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Olga Tokarczuk otrzymała literacką Nagrodę
Nobla. To piąta taka nagroda dla Polski.
Olga Tokarczuk - urodziła się 29 stycznia 1962 roku 
w Sulechowie ( miasto w woj. lubelskim w powiecie
zielonogórskim).Należy do najbardziej cenionych
przedstawicielek polskiej literatury najnowszej. Polska
pisarka, eseistka, poetka, autorka scenariuszy debiutowała 
w 1989 roku tomem poetyckim "Miasto w lustrach". Potem
ukazały się jej ważne książki: "Podróż ludzi księgi", "Prawiek 
i inne czasy", "Dom dzienny, dom nocny", "Bieguni",
"Prowadź swój pług przez kości umarłych".
 W 2018 roku została nagrodzona Międzynarodową Nagrodą
Bookera, czyli nagrodą literacką przyznawaną w Wielkiej
Brytanii za najlepszą powieść anglojęzyczną.
 Jej największym sukcesem literackim jest zdobycie Nagrody
Nobla za rok 2018 w dziedzinie literatury, a dokładniej 
za narracyjną wyobraźnię.
Zachęcamy do lektury książek naszej polskiej Noblistki. M.S.

Olga Tokarczuk
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Drodzy Czytelnicy, przed  nami rok   
2020.

Cieszymy się, że jesteśmy wszyscy razem. W imieniu
redakcji  chcielibyśmy złożyć naszym Czytelnikom

najlepsze życzenia.

Życzymy Wam spełnienia marzeń, o które warto
walczyć, 

radości, którą warto się dzielić,
przyjaciół, z którymi warto być i nadziei, bez której nie

da się żyć. 

Wspierajmy się w osiąganiu najbardziej ambitnych
celów.

 
Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2020. Oby nie
był gorszy od minionego, ale zdecydowanie lepszy         

   w sprawach szkolnych i rodzinnych.
  

 Redakcja

Facebook
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Od redakcji...
Serdecznie Was witamy!
            W tym roku chcielibyśmy przedstawić się
jako nowi redaktorzy naszej szkolnej gazetki
„Bielawski Kleksik”. Bardzo  cieszymy się , że 
będziemy przedstawiać nowości szkolne i fakty 
z życia szkoły. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie
w  gazetce coś dla siebie. Będą ciekawostki,
sport, muzyka, łamigłówki i inne artykuły.
Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i propozycje,
piszcie artykuły, wiersze,  a my będziemy je
zamieszczać w naszym szkolnym pisemku. 

Nasz adres e-mail  redakcja.spbielawy@wp.pl
                                           
                                         Życzymy miłej lektury.
                                                     

Redakcja
 

Kącik muzyczny
Uczniowie z klas Vll i Vlll zaproponowali, aby
przerwy miały charakter muzyczny.
Przeprowadziliśmy szereg dyskusji na ten temat,
podczas których ustaliliśmy, że dni muzyczne
będą odbywały się w każdy wtorek i czwartek.
Głównymi osobami odpowiadającymi za sprzęt
są uczniowie Malwina Starzyńska, Adrian Karolak
i Adrian Zapisek. Dzięki temu uczniowie są
zadowoleni       i motywowani  do dalszej pracy
na lekcjach.

Każdy, kto ma życzenie, może wysłać list do
redakcji z nowymi pomysłami dotyczącymi
muzyki. Listy dostarczamy do redaktorów
naczelnych.

Playlista na następne dni jest dostępna               
 u redaktorów ds. muzycznych.
                                                                A.K

 Od dziś to już
POLSKOWIZJA!

 
Po raz pierwszy w Polsce 24 listopada na Arenie 
w Gliwicach miała miejsce Eurowizja Junior 2019.
  Reprezentantka Polski Viki Gabor zwyciężyła
tegoroczny konkurs piosenki. 12 – latka zdobyła
największe poparcie wśród widzów w głosowaniu 
i zdobyła rekordową liczbę punktów. Pokonała 
19 uczestników utworem z ekologicznym
przesłaniem pt. „Superhero”. Tym samym drugi
raz z rzędu Polska zwyciężyła na dziecięcej
Eurowizji. To niesamowite, ponieważ żaden kraj
dotychczas tego nie dokonał.To wydarzenie
 z pewnością przejdzie do historii!

Według ankiety przeprowadzonej w szkole
wszystkim uczniom podobał się występ naszej
reprezentantki, ponad 80% ankietowanych
zagłosowała na Polskę.
                                                               Z.B
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Uroczystości 
w Walewicach

25 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły
wzięli udział w uroczystości z okazji 80. rocznicy
wybuchu II wojny światowej zorganizowanej
przez Gminne Koło Gospodyń Wiejskich i  Wójta
Gminy Bielawy. Udział w uroczystości wzięły
także poczty sztandarowe ze szkół w: Bielawach,
Sobocie, Starym Waliszewie, Oszkowicach 
i Kiernozi. Następnie reprezentacje szkół wzięły
udział w konkursie historycznym „Historia
Walewic”. Uczestnicy zmagali się z trudnymi
pytaniami dotyczącymi bitwy nad Bzurą oraz
historii pałacu w Walewicach. Naszą szkołę
reprezentowali: Patrycja Wiśniewska, Natalia
Wódka, Adrian Zapisek. Zajęli I równorzędne
miejsce i otrzymali nagrodę w wysokości 500 zł.

                                                                     S.I.S

SzkołaDoHymnu

   Szkoła Do Hymnu
 
W tym roku szkolnym również włączyliśmy się 
w akcję „Szkoła do hymnu”, i 8 listopada 
o symbolicznej godzinie 11:11 wspólnie
zaśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego”.To
piękna inicjatywa, która jest wyrazem
patriotyzmu, poczucia przynależności do wielkiej
wspólnoty narodowej.                              S.I.S

Andrzejki

Dyskoteka andrzejkowa w naszej szkole odbyła
się 28 listopada 2019 r.  Tego  dnia uczniowie
klasy VIII zamienili świetlicę szkolną w salę
wróżb, 
a korytarz w salę taneczną. Organizacją tego dnia
zajęli się uczniowie najstarszej klasy oraz
nauczyciele: p. W. Charucka, p. S. Stawińska, 
p. B. Leduchowska, p. M. Kostrzewa 
i p. M. Kołodziejska. Wróżby jak i dyskoteka
sprawiły dużo radości uczniom, zarówno tym
młodszym, ale też starszym.

                                                     P.W

Redakcja
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Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

    Ślubowanie klasy I
Dnia 5 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość
Ślubowania Klasy Pierwszej.
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, po złożonym
ślubowaniu nastąpiło pasowanie na ucznia szablą
ułańską. Pasowania dokonał  p. M. Drabik. Tym
samym pierwszoklasiści stali się członkami
szkolnej społeczności i otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Uczniowie po dwóch miesiącach nauki mogli
pochwalić się talentami artystycznymi, które
zaprezentowali zgromadzonym. Zachwycili
publiczność swoimi umiejętnościami. 
Nad występem czuwała wychowawczyni 
p. M. Kostrzewa . Miłą niespodziankę dla
pierwszoklasistów przygotowali koleżanki i
koledzy z klasy pod kierunkiem p. S.Stawińskiej.
Były także wspaniałe upominki od Banku
Spółdzielczego 
w Bielawach, które uczniowie otrzymali wcześniej
wraz z życzeniami sukcesów 
w nauce.
                                                               S.I.S

Pierwszaki

Pierwszaki

Święto Niepodległości
12 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty
apel z okazji Święta Niepodległości. Odświętnie
ubrani, w galowych strojach zgromadziliśmy się
na sali gimnastycznej, by uczcić tak ważne dla
Polaków narodowe święto. 
Wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy.
Montaż muzyczno - poetycki pt.:"Modlitwa
polskiego żołnierza” w wykonaniu klas 7 i 8
wprowadziły nas w podniosły nastrój. Na
zakończenie akademii uczennice  klasy 5b
zaprezentowały taniec z barwami narodowymi do
piosenki pt.:"Mówią o tobie dobrze”.
                                      

                                              N.M

Redakcja

Redakcja

Redakcja

Redakcja
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Międzynarodowy 
Dzień Tolerancji

W naszej szkole kolejny raz kolejny
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Tolerancji. W tym roku obchody tego
szczególnego święta przebiegały pod hasłem
„Dobrze, że wszyscy jesteśmy inni”. 
Z tej okazji uczniowie wzięli udział w lekcjach
prowadzonych przez wychowawców. Była to
okazja do porozmawiania, o tym, czym właściwie
jest tolerancja. Uczniowie podczas zajęć
przygotowywali również kolorowe dłonie, na
których wypisywali i rysowali swoje
zainteresowania, to co najbardziej lubią. Okazało
się, że każdy z Nas jest inny niż wszyscy,
wyjątkowy i niepowtarzalny. Prace uczniów
zostały umieszczone na ścianie tworząc barwną
kurtynę pokazującą, że wszyscy jesteśmy inni.
                                                             S.I.S

Dzień Tolerancji

.

Wycieczka do PGE
29 listopada 2019r. uczniowie naszej szkoły
wraz 
z opiekunami, udali się na wycieczkę do
Warszawy. Tego dnia w PGE Narodowym odbyły
się targi gier planszowych i rozdanie nagród 
z konkursu międzyszkolnego, do którego zgłosiła
nas p. Katarzyna Owczarek.
 Na miejscu można było zakupić różnego rodzaju
gry oraz je wypróbować, grając z innymi
uczestnikami. Nasza szkoła dostała trzy zestawy
gier planszowych, które zostały przekazane na
szkolną świetlicę. Wszyscy przyjechali do domu
zadowoleni z dużą ilością wrażeń i gier.
Bawiliśmy się fantastycznie!
                                                                      P.W

Redakcja

.
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Jasełka

Jasełka

Jasełka 
W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego
Narodzenia 17 grudnia w naszej szkole na hali
sportowej zostały wystawione jasełka
przygotowane przez uczniów klasy trzeciej, 
siódmej i ósmej pod opieką nauczycieli.
Przedstawienie jasełkowe miało  za zadanie
przybliżenie wśród uczniów okoliczności narodzin
Pana Jezusa. Scenariusz jasełek zawierał
najważniejsze wydarzenia towarzyszące
narodzinom Jezusa.

18 grudnia udaliśmy się  do Placówki
Całodobowej Opieki "Zacisze" w  Piotrowicach.
Wszystkich zgromadzonych obdarowaliśmy
małym podarunkiem w postaci choineczki
wykonanej przez uczniów naszej szkoły.

Natomiast 19 grudnia przedstawiliśmy jasełka
naszym najmłodszym kolegom i koleżankom
z przedszkola.                                           N.M

                                                   

25.11.2019 odbyły się Powiatowe Igrzyska
Młodzieży Szkolnej w unihokeja dziewcząt.
  
Naszą szkołę reprezentowały dziewczęta z klasy
siódmej i ósmej. Udział wzięły także drużyny ze
szkół w Nowych Zdunach, Starym  Waliszewie,
 Kocierzewie Południowym, Domaniewicach oraz
Szkoła Podstawowa nr  1 w Łowiczu.
 Nasza drużyna zajęła II miejsce. 

26.11.2019 - Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w unihokeja chłopców.

 Naszą drużynę tworzyli chłopcy z klasy siódmej 
i ósmej. Udział wzięli również uczniowie Szkoły
Podstawowej w Starym Waliszewie, Kocierzewie
Południowym, Domaniewicach, Bełchowie i
Szkoła Podstawowa nr 1 w Łowiczu. 
Zajęliśmy VI miejsce.

                                                      J.J

Zawody sportowe
W dniu 05.11.2019 r. odbyły się Powiatowe
Igrzyska Uczniów w unihokeja chłopców.
Uczestniczyli w nich uczniowie klas piątych
i szóstych. 
W zawodach wzięły udział Szkoły  Podstawowe 
z Bielaw,  Bąkowa,  Bełchowa, Kocierzewa, 
Zdun, Domaniewic oraz Pijarska Szkoła
Podstawowa 
w Łowiczu. 
Nasza drużyna zajęła IV miejsce.

Redakcja

Redakcja
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                   HOROSKOP NA ROK 2020
Osoby mające problemy z przyzwyczajeniem się do dyscypliny i ciężkiej pracy
będą miały dość ciężki rok. To dlatego, że teraz jest czas wysiłku, a nie rozrywek 
i wypoczynku. Niektórzy będą się z pewnością buntować, ale czy uda im się
uniknąć obowiązków? Raczej nie. A nawet jeśli, zapłacą za to wysoką cenę: nie
zakończą roku   z sukcesami na koncie.

Baran (21.03-20.04)
Z całą pewnością Baran w 2020 roku może liczyć na dużą swobodę działania. 
Z jednej strony to wspaniała wiadomość, ponieważ Baran uwielbia trzymać ster własnych
przygód. Z drugiej jednak strony, oddalanie się od ludzi może okazać się niezbyt dobrym
pomysłem.

Byk (21.04-21.05)
W tym roku Byk w pełni wykorzysta pozytywne wydarzenia, które będą miały miejsce 
w jego życiu. Dokona całkowitej reorganizacji swoich nawyków oraz celów życiowych.
Rozwinie też kilka oryginalnych pomysłów, nad którymi głowi się od dłuższego czasu.

Bliźnięta (22.05-21.06)
Od samego początku roku Bliźnięta będą zmuszone przyzwyczaić się do atmosfery
dyscypliny i bardzo wielu obowiązków. To naprawdę pracowity okres, który przyniesie
również frustrację. Co ciekawe, tak trudna sytuacja przyczyni się do wzrostu
samoświadomości Bliźniąt, dając im unikalną okazję do rozwoju osobistego.

Rak (22.06-22.07)
Niemal od samego początku roku Rak okaże się pomysłowy, inspirujący i o wiele
bardziej odważny niż w poprzednich latach. Niestety ze względu na pewne przemiany
życiowe, będzie też musiał więcej pracować. Nie będzie miał tak dużo czasu na
wypoczynek jakby chciał. Duża ilość pracy niesie jednak ze sobą także więcej sukcesów.

Lew (23.07-22.08)
Zodiakalny Lew wchodzi w rok, w którym musi bardziej się zdyscyplinować. Powinien
dokładnie planować każdy swój krok i nie zbaczać z obranego kursu. Choćby 
nie wiadomo co się działo, nie wolno w 2020 roku pozwalać sobie na zbyt daleko idącą
spontaniczność. To może się wydawać mało atrakcyjne postępowanie, ale uratuje Lwa
przed sporymi kłopotami.

Panna (23.08-22.09)
Bardzo dużo nowości pojawi się w życiu Panny. Ten rok należy do innowacji, nowych
projektów i zmian w życiu osobistym. Akcji będzie co niemiara, więc Panna powodów 
do narzekań mieć nie będzie. No, może trochę, bo ona w zasadzie lubi rutynę.
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Waga (23.09-23.10)

Początek roku okaże się dość leniwy. Nic nie zapowiada ogromnej ilości pracy, jaka
czeka Wagę od wiosny. W pierwszych miesiącach warto więc wybrać się na wakacje.
Tak, to może dziwnie brzmieć, żeby zaczynać rok od wypoczynku, ale w przypadku Wagi
jest to jak najbardziej uzasadnione. W kolejnych miesiącach będzie zbyt zajęta, by móc
podróżować. Trzeba więc wykorzystać okazję, kiedy się nadarza.

Skorpion (24.10-22.11)

Skorpion przeżyje falę buntu w tym roku. To nie będzie zaskakujące, ponieważ pewne
wydarzenia tak dalece odbiegają od jego wyobrażeń, że nie pozostaje nic innego, jak
walnąć pięścią w stół i głośno oznajmić swój sprzeciw. Skorpion nie chce ani tak ciężko
pracować, ani poddawać się rygorom dyscypliny nakładanej przez innych.

Strzelec (23.11-21.12)

To będzie bardzo dobry rok na poznawanie nowych ludzi. Strzelec wykorzysta liczne
okazje, by poprawić jakość swojego życia. Będzie bardzo produktywny i kreatywny –
osiągnie nawet więcej, niż sobie zaplanuje. Niejako przypadkiem uświadomi też sobie,
jaką ścieżką pragnie kroczyć przez następne lata.

Koziorożec (22.12-20.01)

Od samego początku roku 2020 Koziorożec będzie konsekwentnie posuwał się naprzód.
Ma dokładnie ustalone plany i nie zamierza z nich rezygnować, choćby niebo waliło się  
  na głowę. Ostrożnie i rozsądnie – oto motto Koziorożca na ten rok. Prosto, ale też
bardzo skutecznie. Szczególnie jeśli ktoś wie, w jaki sposób zrealizować plany w
praktyce.

Wodnik (21.01-20.02)

W tym roku Wodnik stanie się bardziej konkretny. Jego cele związane z karierą 
i życiowymi ambicjami zostaną sprecyzowane do tego stopnia, że nie pozostanie nic
innego, jak tylko je zrealizować. W dodatku Wodnik poczuje silne pragnienie odnoszenia
konkretnych sukcesów. Nie będą już go zadowalać intelektualne rozważania. On musi
teraz zacząć działać. I nie spocznie, dopóki jego działania nie przyniosą efektów.
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                              KALENDARIUM
Uroczystości
·  Święto Patrona szkoły - 35. rocznica nadania  szkole imienia 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich
·  Udział w uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowanej przez Gminne
Koło Gospodyń Wiejskich i Wójta Gminy Bielawy.
·  Udział w inscenizacji patriotycznej, upamiętnianie bohaterskiej postawy żołnierzy polskich, którzy we
wrześniu 1939 r. bronili Ojczyzny przed hitlerowskim najeźdźcą. 
·  Dzień Edukacji Narodowej.
·  Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
·  Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości.
·  Jasełka bożonarodzeniowe.
Programy, projekty
·  Program rządowy "Aktywna Tablica",  wzbogacenie klas o nowoczesne monitory dotykowe.
·  Uczestnictwo w  projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego-  zajęcia z algorytmiki i programowania.
Akcje
·  "Szkoła pamięta"- uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach
walczących o wolność.  W ramach akcji uczniowie zapalili znicze w miejscach związanych z naszą lokalną
historią. Nasi uczniowie odwiedzili groby żołnierskie, zapomniane oraz miejsca pamięci narodowej.
·  Sprzątanie świata.
·  „Szkoła do hymnu”.
·  Narodowe czytanie nowel polskich
·  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia
znają”.
·  "Śniadanie daje moc".
·  Młodzi głosują.
·  Dzieci uczą rodziców.
·  „Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca”-  próba bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy.
·  Dzień Pluszowego Misia.
·  Dzień Tolerancji- „Dobrze, że wszyscy jesteśmy inni”.
·  Code Week EU- wykonywanie zadań związanych  z elementami kodowania i programowania.
Wycieczki
·  Park Trampolin Jump Word
·  Bank PKO BP w Łowiczu
·  Ogród botaniczny
·  Kołacinek

Konkursy
 Konkurs sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie” - II miejsce “ List do Taty”- wyróżnienie
  Konkurs Fotograficzny „Jesienne krajobrazy mojej małej ojczyzny inspirowane twórczością Józefa
Chełmońskiego
 II miejsce  "Gry dla Klas"- zestawy gier planszowych dla szkoł 
"Nie daj się wkręcić" - wyróżnienie

Z ekologią za pan brat
·  Uczestnictwo w  VI Forum Ekologicznym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.
·  Zajęcia z edukacji ekologicznej.
·  Spotkanie z  edukatorem z Nadleśnictwa Kutno-  znaczenie i rola lasów oraz zawodu leśnika. 
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Zajęcia SKS w naszej szkole:

wtorek, czwartek, piątek
-           
            6.50 - 7.50

czwartek -    14.30 - 15.15
piątek -         15.00 - 15.45

Nauczyciel prowadzący: p.Piotr
Kociak

Wpłat na SKO można
dokonać w:
- poniedziałki
- środy
- czwartki

Skarbnicy SKO:
kl. I i II - Gabriela Borowiecka
kl. III i IV - Amelia Rubacha
kl. Va i VI - Milena Janczak
kl. Vb - Kamila Wiśniewska
kl. VII i VIII - Franciszek Rubin

     KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO    
Ferie zimowe
13-26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna
09 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty-

język polski –
21 kwietnia 2020 r.
(wtorek)–godz. 9:00
matematyka -
22 kwietnia 2020 r.
(środa)–godz. 9:00
język obcy nowożytny
23 kwietnia 2020r.
(czwartek)–godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu
ósmoklasisty
19 czerwca 2020 r.

Termin przekazania szkołom wyników 
i zaświadczeń
19 czerwca 2020 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz
informacji zdającym
26 czerwca 2020 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
-26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie
-27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Planowane dni wolne od zajęć
edukacyjnych
-12 czerwca 2020r,
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	Wspierajmy się w osiąganiu najbardziej ambitnych celów.
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