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KLASA "0" Z WYCHOWAWCZYNIĄ BARBARĄ MIĘKUS

 Dzień Nauczyciela w
ZSPryw. w Opocznie
uczczono akademią , której
hasłem przewodnim były
słowa: " W podzięce za
serce". Aktorzy w krzywym
zwierciadle zaprezentowali
rzeczywistość
szkolną.Jako pierwsze na
scenie pojawiły się
sprzątaczki , które
narzekały na niesfornych
uczniów. Spośród 

nich wyłoniło się  mnóstwo
indywidualności: prymus,
modnisia , skarżypyta ,
pytalski , samochwała.
Nowoczesna firma
reklamowała  pomoce
dydaktyczne : różowe
okulary dla pesymistów,
młotki do wbijania wiedzy,
pelerynę maskującą dla
spóźnialskich.Popisy
aktorskie uświetniły
występy wokalne

w wykonaniu chóru
szkolnego oraz prezentacja
multimedialna.
 W podzięce za trud
wychowawczy i
dydaktyczny,na ręce Pani 
dyrektor Barbary Kosno, 
przewodnicząca szkoły
Karolina Kocemba , 
złożyła bukiet kwiatów.
                               bar

Na tapczanie siedzi leń

Pierwszy miesiąc nauki w
szkole  ,zgodnie ze
zwyczajem kultywowanym
w naszej szkole ,to czas
kiedy wychowawcy
organizują swoim uczniom
ogniska klasowe. 12
września klasy: 3
gimnazjum i 2 liceum
sportowa, pod opieką Iwony
Stępniewskiej

i Dawida Woźnego, wybrały
się na ognisko do
Januszewic. Tam czekał na
nich leśniczy, który wygłosił
pogadankę 
„ Jak bezpiecznie spędzać
czas w lesie”.
Zainteresowanym rozdał 
mapy Lasów Państwowych
w Opocznie.Wręczył
również kije na kiełbaski.      
KORI

Wrzesień to w naszej szkole czas na integrację zespołów
klasowych.Sprawdzonym sposobem są wyjścia na łono
natury , gdzie pod opieką wychowawców uczniowie
rozpalają ogniska , pieką  kiełbaski i wspominają czas
minionych wakacji...

8

MAJKA
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Z okazji Dnia Chłopaka  dziewczyny 

z ZSPryw. zorganizowały  na stołówce
szkolnej dyskotekę. Młodzież świetnie

się bawiła. Frekwencja była
zadziwiająca. 

Przyszli misterzy mieli
za zadanie wcielić się
w rolę Romea, który
pragnie przebłagać
obrażoną Julię.
Wykazali się odwagą,
pomysłowością a
przede wszystkim
romantyzmem.W roli
Julii wystąpiła na stole
bilardowym Ania  S.

 Misterem ZSPryw.
2013r. został Adam
Kowalczyk.
Drugi na podium
znalazł się  Wiktor
Sadzikowski.Trzecie
miejsce przyznano
Adrianowi
Wajszczykowi.

Wzorem lat ubiegłych,
również i w tym, nasza
szkoła wzięła czynny
udział w Akcji
Sprzątanie Świata
2013, której
koordynatorką  była
Barbara Niemiec-
Szczodrak. Sprzątali
wszyscy:
przedszkolaki ,
uczniowie szkoły
podstawowej,
gimnazjum, liceum i
szkoły zawodowej.
Uczniowie
uporządkowali  teren
wokół szkoły oraz ulice

sąsiadujące.
Wszystkich zdziwił
fakt, że w naszej
najbliższej okolicy
znajduje się aż tyle
 śmieci, w tym m.in.
baterie, które szkodzą
środowisku. Ludzie nie
zdają sobie sprawy, że
sami sobie zagrażają.
Warto  dbać o to, by
nasza mała ojczyzna
była posprzątana cały
rok , nie tylko od
święta.      Postarajmy
się.
             
               ZUZIA

Uczniowie z klasy II
LO zebrali 3 worki
butelek.Klasa III GIM
zebrała 7 worków
odpadów wtórnych , w
tym 

zużytą
oponę.Uczniowie
szkoły podstawowej
nazbieranych śmieci
nie mieli siły udźwigać.

    Uczniowie naszej
szkoły 9 października 
obejrzeli w
opoczyńskim kinie w
MDK film pt."Wałęsa.
Człowiek z nadziei" .
Reżyserem   jest
Andrzej Wajda, a
autorem scenariusza
Janusz Głowacki.
Przewodnim tematem
filmu jest próba
 uwolnienia Polski od
komunizmu przez
"Solidarność" , na
której czele stał Lech
Wałęsa. W główne role
wcielili się Robert
Więckiewicz

, który zagrał Lecha
Wałęsę. Filmową żoną
polityka była
Agnieszka
Grochowska. Warto
także wymienić inne
nazwiska, takie jak:
Maria Rosaria
Omaggio czy Zbigniew
Zamachowski. Film
warto zobaczyć.Wajda 
pokazał nam na
ekranie "ważne chwile"
dla naszego kraju i nie
tylko...
         ZUZIA

W kinie..

            Działo  się!  Dyskoteka  na  Dzień  Chłopaka!

Przyszli nie tylko
uczniowie Zespołu
Szkół Prywatnych w
Opocznie , ale również 
goście  z innych szkół.
Na "scenie" naszej
szkoły  zadebiutował 
zespół "Relax". Parkiet
przez cały czas  był 
zapełniony przez
wirujące pary. Chłopcy
chętnie prosili
dziewczęta do
tańca.Podczas
dyskoteki odbył się
finał wyborów na
"Mistera Prywatnej
2013". Nasi chłopcy
zostali poddani
szczegółowym

pytaniom oraz testom
sprawnościowym. Na
początku kandydaci
powiedzieli kilka słów o
sobie. Podczas drugiej
konkurencji  mieli za
zadanie zaprosić do
tańca  kucharki lub
woźne. Byli jednak na
tyle sprytni, że
wykręcili się po części
od zadania i zatańczyli
z uczennicami szkoły
zawodowej o profilu
gastronomicznym.
Podczas kolejnej
konkurencji musieli
wykazać się stylem i
finezją - spacerowali z
książką na głowie.
ANIA I KAROLINA

Jury w składzie :
Barbara Miękus,
Marzanna Telusiewicz-
Chmal 
i Anna Januszewska-
nie mogło
jednoznacznie  wydać
werdyktu.
Postanowiono
przeprowadzić
dogrywkę.

Sprzątanie Świata
2013r.

Uczniowie gimnazjum zebrali 7 worków
śmieci!Pomogli  uczniom szkoły podstawowej ,
przydźwigać zebrane przez nich śmieci.

KLASA III GIMNAZJUM

Mister 2013r.
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                                 "Nowy" w naszej szkole   :-)
                      wywiad z panem Jarkiem Bednarczykiem 

Karolina: Skąd pan
pochodzi?
P. Jarek: Urodziłem
się  w Opocznie i
mieszkam tu od kilku
lat.
Marysia: Od zawsze
chciał pan być
nauczycielem?
P. Jarek: Nie. Myślę,
że miałem kilka
innych pomysłów na
siebie, zwłaszcza w
dzieciństwie. Pomysł
na nauczyciela
pojawił się  dopiero w
szkole średniej.
Karolina: W takim
razie, kim pan chciał
zostać w
dzieciństwie?
P. Jarek: Na pewno
chciałem być
pilotem, był też

etap kiedy chciałem
być strażakiem.
Marysia: Ma pan
jakieś hobby?
P. Jarek: Mam kilka
zainteresowań,
myślę, że
największym jest
fotografia. Ponadto
interesuje się dobrym
filmem i dobrą
książką.
Karolina: Gdzie pan
studiował?
P. Jarek:
Studiowałem na
dwóch uczelniach.
Geografię na
Akademii
Świętokrzyskiej w
Kielcach, obecnie
jest to Uniwersytet
Jana
Kochanowskiego w
Kielcach. Ponadto

skończyłem
informatykę w
Wyższej Szkole
Informatyki w Łodzi.
Marysia: Podoba się
panu w naszej
szkole?
P. Jarek:  Myślę, że
jest tylko jedna
odpowiedź na to
pytanie. Tak, podoba
mi się. Nie mam
jakichkolwiek
zastrzeżeń, co do
atmosfery panującej
tutaj zarówno wśród
grona
pedagogicznego, jak
na lekcjach w
większości klas.
Karolina: Woli pan
pracę z
gimnazjalistami czy
licealistami?
P. Jarek

: Nie chciałbym się
nikomu narazić
odpowiadając na to
pytanie.  W każdym
bądź razie na pewno
z racji tego, że
wcześniej
pracowałem w
liceum, do tego typu
pracy jestem
przyzwyczajony i
chyba jest mi
troszeczkę łatwiej.
Specyfika pracy w
gimnazjum jest inna i
powoli się do tego
przyzwyczajam.
Marysia: W jakich
innych szkołach pan
uczył?
P. Jarek:
Pracowałem i do
dzisiaj pracuję w
Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych
w Drzewicy.

Karolina: Jaki jest
pana ulubiony zakres
geografii?
P. Jarek: Geografia
fizyczna.
Marysia: Mówił pan
również na lekcji, że
geologia.
P. Jarek: Tak, ale
geologia to już trochę
inną dziedziną
naukowa. Ogólnie
rzecz biorąc
geografia fizyczna,
czyli wszystko to co
związane jest ze
strefami ziemi,
geologia też.
Karolina: Czemu
pan chciał zostać
nauczycielem?
P. Jarek: Przede
wszystkim to
chciałem zostać
geografem,

bo to moje
zainteresowanie od
zawsze. Gdy taki
kierunek studiów
wybrałem,
nauczycielstwo, że
tak powiem wynikało
po części z kierunku
i rodzaju studiów.
Akademia
Świętokrzyska to
uczelnia 
pedagogiczna, stąd
też nauczyciel.
Marysia: Co by pan
powiedział  uczniom,
którzy planują zostać
nauczycielami ?
P. Jarek: Należy
rozwijać swoje
pasje.Czas
weryfikuje nasze
pomysły na życie.

MARYSIA i
KAROLINA

  W naszej szkole jest zwyczaj przeprowadzania wywiadu 
z każdym „nowym” nauczycielem. Tak właśnie się stało 

w przypadku pana od geografii.

JAROSŁAW BEDNARCZYK

Poczytajcie czego ciekawego na temat Pana Jarka
dowiedziałam się z wspólnie z Karoliną......Wywiad
nagrałyśmy oczywiście na dyktafon.Zanim tekst ukazał się
w naszym szkolnym piśmie oodałyśmy tekst do
autoryzacji.Mamy nadzieję , że sprostałyśmy zadaniu.
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19 września odbyły
się wybory do
samorządu
szkolnego. Uczniowie
szkoły tłumnie
powędrowali do urny
wyborczej ustawionej
na stołówce szkolnej.
Dostali od komisji listę
kandydatów ze
wszystkich klas  oraz

kartki do głosowania.
Wszystko zgodnie z
zasadami demokracji.
Po długim i dokładnym
liczeniu głosów
ogłoszono wyniki
wyborów.
Przewodniczącą
szkoły została
Karolina Kocemba (kl.
3 gim.),

zastępcą Wiktor
Jakubczyk (kl.2 zsz),
a skarbnikiem
Zuzanna Goska (kl.3
gim.) Ustalono
również skład
poszczególnych
sekcji tj. dekoracyjnej,
charytatywnej oraz
kulturalnej. Mamy
nadzieję, że nowo

wybrany samorząd
wprowadzi zmiany,
 rozwiąże niektóre
problemy dotyczące
uczniów szkoły oraz
będzie dobrze
wywiązywał się ze
swoich zadań i
obowiązków.

             -Ania

  WYBORY DO SAMORZĄDU    

SPRZĄTANIE ŚWIATA W OBIEKTYWIE

SPORTOWE
MEDALE
O tym, że nasza
szkoła słynie z
wybitnych sportowców,
wiadomo nie od dziś.
Udowodnili nam to po
raz kolejny podczas
Wojewódzkiej
Olimpiady w lidze
Lekkiej Atletyki w
Łodzi, zorganizowanej
prze Polski Związek
Lekkoatletyczny w dniu
10.10.2013 roku. Jak
zwykle nasi sportowcy
osiągnęli wysokie

wyniki oraz bardzo
dobre czasy. W biegu
na 400 m. Kamil
Balcerek zajął drugie
miejsce z czasem
50.68 s. W tej samej
kategorii Dawid
Wojtaszczyk ukończył
bieg z wynikiem 58 s.
W rywalizacji na
dystansie 1500 m.
zwyciężył Sławomir
Kuc (4.12 min.),
Mateusz Celak
wywalczył czas  4.25,
natomiast Krystian
Nowak 4.40. 

Sztafeta 4x100 m. w
składzie: Kamil
Balcerek, Michał Molin,
Mateusz Stępniak oraz
Paweł Kowalczyk
zajęła 3 miejsce w
województwie z
wynikiem 44.94 s. Nasi
sportowcy otrzymali
medale oraz puchar dla
szkoły. Wszystkim
uczestnikom i
laureatom gratulujemy i
życzymy dalszych
sukcesów. Mamy
cichą nadzieję , że w
kolejnych zawodach
odniesiecie również
spektakularne
sukcesy.W końcu
przyzwyczailiście nas
już do odnoszenia 
sukcesów.Porażka nie
jest w waszym stylu.
       ANIA

Zachęcamy
sportowców

do redagowania
rubryki sportowej
w gazetce
szkolnej.Informacji
udzielają:Ania,
Karolina,Zuzia 
i Marysia.

STOPKA
REDAKCYJNA:
Zuzia Goska
Karolina Kocemba
Marysia
Kołodziejczyk
Anna Stróżak
OPIEKA:
Iwona
Stępniewska



Gotowi do startu?  Start!

Zawody
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