzymał pamiątkowy dyplom i gromkie brawa. Na zakończenie tak miłego dnia odbyła się dyskoteka
szkolna, na której wszyscy dobrze się bawili.

Wykształcenie to dobro, 
którego nic nie jest w stanie
nas pozbawić.         
                                                            
W podziękowaniu,
za trudną pracę i wskazanie
właściwej drogi
życzymy
dużo wytrwałości,                             
sukcesów zawodowych 
i uśmiechu każdego dnia...

                            Samorząd uczniowski ;)

.

. . .



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 19 06/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLMniej Więcej

11 LISTOPADA

FESTYN MIKOŁAJKOWY

11 listopada 1918 roku
Polska odzyskała
niepodległość po 123
latach niewoli.
Uczniowie postanowili
w bardzo uroczysty
sposób  uczcić ten
dzień. W szkole
odbyła się akademia
przypominająca o tak
ważnym wydarzeniu.

Artyści śpiewali
piosenki i recytowali
wiersze. Podniosłą
atmosferę podkreśliła
piękna dekoracja. 
Kolejnym
wydarzeniem był
przegląd pieśni
patriotycznej i
żołnierskiej. 
W sobotę natomiast

braliśmy udział w
gminnych
uroczystości w
Zelowie. Najpierw
poczty sztandarowe
przemaszerowały pod
kościół, w którym
odbyła się msza za
Ojczyznę. Potem w
parku im. Romualda

Traugutta harcerze
pełnili wartę pod
Dębami Pamięci, a
delegacje złożyły
kwiaty po pomnikiem. 

. . .

.
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W niedzielę 10 grudnia odbył się w naszej szkole
Festyn Mikołajkowy.  Na jego uczestników
czekało mnóstwo atrakcji: możliwość zrobienia
sobie zdjęcia z Mikołajem w jego saniach, szansa
napisania do niego listu, wspólne czytanie
książek, doświadczenia chemiczne przygotowane
z produktów wykorzystywanych w kuchni, wesoła
siatkówka, ciepłe napoje i poczęstunek. Dzieci
mogły brać również udział w wykonywaniu ozdób
świątecznych, w grze planszowej i wspólnym
karaoke. Uczniowie zaprezentowali też jasełka.
Był to czas spędzony w miłej i rodzinnej
atmosferze.
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