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OD REDAKCJI

Witajcie!
Wiemy, że zima nie nastraja optymistycznie, ale można ją wspaniale
przeżyć. Niektórzy wyjeżdżają w góry, by zjeżdżać na nartach i cieszyć
się urokami tej pory roku. Inni wyjeżdżają do ciepłych krajów i też
sobie jakoś radzą. Ci, którzy zostają, zimowe wieczory pewnie
spędzają czytając. Polecamy Szkolne Wieści. Cieszymy się, że
odwiedzacie naszą stronę internetową. Zachęcamy do czytania
kolejnego numeru naszej gazetki.
W tym numerze:
1. Wywiady z dyrekcją szkoły.
1. Mikołajki.
2. Jasełka.
3. Karnawał.
4. Walentynki.
5. Wycieczki i wyjazdy.

Pierwsze półrocze dawno już za nami.
Wyniki w nauce i zachowaniu zostały
podsumowane. Jedni byli z nich bardziej
zadowoleni, inni mniej. Przed wszystkimi
na pewno nowe wyzwania, tym bardziej,
że nagrodą za najlepsze wyniki w nauce
jest piękny rower.Ciekawi byliśmy, jak to
półrocze wypadło w odczuciu Dyrekcji
naszej szkoły i jak układała się
współpraca w nowej zreformowanej
szkole. Zapytaliśmy o to panią dyrektor
Renatę Kumidaj oraz dyrektorów- pana
Marciana Parę i pana Grzegorza
Rucińskiego.
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WYWIADY

WYWIAD Z PANIĄ DYREKTOR RENATĄ KUMIDAJ
-Jak ocenia Pani pracę szkoły w I półroczu w nowej zreformowanej szkole?
Praca połączonej szkoły podstawowej ośmioklasowej z wygaszającymi oddziałami gimnazjalnymi wymagała od Nas wszystkich ogromnego wysiłku .
W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 realizowaliśmy programy edukacyjne rozwijające kompetencje uczniów i nauczycieli w zakresie nowoczesnych
technik uczenia oraz wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Podejmowaliśmy liczne działania w celu dostosowania szkoły do
wymagań reformy. Od września funkcjonują w szkole oddziały mistrzostwa sportowego.
Systematycznie dokonujemy zakupów pomocy dydaktycznych, szkoła zakupiła m.in. kolejną tablicę interaktywną, 2 komplety krzeseł i stolików oraz wiele
innych pomocy dydaktycznych, które w znaczący sposób podniosły atrakcyjność i efektywność zajęć edukacyjnych na wszystkich przedmiotach.
Zmodernizowaliśmy bibliotekę szkolną, zakupiono lektury zgodnie z nową podstawą programową.
Jestem dumna z osiągnięć swoich uczniów. Mam też zaszczyt pracować z szanownym gronem pedagogicznym. Współpraca z rodzicami daje mi poczucie
dobrze wykonywanej pracy.
-Czy łatwo się pracuje z dyrektorami mężczyznami?
Nie wyobrażam sobie już pracy w innym zespole.
Mogę powiedzieć, że w tej pracy liczy się konkret, analityczne myślenie i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji. Bardzo dobrze Panowie dyrektorzy
odnajdują się w tych zadaniach.
Są kompetentni. szczerzy, bezpośredni. Są jak duże dzieci�
Życzę wszystkim takiej drużyny w pracy. Ja nie zamieniłabym swojej na żadną inną a wiecie, dlaczego? Bo potrafią sprawić, że czuję się wśród nich – miło i
bezpiecznie.
-Czy zmieniłaby Pani coś w szkole? Jeśli tak, to co?
Jedyną rzeczą, jaką chciałabym na ten moment zmienić jest powstanie w naszej szkole pracowni chemicznej.
-.Widzimy wiele pozytywnych zmian w szkole i wokół niej. Czy powstają jakieś nowe projekty związane z naszą szkołą?

Mając na uwadze stworzenie uczniom warunków do właściwego rozwoju i zapobieganie negatywnym zjawiskom, które stają się coraz częściej ich udziałem,
postawiliśmy na rozwój sportu. Wspólnie z włodarzami Gminy zdecydowaliśmy o budowie kompleksu – hala sportowa i basen. Obiekt ten będzie drugim w
Europie Środkowej i pierwszy w Polsce. Dla nas bardzo ważne jest to, że kompleks jest projektem pasywnym, to znaczy energooszczędny przy
maksymalnym wykorzystaniu odznaczać się będzie minimalnymi kosztami utrzymania. Będą budowane kolejne dwa boiska do piłki plażowej.
-Czego Pani Dyrektor oczekuje od uczniów, ale też od nauczycieli?
Oczekuję skutecznego porozumiewania się, rozwiązywania konfliktów, budowania zgranego zespołu, dawania dzieciom poczucia bezpieczeństwa,
motywowania uczniów do nauki, obiektywnej oceny, pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń, zaufania nauczycieli do uczniów, oraz uczniów do nauczycieli,
wraz ze wzajemną życzliwością tworzą odpowiednią platformę udanej pracy edukacyjnej i podstawowy warunek zakończenia jej sukcesem.
-Czy jest Pani zadowolona z wyników, jakie osiąga nasza szkoła?
Bardzo… w szkole tak wiele dzieje się dobrego. Osiągamy bardzo dobre wyniki w nauce, mamy licznych laureatów konkursów i zawodów sportowych.
Świetnie przy tym się bawimy i promujemy w środowisku lokalnym naszą szkołę.
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WYWIAD Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA, PANEM GRZEGORZEM RUCIŃSKIM

-Jak minęło Panu I półrocze na stanowisku dyrektora?
- Pierwsze półrocze minęło bardzo ciekawie, przede wszystkim pracowicie, z ciągłymi wyzwaniami.
-Czy łatwiej być dyrektorem, czy nauczycielem?
- Nauczycielem, ponieważ żeby tego doświadczyć, każdy musi zostać najpierw dyrektorem.
Jak wspomina Pan swoją pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego?
- Cudownie. To wspaniałe doświadczenie zawodowe.
-Kto sprawia więcej kłopotów: dzieci czy dorośli?
- Nikt nie sprawia problemów. Mamy wspaniałą młodzież!
-Czy ma Pan plany na kolejny rok?
- Wszystko zweryfikują potrzeby i wyzwania.

WYWIADY
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WYWIADY

ROZMOWA Z ZASTĘPCĄ DYREKTORA, PANEM MARCINEM PARĄ-Jak się
Panu pracuje w naszej szkole?
- Pracuje się bardzo dobrze. Uczniowie i nauczyciele są mili, jest fajna atmosfera. Robimy wszystko, aby
było jak najlepiej.
. Czy jest to pierwsza praca na stanowisku dyrektora?
- Tak, jest to pierwsza praca na stanowisku dyrektora.
. Czy może Pan krótko przedstawić swoją drogę zawodową?
- W szkole pracuję 20 lat. Pierwszą szkołą w jakiej pracowałem była szkoła Podstawowa w Zalesicach.
Potem przeniesiono mnie do szkoły Podstawowej w Przygłowie, a gdy stworzono gimnazja, to od początku
do końca pracowałem w Gimnazjum w Przygłowie.
   Od 1 września pracuję tutaj, w Szkole Podstawowej w Sulejowie.
- Którą z placówek wspomina Pan najlepiej?
- To jest ciężkie pytanie, bo każda placówka ma swoje zalety i wady. Najmniej znam teraz tę, bo jestem w
niej od pół roku. Natomiast w Przygłowie spędziłem 17 lat, także z tamtą mam dużo miłych wspomnień.
Myślę, że tutaj będę pracował do emerytury.
- Czy ma Pan jakieś sukcesy jako dyrektor czy za wcześnie o tym mówić?
- O sukcesach możemy porozmawiać jak skończy się ten rok szkolny. Z resztą sukcesy to wy powinniście
zauważyć, czy coś się zmieniło na lepsze. Już powinniście zauważać wedle doświadczenia czy szkoła
zmienia się na lepsze czy nie się nie zmienia, czy słuchamy waszych rad.



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 1 03/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOLNE WIEŚCI

KONKURS ANTYALKOHOLOWY
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JASEŁKA W NASZEJ SZKOLE 6 GRUDNIA
MIKOŁAJKI

Boże Narodzenie to jedno z głównych świąt chrześcijańskich obchodzone na
pamiątkę narodzin Jezusa Chrystusa. Wprowadzono je na początku lub w I
połowie IV wieku w Rzymie i ustalono, że będzie przypadać na 25 grudnia, a
więc w dniu przesilenia zimowego. Według niektórych źródeł wiąże się to z
chęcią przeciwstawienia się chrześcijan narodzinom Słońca, które
Rzymianie czcili jako Boga- Człowieka. Inne źródła podają 25 marca jako
dzień narodzin Jezusa.
Z Bożym Narodzeniem wiąże się wiele tradycji. Obok uczty wigilijnej,
poprzedzonej łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń, jest też ubieranie
choinki i obdarowywanie się prezentami, także śpiewanie kolęd i pastorałek.
Jeszcze do niedawna na wsi był zwyczaj chodzenia przebierańców z
turoniem i gwiazdą.
Atmosferę świąt Bożego Narodzenia podkreślają piękne dekoracje domów,
ulic i sklepów. W szczególny nastrój wprowadzają nas również jasełka,
często wystawiane w kościołach, ale i też w szkołach. Pierwsze jasełka
urządził dawno temu, w roku 1223, wielki miłośnik Dzieciątka Jezus, św.
Franciszek z Asyżu w skalnej grocie w Greccio. Ojcowie i bracia zakonu
zwyczaj ten zanieśli w świat, w tym też do Polski.
U nas w szkole wystawianie jasełek stało się tradycją. W tym roku odbyły
się 22. grudnia. Uczniowie klas: 6c, 6b, 7c, 7b, 0a i klasy gimnazjalne
przygotowały się do nich pod czujnym okiem pani Aldony Nejman, pani
Beaty Skawińskiej, pani Dominiki Magiery. Przedstawienie rozpoczęło się od
zbudzenia pasterzy przez aniołów. Potem była scena na dworze okrutnego
króla Heroda, któremu śmierć ścina głowę. Jak zawsze była Święta Rodzina
przy żłóbku małego Jezusa, pasterze i Trzej Królowie przychodzący z
darami. W czasie występów śpiewane były piękne pastorałki, Alicja
Arkusińska oraz Zuzanna Rudalska zagrały na gitarach kolędę ,,Cicha noc’’.
Dzieci, pod kierunkiem swych nauczycieli, zaprezentowały bogate
widowisko oparte na motywach biblijnych. Przedstawienie zawierało
wszystkie najważniejsze symbole i znaki. Bardzo się podobało
zgromadzonym. Na koniec występu wszyscy zaśpiewaliśmy kolędy
zainicjowane przez Dyrekcję naszej szkoły. Dyrektor Ruciński i dyrektor
Para zagrali kolędę na gitarach, a pani dyrektor Kumidaj zaśpiewała w
asyście uczniów i nauczycieli. Tego samego dnia odbyły się też wigilie
klasowe.

Zuzanna Purzycka

Święty Mikołaj jest jednym ze świętych, którego życie opisane jest w
niewielu faktach historycznych. Postać ta obrosła szeregiem mitów i
fikcyjnych opowieści.
Według niektórych źródeł urodził się w Azji Mniejszej najprawdopodobniej
między 280 a 286 rokiem. W roku 300 został wybrany na biskupa. Wszyscy
cenili Go za jego świętość, poświęcenie i pomoc innym. Rodzice Mikołaja
podarowali mu niewielką sumę pieniędzy, których nie zatrzymał dla siebie,
tylko rozdał je ubogim. Na początku IV wieku Mikołaj został uwięziony za
pełnienie obowiązków kapłana i głoszenie Pisma Świętego. Zmarł 6 grudnia
ok. 350 roku i został pochowany w Myrze. Na jego cześć zbudowano
bazylikę w Konstantynopolu. Jest on opiekunem wielu grup i znany jest na
całym świecie. W USA nazywany jest jako Santa Claus, we Włoszech -
Babbo Natale, w Niemczech - Heilige Nicolaus,a w Czechach - Mikulas.
Bez względu na nazwę, kojarzony jest z obdarowywaniem najbliższych
prezentami, a ten zwyczaj chętnie przekazywany jest z pokolenia na
pokolenie. Uczy nas to od wczesnego dzieciństwa, że bycie dobrym
popłaca. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy którakolwiek z opowieści o
Świętym Mikołaju jest przekonywująca i czy w którąś uwierzymy. Ważne,
abyśmy pamiętali o tym, że dobroć i bezinteresowność są i zawsze będą
bezcenne.
W naszej szkole z okazji tego święta wiele klas pojechało na wycieczkę do
kina Helios na flm pt:”Pierwsza Gwiazdka”.
                                                                                     Zuzanna Purzycka
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WALENTYNKI

Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa ta pochodzi od
św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne.
Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św.
Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania
się drobnymi upominkami.
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WYCIECZKI

WYJAZD NA KRĘGLE
W piątek 23 lutego klasy VI c oraz IV a wraz z opiekunami: p. Iwoną Rybak,
p. Kamilą Ryszką, oraz
p. Izabelą Andrzejczyk – Wąsik wybrały się do Tomaszowa Mazowieckiego,
aby trochę porywalizować podczas gry w kręgle. Wszyscy bardzo fajnie się
bawili i miło spędzili tam czas. Nasze zaangażowanie i zadowolenie można
podziwiać na poniższych zdjęciach z tego właśnie wyjazdu.

Patrycja Leska

WYCIECZKA DO TEATRU
15 grudnia uczniowie naszej szkoły ponownie odwiedzili Teatr Wielki w
Łodzi. Jednak tym razem obejrzeli sztukę „My Fair Lady”, która powstała na
podstawie Pigmaliona. Wszystkim bardzo się ona podobała, a w
szczególności najmłodszym, czyli uczniom klasy IV d, którzy po raz
pierwszy wybrali się na tego typu wyjazd. Cieszymy się, że nasza szkoła
organizuje wyjazdy na różne spektakle.Z niecierpliwością czekamy na
kolejny.

Patrycja Leska

WYCIECZKA GIMNAZJALISTÓW DO ŁODZI [ 20.02.2018 R. ]

Dnia 20 lutego 2018r. odbyła się wycieczka do Łodzi. Uczestniczyli w niej
uczniowie klas drugich gimnazjum. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele:
Nina Cichoń, Katarzyna Michalik , Wanda Gemel i Daniel Bajon.
Po przybyciu do Łodzi udaliśmy się do Parku Trampolin "SALTOS", ta coraz
bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom
wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń.
Po rozgrzewce pod okiem instruktora uczestnicy korzystali z szeregu
atrakcji: ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych
oraz basenów wypełnionych gąbkami. Po 2 godzinach wyczerpującej
fizycznie rozrywce zwiedziliśmy największy w Polsce „Dworzec Łódź
Fabryczna”, który został odrestaurowany i oddany do użytku 11 grudnia
2017 r.
Kulminacyjnym punktem wycieczki było wejście do Pokoju zagadek -
Escape Room, w którym czteroosobowe grupy przez 60 minut intensywnie
pracowały umysłowo. Aby wydostać się z pomieszczenia młodzież musiała
rozwiązać szereg zadań logicznego myślenia i analizowania faktów. Na
zakończenie udaliśmy się na obiad, po czym zadowoleni i szczęśliwi
ruszyliśmy do domu. Droga powrotna minęła bardzo przyjemnie i wesoło.

Wyjazd na łyżwy
Dnia 20. lutego uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wybrali się na
łyżwy do Bełchatowa. Dla większości była to pierwsza przygoda z łyżwami,
dla innych rozwijanie indywidualnych zamiłowań. Przygoda trwała od godz.
8.00 do 13.00.
Łyżwy to aktywność fizyczna, która doskonali sprawność i uodparnia
organizm. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wyjazdu i nie mogą się
doczekać następnego. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w
Mc.Donalds, by uzupełnić spalone kalorie.

Julia Piekarz
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park trampolin w Łodzi Teatr Wielki w Łodzi

kręgielnia w Tomaszowie Maz. lodowisko w bełchatowie
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	Walentynki to coroczne święto zakochanych przypadające 14 lutego. Nazwa ta pochodzi od św. Walentego. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne. Na Zachodzie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
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